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Telefoon K 2500-25478 
Postrekening 55 38 01 

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

A. J. »E iriT 
Alt>r«<-Iii Dttrerslr. 4. AmNtrrdani-Z. - Teirt. 7I34K9 

POSTZEGELHANDEL HOLLANDIA 
Denneweg 182 — Den Haag 

Voordelige aanbieding: 
Ned. ƒ 10,— 1946 Kon. Wilh. 

licht gest. gebr. 
Indonesië 

ƒ 2,50 

317 t/m 330 
333 „ 344 
347 „ 350 
372 „ 373 

ongebr. 
ƒ 4,25 

Albanië Port 1922 
Yv. 18-21 (700 Fr.) 
ongebr. 

ƒ 1 , -

ƒ 0,75 
Duitsland 1946 

geall. bezetting 
Yv. 1-27 {160 Fr.) 

50 verschillende 
Republiek Indonesië 
(opdruk ex.) ƒ 6,50 ongebr. 

Voor zover voorradig is de 
prijsopg. uit onze vorige 
annonce nog geldig. 

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

XiCHTZENDMNGEJ^ 
Wij hebben weer vele nieuwe boekjes gereed: 
Ned. O.G. - België - Frankrijk - Duitsland - Luxemburg 
Engeland - Malta - Gib^altar - Levant - Ierland - Liechten
stein - Oostzee Staten - Scandinavië - Griekenland - Belg. 
Congo - U.S.A. - Eng, Koloniën enz. enz. 

Speciaal aangeboden: 
Duitschland No 478 gebi ƒ 12,— 

idem No 512 gebr. of ong , 6,— 
idem No. 356/358 ong ^ „11,50 
idem Souv. No 4/6 gebr. of ong ,, 4,50 
idem Nothilfe-Bloc No 2 ong >» 50,— 

Danzig, No 193 ong „ 27,50 
België Duitse Bez., No 9 gebr „ 3,50 

idem No 24 gebr ,, 4,— 
idem No 25 gebr „ 12,— 

Engeland, No 259 gebr „ 7,— 
Finland, No 90 ong .,12,50 
Griekenland, No 164 gebr „ 5,— 

idem No 176/78 ong . ,10,— 
Letland, No 70/74 gebr »,12,50 
Malta, No 82 ong „ 35,— 
Zweden, No 235/46 ong „ 11,— 
Ver. Staten, No 136 gebr „ 75,— 
Indo-China, No 16 ong ,, 21,— 
Mohèli, No 16 ong „ 16,— 
Obock, No 29 gebr „ 11,— 
Cameroun Lu., No 38/40 ong „ 5,50 
Liberia, No 303/05 ong „ 6,— 
Nederland, proef 5 c. 1869, Proevenboek No 55 „ I b 

idem Luchtpost, 15 gld gebr „ 8,— 
Indonesië R.LS., opdr. 1/25 R, gebr „14.50 
Curasao 1923, Jub., ong „ 57,50 
Suriname, idem ong ,, 57,50 
Zwitserland, album KABE in 2 prachtige klembanden 
met dik kartonpapier, bij tot 1940, voor de speciaal
verzamelaar ,, 40,— 
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Verschijnt de vijUiende van iedere maand 

OOK GIJ, PHILATELIST! 
Een kreet om hulp over ons land, een kreet niet voor 

een enkeling, maar voor duizenden onzer landgenoten. 
Natuurlijk hebt ook gij, philatelist, deze kreet gehoord, 
een noodkreet die zelfs in ontelbare harten ver bui
ten onze landsgrenzen weerklank vond en zich reeds 
omzette in ontroerende daden van medeleven en 
menslievendheid. En zoudt gij, als Nederlander achter
blijven bij die duizenden in het buitenland, terwijl gij 
uw hulp zo veel gemakkelijker kunt verlenen? Wij 
vertrouwen er op, dat gij reeds hebt gedaan of nog 
zult doen wat in uw vermogen ligt om te helpen de 
nood te lenigen, en daarom zullen wij hier daarop 
niet verder aandringen. De ramp welke ons vader
land in de nacht van Zaterdag op Zondag 31 Januari 
op 1 Februari jl. heeft getroffen is te groot en te in
drukwekkend en ontstellend van aard om dit ook hier 
in woorden uit te drukken. Daarom sluiten wij ons in 
ootmoed aan bij de gebeden welke op Zondag 8 Fe
bruari jl. in alle kerken van ons land zijn opgeste
gen en gedenken in stilte hen, die bij deze ramp het 
leven lieten. Wij delen in de droefheid van degenen, 
die verwanten van zich zagen weggerukt en openen 
ons hart voor hen, die have en goed hebben verloren. 

Maar als philatelist kunt gij nog i e t s m e e r 
doen, en wij doen daartoe thans een beroep op u, over
tuigd zijnde dat gij uw medewerking daarvoor wilt 
verlenen. 

Wellicht hebt gij reeds in de dagbladen gelezen (e.i 
vindt u hieromtrent elders in ons blad ook een en 
ander vermeld op blz. 31), dat de Nederlandse P.T.T. 
op korte termijn een bijzondere postzegel zal uitgeven, 
waarvan de extra-opbrengst geheel ten goede zal ko
men van het Nationaal Rampenfonds. Welnu, welk 
een prachtige gelegenheid biedt de P.T.T. aan ons, 
Philatelisten, om onder deze uitgifte eens extra onze 
schouders te zetten. Ditmaal zullen wij ons zeker niet 
afvragen of deze uitgifte^ vanuit philatelistisch stand
punt wel gewenst of toelaatbaar is, want slechts ons 
hart spreekt en daartegen is geen enkel motief be
stand. Reeds bereikten ons mededelingen en verzoe
ken, aandringende op de uitgifte door de P.T.T. van 
een postzegel ten bate van de leniging van de nood, 
stemmen, welke zonder gehoord te zijn. toch door de 
P.T.T. zijn verstaan, omdat daar dezelfde gevoelens 
ten opzichte van de slachtoffers het hart vervulden. 

Philatelisten, grijpt de gelegenheid, door P.T.T.,ge
boden, ten volle aan, koopt niet alleen deze speciale 
zegels, maar wees propagandist voor de verkoop daar
van. Waar geen commissie voor speciale verkoop in 
het leven is geroepen is het uw taak zoveel mogelijk 
deze zegels te plaatsen in uw omgeving; is er wel 

zulk een commissie, helpt haar dan met uw jpa-
ganda. Laat deze postzegel-actie tonen waarto. wij, 
Philatelisten, in staat zijn, door een maximum ver
koop te bereiken, welke alle vroegere zegelacties verre 
overtreft. 

KOOPT WATERSNOODZEGELS 

ZOVEEL GIJ KUNT! 
De H.R. 

DE BRITSE POSTZEGELS 
VAN NIEUW-GUINEA 

door P. J. Mann. 
Inleiding. 

We moeten ons overzicht beginnen met iets te zeg
gen over de Duitse drang naar „Lebensraum". Toen 
na 1870 de Duitse industrie zich snel ontwikkelde, 
kwam het verlangen naar koloniën op, deels om afzet
gebied voor industrie-producten te krijgen, en de be
schikking te krijgen over tropische grondstoffen, deels, 
omdat Duitsland niet achter wilde blijven bij andere 
West-Europese landen als Engeland, Nederland, 
Frankrijk en België, die wel rijke koloniën hadden. 
Maar Duitsland verscheen eigenlijk te laat op het 
jachtterrein van koloniën; het slaagde er in, in Afrika 
enige gebieden te verwerven, maar het was hier aller
minst mee tevreden en dus wendde het de blik naar 
China en vooral Oceanië, waar nog vele eilanden vrij 
waren gebleven van bezetting door een Europese 
mogendheid. 

Het verschijnen van Duitse schepen in de wateren 
ten Noord-Oosten van Australië deed in de staat 
Queensland grote ongerustheid ontstaan over de Duit
se bedoelingen en mede op aandrang van de andere 
Australische staten verklaarde de regering van Queens
land het Zuid-Oostelijk deel van Nieuw-Guinea tot 
Brits gebied. Door de regering te Londen werd dit 
eigenmachtig optreden van Queensland sterk afge
keurd, maar toen tezelfdertijd de Duitsers zich op 
enkele punten van de Noordkust van N. Guinea ves
tigden, werd dit standpunt van Londen gewijzigd. In 
1884 werd een Brits oorlogsschip, H.M. „Nelson", naar 
de Zuid-Oostkust van N. Guinea gezonden, om dit 
gebied tot Brits protectoraat te verklaren. Dit feit 
werd in 1934 herdacht met de uitgifte van een serie van 
vier zegels door Papua. Op het 2de zegel zien we de 
scène aan boord van H.M. „Nelson", waar kapitein 
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G o i - s t K a L i è 

Erskine een delegatie van Papua's onder leiding van 
hun stamhoofd Bob Vagi ontvangt en hun eerbiedig 
verzoek om Britse bescherming tegen indringers ge-
nadiglijk inwilligt, (het doet wat humoristisch aan). 
Op het ld zegel zien we verder, dat in Port Moresby 
ten aanschouwe van een grote schare Papua's, plech
tig de Britse vlag wordt gehesen. Het nieuwe protec
toraat kreeg de naam van Brits Nieuw-Guinea. 

In 1906 droeg Engeland het bestuur van N. Guinea 
over aan het inmiddels gevormde dominion Australië, 
dat bij deze gelegenheid de naam wijzigde in „Papua", 
de naam, die een Spaans ontdekkingsreiziger in 1526 
aan dit eiland had gegeven. 

De Duitse activiteit op de Noordkust bracht ook on
gerustheid in Nederland. Uit oude tractaten met de 
sultans van Ternate en Tidore e.a. bleek, hoever de 
invloedssfeer van deze vorsten zich in de 16e en 17e 
eeuw over N. Guinea uitstrekte en op grond hiervan 
bakende Nederland zijn gebied af, bestuursposten 
werden gevestigd te Merauke, Manokwari, en Hollan-
dia en andere kustplaatsen en uiteindelijk werd de 
141ste meridiaan O.L. als oostelijke grens aangenomen. 
Voor Duitsland bleef nu de Noordkust van het Ooste
lijk deel over, dat aansloot bij de Bismarck-Archipel, 
de Marianen, de Carolinen en andere eilanden, die 
inmiddels door de Duitsers waren bezet. 

In de eerste Wereldoorlog kwam aan de Duitse 
heerschappij in deze streken spoedig een einde, Austra
lische troepen namen de aanwezige Duitsers, voor 
zover ze niet naar Nederlands gebied waren uitgewe
ken, gevangen en namen het bestuur over. Na de vrede 
werd Duits Nieuw-Guinea samengevoegd met de Bis
marck-Archipel en onder mandaat gesteld van het 
Australische gemenebest. Het kreeg de naam van 
Territorium Nieuw-Guinea. 

Tussen de Twee Wereldoorlogen was het eiland dus 
verdeeld in een Nederlandse en een Australische helft. 

De Tweede Wereldoorlog bracht nieuwe onrust. Het 
grootste deel van N.-Guinea werd in 1942 door de 
Jappen bezet, alleen de Zuidkust, van het Neder
lands Merauke tot de Oostpunt van het eiland bleef in 
geallieerde handen. De Jappen probeerden over land 
door te stoten naar Port Moresby, maar werden bij 
deze poging door de Australiërs tegen gehouden. 
Daarna hebben de Australiërs een taaie strijd gevoerd 
om de Jappen uit hun mandaatgebied te verdrijven, 
want hun in 1944 dan ook gelukt is. Te weinig hier te 
lande is het aandeel bekend, dat de Nederlandse sche
pen van de K.P.M., in deze strijd gehad hebben. De 
Noordkust werd tenslotte de springplank, waar van
daan de Amerikanen via de Philippijnen optrokken 
naar Japan. In Hollandia vestigde Mac Arthur zijn 
voorlopig hoofdkwartier. 

Nu, ha de vrede, ziet het er naar uit, dat de beide 
oostelijke delen, bijeengevoegd zullen worden onder 
Australisch bestuur, hoewel er nog geen definitieve 
uitspraak te dien aanzien is gedaan. 
Brits Nieuw Guinea. 

De eerste postkantoren werden hier in 1891 geopend 
en de toen in Queensland in gebruik zijnde zegels 
werden in omloop gebracht, zijnde % d, 1 d, 2% d, 4 d, 
6d, 11-., 2/-., 2/6, 5/- en 10/-. De hogere waarden zijn 
vermoedelijk alleen voor fiscale doeleinden gebezigd. 
Deze in Nw. Guinea gebruikte Queensland zegels zijn 
te herkennen aan het poststempel, een horizontaal 
gestreept ovaal met in het blanco gebleven midden de 
letters B.N.G. Ze zijn echter zeer schaars en exempla
ren met dit stempel brengen op de grote Londense 
veilingen hoge prijzen op. 
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In 1901 verscheen de eigen serie postzegels, gedrukt 
door de firma De La Rue en Co. te Londen. De serie 
bestaat uit 8 zegels nl. %d, ld, 2d, 2%d, 4d, 6d, 1/-, en 
2/6. Het watermerk bestaat uit rozettes en komt zowel 
horizontaal als verticaal voor, horizontaal, als de ro
zettes op hun brede kant staan, verticaal op hun smalle 
zijde. Er werden twee soorten papier gebruikt n.1. dik 
en dun. Wil de verzamelaar letten op watermerk en 
papiersoort, dan kan hij het volgende schema volgen: 
a. de hele serie met horizontale watermerk op dik 

papier, lijntandig 14. 
b. de hele serie met verticaal watermerk op dun pa

pier. De %d en ld hebben kamtanding, de andere 
waarden lijntanding 14. 

c. %d en 2%d dun papier, horizontaal watermerk, 
lijntanding 14. 

d. de hele serie met verticaal watermerk op dun 
papier, kamtanding 14. 

In c en d krijgt men in de 2%d waarde naast de 
gewone ultramarijn kleur een zegel, dat mat blauw is, 
maar nogal schaars. 

Voor de gemiddelde Nederlandse verzamelaar zal 
deze wijze van verzamelen te kostbaar zijn, terwijl het 
bovendien uiterst moeilijk wordt het materiaal te ver
krijgen. De catalogus van Yvert geeft dan ook de acht 
zegels zonder meer. 

Wat afbeelding betreft, volgen hier nog enige bijzon
derheden. De Papua's van het dorp Hanuabada (op de 
achtergrond zichtbaar) houden zich bezig met het bak
ken van inheems vaatwerk. Wanneer de tijd van de 
voor hen gunstige moesson nadert, maken ze zich ge
reed voor handelsreizen te water langs de kust. Met 
behulp van bamboe en touwen maken ze van vier of 
vijf kano's een zeewaardig schip; ze leggen ze n.1. 
naast elkaar en na ze stevig aan elkaar bevestigd te 
hebben, worden er gevlochten bamboematten op ge
legd en zo ontstaat een nogal vreemd, maar zeewaar
dig schip, dat ze „Lakatoi" noemen, en dat we op de 
zegels zien afgebeeld. Tot 1932 bleef dit zegelbeeld 
gehandhaafd. 

Bij de, reeds eerder genoemde, in 1906 gewijzigde 
bestuursvorm en naamsverwisseling werden de oude 
zegels voorzien van de opdruk in zwart „Papua". Een 
eerste oplaag van deze opdruk werd verzorgd door een 
drukkerij in Port Moresby en wordt naar het letter
type de „grote opdruk" genoemd. Het werk is met zorg 
uitgevoerd en er komen geen drukfouten voor. 

De volgende zegels werden overgedrukt: 
Dun papier, verticaal wm.: %d, ld, en 2d. 
Dik papier, horizontaal wm.: 4d, 6d, 1/-, en 2/6. 
Dik papier, verticaal wm.: 2% d, 4d, 6d, 1/-. en 2/6. 

De oplaag van de laatst genoemde 2/6 en van de 4d 
bedroeg nog geen 3000, zodat deze zegels schaars en 
duur zijn. 

Het grootste deel van de voorraad zegels van Br. 
N. Guinea werd opgezonden naar Brisbane om daar 
overdrukt te worden met „Papua". De letters van deze 
opdruk zijn fijner en dunner en daarom noemt men dit 
de kleine opdruk. Deze tweede opdruk is niet zo met 
zorg uitgevoerd als het werk in Port Moresby. Elk 
vel van 30 zegels werd tegelijk^ van de opdruk voor
zien, waarbij blijkt, dat op enkele zegels de tweede p. 
van Papua een omgekeerde d. is, op een ander zegel 
staan de lettergrepen van Papua niet op gelijke hoogte. 

Enige vellen werden zijdelings in de pers geplaatst, 
waardoor enkele zegels op het vel slechts een deel van 
het woord Papua ontvingen, andere daarentegen kre
gen het woord tweemaal; vanzelfsprekend staan de 
opdrukken verticaal hetzij opwaarts, hetzij neerwaarts. 
Waar het slechts enkele vellen betreft, zijn deze mis-
drukken zeer schaars en voor de gewone verzamelaar 

onbereikbaar. Bij het bevestigen van de vellen op de 
pers werden pennetjes gestoken door het midden van 
het ornament in het Malteser kruis onder aan het 
zegel: zegels met zo'n gaatje kan men derhalve be
schouwen als variëteit, niet als beschadigd zegel. 

De volgende zegels werden overgedrukt. 
Dik papier, horizontaal % d. 2% d 1/-, en 2/6. 
Dik papier, verticaal 2% d., 1/- en 2/6. 
Dun papier, horizontaal % d, 2% d. 
Dun papier, verticaal % d., 1 d, 4 d, 6 d., 1/-, en 2/6. 

Terwijl deze overdrukte zegels werden gebruikt, 
werd er gewerkt aan de uitgifte van nieuwe zegels 
voor Papua. Men besloot het Lakatoi-type te handha
ven en het werk werd opgedragen aan de Staatsdruk
kerij te Melbourne, waar reeds zegels voor Victoria, 
Tasmania en West-Australië werden gedrukt. 

De originele platen van de fa. De La Rue werden 
opgezonden naar de Staatsdrukkerij. Men vond het 
beter tweekleurendruk lithografisch uit te voeren, ook 
al omdat men geen vakkundige graveurs had. Toen de 
lithografische steen klaar was, werden de woorden 
British New Guinea vervangen door de nieuwe lands-
naam Papua. Zo werd voor elke waarde een lithogra-
f̂ feche steen vervaardigd naar de gegraveerde plaat, 
maar de 2/6 steen mislukte, waarom men voorlopig 
een steen maakte van de 6d plaat, daarna nog een van 
de ld plaat, door het waardecijfer te vervangen door 
2/6. Toen de oorspronkelijke 2/6 steen in gebruik ge
nomen kon worden, had men derhalve drie typen van 
de 2'6, te onderscheiden aan de cijfers en de breuk-
streep: type I, dikke en onregelmatige breukstreep, 
type II (naar de originele plaat) zeer dunnen breuk-
streep en type III dunne cijfers. 

Het papier dat gebruikt werd was bestemd voor de 
kleinere Victoria-zegels, met als watermerk een grote 
kroon boven dubbellijnige A, waardoor een Papua-
zegel dit watermerk als regel meer dan een keer ver
toont. De vellen papier moesten op maat gesneden 
worden en al naar er gesneden was, werd het papier 
in de pers gelegd met het watermerk rechtop of zijde
lings, waarbij er niet op gelet werd of het watermerk 
kopstaand dan wel naar links of naar rechts stond. 
Kopstaande watermerken kunnen derhalve door ver
zamelaars verwaarloosd worden. 

Er werd een dikke, enigszins bruinachtige gom ge
bruikt. De zegels hebben lijntanding 11 of 12%. Er 
werd korte tijd een machine gebruikt, die 11 X 12% 
perforeerde, zegels met deze tanding zijn zeer schaars. 

De eerste zegels, die in 1907 afgeleverd werden, de 
% d. groen, wm. rechtop en de 2/6 chocolade-bruin 
type III, wm. zijwaarts, beide perf. 11, hadden het 
woord Papua in grote, nogal dikke en onregelmatige 
letters. Dit was vermoedelijk de reden, waarom de 
letters vervangen werden door een nieuw type, dat 
kleiner en regelmatiger was. De hele serie, behalve 
de 2'6, werd nu uitgegeven in dit kleine type letters: 
gelet op de tanding en watermerk, krijgt men daar; 
wm. rechtop, tanding 11: ld, 2d, 2% d, 4d, 6d en II. 
idem tanding, 121/2, 2d, 2%d, 4d en II-. 
wm. zijwaarts tanding 11: %d, ld, 2d, 2% d, 4d, 6d 

en 1/-. 
idem tanding 121/2: y2d, ld, 2d, 2y2d, 6d en 1/-. 
idem tanding 11 X 12%: %d, 2d en 4d (zeer schaars). 

In 1910 verscheen de serie met een nieuw type let
ter, gelijkend op dat van de eerste %d en 2/6, maar 
regelmatiger. De serie met groot Papua heeft het wa
termerk rechtop en tanding 12%. De 2/6 komt voor 
als type I. en als type II. (Zie boven). 

Tenslotte een plaatfout: in de serie klein Papua ver
tonen sommige zegels een witte lijn in de wolken. 

In 1911 stapte men af van de gelithografeerde ze
gels, we krijgen dan boekdrukzegels in één kleur en 
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het watermerk de grote kroon boven de enkellijnige 
A, zoals dat gebruikt werd voor de zegels van het ge
menebest type Koning George V ld, rood; het water
merk staat zijwaarts, tanding 12%. De serie bestaat 
nog uit de volgende waarden, %d. ld, 2%d, 4d, 6d, 
il- en 2/6. In 1915 kwam er nog bij een ld, tanding 
14, terwijl in 1916 de serie werd aangevuld met twee 
nieuwe waarden, nl. 3 d en 5/-, tanding 14. Deze nieuwe 
waarden hebben weer een zwart centrum ,evenals een 
ld zegel, dat tegelijk verscheen. Klaarblijkelijk had 
men te kampen met een tekort aan 1 d zegels, want 
in 1918 werden oude zegels in omloop gebracht met 
de opdruk in zwart ONE PENNY, nl. op %d, 2d, 
2y2d, 4d, 6d en 2/6. 

In 1916 werd het drukken van zegels uitbesteed aan 
drie drukkerijen, nl. de fa. Harrison, de fa. Muttet en 
de fa. Ash. Daar de papiersoorten en inkten van deze 
firma's enigszins verschilden, is dit voor speciaal
verzamelaars aanleiding geworden om op deze ver
schillen te letten, iets, wat wel geen enkele verzame
laar in Nederland zal doen. Zo bestaan er van de 2d 
bruin-purper duidelijk drie kleurvariaties. De zegels 
van de nieuwe serie zijn weer in twee-kleurendruk 
en er werden drie nieuwe waarden aan toegevoegd, 
nl. l%d, de 5d en 10/-, zodat deze serie bestaat uit 
11 waarden, nl. % d, 1 d, 1% d, 21/2 d, 4 d, 5 d, 6 d, 
1/-, 2/6 en 10/-. De oude voorraad van 3d en 5/- was 
zeker nog groot genoeg. Deze serie bleef in omloop 
tot 1932; in 1931 werd de voorraad 2d aangevuld met 
een opdruk TWO PENCE op IV2 d, bovendien FIVE 
PENCE op 11-, terwijl twee nieuwe waarden aan de 
serie werden toegevoegd, voorlopig door opdrukken, 
nl. 9d, NINE PENCE op 2/6 en FIFTEEN PENCE is 
3d op 5/-. Het jaar daarop, dus in 1932, kwamen de 
9 d en de 1/3 uit, nu op papier watermerk C of A met 
kroon, tanding 14. Het waren de laatste zegels van 
het type Lakatoi. 

In de twintiger jaren exploreerden de Australiërs 
het binnenland en ze zouden hun aard verloochenen, 
als ze niet zochten naar goud, dat inderdaad gevon
den werd. Nu zijn de verbindingen van de liust naar 
het binnenland slecht: uitgestrekte kustmoerassen en 
oerwouden en steile bergruggen maken de aanleg van 
wegen zeer kostbaar. De Australiërs maakten daarom 
veelvuldig gebruik van het vliegtuig en waren daar
in ons, Nederlanders in Nw. Guinea, ver vooruit. Mijn-
ondernemingen in het binnenland vervoerden alles 
wat ze nodig hadden door de lucht. Zo komt het, dat 
speciale zegels voor vliegpost verschenen. In 1929 werd 
de 3d van 1916 overdrukt met AIR MAIL. De gebrui
kelijke dubbel- en andere misdrukken ontbreken 
natuurlijk niet, maar zijn zo schaars, dat we ons 
daarover niet druk hoeven te maken. De grote ver
zamelaars maken verder onderscheid tussen Ash, 
Cooke, en Harrison zegels. In 1930 volgde een tweede 
opdruk, een vliegtuig met in de vleugels het woord 
AIR MAIL in rood. 

Het zijn: 3d uit de serie 1916 
6d uit de serie 1919 
1/- uit de serie 1919 

Zoals al gezegd is, stopte men met 't drukken van La-
katoi-zegels. In 1932 verscheen de nieuwe serie van 
beeldzegels met motieven uit het Papualeven, ver
zorgd door de fa. Ash te Melbourne, in plaatdruk. Aan
dachtige beschouwingen van de zegels toont duidelijk, 
dat er twee ontwerpers aan het werk zijn geweest. De 
2d, 4d, 6d en 10/- zijn ontworpen door E. Whitehouse, 
de 2/- en de £ 1 door E. E. Williams, die ook de fra
mes ontwierp voor % d, 1 d, 1% d, 3 d, 5 d, 9 d, 1/3, 
2/6 en 57-. De beelden van deze zegels zijn naar foto
grafieën van E. E. Williams en Gibson. Het geheel is 
een aantrekkelijke serie en nogal moeilijk compleet 
gebruikt te krijgen. 

In 1934 verscheen dan de serie, die het 50-jarige be
staan van het protectoraat moest herdenken en waar
over in de inleiding al is geschreven. Waarden ld, 
2d, 3d en 5 d. 

Het 25-jarig regeringsjubileum van koning Geoige V 
ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij, de ld, 2d, 
3d en 5 d uit de beeldserie werden overdrukt met 
HIS MAJESTY'S JUBILEE 1910-1935. 

De kroning van George VI was aanleiding om een 
serie van vier zegels uit te geven van hetzelfde mo
tief als die van Nauru. Waarden ld, 2d, 3d en 5d. In 
1938 herdacht men het feit, dat de gehele kolonie 50 
jaar lang Brits bezit was met een serie luchtpostze
gels,'de haven van Port Moresby voorstellend. Waar
den 2d, 3d, 5d, 8d en 1/-. Deze serie werd in 1939 door 
een nieuwe gevolgd, eveneens luchtpost, dezelfde 
waarden als de vorige, in 1941 aangevuld met de 1/6. 
Dit zegel is maar kort in omloop geweest, aangezien 
in 1942 het land overvallen werd door de Jappen; dit 
is dan ook tamelijk schaars en staat nogal hoog ge
noteerd. 

Tot 1931 gebruikte men met O.S., geperforeerde 
dienstzegels, na 1931 had men zegels uit de serie van 
1919 en 1932, overdruk met O.S. 

Zoals gezegd, vielen de Jappen in 1942 het land 
binnen. De Noordkust werd door hen meteen bezet 
en over land trachtten ze Port Moresby te bereiken, 
dat als springplank zou dienen voor een aanval op 
Australië. Maar een grootse vlootaanval mislukte door 
de slag in de Koraalzee, waar de Amerikaanse vloot 
de Japanse een halt toeriep. Te land wist het Austra
lische leger de Jappen tot staan te brengen in het on
herbergzame binnenland. Doordat Japan de hegemo
nie op zee spoedig verloor, was het Japanse leger op 
Nieuw Guinea geïsoleerd, zodat de Australiërs, zij het 
met enorme inspanning, de Japanners kon terugdrin
gen naar de Noordkust. Hier werd hun front sprongs
gewijs opgerold door aanvallen vanuit zee. 

Gedurende de oorlog waren alle blanken op Nieuw-
Guinea, die niet bij het leger waren ingedeeld, naar 
Australië geëvacueerd en het leger had de taak van 
het burgerlijk bestuur overgenomen. De post werd 
behandeld door de legerveldpost, met gebruik van 
Australische zegels. 

Na de oorlog werd het burgerbestuur wel hersteld, 
maar de Australische zegels bleven in gebruik; tot 
eigen zegels is het nog niet gekomen, ondanks steeds 
weer opduikende geruchten. De verzamelaar van Pa-
pua-zegels wacht met spanning af of hij een nieuwe 
bladzijde in zijn album kan toevoegen, of dat hij zijn 
verzameling kan voegen bij de reeks „dode" landen *). 

Hl. New-Gulnea, G.R.I.-opdrukken. 
In de inleiding is reeds behandeld, hoe de Duitsers 

bezit namen van een gedeelte van de Noordkust, en 
hoe ze daar in 1914 uit werden verdreven. Hierbij 
hadden Australische troepen een werkzaam aandeel 
en de Australische kruiser „Sydney" bracht de Duitse 
kruiser „Bremen" tot zinken bij de Cocos-eilanden. 

Voorlopig kwam het nieuw veroverde gebied onder 
Engels bestuur, te zamen met de Bismarck-Archipel en 
de Marshall-eilanden. 

De aanwezige voorraad Duitse zegels van Nieuw-
Guinea werd voorzien van de opdruk G.R.I. en de 
nieuwe waarde-aanduiding in Engels geld daaronder. 
Van deze opdruk bestaan 4 typen, die gemakkelijk te 

*) Inmiddels verschenen op 30 October jl. de nieuwe 
postzegels met het opschrift der landsnaam: „Papua 
& New-Guinea". Zie melding Maandblad Oct. 1952, 
blz. 258. (H.Red.). 
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ondeischeiden zijn dooi de afstand te meten tussen 
| G R I en de waaideaanduidmg daaionder, vooi de 
pennywaaiden meet men de «afstand tussen de R en 
de top van de d, voor de shiUingwaaiden tussen de 
R en de top van het waardecijfer 

BIJ de eeiste oplaag, die in October 1914 in omloop 
kwam, bediaagt die afstand bij de pennywaaiden 6 
mm en bij de shillingwaarden 3 ¥2 tot 4 mm In de 
Yvertcatalogus worden ze lesp B en C genoemd 

Het zijn 
ld op 3pf bium en ld op 5 pf groen 
2d op 10 pf karmijn en 2d op 20pf ultiamarijn 
2 '  d op 10 pf kaïmijn en 2% d op 20 pf ultramarijn 
3d op 25pf zwart en rood en 3d op 30 pf zwart oianje 
4d op 40pf karmiin 
5d op 50pf zwart/purper 
8d op 80pf zwart/kaimiin 
Is op lm karmijn ' 
2s op 2m blauw 
3s op 3m violet zwart 
5s op 5m kaïmijn en zwart 

De oplaag van deze zegels, vooral van de shilling
waaiden, is maar klein geweest en ze zijn dan ook 
kostbaar bezit Behoudens een enkele uitzondei ing is 
het opdi ukken zoigvuldig geschied en het aantal fout
diukken geling Dit kan met gezegd worden van de 
tweede oplaag, die m December 1914 verscheen Het 
aantal foutdiukken is legio zodat het wel lijkt, of het 
een grapie is geweest Wie weet' Waar normale zegels 
al schaars zim (van sommige zegels was de oplaag 
slechts enkele honderden), zijn de foutdrukken wel 
he€ïl zeldzaam Bij de pennywaarden is de bovenge
noemde atstand 5 mm (Yveit type A) en bij de shil
Imgvvaaraen 5 ■'2 mm (Yvert type D) Het aantal ze
gels \an deze tweede oplaag is gelijk aan de sei ie van 
de eeiste oplaag 

In een zestal plaatsen, nl Rabaul, Herbertshohe, 
Kieta, Kuwieng, Manus en Friedlich Wilhelmshafen 
kwam men tot meikwaardige hulpuitgiften 

Daai werden aantekenstrookjes overdiukt met 
G R I en daaronder 3d en deze aldus overdiukte 
stiookjes werden als postzegels gebruikt 

Dienstzegels werden verkregen door de 3pf bruin 
en de 5pf groen te oveidrukken met O S , daaronder 
op 3^2 mm afstand ld 

Tegelijk met de tweede oplaag der overdrukken 
werden Duitse zegels van de Marshalleilanden, vooi
zien van de G R I opdruk, m omloop gebracht. Het 
zijn 
ld op 3pf biuin en ld op 5pf groen 
2d op lOpf karmijn en 2d op 20 pf ultiamaiijn 
3d op 25pf zwart/l ood en 3d op 30 pf zwart/oranje 
4d op 40 pf zwart;karmijn 
5d op 50pf zwart/purpei 
8d op 80pf zwart/karmijn 
Is op lm karmijn 
2s op 2m blauw 
3s op 3m violetzwart 
5s op 5m kaïmijn/zwart 

Uit deze serie werden de beide 2d's later gebiuikt 
vooi twee nooduitgiften, door opdruk werd de 2 ge
wijzigd in 1 Zo vulde men dus de voorraad 1 penny
zegels aan 

IV N.W. Pacific Islands. 
In 1915 en de volgende jaren werden Australische 

zegels van het type Koning George V en kangaroo, 
voorzien van de opdruk N W Pacific Islands, gebruikt 
in NieuwGuinea Het drukken werd uitgevoerd op de 
Australische Staatsdrukkerij en er bestaan geen fout

drukken De opdiuk werd aangebracht met zwarte of 
met puipeien inkt Aan de vooizijde van de zegels is 
het velschil m klem niet te zien, maar aan de achtel
ziide ziet men het duidelijk 

Het ovei dl ukken geschiedde met blokken die 30 
maal de wooiden N W Pacific Islands bevatten, 5 riien 
van 6 In het woord Islands werden twee verschillen
de sooiten S gebiuikt, een normale S en een afwij
kende S deze laatste heeft een kleine „kop ' en een 
lange ,staart" Gelet op deze s ondei scheidt men due 
typen In type a zijn beide s'en normaal 
In type b is de eerste S afwijkend 
In type c zijn beide s'en afwijkend 

Er zi]n due verschillende wijzen waarop het blok is 
gezet De eerste zetting ziet er zo uit 
a a a a a a 
a a d a a a 
b b b b b b 
c c c c c c 
c c c c c c 

De tweede zetting is 
a a a a a a 
a a a a a a 
b b b b b b 
c c c c c c 
a c c c b c 
De derde zetting alleen voorkomend bij de V2 groen is 
a a a a a a 
a a a a a a 
b b b b b b 
c c c c c c 
c c c c b c 

Bij nadere beschouwing van deze Schemas blijkt, 
dat type b minder vaak vooikomt dan de types a en 
c, veider, dat verticale stiookjes of paren met de ver
schillende types met zo vaak voorkomen en tenslotte, 
dat horizontale paren of strookjes met de verschil
lende types schaars zijn Het zal in Nederland met ge
makkelijk zijn horizontale paren op de kop te trkken 

De verzamelaar die op watermerken let kan van 
deze zegels genoegen hebben De toenmalige Austra
lische zegels hebben nl verschillende kronen als wa
teimeik, de wijde en de nauwe kroon voor de kan
gaioo en de grote kroon voor de George Vzegels, die 
echter in 1914 ook voor kangaroo's is gebruikt 

Hier volgt een korte opsomming welke zegels met 
deze opdruk voorkomen. 

Ppurper, Zzwart 
Type Koning George V 

Vzd gioen (P), ld rood (Z), 4d geeloranje (Z), 5d 
bruin (Z) 

Type Kangaroo, wijde kioon 
2d grijs (P), 2i2d indigo (P en Z), 3d groen (P), 6d 
ultramarijn (Z), 9d (P en Z), Is groen (P en Z), 5s (Z), 
lOs (Z), £ 1 (Z) 

Type Kangaroo, grote kroon 
2d grijs (Z), 21/2 indigo (Z), 6d, ultramarijn (Z)( II-
gioen (P), 2  bruin (Z), 5/, (P en Z) 

Type Kangaroe, nauwe kroon 
2d giijs (Z en P), 3d groen (Z) 2/bruin (Z), roodbrum 
(P), i 1 (P) 

In 1918 kwamen twee nooduitgiften: 
5d bruin en 1/ groen, kregen de opdruk ONE PENNY 
in zwart Bij de zegels die in 1919 en volgende jaren 
veischrjnen met de opdruk N W PacificIslands zien 
we, dat de zetting van de letters enigszins gewijzigd is. 
Door het veivangen van de afwijkende S door een 
normale komt voortaan alleen het type A voor, b en e 
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vervallen. Bovendien is het woord Pacific iets meer 
naar links geplaatst, zodat de P van Pacific nu boven 
het midden van de afstand IS(lands) staat. 
Oude zetting Nieuwe zetting 

P P 
IS I S 

Voortaan is de opdruk alleen zwart. 
Met deze opdruk verschenen; 
Type Koning George V, grote kroon: 
%d groen, ld rood, 4d geel, -oranje, 5d bruin. 
Type Kangaroo, nauwe kroon, 
2d grijs, 2̂ /2 d indigo (een zeldzame plaatfout heeft 
de breuk zonder noemer) 2%d blauw, 3d groen, 6d 
ultramarijn, 9d violet, 1/- groen, 2/- bruin, 5/-, 10/- en 
£1. Type George V, grote kroon, 
ld violet, 2d oranje, 2d rood, 4d violet, 4d ultramarijn. 

Op de Vredesconferentie na de 1ste Wereldoorlog 
wist Australië het mandaat over het voormalig Duits 
Nieuw-Guinea te verkrijgen, eigenlijk een bekrachti
ging van een reeds bestaand feit. Het nieuw verwor
ven gebied kreeg de naam van Territory of New-
Guinea en in 1925 verschijnen de eigen postzegels van 
dit gebied. 

V. Territory of New-Guinea. 
In ons overzicht van Papua is er reeds op gewezen, 

dat bij de exploratie van het binnenland ook voor 
het postvervoer langs de kust het vliegtuig een grote 
rol heeft gespeeld. 

Vandaar, dat we, naast elke serie gewone postzegels, 
een serie luchtpost hebben, die verkregen werd, door 
de zegels te overdrukken met AIRMAIL onder een 
nogal primitief uitziend vliegtuig. Toen in de dertiger 
jaren de goudmijnen in het binnenland volop produ
ceerden, werd het gewonnen goud in staven per lucht
post naar Australië verzonden en ontstond de behoefte 
aan zegels boven £1. We zien dan luchtzegels verschij
nen met een frankeerwaarde van £2. en £5., die in die 
jaren veelvuldig werden gebruikt. 

De eerste serie, bestaande uit 13 zegels, met daar
naast de luchtpostserie was van het type „Hut", zo 
genoemd naar het gezicht op Papua-hutten. 

De tweede serie werd uitgegeven in 1931 bij gelegen
heid van het 10-jarig bestaan van het mandaat. Het 
zegel toont de afbeelding van een paradijsvogel met 
daaronder de jaartallen 1921 en 1931. De serie bestaat 
weer uit 13 zegels, de % d is verdwenen, een nieuwe 
waarde, 5d, is erbij gekomen. Maar in de luchtpostserie 
komt de % d wel voor, zodat deze serie uit 14 zegels 
bestaat. 

In 1932 werd dezelfde serie in omloop gebracht, 
maar nu zonder de jaartallen. Twee nieuwe waarden 
zijn er aan toegevoegd, nl. 2% d en 3% d. Evenals 
bij de vorige serie is in de luchtpostserie de % d wel 
opgenomen. 

In 1935 verschijnen dan de £ 2 en de £ 5. Het cen
trum toont ons een vliegtuig boven een vallei, waar
in de Bulolo goudvelden liggen; links daarvan in de 
rand een 18de eeuws zeilschip, rechts daarvan een 
Australische „gold digger" (gouddelver) aan het werk. 

Enige jaren geleden beleefde Australië weer een 
schandaal, waaraan het de laatste tijd zo rijk is ge
weest, een twijfelachtige eer overigens; een postamb-
tenaar eigende zich een aantal £ 2 en £ 5 zegels toe, 
die op vernietiging lagen te wachten en verkocht ze 
aan handelaren. Waar de cataloguswaarde ongeveer 
vier maal de nominale waarde bedroeg, zal de man 
er wel een aardig duitje aan verdiend hebben. Het 
feit lekte uit, de man kreeg zijn straf en Stanley 
Gibbons reageerde prompt, door de prijs wat te 
drukken. 

In 1935 werden, bij gelegenheid van het Zilveren 
regeringsjubileum van George V de ld groen en de 
2d rood uit de Paradij svogelserie van 1932 overdrukt 
met de woorden: His Majesty's Jubilee 1910-1935. 

De troonsbestijging van George VI bracht een serie 
soortgelijk aan die van Papua: waarden 2d, 3d, 5d 
en 1/-. 

De laatste serie kwam in 1939 in de vorm van een 
luchtpostserie, waarbij men het £ 2 zegel als voor
beeld nam, het onderschrift werd gewijzigd in Air 
Mail Postage. Deze serie is drie jaar in gebruik ge
weest, toen brak de oorlog uit, die dadelijk een Ja
panse bezetting bracht. De prijzen van deze zegels 
zijn sterk opgelopen, eensdeels door de betrekkelijk 
korte omlooptijd, anderdeels door handig manipule
ren van speculators. 

Dienstzegels werden verkregen door OS opdrukken 
op zegels van het type Hut (tot 2/-) en van de twee Pa-
radijsvogelseries (tot 5/-). 

Wat over de toekomst van Papua is geschreven 
geldt ook voor N.-Guinea; ook hier worden nu Austra
lische zegels gebruikt en vraagt de verzamelaar zich 
af of N.-Guinea nog eens terug zal komen. 

AUSTRALISCHE 
„KRONINGS^-ZEGELS 

door K. A. 

(Welwillend ter publicatie afgestaan door het 
Nieuws- en Informatiebureau van de Commonwealth 
of Australia door bemiddeling van de Australische Am
bassade te 's-Gravenhage). 

Drie nieuwe postzegels (3% d. iVz d. en 2/-) zullen in 
Australië worden uitgegeven ter herdenking van de 
kroning van H.M. Koningin Elisabeth II. Dit zal de 
eerste Kronings-uitgifte van dit gemenebest zijn. 

Hoewel op 10 Mei 1937 postzegels van ld en 2d in om
loop werden gebracht met portretten van wijlen koning 
George VI en Elisabeth (de koningin-moeder), was dit 
geen officiële „kronings"-serie. Op deze zegels ver
scheen de koning blootshoofds, dragende de uniform 
van Admiraal van de vloot. De koningin, in avond
toilet, werd afgebeeld met een tiara op het hoofd. 

In het algemeen wordt geloofd, dat deze 2 postzegels 
als een herdenking van deze kroning bedoeld waren, 
aangezien het bestuur der posterijen speciale „first day 
covers" verkrijgbaar stelde. Het officiële embleem van 
de Australische posterijen kwam op deze enveloppe 
voor en er werden er meer dan 500.000 in geheel 
Australië verkocht. 

Toch werden wijlen de koning en 
de koningin-moeder op Australische 
postzegels afgebeeld in hun kro
ningsgewaad. De 5/- en de 10/- ze
gels, in April 1938 uitgegeven, geven 
portretten ten voeten uit van de ko
ningin, staande voor de kronings
zetel, terwijl de koning in zijn kro
ningsgewaad eveneens werd afge
beeld met dezelfde achtergrond. 

Beide zegels geven reproducties 
van oorspronkelijke foto's vervaardigd door Dorothy 
Wilding te Londen. 

Een postzegel van £ 1 van 1 November 1938 geeft 
buste-portretten van de koning en de koningin in kro
ningsgewaad. Het zegel in horizontaal formaat toont 
belden hun resp. kroon dragende. 
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Niettemin hebben diverse postzegels van verschei
dene Australische gebieden betrekking op de kroning 
in 1937. Postzegels van 1% d, 2 d, 2% d en 1/- versche
nen op 10 Mei 1937 te Nauru. Het portret van wijlen de 
koning kijkt naar links; de zegels werden gedrukt door 
John Ash te Melbourne. 

Op 14 Mei 1937 werden vier postzegels verkrijgbaar 
gesteld in Papua (1 d, 2 d, 3 d en 5d) en op 18 Mei 
d.a.v. bracht Nieuw-Guinea een uitgifte van 2 d, 3 d, 
4 d en 1/- zegels in omloop voor dezelfde gelegenheid. 

Ook is het van belang er aan 
te herinneren dat koningin Elisa
beth II reeds op Gemenebest
postzegels werd afgebeeld. Het 
was op de 1 d-uitgifte, welke het 
eerst op 20 November 1947 ver
krijgbaar werd gesteld in het ge
hele land, toen haar huwelijk 
als prinses Elisabeth met de 

' — -< hertog van Edenburg werd ge
luierd. 

Deze zegel met een eenvoudig portret van de ko
ningin bleef sedertdien in uitgifte, maar werd in Maart 
vervangen door een zegel met een meer up-to-date 
portret. 

Australië had ook een uitgifte klaar gemaakt met 
betrekking tot het bezoek van de koningin (als prin
ses Elisabeth) en de hertog van Edenburgh in Maart 
1952 aan het gemenebest. Deze zegels (3 ¥2 d, 7y2d en 
1/6) zouden portretten vertonen van de hertog en de 
koningin tezamen op de hogere waarden en van de 
koningin op het 3y2 d-zegel. 

Ook twee andere zegeluitgiften 
houden in Australië verband met 
gebeurtenissen in het koninklijk 
huis. De eerste was de serie van drie 
postzegels (2d, 3 d en 5/-, van 2 Mei 
1935 ter gelegenheid van het zilve
ren jubileum van de troonsbestijgmg 
van wijlen koning George V. De ko
ning werd afgebeeld in de uniform 
van veldmaarschalk, gezeten op zijn 
lievelingspaard „Anzac", dat hem in 

1927 door het Australische volk was geschonken. 
Voorts werden drie zegels opgenomen in een uitgifte 

van 19 Februari 1945 (zegels van 2̂ /2 d, 3V2 d en 5y2 d) 
ter gelegenheid van de komst in Australië van de her
tog en de hertogin van Gloucester, toen de hertog Gou
verneur-Generaal werd. Dubbel-portretten vertonen 
de hertogin in de uniform der luchtmacht en de her
tog in landmacht-uniform. 

NEDERLAND 
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KOOPT 
WATERSNOODZEGELS! 

UllllllllllillllllllNIIKIllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllll!lllllllltllllllllllllilllllllllllillllllllltlll(llllllllllllllllllllllllllllll!lllllluirtlll(lll]llli 

WATERSNOODPOSTZEGEL 1953. 
Persbericht van het Staatsbe

drijf der P.T.T. d.d. 7 Februari 
jl. meldt het volgende: 

De ramp in Nederland is voor 
de Nederlandse Posterijen aan
leiding geweest om een speciaal 
watersnoodpostzegel van 10 c. 
met een toeslag van 10 e. uit te 
geven; de opbrengst van deze 
toeslag komt in zijn geheel ten 
goede aan de slachtoffers. 

De eerste dag van uitgifte is 
10 Februari 1953. Verkoop gedu

rende Februari-Maart. Geldigheidsduur t/m Decem
ber 1954. 

De vervaardiging en verspreiding van het zegel 
hebben slechts 5 dagen gevergd. 

Technische details: Dit watersnoodzegel is het gang
bare 10 cents zegel met de beeltenis van H.M. de Ko
ningin, voorzien van een opschrift: 

19 53 
10 c +10 
WATERSNOOD 

kleur: goud oker; formaat zegel: 21 X 25 mm; formaat 
afbeelding: 18 X 22 mm; vellen van 20 X 10 zegals; 
perforatie 13% X 12%; watermerk: cirkel. 

Speciale First Day Covers zullen verkregen kunnen 
worden door storting van een bedrag van ƒ 0,70 (d.i. 
ƒ 0,20 voor de postzegel en ƒ 0,50 voor de omslag) op 
postrekening 590.000 van het Comité Watersnoodpost
zegel 1953, Zeestraat 82, Den Haag. 

De slagzin van het Comité zal zijn: 

DE NOOD AANPAKKEN 
DOOR ZEGELS PLAKKEN 

Hieraan kunnen we nog het volgende toevoegen. 
Hoewel volgens het hierboven opgenomen P.T.T.-

bericht het gangbare 10 cents zegel met de beeltenis 
van H.M. de Koningin van de gemelde opdruk is voor
zien, schijnt het toch, dat voor dit doel een speciale 
oplage van het 10-cents-zegel is vervaardigd. De kleur 
is meer'oranje dan die van het gangbare zegel. Het 
vel van 200 zegels dat wij zagen vertoonde geen et-
singnummer en geen knipteken. In de rechtermarge 
ter hoogte van het midden van het vel tussen telcij-
fers 9 en 10, was over een oranje kruis een zwart 
kruis aangebracht, zulks ter juiste bepaling van de 
plaats van de opdruk, welke eveneens in zwart is 
aangebracht. 

Voorlopig is een oplage vervaardigd van 1 millioen 
zegels, ter eerste voorziening van de diverse verkoop-
plaatsen. 

De firma Joh. Enschede en Zn., Grafische Inrichting 
te Haarlem, waar de zegels zijn vervaardigd, heeft de 
opdruk belangeloos op zich genomen. 

De Directeur Generaal der P.T.T., de heer L. Neher, 
deelde nog mede, dat niet tot een zegel met een spe
ciale tekening is overgegaan, omdat de aanmaak daar
van te veel tijd zou vergen. Nadat op Woensdag 11 
Februari jl. door H.M. de Koningin toestemming voor 
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het zegel was gegeven is aanstonds met de werkzaam
heden daarvoor aangevangen. Als overwegingen daar
bij golden, dat het zegel aan de volgende voorwaarden 
moest voldoen. Het moest spoedig in veikoop kunnen 
worden gebracht; gezien de aanleiding van de uitgifte 
moest het zegel sober zijn; als binding van alles wat 
hierop JSfetrekking heeft diende het een beeld te ge
ven, dät een ieder als zodanig kan aanvaarden; en 
tenslotte diende de prijs van dien aard te zijn, dat 
een ieder er gebruik van kan maken. Zoals de heer 
Neher het uitdrukte: Het is een Nederlandse zaak en 
Nederland zal het op sobere wijze doen. 

De opdruk werd grafisch verzorgd door A. van der 
Vossen in samenwerking met de firma Enschede. 

Wat de First-Day-Covers betreft merken we op, dat 
deze omslag de eerste „officiële" f-d-enveloppe is 
welke in ons land wordt uitgegeven. Ook het batig 
saldo van deze uitgifte komt ten bate van het Ram
penfonds, welk fonds alle kosten voor de aanmaak 
voor zijn rekening nam. De briefomslag vertoont het 
wapen van Zeeland, de leeuw in donker-oranje kleur 
met blauwe nagels, de golven in blauwe kleur. Boven 
het wapen staat in zwarte letters de bekende zin
spreuk: Luctor et emergo. Onder het wapen staat 
eveneens in zwarte letters: Watersnood 1953. Ie Dag 
van uitgifte. 

Het ontwerp voor deze enveloppe alsmede de cli-
ché's voor de tweekleurendruk werden belangeloos ver
vaardigd door de Chemigrafische Kunstinrichting 
's-Gravenhage te Den Haag, terwijl de druk der en
veloppen werd verzorgd ter staatsdrukkerij, even
eens te Den Haag. 

Voor de eerste dag van uitgifte is een speciaal stem
pel vervaardigd, bevattende de woorden: Watersnood 
1953, en voorts een eenvoudige tekening van een hand 
welke naar een reddingsplank grijpt. 

Op deze afstempeling zijn de bepalingen van toe
passing welke ook voor de zomer- en kinderzegels 
gelden, zodat de afstempeling centraal te 's-Graven
hage geschiedt. 

Om de verkoop dezer zegels te stimuleren is uit het 
Rampencomité een werkcomité gevormd, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de Stichting Voor het 
Kind, de Stichting voor de Zomerzegels en van de 
P.T.T. Een tweetal rijdende postkantoren zal eveneens 
worden ingeschakeld. 

Hoewel de Ie dag van uitgifte op 10 Februari is ge
steld, troffen we een enigszins andere bepaling aan in 
Dienstorder H 106bis van de P.T.T., van 4 Februari 
jL, waarin staat: 
1. Binnenkort zal tot nadere bekendmaking op de 
postinrichtingen een frankeerzegel van 10 cent worden 
verkrijgbaar gesteld, dat met een toeslag van 10 cent 
boven de frankeerwaarde wordt verkocht. De op
brengst van deze toeslag is in haar geheel bestemd 
als bijdrage tot leniging van de nood van de slacht
offers van de watersnood. 

2. Een eerste voorraad van dit zegel zal zo spoe
dig mogelijk door de controleur ambtshalve aan de 
directeuren worden toegezonden. M e t d e v e r 
k o o p k a n t e r s t o n d n a o n t v a n g s t w o r 
d e n b e g o n n e n . 

3. De voorschriften betreffende de zomerzegels en 
kinderzegels, opgenomen in de art. 26 VP I en 67 VPH 
zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op het 
onderwerpelijke zegel. 

JUBILEUMPOSTZEGELS 1923. 
Deze serie postzegels met haar rijke variaties aan 

tandingen, plaatnummers, plaatfouten e.d. trekt nog 
steeds de belangstelling van vele verzamelaars. 

Zo schrijft ons de heer Ts. Gs. de Vries te Leeuwar
den, dat volgens hem de mededeling omtrent het ze
gel van 2 cent dezer serie welke op blz. 50 der Spe
ciaal Catalogus 1953 wordt gedaan, niet geheel juist 
is. Er staat nl. gemeld, dat plaatnummer 2 van dit 
zegel niet is uitgegeven, maar dat een exemplaar daar
van zich in het Postmuseum bevindt. Schrijver zegt 
echter in het bezit te zijn van een zegelstroolt van dit 
zegel met plaatnummer 2, welke hij indertijd heeft 
gekocht aan een der postzegelloketten van het hoofd
postkantoor te Amsterdam. 

Ook plaatnummer 10 van het 10 cent-zegel dezer 
serie, waarvan volgens genoemde catalogus slechts 
enkele nummers bekend zijn, werd door de heer De 
Vries aan het zegelloket in genoemd postkantoor ge
kocht. 

De heer P. H. Bos te Den Helder maakt ons er op
merkzaam op, dat in de Speciaal Catalogus 1953 onder 
bovengenoemde serie onder letter G thans lijntanding 
11 X 12 staat gemeld, terwijl deze tanding voorheen 
(ook nog in catalogus 1951) gemeld stond als lijntan
ding 11% X 12. Serieuze meting levert laatstgenoem
de tanding op. Hier schijnt dan ook van een drukfout 
in de catalogus sprake te zijn. 

DUIFJESSERIE 1924-25. 
Bovengenoemde heer De Vries 

meldt ons ten slotte nog een hem 
gebleken plaatfout, welke bij de 2% 
cent, groen (Spec. cat. no. 146), dui
delijk voorkomt en door hem op di
verse vellen werd aangetroffen. Het 
is hem echter niet meer bekend 
welk zegel dit in het vel was, en 
welk plaatnummer de vellen droe

gen. De fout bestaat daarin, dat de breukcijfers door 
een ± 1 mm dikke witte streep aan het hoofdcijfer 
zijn verbonden. Wij geven van dit zegel hierbij de af
beelding. 

„VOOR HET KIND" 1945. 
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De heer J . J . Théonvil le te Ro t t e rdam zond ons ter 
inzage een blok van he t 12% cent-zegel van boven
genoemde serie, r ech te rbenedenhoek van een vel, 
waarbi j de beide onders te zegels boven he t woord 
Neder land een duidelijke scherpe wi t t e s t reep over de 
gehele breedte van de zegels ver tonen. Volgens m e 
dedeling van genoemde heer k w a m deze s t reep op 
alle zegels van de onders te rij v a n he t vel voor. A a n 
gezien deze zegels in r a s t e rd iepdruk (rotogravure) zijn 
vervaardigd , moet wel worden aangenomen, da t h ier 
van een beschadiging van de d ruk ro l sprake is. 

ClJFERTYPJï V. KRIMPEN 1946. 
Bovengeno ;mde heer zond ons tevens een s t r ip toe 

van enkele zegels van 2 cent v a n bovengenoemde se
rie, afkomstig van een zegelrol van 1000 stuks, w a a r 
van alle zegels aan de onderzi jde zo kort zijn afge
sneden, da t de perforat ie aan deze zijde geheel on t 
breekt . Hoewel men dus feitelijk van geschonden ze
gels zou moeten spreken, en deze zelfs heel g e m a k k e 
lijk zijn na te malten door bij de normale zegels de 
onders te t anden af te snijden, m a k e n wij toch van 
deze afwijking melding, omda t deze zegels voor au to -
maa tgebru ik over de gehele rol deze ve rkeerde af
snijding ver tonen en op deze wijze door de P.T.T. 
werden afgeleverd. 

Tevens zond de heer nog een 
postzegel t e r inzage, eveneens 2 
cent, b lauw, he twelk tussen het 
u i te inde van de bovenkru l v a n 
het cijfer 2 en de l i n k e r - r a n d -
kruUen een grote wi t te st ip ve r 
toont. 

KONINGIN WitHELMINAZEGELS. 
TYPE V. KONIJNENBURG. 

Behalve bovengenoemde zegels 
zond de hee r Théonvil le ons ook 
nog een postzegel van 10 cent v a n 
bovengenoemde serie te r inzage, 
waarbij de perforat ie zover n a a r 
rechts w e r d aangebracht , da t de 
l inkerzijde v a n he t zegelbeeld ge 
deeltelijk is weggeval len en he t z e 
gel dientengevolge als w a a r d e a a n 
geeft: O CENT. 

Hoofd-Red. 

REPUBLIK INDONESIA 

Cijferserie. Op blz. 200 v a n he t Augus tus 1952 n u m 
m e r schreef de hr . J . J . M. de Bont reeds over de v e r 
schil lende afmetingen van he t 10 sen zegel. De hr . 
H. Vogel ber icht te mij over door h e m geconstateerde 
afwijltingen in de 20 sen v a n dezelfde serie. 

Als „regel" kunnen wij zeggen, da t behalve diverse 
kle inere afwijkingen in de tekening, w a a r v a n de voor
naams te wel zijn de afs tand tussen cijfer en sen, en 
he t verdwijnen van de hor izonta le en vert icale k a d e r 
lijntjes aan de onderzijde, de l a te re oplagen „kleiner" 
van formaat zijn. 

Oplaaglet ter A van de 10 en 20 sen is „groot", op 
laagle t ter B, C en D van de 10 sen is „klein", oplaag
le t te r B en C van de 20 sen is ook „klein", deze la tere 
oplaaglet ters zijn gelijk v a n formaat en tekening. 

Bij de 5 sen doet zich ech te r w a t het formaat b e 
treft, het omgekeerde voor, h ie r is oplaaglet ter A 
„klein", terwijl oplaagle t ter B „groot" is. Het formaat 

van de B-oplage v a n de 5 sen is echter gelijk aan de 
B, C en D oplagen van de 10 en de B en C oplagen 
van de 20 sen. 

Nieuwe etsingnos. Van de cijferserie zijn t hans de 
20 sen m e t r and le t t e r B, e ts ingno. 53, en ook reeds de 
20 sen rand le t t e r C ets ingno. 68 verschenen. Van de 10 
sen verscheen rand le t t e r D, ets ingno. 67. 

OVERZICHT VAN DE BEKENDE ETSINGNUMMERS, 
RANDLETTERS EN TANDINGEN VAN DE CIJFER

EN TEMPELSERIE MET EN ZONDER 
OVERDRUK R.I.S. 

Nu wij deze u i tgave wel als afgesloten k u n n e n b e 
schouwen, hebben wij in onde r s t aande tabel een zo 
kompleet mogelijk overzicht opgenomen aan de hand 
van de ons bekende gegevens. Toch on tb raken hierin 
nog enkele opgaven en wij roepen daa rom de hu lp 
van de lezers in om deze opgave zo mogelijk te com
pleteren. Mededelingen, liefst vergezeld van de zegels, 
welke omgaand worden teruggezonden, gelieve m e n 
aan de redac teur dezer rub r i ek (Herm. He i j e rmans -
l aan 6 te Eindhoven) toe te zenden. 

In de tabel zijn de volgende tekens gebru ik t : 

_ : 
X : 
? -

= bestaat n ie t 
= bes taa t 
= etsingno. en 

CI JFERT YPE: 

1 sen 

2 sen 

t and ing : 
grijs 

magenta 

2y2 sen olijf 

3 sen 

4 sen 

5 sen 

karmijn 

groen 

b lauw 

7% sen donkergroen 

10 sen paars 

12% sen rood 

TEMPELTYPE: 
15 sen 

20 sen 

25 sen 

30 sen 

40 sen 

45 sen 

50 sen 

60 sen 

80 sen 

karmi jn 

grijs 

b lauw 

rood 

groen 

lila 

b ru in 

sepia 

karmi jn 

oplagele t ter onbekend. 

o n o v e r d r u k t : 
11 ¥2 
A9 
X 

? 

X 
A l 
X 
A5 
X 

-
A3 
X 

A4 
X 

? 
X 
B27 
X 

A12 
X 

A21 
X 

A15 
X 

A16 
X 

A14 
X 

A17 
X 

A18 
X 

A19 
X 

A20 
X 

121/2 

A9 
X 

A8 
X 

A l 
X 

A5 
X 

A6 
X 

A3 
X 

A4 
X 

A7 
X 
A2 
X 

A12 
X 

7 

X 
A15 
X 

A16 
X 

A14 
X 

•f 

X 
? 

X 
? 
X 

? 
X 

overdruk R.I.S. 
1 1 % 
? 
X 

A8 
X 

A l 
X 

A5 
X 

A6 
X 

A3 
X 

-
7 
X 

-

-
A21 
x'^ 

A15 
x 

A16 
x^ 

A14 
X 

A17 
X 

A18 
X 

A19 
X^ 

? 

X 

A. J. 

121/2 

_ 
A8 
X 
A l 
X 
A5 
X 
A6 
X 

-
A4 
X 
A7 
X 
B27 
X 

-

_ 
7 

X 

-
A14 
X 

_ 
. 

_ 
A20 
X 

Uylen. 
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STEMPELS 
NEDERLAND. 

Administratieve stempels. 
Op een aangetekend stuk, verzonden van Nijverdal 

naar Amsterdam, waarop één frankeerzegel ontbrak, 
werd — vermoedelijk te Amsterdam — een paars rub
berstempeltje „Zegel afgevallen" ter plaatse van het 
ontbrekende zegel afgedrukt. 

Nieuwjaarsstempels. 
Op de meeste kantoren waar een stempelmachine in 
gebruik is, werd bij de jaarswisseling weer het speciale 
naamstempel voor visitekaartjes gebruikt. Dit jaar 
lieten slechts de kantoren Arnhem-Station, Gouda, 
Tilburg en Zaandam verstek gaan, terwijl Nijmegen — 
als gebruikelijk — violette rubber-langstempels in 3 
verschillende formaten gebruikte. 

Het oude type Rotterdam (tussen twee horizontale 
lijnen) werd in rood afgedrukt, vermoedelijk met de 
machine die normaal voor de roodfrankering gebruikt 
wordt. Ook enkele kleinere kantoren als Bergambacht 
en Ruinerwold (Dr.) gebruikten tijdens de nieuwjaars-
drukte kantoornaamstempels voor afstempeling van 
zegels. 

Reclamestempels . 
Ter vervanging van het jarenlang 
gebruikte model met dezelfde tekst 
in kleinere letters, kwam onlangs 
het hierbij afgebeelde stempel met 
Zwitsers cijfertype in gebruik. 

NOODSXEMFELS WATERSNOOD. 
De rampzalige watersnQod, die het Westen en Zui

den van ons land getroffen heeft, zal ongetwijfeld ook 
de inventaris van een aantal postkantoren ontredderd 
hebben. Frankeerzegels ter vervanging van verloren 
gegane voorraden zijn spoedig genoeg weer aan te 
vullen, maar de poststempels voor dergelijke kanto
ren zullen in vele gevallen nieuw aangemaakt moeten 
worden, waarmede enige tijd gemoeid is. In verband 
hiermede houden wij rekening met de mogelijkheid, 
dat op sommige kantoren, waar althans de behuizing 
gespaard gebleven is, eventuele noodstempels gebruikt 
worden, als het kantoor heropend wordt, voordat de 
nieuwe stempels gereed zijn. 

Gaarne zouden wij dergelijke stempels in de vol
gende nummers willen beschrijven. Hiertoe verzoeken 
wij de lezers ons materiaal (bij voorkeur gehele en
veloppen en/of kaarten, óók dienststukken zonder 
postzegels) beschikbaar te willen stellen. Alle stukken, 
welke andere dan alleen de normale dagtekeningstem
pels dragen, zijn hiertoe geschikt; op stukken welke 
geen datumaanduiding dragen, verzoeken wij met pot
lood de datum van ontvangst te willen aantekenen. 

De ingezonden stukken zullen wij gaarne ten spoe
digste terugzenden, eventueel met vergoeding van de 
gemaakte portokosten, voorzover de inzenders de 
wens daartoe te kennen geven. 

(Aan het bovenstaande voegt de Hoofdredacteur het 
volgende toe: Volgens mededeling van de Directeur 
Generaal der P.T.T. zijn in het noodgebied ongeveer 
een 30-tal kantoren tijdelijk buiten bedrijf gesteld 
moeten worden. Desniettegenstaande werd het bedrijf 
toch zo goed mogelijk voortgezet. In een enkel geval 

zelfs op de zolder van een woning, waar de P.T.T.-
beambte zijn toevlucht had gezocht. Daar vaalc post
zegels en andere hulpmiddelen ontbraken en voorzie
ning in dit gebrek niet direct mogelijk was, ontvingen 
de betreffende beambten de raad zich maar zo goed 
mogelijk te behelpen. Dit werd dan ook op vaak pro
visorische wijze gedaan. Zo werden brieven aangebo
den bestaande uit een opgevouwen velletje papier, 
dichtgeplakt met een stukje plakband, zonder postze
gels. Met de aanduiding „Noodgebied" werden zulke 
stukken toch verzonden en bezorgd! Hulde aan 
onze P.T.T.! 

Wie helpt aan het verzoek van onze rubriek-redac
teur te voldoen?). 

NIEUW-GUINEA. 
Baarfrankering. 
Analoog met het stempel „Taxe Pergue", in gebruik 
voor vele dienstbrieven met buitenlandse bestemming, 
die in 's-Gravenhage gepost worden, bedient men zich 
ook in dit gebied van een stempel „Port betaald", het
welk wij aantroffen op een voor Amsterdam bestemde 
brief van de Comm. Marine Nieuw-Guinea, waarop 
met de pen bovendien geschreven was „Frankering in 
afrekening". Als datering het normale stempel Hol-
landia-Stad dd. 21.11.52. 

J. v. d. Willigen. 

LUCHTPOST 
NEDERLAND. 

Eerste vlucht KLM Amsterdam— 
Santiago de Chile 6/11 '52. 
Eindelijk is de post voor de 
heenvlucht naar Chili weer te
ruggekomen en wij geven hierbij 
een afbeelding van de spec, af
stempeling, die door de Nederl. 
P.T.T. op de stukken werd ge
plaatst. De Chileense posterijen 
gebruikten een spec, aankomst
stempel (op de achterzijde der 

nl. een rondstempel in zwarte 
kleur „Correo Aereo/Santiago/8 Nov. 52-14 Hrs/Chile 
Ier Vuelo KLM Chile-Holanda". Uit het Inschrift blijkt, 
dat deze stempel eigenlijk de speciale stempel voor 
de retourpost Chili—Amsterdam is: inderdaad is deze 
speciale stempel dan ook voor de retourpost gebruikt, 
eveneens met datum 8 Nov. 52-14 Hrs. 

De door de K.L.M, uitgegeven spec, enveloppen ver
tonen links o.a. een afbeelding van het Andes-gebergte 
en Zuid-Amerika met route-aanduiding in rood en 
blauw, daaronder de woorden: KLM Openingsvlucht 
Nederland—Chili 6 November 1952 en Vuelo de Inau-
guracion {"aises Bajos-Chile el 6 de Noviembre 1952. 

Voor de terugvlucht was het niet mogelijk van hier 
uit reeds speciale enveloppen mede te geven, zoals bij 
de Ie vlucht naar Mexico v.v.; wel zorgde de KLM in 
beperkte mate voor retourpost, alsmede voor post 
van de heenvlucht op het traject Buenos Aires — 
Santiago de Chile. Voor laatstgenoemd traject werd 
een speciale kaart gebruikt met foto-afbeelding van 
de DC-6B PH-TFK „Jan Huygen van Linschoten", 
waarmede deze vlucht werd gemaakt onder commando 
van de bekende piloot K. J. Rupplin von Keffikon. 
Voor de terugvlucht werden dezelfde foto-kaarten ge
bruikt, doch op de adreszijde een andere omschrijving 
als op de kaarten Buenos Aires-Santiago. Beide soor
ten kaarten zijn op de foto-zijde voorzien van een 
gedrukte handtekening van de commandant. 

stukken geplaatst) 
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De stukken Buenos Aires-Chili dragen vertrekstem-
pel Luchtpoststempel Buenos Aires 8 Nov. '52—6 en 
aankomststempel Santiago 8 Nov. '52-14 Hrs. (als 
boven beschreven). 

De stukken van de rstourvlucht Chili-Amsterdam 
zijn afgestempeld Santiago 8 Nov. '52-14 Hrs. (als 
boven omschreven) en dragen AS Amsterdam Centraal 
Station 10/11 '52-19. 

ARGENTINIë. 
Doortrekking KLM-Luchtlijn van Buenos Aires naar 
Santiago de Chile op 8 Nov. '52. (zie onder Nederland). 

BELGIë. 
Ie Postvlucht Brussel—Rangoon door Pan American 
World Airways, 3 Dec. 1952. 

Op 3 Dec. jl. had deze Ie vlucht plaats, vertrekstem-
pel Meisbroek 3-12-52-14/B B/2 (stempel v. d. Brusselse 
luchthaven) en AS Rangoon 5 Dec. '52-12 am. De 
stukken dragen een spec, afstempeling in zwarte kleur: 
„Première Liaison Postale/Bruxelles Rangoon/Decem-
bre 1952/afbeelding Brusselse stadhuis/Pan American 
World Airways". (Zeer waarschijnlijk een maatschap
pij-stempel). 

CHILI. 
Ie Vlucht KLM Santiagra de Chile—Amsterdam op 8 
Nov. '52 (zie onder Nederland). 

DENEMARKEN. 

Eerste vlucht SAS Kopenhagen-
Johannesburg, 8 Jan. '52. 
Post met deze eerste vlucht ver
voerd kreeg een speciale post
stempel (zoals hierbij afgebeeld); 
AS Johannesburg 11.1.53-9.00. 

DUITSLAND. 
Voor de goede orde maken wij er onze lezers op at

tent, dat de op blz. 308 onder dit hoofd in de 2e kolom 
vermelde kaarten met ingedrukte zegels privé-uitgiften 
zijn. 

U.S.A. 
Helicopter-post. 
Op 10 December '52 kregen verschillende plaatsen van 
de Noord-Route in het District New York hun helicop-
ter-postverbinding met New York, La Guardia Airfield 
Een en ander kondigden wij reeds aan in ons vorig 
nummer; thans geven wij hierbij (dank zij de mede
werking van de bekende aerophilatelist Dr Max Kron-
stein, New York) een opsomming der verschillende 
stukken: 

New York (LGA) N.Y. Dec. 10 1952 6,30 am.: 
—Mount Vernon Dec. 11 1952 7 pm. 
—New Rochelle „ „ „ 5.30 pm. 
—White Plains „ „ „ 10 am. 
—Stamford „ „ ., 9.30 am. 
—Norwalk 9.30 am. 
—South Norwalk „ „ „ 9.30 am. 
—Bridgeport „ „ „ 10 am. 
—Yonkers „ „ „ 8 am. 
—Pleasantville „ „ „ 8.30 am. 

Mount Vernon 
New Rochelle 
White Plains 
Stamford 
Norwalk 
South Norwalk 
Bridgeport 
Yonkers 
Pleasantville 

Dec. 10 9 

»> 

, 9 
, 9 
, 8 
, 8 
, 8 
, 8 
, 7.30 
, 7 

am 
am 
am 
am 
am 
am 
am 
am 
am 

—New York AMF Dec. 12 11.30 am. 
11 4.30 pm. 

De vluchten waren reeds aangekondigd voor 8 De
cember 1952, de post werd op 10 December afgestem
peld, de meeste vluchten hadden echter pas op 11 
December plaats. Mount Vernon zelfs pas op 12 
December. 

rièasanlvllle 

"J 
Tarrytoun* 

YoakorJ 

^ ^ _ _ _ ^ ^ Bridss|9r6; 
^ ^ - »-South fiorwalS 

^f l ï i te Plains ' 
^caFsda le ' 
3 iNe« Rochells 
ount Vemon 

l a Ouardla Airfield (ISA) 

Op 18 December werden op deze Noord-Route nog 
de volgende Ie vluchten uitgevoerd: 

New York (LGA) December 18 '52 6.30 am. 

— Port Chester December 18 '52 10 am. 
— Greenwich (Conn.) December 18 '52 10 am. 

Port Chester December 18 '52 10 am. 
Greenwich (Conn.) December 18 '52 10 am. 

— New York AMF December 18 '52 11 am. 
»» ,» » ,1 , f 11 ,» 

Al deze stukken kregen als bijzondere afstempeling 
de helicopter-stempel van het District New York in 
zwarte kleur, zie afbeeldnig op blz. 309 van ons 
December-nummer. 

Gemakshalve geven wij hierbij een kaartje van deze 
Noord-Route, waarop bovengenoemde plaatsen voor
komen; de helicopterdiensten naar Scarsdale en Tar-
rytown zijn nog niet geopend. 

^ LUCHTPOSTBLADEN ^ 
Australië. 

7 d. met rode opdruk Ten Pence. 
10 d. met afbeelding vliegtuig. 
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Israël. 
3 nieuwe luchtpostbladen in hetzelfde type als de 

25 pr. en de 50 pr., uitgegeven in 1950 (zegel echter 
iets kleiner): 

55 pr. rood (4/5 '52).. 
110 pr. blauw (5/10 '52). 
150 pr. olijfbruin (5/10 '52). 

Italië. 
60 Lire (verkoopsprijs 65 L.) blauw, 31/5 '52. 

120 Lire rood (18/9 '52). 

Japan. 
Kleur lichtgroen met ingedr. luchtpostzegel, 62.00 

met overdruk 50 links van het zegel. 
Kleur wit, rechts boven ingedrukte zegel (rond) 50, 

daaronder in rode letters: "Air Letter", links onder 
"Par Avion" in blauwe letters, daaronder deze aan
duiding in Japanse letters in rode kleur. 

Port. Indië. 
Grijs met blauwe rand met ingedr. zegel 12 Tgs. 

(zwart met blauw). 
Crème met blauwe rand, idem. 
Wit met blauwe rand, idem. 

San Marino. 
Lpbrief met ingedr. zegel, 55 Lire donkerblauw, 

thans met nieuwe waarde: Lire 120. 

Spanje. 
Grijze kleur, stempel in rode kl,eur met waarde 01,00 

en een idem met waarde 00,60. 

Triest. 
Hier verschenen 2 luchtpostbladen in lichtgroene 

kleur met ingedrukt vliegtuig; het ene Ipblad met 
ingedr. luchtpostzegel 60 Lire blauw, opdruk AMG-
FTT is volgens de daarop geplaatste aanduiding alleen 
geldig voor Europese landen, het andere Ipblad met 
ingedr. luchtpostzegel van 120 Lire in rode kleur met 
opdruk AMG-FTT is alleen geldig voor USA en 
Canada. 

Uit de op de bladen voorkomende aanduidingen 
blijkt, dat het voor Europa bestemde Ipblad ook voor 
landen buiten Europa gebruikt mag worden, mits men 
het meerdere luchtrecht door bij plakking van post
zegels voldoet. Ook het Ipblad voor U.S.A. en Canada 
kan voor andere niet-Europese landen worden ge
bruikt, mits het meerdere luchtrecht wordt bijge-
plakt. 

J. DELLENBAG. 

Wordt lid van een bij ons 
Maandblad aangesloten vereniging 

• POSTSTUICKEN • 
ALGEMEEN. 

NAAR EEN NIEUWE POSTSTUKKEN
CATALOGUS. 

Postal Stationery, het orgaan van de Amerikaanse 
poststukkenverzamelaars, doet in zijn nummer 27 ver
slag van een bijeenkomst, waar een aantal vooraan
staande verzamelaars hetDben beraadslaagd over op
zet, bewerking en uitgave van een nieuwe poststuk
kencatalogus. 

De heren George Wolfe en Richard Cone zullen van 
enkele veel verzamelde landen lijsten aanleggen, die 
gemimeografeerd verkrijgbaar zullen worden gesteld. 
Gedacht werd allereerst aan Duitsland, Oostenrijk, 
Japan en de Scandinavische landen. Men zal zich wat 
de bewerking betreft zoveel mogelijk bij Ascher's 
catalogus aansluiten. Wanneer op deze lijsten aanvul
lingen en verbeteringen binnenkomen, groeit de defi
nitieve catalogus. 

Ten einde zoveel mogelijk de kosten zelf te kunnen 
bestrijden zullen de United Postal Stationery Society 
en de United States Envelope Society giften inzame
len (poststukken), die men dan als een veiling bij in
schrijving gaat verkopen. Staande de vergadering 
werd voor ongeveer | 500,— cataloguswaarde aan 
poststukken geschonken. Dit bedrag zal worden ge
bruikt om het voorbereidende werk te verrichten en 
de eerste aflevering uit te geven. Een termijn waarop 
deze catalogus geheel gereed kan zijn werd op drie 
jaar geschat. 

Enkele jaren geleden is een poststukkencatalogus 
„Nederland" in Amerika verschenen. 

1'Entier postal. 
Het maandblad van de Franse, Belgische en Neder

landse poststukkenverzamelaars verscheen met Janu
ari 1953 in zijn 12e jaargang. 

Men vindt er geregeld opgave van nieuwe uitgiften, 
voorafgegaan door korte beschouwingen, die ditmaal 
gewijd zijn aan de luchtbrieven van Mexico en de 
antwoordcoupons. 

Nederlandse verzamelaars kunnen zich voor een 
abonnement opgeven (per jaar ƒ 2,75) bij de heer J. H. 
Broekman, Buerweg 34, BERGEN (N.H.), postreke
ning 2214.70. 

NEDERLAND. 
Lijst Nederland. 

Als bijlage tot de Postzak nr. 26 (Dec. 1952) ver
scheen een supplement betreffende Nederlandse post
stukken van 1944-1952. Reeds eerder, in 1944, was een 
supplement 1928-1944 verschenen. Belangstellenden 
kunnen zich in verbinding stellen met de administra
teur van „De Postzak", de heer F. A. de Klerck, Lek-
straat 68, Amsterdam-Zuid 2. 

J. H. BROEKMAN. 

, BUITENLAND. 
België. De eerste serie Publibel-kaarten op de nieu

we binnenlandse kaarten van fr. 1,20, grijsgroen, is 
verschenen. Voorlopig schijnen er 20 verschillende 
nummers gedrukt te zijn. Nadere bijzonderheden ont
breken mij nog. Gaarne ontvang ik melding van de 
lezers! 

(Vervolg op blz. 41). 
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• BONDS- EN VERENIGINGSNIEUWS ^ 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: K. E. KÖNIG, Dahliastraat 26, 
Koog aan de Zaan. Tel. 2013 (K 2980). 

Kort verslag van de Bondsbestuursvergadering van 
15 December 1953 in Hotel „Terminus" te Utrecht. 

Aanwezig 7 bes tuurs leden. Afwezig door bijzondere 
omstandigheden de he ren Poulie en Jonker . 

De notulen en he t kor te vers lag van de vergader ing 
van 13 November 1952 worden voorgelezen en goed
gekeurd. 

Met de verg. „De Vliegende Hol lander" zal ge t racht 
worden op korte termijn tot een definitieve oplossing 
te komen ter aflossing van h a a r schuld aan de Bond. 

Met B. en W. van A r n h e m is een overeenkomst ge
sloten over het onderbrengen van de „bondsbiblio
theek" bij de Openbare Bibl iotheek aldaar . Zij zal t i j 
delijk in een dependance - worden ondergebracht *). 
De heer De Bosch Kemper word t tot beheerder b e 
noemd. De verhuizing k a n e i n d ' December p laa tsv in
den **). Ook zal in A r n h e m het Documenta t ie -Cen-
t r u m worden gevestigd. 

Voor de verzorging van dit l aa t s te en de bibliotheek 
hoopt men uit de leden van de afdeling Arnhem van 
de „Nederl. Vereeniging" en van „De Globe" een 
werkgroep samen te stellen. 

Betreffende de ruil van postzegels met de Bene lux-
landen is men een s tapje ve rde r gekomen; er zal ech-

.ter nog veel werk verzet moe ten worden, alsvorens één 
en ander in kannen en k r u iken is. 

De heer König zal voor de AVRO-microfoon een 
algemene causerie over de Philatelie houden. 

Tenslotte komt he t In te rbene luxcomi té en de sa 
menwerking met de Belgische en de Luxemburgse 
Bond nog ter sprake , w a a r n a om elf uur de ve rgade
ring onder dankzegging word t gesloten. 

D. O. KIRCHNER, 2e secretaris . 

*) Zie de betreffende mededel ingen in het J a n u a r i 
n u m m e r van he t Maandblad , alsmede in de 
Bondsmededelingen Nr . IV. 

**) Is inmiddels geschied. 

BONDSBIBLIOTHEEK. 
Officiële opening. 

Op Zaterdag 24 J a n u a r i 1953 werd de bibliotheek in 
haa r n ieuwe (openbare) gedaan te door de vice-voor-
zi t ter van de Bond, de heer P. L. Backer , officieel ge 
opend. De sobere plecht igheid geschiedde ten over
s t aan van de heer J . BRONKHORST, wethouder voor 
onderwijs en kuns tzaken der gemeente Arnhem, de 
voorzit ter en de secretar is v a n de commissie van b e 
s tuur van de Openbare Bibl iotheek te Arnhem, de 
bondsbibl iotheekcommissie (waa rvan alleen de heer 
L. H. Tholen tot zijn spijt ve rh inde rd was aanwezig te 
zijn), het vri jwel voltall ige bondsbes tuur en enkele 
ambtena ren van de gemeente A r n h e m , die bij de voor
bere idende bespreking b e t r o k k e n zijn geweest. 

Na de afwezige Bondsvoorzi t ter verontschuldigd te 
hebben met de mededel ing, da t het deze zeer speet, dat 
hij juist deze middag door verblijf in Frankr i jk niet 
aanwezig kon zijn, b r a c h t de hee r Backer in zijn ope
ningswoord dank aan de gemeente Arnhem voor de 
beschikbaarstel l ing van de huisvest ing en s t ipuleerde, 
da t daardoor de bondsbibl io theek aan haar bes temming 
van „centrale" philatel is t ische bibl iotheek kon voldoen. 
Hij memoreerde eveneens de dankbaarhe id , die de 

bond verschuldigd is aan de „Neder landsche Vereeni 
ging van Postzegelverzamelaars" , die het grootste deel 
van het thans aanwezige boekenbezit heeft geschonken 
als compensat ie voor d e in het Bezuidenhout in 1945 
ver loren bibl iotheek en aan de heer Joh . v a n de Ven, 
die met grote opoffering het eerste o rdenende w e r k 
heeft verr icht . 

Voorts be t rok hij in zijn d a n k de commissie v a n b e 
s tuu r der Openba re Bibl iotheek te A r n h e m voor de 
voor tvarendheid , w a a r m e d e zij de voorstel len heeft 
behandeld en voor de open kijk op de w a a r d e van een 
phi la tel is t ische bibl iotheek. I n v e r b a n d h ie rmede 
noemde hij tevens me t dankbaarhe id de n a a m van de 
heer J h r . de Bosch Kemper , die zo veel gedaan heeft, 
om tot het t hans be re ik te resul taa t te komen. Hij ve r 
zocht laa t s tgenoemde — als beheerder der bondsbibl io
theek — de dank van het bondsbes tuur over te b r e n 
gen aan de werkg roep van Arnhemse Philatel isten, die 
deze ter zijde s taa t bij de vele arbeid, die verze t moet 
worden . 

Tenslot te ins ta l leerde hij de bondsbibl iotheekcom
missie, bes t aande uit de he ren J h r . G. A. de Bosch 
Kemper te A r n h e m , J . G. Mil laard t e Tiel, d r E. A. M. 
Speyer te ' s -Gravenhage , L. H. Tholen te Ut rech t en 
als adviserend lid mejuffrouw M. Mieras, w a a r n e m e n d 
bibl iothecaresse van de Openbare Bibl iotheek te 
Arnhem. 

Nada t de hee r De Bosch Kemper zelf nog me t enkele 
woorden zijn grote waa rde r ing ui tgesproken h a d over 
de ordening van de werken door de heer Van de Ven, 
zonder welke arbeid he t h e m zeker niet ge luk t zou zijn 
om de opstelling v a n de bibl iotheek in zo'n kor te tijd 
voor e lkaar te krijgen, repl iceerde we thoude r B r o n k -
hors t en wees op de verwacht ingen, die de gemeente 
A r n h e m ten aanzien v a n de bonds,bibliotheek als cu l 
ture le instell ing koes ter t en b rach t harerzi jds d a n k a a n 
het bondsbes tuur voor zijn besluit, de bondsbibl io theek 
ook voor n ie t - leden open te stellen en haa r te A r n h e m 
te huisvesten. 

Met de bezichtiging van de bibl iotheek door de a a n 
wezigen en een kor t samenzijn werd de eenvoudige, 
m a a r zeer goed georganiseerde openingsbi jeenkomst 
besloten. 

De bondsbibl iotheekcommissie bleef d a a r n a nog en i 
ge tijd me t het bondsbes tuur bijeen ter bespreking van 
de mogel i jkheden voor d e bibl iotheek en de h a a r s in
ziens te volgen aanschaff ings- en beheerspol i t iek. 

Aanwinsten: 

A 108 [Borel, H.W.] Gelegenheidspostzegels, b e t r e k 
king hebbende op de Posteri jen en de Pos tze
gels 1840 tot e n me t 1951, Hi lve r sum [1952], 8°, 

' 128 p., reg. 
A 268 Nat ional Phi la te l ic Museum [special n u m b e r , 

Ne the r l ands cen tenary phi latel ic exhibi t ion 
1952]. Vol. IV, no. 1, Phi lade lphia 1952, 8°, 
194 p., geïll. p r tn . 

A 589 Rüd, E., Zürcher ische Postgeschichte bis 1848, 
[Zürich] 1937, 8°, 120 p . 

De schrijver beliandelt de postgeschiedenis, d.w.z. de geschiedenis van 
de postroutes en de postverdragen, van de oudst bekende tijden af. De 
gegevens tot 1610 zijn summier en hebben betrekking op de postver
bindingen in geheel Zwitserland, die na de Romeinse tijd zeer schaars 
en geheel in kerkelijke handen waren, In 1610 begint het tijdperk van 
de kantonnale post, die in het teken staat van de concurrentie tussen de 
wedijverende koopmansrepublieken. Omstreeks 1800 breekt dan lang
zamerhand de gedachte van nationaal postbeleïd door, die uiteindelijk 
tot de opheffing van de kantonnale post leidt. De schrijver documenteert 
zijn betoog met typerend cijfermateriaal over brief port en, verkeers-
snelheid en kosten van het postbeheer. 



38 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR P H I L A T E L I E FEBRUARI 1953 

ATTENTIE, VERENIGINGSSECRETARISSEN!!! 
Het ligt in de bedoeling van he t bondsbes tuur ach

ter de notulen van a lgemene vergader ing van Augus 
tus 1952, die u in de m a a n d Maart zullen bereiken, 
w e e r eens een volledige lijst v a n verenigingen op te 
n e m e n Het bondssecre ta i iaa t verzoekt derha lve alle 
secretar issen beleefd alle gewenste gegevens voor 25 
F e b r u a r i a s in te zenden Van alle zelfstandige ve r 

enigingen n a m e n en adressen van d e voorzitter, de 
secretaris en de penningmees te r . Van de verenigingen 
met afdelingen al leen van de hoofdbesturen genoemde 
drie functionarissen, terwij l bij de afdelingen kan 
vols taan w o r d e n m e t opgave v a n het secretar iaat 

Voor u w medewerk ing m deze reeds bij voorbaat 
dank* 

K E KoNIG, Ie secretaris 

Voor de „oudenummerservice" zou 
de adminis t ra teur gaarne de beschik
king willen hebben over enkele 
J a n u a r i  en Apri l nummers 1952 Wie 
k a n hem daaraan helpen? 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr • P J M Boel, Bosboom Tous
samt laan 63, Hilversum 

Nieuwe Uden zie de aanmeldingen in het 
Januar inummer 

Aanmeldingen 511 K Boon, Delistraat 55, 
Wormerveer , 477 Ir W L Brocx, Fred van 
Pruisenweg 19, Eindhoven (lid Phi la tehca") , 
495 J M A Burgers, van Sevenbergcstraat 50, 
Voorburg , 361 Mevr A de Groen Zoon Wil 
helminastraat 76, Krommenie , 362 F J Heeris , 
Stationsstraat 5, Wormerveer , 419 D van den 
Heuvel , Burg Cohjnstraat 45, Boskoop, 411 L 
Kamphuis , Ceintuurbaan 96 II, Bussum, 529 O 
van Kan Rochussenstraat 60, Roterdam, 528 W 
Karreman, Brugweg 47 A, Waddinxveen 503 
H Kluun, Burg Norbruislaan 5, Schoonebeek, 
344 Ir F B J Klüvers, Veursestraatweg 101 
Leidschendam, 505 H H Kramer, i ,esturgeon
s t .aa t 68, Emi ,en, 349 T E Krijger, NI VAS 
p/a Ned Handel My , N V Factorij, Djakarta
Kota 366 Dr Ing A T A K de Lange, We 
veratraat 27, Krommenie, 522 H Lust, Ver 
meerstraac 15, Zaandam, 497 Mevr A de Moei 
Broedersz, Schaperstraat 16 Grootebroek 478 
L van aer Moer, Sarphatistraat 13, Amsterdam, 
400 G A Mom Fransestraat 22, Nijmegen, 
444 P Peetoom Rode Steen 11 R, H o o r n , 
380 C E Ruder Dijk 1, Alkmaar , 367 A 
Snijder, Evenwichtstraat 36, Krommenie 468 
Dr J P van der Sluis 84 B B D, Denekamp, 
431 J Spruit , van Vous t r aa t 172 I, Amster 
dam, 463 G F Swart, Achterstraat 6 B H o o i n 
536 J de Vries, Lijsterlaan 12, Vaardingen, 
401 P J Vuyk, Maunciaiaan 23 Overveen 393 
Mevr G Will igGroot , Studier van Surcklaan 
14, Bergen (N H ) 

Ingetrokken bedanking 1887 A C Post, 
Nieuwe Teertuinen 241, Amsterdam C 

Overschrijving lidmaatschap 1399 T h Franken 
Curtiuslaan 9, Akmaar op Cl Franken Cur 
tjuslaan 9 Alkmaar, 677 Mej M J Franken 
wordt Mevr M J Brans Franken Vrolikstr 
270 B, Amsterdam O , 286 G van Kalken 
Kruisstraat 23, H o o r n op P* J B \ a n Kalken, 
Kruisstraat 23, Hoorn , 496 G Lamoree hotel 
Neuf, Bootstraat , Boskoop op D Lamoree, 
Barendstraat 10, Boskoop 

Schorsing wegens onbekend adres ingetrokken 
531 Ir Ph H Huisman p/a B P M , Kotakpos 
12, Djakarta 

Bedankt per ultimo 1952 1673 W Barreveld, 
1896 Prof W J Buma, 587 H van Es 464 
H Macek, 141 J D van der O o r d , 1096 P 
Smits 

Overleden 670 J W H Hamil ton of Sllver
tonhil l 649 K van T n g t 

Afgevoerd wegens onbekend adres 1904 J F 
Th Hoofs p/a S V P M huis 33, Pendopo Pa
embang Sumatra Selatan 

Rectificatie 265 Me\ r C M Hol te rman ten 
H o \ e  C o m p a g n e n , moet zijn Mevr C M Hol 
terman ten Hove Companjen, Middenweg 4, 
Epse Gem Gorssel (Gld ) 

POSTZEGEL VEREENIGING 
„BREDA", Secr • C. A Otter, Ulven
houtselaan 34, Breda. Tel 6648 

Nieuwe leden 630 N O G Eur B E Dr 
F E E Haverman, Baronielaan 147 Breda 

■Wijzigingen: W. Rubber t , Delft word t W 
Rober t 

Bedankt per 1 Januari 1953 149 E J van 
Arnhem 631 K van Brederode, 410 Mr Dr A 
D Dekker , 461 G v Dijk, 147 J P v Engen 
Koek, 330 P A V Ettinger, 337 D Hendnkse , 
214 L Har tog 431 L C van Helden T u c k e r , 
254 C H V d Geld, 551 A H Kloppenburg, 
71 Dr H J Kars, 347 L Kuysten, 381 L v 
Lonkhors t , 674 P Luinstra, 352 S Lips, 464 
C V Leeuwen, 99 L G Millaard, 255 Missie
actie Wittern, 341 A J Oomen, 16 C v 
Oeffelen, 440 M A v Overveld, 685 D r R 
Ruding, 132 H E Reijnaers, 686 A A v 
Rijsewijk, 597 A H Soetekouw, 662 H Tissen, 
283 G V Veldhuizen, 94 E J de Veer, 109 
C A J de Vries, 419 J P M Vlekke, 571 
M H J Ziellemans 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM Secr A D Aeijelts, 
ChurchilUaan 175 I, AmsterdamZ 2 

Vergadering op Vrijdag 27 Februari 1953 te 
20 15 uur m Hotel Krasnapolsky, Warmoesstr , 
Amsterdam C De veiling wordt gehouden van 
19 30—20 15 uur 

Candidaatleden 412 H M A Cazier, Roose
veltlaan 197 I, Amsterdam Z , 5')8 E I Eliasar 
Viergrenzenweg 36, Vaals, 407 F P de Jager, 
Hendr Jacobszstraat 2 7 1 , Amsterdam 2 , 277 
A Rous, Amstelveenseweg 833, Amsterdam Z , 
266 L V d Velde, Alex Boersstraat 8, Amster 
dam Z , 192 V/ Weddepohl, Deurloostraat 61 
hs , Amsterdam Z 

Nieuwe leden 362 W Joh Damman, J H 
van 't Hoffweg 16, Bussum, 354 M E van 
Dijk, Utrechtseweg 266 Amersfoort 387 A 
Hoek, Victoneplein 48 I, Amsterdam Z , 366 
Th H Huber t , de Rijpgracht 8 I I I , Amster
dam W , 379 Mevr I A Ihle Breszak, Willems 
parkweg 98 Amsterdam Z 386 A K a m m m , 
Kamerhngh Onnesweg 470, Hilversum, 383 G 
Scheepmaker, Hoendiepstraat 58 II Amsterdam 
2 385 L H Stameke, Ortehuskade 44 TI, 
Amsterdam W , 380 N J Verkruisen Azn , 
Stadhouderskade 116, Amsterdam Z , 25 F 
Jacobs Ernest Staesstraat 11 II, Amsterdam W 
(oud hd) 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING Secr W J Bijle
veld, Adr Pauws t raa t 10, Den Haag 

o p n i e u w lid geworden Dr Ir W Meijeringh, 
Riouwstraat 88, Den Haag 

Bedankt H F Thijssen Zeist, J H E 
Palmer, Den Haag, Mr S D de Vries, Den 
Haag 
Nieuw hd J Jonker , Duinweg 7, Den Haag 
(met ingang van 1 Januari 1953) 
Volgende vergaderingen 26 Februari, 26 Maart , 
23 April jaarvergadering De agenda's worden 
aan de leden toegezonden 

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

Bestuursvergadering op Dinsdag 17 Februari 
a s n m 8 uur ten huize v d Secretaris 
Ledenvergadering op Dinsdag 24 Februari a s 
des n m 8 uur in Tivoli Landenwedstnjd 
Een of meer der Ind Roofstaten 
Nieuwe leden 1 candidaat lid, gemeld in het 
Januari nummer 

Candidaatleden C Koemans, Ahornstraat 48, 
Utrecht ( E ) , C Weyers Biltstr 155a, Utrech t 

Overleden, J F Buigersdijk, Bilthoven 

INTERNATIONALE VERENIGING 
„PHILATELICA" Secr . J. A. C. 
Achilles, Zuiderparklaan 249, Den 
H a a g Tel 321123. 

Vergadering der afdelingen 
AALEMEER 3 Mrt 20 uur , in Gebouw 

Irene, Kanaalstraat 5, Aalsmeer, 11 Mrt 20 uur , 
in Gebouw Landbouw, H O O F D D O R P , 18 Mrt. 
20 uur , in Stationskoffiehms, U I T H O O R N . 18 
Febr 20 uur , in Concordia, AMSTELVEEN 

AMSTERDAM 5 Mrt 20 uur . Café Rest 
Modern, KI Gartmanplantsoen, Amsterdam, 
19 Febr 20 uur . Café Rest Modern, Ruilen en 
Veilen 

D E V E N T E R 13 Mrt 19 30 uur . Hotel de 
Leeuwenbrug Deventer 

DRIEBERGEN 11 Mrt 20 uur , Nutsgebouw 
Boschstraat 9, Driebergen 

EMMEN 23 Febr 20 uur , Hotel Grimme, 
Emmen 

E N K H U I Z E N Na convocatie van de Secr 
de heer J Kofman, Nanne Grootstr 27, Enk
huizen 

FLAKKEE 28 Febr 17 uur, adres te infor
meren bij de Secr de heer F v Her wijnen. 
Meidoornstraat 8, Middelharnis 

GOES 17 Febr 19 30 uur. Hotel Centraal, 
Markt , Goes, 17 Mrt 19,30 uur . Hotel Centraal 

V G R A V E N H A G E 25 Febr 19 30 uur Park
hotel (v/h , ,Pomona ' ) , Molenstr 53, Den Haag, 
Jaarvergadering, 4 Mrt 20 uur. Hotel Bellevue, 
Haagweg 94, RIJSWIJK, 10 Mrt 19 30 uur . 
Parkhotel (Molenzaal), ruilen en veilen ledere 
Zaterdag ca 14 uur . Gebouw Amicitia, West
einde, Den Haag Postzegelbeurs 

HAARLEM 20 Febr 20 uur , Geb H K B , 
Haarlem 

H A R D E R W I J K 5 Mrt 20 uur Hotel Rest 
Baars, Harderwijk 

' t KABINETSTUK 11 Mrt 20 uur Café 
Bolwijn Ruiïcherbrug (Gr ) 

LANGEDIJK N a convocatie van de Secr, 
de heer D Barten, Oosterstraat 55, Noord
scharwoude 

M A A S T R I C H T 9 Mrt 20 uur . Hotel 1 Urn
vers, Grotestraat 12, Maastricht 

MEPPEL 9 Mrt 20 uur . Zaal Donker , KI 
Oeverstraat , Meppel 

N O O R D W I J K Na convocatie van de Secr , de 
heer D G de Bruin, Huis ter Duinstraat 4 A, 
Noordwijk aan Zee 

R O T T E R D A M ZUID 6 Mrt 19 45 uur Bep's 
Cafetaria, Sandehngstraat 4, Rotterdam Z 

20 Febr 19 45 uur , Bep s Cafetaria, ruilen 
en veilen 

SOEST 6 Mrt 20 uur . Café Royal, ^an 
Weedestraat 59, Soest 

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

U T R E C H T 19 Febr 20 uur, Rest Vreden 
burg Vredenburg 13, Utrecht 

V E N L O 10 Mrt 20 uur . Café Rest Schreurs, 
Lomstraat 5, Venlo 

VLISSINGEN 19 Febr 20 u u r . Café Rest 
Dekker , Bellamystraat Vlissingen 

W A L C H E R E N 19 Febr 20 uur . Sociëteit 
Vergenoeging Markt , Middelburg 

W E E R T 12 Mrt 20 uur . Hote l de Engel, 
Korenmarkt 10, Weert 

ZEIST 2 Mrt 20 uur , Hote! Rest Wapen 
van Zeist Zeist 

ZWOLLE 21 Febr 15 uur . Café Rest Suisse, 
Luttekestraat , Zwolle 

6 Mrt 20 uur . Café Rest Suisse, ruilen en 
veilen 

Verandering van afdeling Vn 466 C B 
Geuvers Hogeweg 111 Vhssingen naar Indi
vidueel ld 1888 C J Hoek, Mient 37. Den 
Haag naar afd Den Haag, En 2171 G A 
Schnkker , Rijnmond 4 D, Katwijk aan Zee, 
naar afd Noordwjjk Rz 2774 M F Adnaanse, 
Polderlaan 18 B Rot terdam, naar Individueel, 
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ld 3693 M C Pleune J r . Cannemanstraat 16 D, 
Rotterdam, naar afd Rot te rdam-Z , H k 3824 
O J Offnnga, San Sonnevanck Harderwijk, 
naar afd Harderwijk, U t 4067 J H Drost , 
Kon Wilhelminalaan 316 C, Voorburg naar 
afd Den Haag, Wn Ut 268 E van der Meyle. 
Dr 's Jacoblaan I I , Ut rech t , thans ook van 
afd Amsterdam, ld 614 W Varenkamp, Jan 
Luyckenstraat 75, Haar lem, oaar afd Haarlem 

Rectificaties Dr 1682 H Berghuys, Nieuw
straat 78, Deventer, moet 2ijn Dr 1682 H K. 
Berghuys, Dr 2877 N Brouwer, T h ä Kempis-
str 2, Deventer, moet zijn Dr 2877 N Brouwn, 
Ze 3164 A v Dalen, Salonwagen 28, Hoog-
halen, intrekken wegens dubbele boeking. Ze 
2528 A V Dalen, Salonwagen 28, Hooghalen 
blijft bestaan, Wt 3183 K Broos, Observanten 
str 8, Weert moet zyn Wt J L 15, K Broos, 
W t 3185 E C de Poor ter , Molenveldstraat 
4, Weert, mot zijn Molenveldstr 3 , Lk 3223 
C, Mulder, Schapenweg 1, Heer Hugowaard 
moet zijn C Th G Mulder, Vo 3242 C. 
Keijzer, Lomstraat 25 A, Venlo, verval t , Gv 
3262 G L V Agthoven, L v Meerdervoort 
421, Den Haag, moet zijn Laan van Meer
dervoort 423, Dr 3487 H J Suernik, 
Nieuwstr 32, Deventer, moet 2i]n Dr 3487 
H J Suennk, ld 3157 H Schaffordt Koops, 
Speriverstraat 11, Leeuwarden, moet zijn ld 3157 
H Schraffordt Koops, Gv 3845 F Kamerman, 
Boreelstraat 14, Den Haag, mo&J Egn Gv 3815 
F Kamerma 

Royement intrekken Ze 2740 J W Ebbing, 
Rekken G 87, Eibergen 

Afvoeren intrekken ld 3653 A Y J Bosma, 
Ripperdasci aat 5, Enschede 

Bedanken in t rekken: ld 466 C B Geuvers, 
Hogeweg l U , Vhssingen, Z t . 1602 M H H A 
Corbey, Prins Hendnklaan 6, Zeist, Gv 1723 
B J G M Tomassen, Joh v Oldenbarneveld-
laan 36, Den Haag, Mt 1748 L L Putzeist, 
Grotestraat 55, Maastricht, N k 2171 G A 
Schnkker , Rijnmond 4 D, Katwijk a/Zee, Zt 
2733 J Jansen, Sanatoriumlaan 32, Zeist, ld 
3447 A de Jong Bonifaciusplein E 28, Dok-
k u m , H m 3973 J G H a r m , Zandvoorterallee 
43, Heemstede, Hk 3976 Mevr D A C G 
Fijn van Draat (huisgenoothd) ,,De Dennen" , 
Harderwijk 

Gandidaatleden* Afd. Aalsmeer* Ar 3633 E 
Bomhof, Prinses Irenestraat 2, Hoofddorp 

Afd Amsterdam Am 3554 H Friederichs, 
Stadionkade 139 l i l , Amsterdam-Z 

Afd Emmen Em 3504 M J Cremers, D H 
V d Scheerstraat 13 Emmen, Em 3518 H H 
Kramer Lesturgeonsttaat 68, Emmen, Em 3668 
J E V Otter loo, Middenstraat 17, Emmen 

Afd Enkhuizen En 3608 Ph J de Vries, 
Venuslaan 60 A, Enkhuizen 

Afd 's-Gravenhage Gv 3675 A C Caljouw 
Lindestraat 4, Den Haag , Gv 3572 W P 
Erasmus, Carel Reinierszkade 185, Den Haag , 
Gv 3597 E D 'Herne , Laan v Meerdervoort 
260, Den Haag , Gv 3644 Ir S J van Kregten, 
Citroenstraat 73, Den Haag , Gv 3573 C J 
Lissenberg, Vreeswijkstraat 406, Den Haag , Gv 
3647 D J W van der Meulen, Charl de 
Bourbonstraat 125, Den Haag , Gv 3603 T h A 
Piot , van Beyerenstraat 149, Den Haag , Gv 
3619 Mej J C I Rampar t , Sunnamestraat 28, 
Den Haag, Gv 3625 J J Schrauwen, Laan van 
Roos en Doorn 19 J, Den Haag , Gv 3676 Jhr 
Mr L H L de Stuers, Beeklaan 462, Den 
Haag 

Afd. Haarlem H m 3580 H Kiel, van Nie-
veltstraat 10, Haarlem, H m 3537 H E Payne, 
Spruitenboschstraat 9 Haar lem, H m 3549 H C 
Toeset Slangenkruidlaan 22, Haar lem, Hm 
3551 C J Vijlbnef, Vosmaerstraat 96 Haarlem 

Afd Harderwijk H k 3634 J L Baljon, 
Groot Emaus, Ermelo, H k 3635 C H Dekker , 
Kerksteegje 2, Harderwijk 

Individueel ld 3569 H S Born Valenus-
straat 80 B Leeuwarden ld 3574 E C 
Pieroelie, Cycloopstraat, Hollandia Stad (Ned 
Nieuw Guinea), ld 3695 D van Kan, Arnhem 
seweg 500, Apeldoorn, tijdelijk Rochussenstr 60, 
Rot terdam 

Afd Maastricht Mt GM 15 J Baden, Burg 
Bauduinstraat 54 Maastr icht , Mt GM 14 V 
van Berlo, Meerssenerweg 191, Maastr icht , Mt 
GM 9 Cr Close, Meerssenerweg 117 B, Maas
t r ich t , Mt GM 12 F Close, Meerssenerweg 
117 B, Maastricht, Mt GM 17 J Dmgena, 
Scheepnerplein 18, Maastr icht , Mt GM' 23 J 
Dri t t le , Stadhouderstraat 25, Maastr icht , Mt 
GM 16 W. Eiders, Min. Aalbersestraat 5, 

Maastricht, Mt GM 21 G Jansen, Meerssener
weg 115 A, Maastr icht , Mt GM 22 Kl Ot ten , 
Scharnerweg 157, Maastricht, Mt GM 2 B 
Schelhnks, Meerssenerweg 113 B, Maastricht, 
Mt GM 13 W Vfirtjes, Scharnerweg 143 A, 
Maastricht 

Afd. Meppel: Ml 3530 S R. de Wolde, M A 
de Ruyters t raat 40, Meppel 

Afd. Rot te rdam-Zuid . Rz 3626 C J Brons, 
Rosener Manszstraat 58, Rot te rdam-W , R z 
3694 M C de Wit Zweedsestraat 78 C, R o t 
terdam W , Rz 3701 J van der Kooy» Ael-
brechtskade 11 A, Rot te rdam-W 

Afd Soest St 3881 J v d Bovenkamp, 
Rembrandtlaan 16, Soest, St 3882 Mevr E C 
Filet Straakenbroek, Bartolotti laan 49, Soest, 
St 3871 B Nierkes, Heiligenbergerweg St, 
Amersfoort , St 3885 H J Veraart , Toren-
straat 10, Soest 

Afd. Tie! Tl 3657 A H J Bongers, Lok-
straat 15, Tiel 

Afd Utrecht Ut 3564 R van Bennekom, 
Manaplaats 16 bis, U t rech t , U t 3683 W C 
Schouten (oud N o 1129), Anth Mattheuslaan 
80, Utrecht Ut 3678 F Velthuizen, Juliana 
weg 371, Hoograven ( U t r ) 

Afd. Venlo Vo 3587 S G F Damen, Foe-
perweg 1, Venlo , Vo 3648 J H A Hendr ikx , 
Schenck van Nijdeggenstr 24, Venlo, Vo 3650 
B Snel, van Beringenstraat 9, Venlo 

Afd "Walcheren Wn 3643 J F H Odems, 
St Pieterstraat 23, Middelburg 

Afd Zeist Z t . 3532 Mevr M J E Gal-
jaard de Joode, Prof Lorentzlaan 175, Zeist, 
2 t 3535 C Roelofs Voorheuvel 43 B, Zeisi 

Afd. Zwolle Ze JL 80 M Heep I 54, De 
Krim ( O v ) , Ze 3664 G C Maalsté, T h o r 
beckegracht 12, Zwolle, Ze 3666 G Nieuwen-
huis, Dillenburgstraat 15, Zwolle, Ze 3659 H J 
Keizer, Wilhelmmastraat 27, Zwolle 

Overleden. Id 3000 W H Baarens 
Schorsen (contributie) Vo 1762 H Vossen, 

Gasthuisstraat 16, Tegelen, Vo 2515 A van 
Daelen, Klaasstraat 27, Venlo, Ar 2103 J. S. 
Hazes, Piet Heinlaan 10, Ui thoorn 

Bedankt: Mt GM 1 G Hermans , Mt GM 5 
P Versteegen, Mt GM 42 J Maussen, Mt 
GM 49 K Mak, Mt GM 61 T Wierds, Mt 
GM 64 H Roemen, Mt GM 76 J Hermans 

Afvoeren Vo 64 L van Gasselt, Vo 476 W . 
Cantelberg, Dr 493 Drs F H H Nijhof, Am. 
1081 J N G Peters, Gv 1551 C J F L. 
Knufman, Id 1873 N Knoll , Rz 2056 C M 
Krouwel, Ze 2740 J W Ebbing, Gv 2750 
J L van Heck , Id 2948 G L Brante , Id 
3610 P de Vogel , Id 17 E Hooge, Ze 2043 
H v d Kolk, Gv 3737 J F van Ekkendonk 

De candidatuur voor het hdmaatschap van 
W t 3185 E C de Poor ter en Gv 3259 H de 
Roo wordt gecontinueerd Ale andere candidaat-
leden, vermeld in het Januar inummer van di t 
Maandblad, werden als lid ingeschreven Wij 
roepen hun een hartelijk WELKOM toe 

ROTTERD PHIL. VEREEN. Secr.: 
G. C. Tops, Stadhoudersweg 89 b, 
Rotterdam-C Tel 49340 

Nieuwe leden: 103 A W A Beerta, Sche-
pcnstraat 106 a, Roterdam C 2, 107 H D 
van den Berg, Bergse Rechter Rottekade 154, 
Roterdam N 2, 122 M van Donge, Essenburg-
straat 11 b , Rote rdam-W 1, 128 P Drost , 
Gordelweg 123 a, Rot te rdam C 2, 131 J G A 
Gijswijt, Clapt de Vrieselaan 128 b Rot te rdam-
C 2, 145 G Kers, Goudseweg 2, Roterdam C 1, 
147 H W Luyckx van Brakelstraat 6 b , Ro t 
terdam C 2 , 155 L Meijer, Julianalaan 20, 
Heemstede, 157 A Nieuwenhuisen, Korhaan-
straat 95 c, Rot te rdam-Z 1, 161 A C v d 
Perk, Clemensstraat 45 a, Rot te rdam Z 1, 164 
M C Pleune, Cannemanstraat 16 d, Overschie, 
192 J J Put , Bootsmansstraat 8, Ro t t e rdam-
W 2, 196 P H van Roon, Schonebergerweg 
74 a, Ro t te rdam-W 1, 200 J W Schoonmade, 
Sonmansstraat 70 b , Rot te rdam C 2, 213 P A 
Verpaafen, Mathenesserstraat 164, Rot te rdam-
W 2, 216 Mevr H S van der Wijk-Roelofs, 
Maarten Dijkshoornlaan 27, Rot te rdam N 2; 
219 H G van Wijngaarden, Vhesridderstraat 
17, Rot te rdam C 2, 222 Drs J R Zuidema, 
Berkelselaan 72 b , Ro t t e rdam-N 1 

Overleden 131 J D de Graaff 
Afgevoerd 178 A K Baumann, 877 J v d 

Kooy, 1054 W K Zonneveld, 1289 A. J 
Karels, 

Weer opgevoerd 769 J Karreman, Rot ter 
damserijweg 5, Overschie 

Jaarvergadering De eerstvolgende vergadering 
zijnde de jaarvergadering, za! worden gehouden 
op Maandag 23 Februari a s in de boven/aal 
van Cafe Restaurant , ,Du Nord ' , Bergweg 313 
(ingang Bergsingel 228) te Rot te rdam Noord 
Zaal open 19 30 uur Aanvang 20 uur 

Agenda Opening, No tu len , Ingekomen stuk
ken. Bestuursmededelingen, Philatelistisch nieuws, 
Ballotage candidaatleden. Jaarverslag \ a n de 
secretaris. Financieel verslag van de penning
meester, jaarverslagen van de afdelingen Aan
koop , Bibliotheek, Keuring, Rondzendingen en 
Veiling, Jaarverslag van de Commissie voor het 
Jubi leumfonds, Rappor t van de Raad van Toe 
z ich t . Behandeling v d Begroting voor 1953 ^;, 
Bestuursverkiezingen ^), Verkiezing Raad van 
Toezicht ^), Bekendmaking van de Hoofdprijzen 
der Bijzondere verjoting 1952, Verlot ing, Rond 
vraag Sluiting 

)̂ Een afschrift van de Begroting zal aan elke 
vergadcringbezoeker worden ter hand gesteld 

') Aan de beurt van aftreden zijn de heren 
L A Donker en F Vermeer, die zich beider, 
herkiesbaar stellen Opgave van event candi-
daten schriftelijk aan de secretaris of voor de 
aanvang der vergadering aan de Voorzi t ter 

' ) Aan de beurt van aftreden is de heer B Th 
Timmerman 

Maart-vergadering. De Maart vergadering zal 
worden gehouden op Maandag 23 Maart in Du 
N o r d " 

Laatste mededeling inzake contr ibut ie 1953 De 
leden die hun contr ibutie voQi" het jaar 1953 
nog met hebben betaald wordt verzocht het 
verschuldigde bedrag ad ƒ 5,25 (juniorleden 
ƒ 4,25) vóór 1 Maart a s te voldoen door stor
ting of overschrijving op girorekening nr 
517293 ten name van de Rotterdamsche Philate
listen Vereeniging, Adm Contr ibut ie te Ro t t e r 
dam-Z 1 Op 1 Maart a s zullen de contr i -
butiekaarten ter incasso worden afgegeven, het 
contr ibut iebedrag wordt dan verhoogd met 
ƒ 1,— wegens incasso- en administratiekosten, 
krachtens besluit van de ledenvergadering d d 
25 September 1950 

AMSTERDAMSE VERENIGING „DE 
PHILATELIST". Secr: K. Buiter, 
Marathonweg 40 hs, Amsterdam~Z, 
tel. 712075. 

Ledenvergadering Dinsdag 3 Maart 1953 
Ruilavond Dinsdag 17 Maart 1953 De bijeen
komsten worden gehouden in café-rest „De 
K r o o n " , Rembrandtple in 17 Aanvang half acht; 
zaal open 19 00 uur 

Nieuwe leden* Alle in het Januari nummer 
van het Maandblad opgenomen candidaten zijn 
aangenomen, benevens 334 J F A M Wap , 
Kon Emmakade 104 I, *s-Gravenhage 

Candidaat leden. 209 P K Hoekst ra , Zaaiers-
weg 145, Amsterdam-Oost , 232 H F de Bueger 
Rustenburgerstraat 414 h , Amsterdam Z , 301 
Mej M J de Zeeuw, Herengracht 520, Am
sterdam C , 794 Ch H E Busing, Pieter v d 
Doesstraat 16 hs, Amsterdam W , 342 E Hae-
nen, Legmeerstraat 77, Amsterdam Z , 320 J J 
de Groo t , Bloemgracht 80 I, Amsterdam-C , 
337 A de Jong, Celebesstraat 24 I, Amster
dam-O , 338 J Groeneweg 2e Helmersstraat 
105 hs, Amsterdam-W , 339 Joh Krams Ka
naalstraat 158 hs, Amsterdam W , 345 Mevr 
E Schol V d Lugt Melsert, Kinkerstr 264 III, 
Amsterdam W 

Afvoeren 1142 Mevr M Langendoen de Vries 

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 

Vergadering van de* 
Afd. Ede: Bijeenkomst op 4 Maart a s om 

20 00 u u r in het Hof van Gelderland te Ede 
Lezing door de heer Jhr G A de Bosch Kern-
per ui t Arnhem Onderwerp Doel en organisa
tie van de Bond en eventueel nog een causerie 
over Noorse zegels 

Afd. Velp* Bijeenkomsten iedere 4e Zaterdag 
van de maand te 19 30 uur in NAEFF Jeugd-
afdehng idem te 16 00 u u r in geb de P O O R T . 
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Afd Zu tph tn liijtenkonistcn elke le en 3e 
Woensdag te 20 00 uur in , De Poor t van 
Clctff , Beukeist taat Woensdaj,a\ond 4 Maai t , 
20 00 uur in ccn dei zalen \ a n de Grote Sociu-
tcit a il O l de Viand filmavond 

Afd NijmegLn Icdeie 4e Dinsdag \ a n de 
n aand in H itel Union, Mol tns t iaa t Nijmegen 

Afd Arnhem ledeie le \( o ens dag \ an de 
maand o n 19 30 uui in Ccntiaal Nationaal 
Bakke sti aat Ainhem 

Candidaatleden E t H a r t , Weverst iaat 28 
Arnhem Mi J D v d Berg, Gas thuishan 10 
V e l p ( G ) M J Menso B o u k \ a r d 3 Velp (C ) 
MLJ H Bom Ziekenhuis Velp ( G ) Mr 
W P M R( sitr van Oldenbarneveldtsti aat 7, 
Ainheni J Bakker Bemmelse^cg 64, List (G ) 
F M Hocbocr , Goemin Borgesiusstraat 2a 
Dieren 

NEDERLANDSCHE PHILATELIS
TISCHE VEREENIGING , OP HOOP 
VAN ZEGELS", HAARLEM Secr 
M W V d Koog, Leidsevaartweg 
129, Heemstede 

Candidaatleden 1 J H Hoge« eg Voorhou t -
sttaac 16 Haar lem, 12 G R J Aalsma Scho 
teisingel 117 Haar lem 26 N Hoekst ra H t r m a n 
Heyermanssn aat 19 Zandv ooi t 58 Me\ i C 
Lefering Pi t t , Maassti aat 25 Heemstede 59 
A C M V d Nes Bastiaanstraat J 3 , Haar 
lem, 186 A Roozcn Slangenkruidlaan 18 
Haat lem 193 Mej J M Gosewehr, Emmakade 
45 rd Haa i l em, 194 Mevr A C J Vreeswijk 
Vcsselingh, Klevei laan 149, Haar lem 

Bedankt per 1 Maart 1953 30 F Vcrslui 
54 J J Le Ft vre 66 M J Henneman 133 
A H Baru th , 174 H A \ \^ ees 326 B M 
Paanakker , 442 A B Siiovkens 563 J A \ 
Cleetf 

Algemene vergadering Maandagavond 8 uur , 
23 Feb tuau 1953 in Gebouw Cul tura , Haarlem 

Contr ibut ie 1953 1954 Help t de penning 
meester doot zo spoedig mogelijk het bcdi ig 
ad ƒ 5 — te storten op of over te schrijve"-
naar postrekening 245576 t n v , Penningnues 
ter O H \ Z , Haarlem Bij \ oo rbaa t dank 

PHILATELISTEN-VERENIGING 
„GRONINGEN" Secr J C Schef-
fer, de Rani tzs t raa t 11, Groningen 

Candidaatltd Mr C S Kooi, notai is . Burcht 
« i a a t A 254 Middelstum 

Bedinkt per 1 J-in 1953 114 F Verasdonck 
Contr ibut ie Vei zoekt spoedige betaling ad 

ƒ 5,— op giro 552363 t n v penningmeester 
Phil Ver , Groningen ' te Gionmgen Over de 
cfp I Maart 1953 onbetaald gebleven contributies 
weidt per bank incasso beschikt met veihoging 
van ƒ O 25 incissokosten 

Vergaderingen 23 Febi u i n en 23 Maart 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS TE 
L E I D E N Secr G M Minnema, 
Boerhaavelaan 41, Leiden 

Vergadering op Woensdag 25 Februari 1953, 
's avonds te 8 uui piecits in de bovenzaal ■van 
Cafe Rest , De Kleine B u i c h t " , Nieuwe Rijn 
19 te Leiden Behalve de gewone agenda komt 
nog ter tafel het jaarverslag van de penning 
meester, het verslag \ a n de financiële commis 
sic en het veislaj, van de Ruilc lub 

Voorts bezichtiging van een vei zameling 
Candidaatleden 382 Prof Dr H D Kioos 

t e r m a i , van Oldcnbarneveldtstr 52 Leiden 
374 Sj Hoeksti a St Panci assteeg 7 Leiden 
166 U F de Ridder Roodborsts t r 49 Leiden 

Volgende vergadering Woensdag 25 Maart en 
voorts iedere 4dc ^ oensdag van de miand in 
de Kleine Buicht 

Beurs en Ruilavond Woensdag 11 Maart en 
Voorts iedere 2de Woensdag \ a n de maand in 
de bovenzaal \ an de Chem School, Rapen
burg 30 

Jeugdafdeling iedere 1ste Dinsdag ^ an de 
maand in het V C F Huis 

Op de in Jan gehouden jaarveigadering werd 
to t V OOI / i t te i gekozen de heer W J van 
D( orn Lo entzkade 19 Leiden 

Voorts werd als administrateur voor de 

Rondzendingen gekozen de heer J Spijker, Mti 
dooin i t i aa t 51, Leiden 

Willen de heren leden voortaan aan bov n 
genoemde administrateur alle coriespondentie 
richten wat betreft dt rond7endingen en ook 
de nieuwe rondzendboekjes inzenden, het gi ro
nummer blijft 510485 

PHILATELISTENVERENIGING 
„ZUIDLIMBURG" Secr Jos J Pe
ters, Orleansplem 12 b, Maastricht 

Bed inkt per 31 Dec 3 Mevr M L Regout 
Candidiat l id Fr Ronda, Jekerstraat 54, Maas

tr icht (197) 
Bijetnkonisten Maandag 2 Maart Beursavond 

Maandag 16 M lart Ledenvergadering Beide om 
20 00 uur in Restaurant ,In de Gouwe P o o r t " , 
Vrijthof 

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

Per 1 Januari 1953 bedankt L Gieles, Den 
Burg, Texel J Swart, Den Heldei H Heuvers , 
Den Helder 

POSTZEGELVERENIGING „HEER
L E N " Secr C V Dishoeck, Hmder
s t raa t 24, Heerlerheide 

Candidaat leden Ir C J Hoenkamp, l a a n 
van Ho\e l l to t Westerf her 8, Heerlen, L van 
Berden Ambachtstraat 9, Heerlen 

Bijeenkomsten* 
Lerstvolgende bijeenkomst Dinsdag 3 Maart 

1953 Belangrijke mededelingen van het feest 
ccmite 

POSTZEGELVERENIGING „HIL
VERSUM EN OMSTREKEN" Secr 
Mr G W van Stapele, Paulus Pot te r 
laan 10, Hilversum 

Bedankt per 1 Jan 1953 290 F C A Hidma, 
375 R de Boer 

Nieuwe leden per 1 Febr 1953 486 J Kms
bergen, Jac v Campenlaan 46, Hilversum 487 
A C de Waal Oude Etmnesserstiaat 4, Hil 
\ e r s u m , 488 R Spoelstia, Meteorenstraat 76, 
Hilversum, 489 T h J van Hameisveld Diepen
daalselain 201, Hilversum 

Onze Februari vergadering wordt gehouden op 
Woensdag 18 Februari a s in de bovenzaal van 
de Openbare Leeszaal aan de 's Gravelandscweg 
alhier 

' s HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS Secr N P h Glaudemans, 
J a n Steenst raa t 17, Den Bosch 

Jaarvergadering op Woensdag 18 Fcbiuari '53 
in Hote l ,,de Postzegel" te 's Hertoi,enbosch 
Behandeling Jaarverslagen, verkiezing van enkele 
bestuursleden wegens periodiek aftreden ve
kiezing van een lid der financiële commissie 
Aan de leden zal nog een convocatie worden 
gezonden 

Nieuwe leden Mr G van Spaendonck, Anton 
der Kinderenlaan 20, 's Hertogenbosch, Mej J 
Meijei Hinthnmci straat 184 s Hertogenbosch 

Candidiat leden J A \ d Braak, Oud Land 
\ Altenalaan 10 Sleeuwijk {N B r ) P A D M 
Glaudemans \ Zu)!cnstr 17, 's Hertogenbosch, 
H J Haitgers Kruisstr 41, 's Hci togenbosch 

POSTZEGELVERENIGING 
„IJMUIDEN & OMSTREKEN" 

Secr G de Hoog, da Costalaan 18, 
Driehuis Tel 4893K 2550 

Verenigingsbencht De eerstvolgende i uil en 
clubavonden worden gehouden op 20 Februari 
6 en 20 Maart 1953 in ons clublokaal in het 
Pationaatsgebouw, ingang Willemsbeekwcg Aan 
\ ang des avonds half acht precies 

Nieuw ld N van Vliet , Warmcnhovcnstraat 
33 rd IJmuiden 

Bedankt per 1 Jan J ten Boekei, IJmui 
den O * 

Naamwgziging opgegeven werd P J Have 
m i n . Trompst raa t 107, I JmuidenO , moet wor
den P J Havernians, adres idem 

ENSCHEDESE PHILATELISTEN 
VERENIGING, ENSCHEDE Secr 
A H Soetekouw, C. J Snuifstraat 
18, Enschede 

Bedankt W de Groot Lnschcde P H 
Louwers Enschede H A K H Berfelo, Fn
schedt B van Rein, Enschede, A Segerius, 
Htngelo G K Broeze Almelo, G B Leus, 
Almelo H M Luinge, Vnezenveen 

Nieuwe leden F Wils Wilhelminastraat 93, 
Enschede M E Sloot Egstraat 3, Enschede, 
B Jonj,bloed, Blekerstraat 202 Enschede W J 
de Bruyn, Egstraat 5 Enschede H Siegenthaler, 
Bolhaai slaan 86 Fnschede, L M Holder t , 
Padangstraat 2, Enschede G Prenger Kottendijk 
133, Enschede, P B Palma Hogelandsingel 158, 
Enschede H v d Veen Verwerstraat 34, En
schede KI Haarman, Lipperkerkstraat 16, En 
schede 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „GOUDA" Secr 
D Palsgraaf J z n , Vossenburchkade 
117, Gouda 

Nieuwe leden A J van Oudshoorn Raam 
93 Gouda H Boegheim, le Potgieter straat 6 
Gouda L Boegheim Reigerstiaat 60 Gouda, 
A MOOI Biijhamsterstraat 19 A Winschoten 

Vergadering op 23 Febiuan 1953 te 20 00 uur 
in Restaurant , De Kroon" , aan de Kleiweg al 
hier (bovenzaal) 

NIEUWE PHILATELISTEN VER
EENIGING N P V , GRONINGEN 
Secr J H Frerks , Kerslaan 10, 
Hoogezand 

Vergadering op Donderdag 26 Febr a s des 
avonds 8 uur in cafe rest Suisse" Groningen 

Aller opkomst gewenst" Verloting 

P Z V „ZEEUWSCHVLAANDE
REN", Secr G E v Halsema, Ge
ran iums t raa t 16, Terneuzen 

Volgende veigaderingen II Febr en 11 Mrt 
De penningmeester, dhr E Ghutjs Hondius 

straat 14, Terneuzen, verzoekt betaling van 
contr ibutie ad ƒ 5 — over 1953 voor eind 
Maart op giro 478087 Na die datum volgen 
kwitant ie s verhoogd met incassokosten 

SPORTVERENIGING „S H E L L." 
Secr N J V Deijck, Corn Troost-
s t raa t 621, Amsterdam Z. 

Op de laatste jaarvergadering is het bestuur 
als \ olgt samengesteld J J B van Eijk van 
Voorthuijsen Voorzitter N J van Deijck, 
Secretaris W F de Haas Penningmeester, 
P C Blokker le Techn Commissaris, J D 
Labruijere 2e Techn Commissaris, J K de 
Jonge, Commissaris van ruilverkeer 

Nieuwe leden per ! Jan |l H Moll, H de 
Keijserplein 15 I, Amsterdam Z , H Leguit 
Stoombootweg 93 Landsmeer, J Kuijper v d 
Duijn, Westerstr 194 IV, Amsterdam C 

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

Vergadering elke eerste Woensdag van de 
maand, w aarvan conv ocatie wordt toegezonden 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HELMOND" 

Secr D Andriessen, Steenweg 18, 
Helmond 

Vergadei ing op iedere laatste Maandag der 
maand in café Chr Di ouwen Steenweg 19, 
Helmond 

Nieuw lid A G van Breemen, \f esselman-
laan 33, Helmond 

Bedankt Th Raaymakers, Helmond A J 
Veibeten Aarle Rixtel , H v d Werff, Hel
mond 

Hoofd rondzcnddicnst J Knaapen Fikcndiecf 
61, He lmond -

(Vervolg op pag 49) 
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Bovendien heeft de Belgische postadministratie de 
gelegenheid niet laten voorbijgaan om de gebruike
lijke aanvuUingsopdrukken op de oude kaarten uit te 
geven; de blauwe 90 centimeskaarten werden van 
een rode bijdruk van 30 centimes voorzien en op deze 
manier voor het nieuwe tarief pasklaar gemaakt. Zo
wel de VlaamsFranse als de FransVlaamse kaarten 
zijn aldus veranderd (de eerste is hierbij afgebeeld). 

Hongarüe gaf een nieuwe kaart uit van 20 filler, 
groen op rose, zegelindruk: reclame voor het vijfja
renplan. 

Pakistan. Hier verscheen een enveloppe voor aange
tekende stukken aSVz annas, geelgroen, zegelindruk een 
vlag op geruite achtergrond in ovaal. 

Zweden kwam met 2 nieuwe kaarten, een 20 ore, 
grijs, en de .corresponderende kaart met betaald ant
woord ä 20 + 20 ore, op wit karton. Zegelbeeld: grote 
cijfers. 

Travancore. Hier is te melden een opdruk 4 pies op 
8 cashkaart, waarvan de achterzijde als formulier is 
bedrukt. 

Dr E. A. M. SPEIJER. 

ir WAARSCHUWING ie 
De Dir. Gen. der Posterijen van Nieuw Zeeland deelt 

mede, dat in een Engels philatelistisch tijdschrift per 
advertentie een blok van 16 ongetande 1 d. zegels, ko
ning George VI, van dit land te koop werd aangebo
den. Reeds eerder had de Nieuw Zeelandvereniging in 
Engeland de drukkers dezer zegels gewaarschuwd dat 
dergelijke ongetande zegels te koop werden aangebo
den. Bij het door de politie ingestelde onderzoek ble
ken deze zegels van diefstal afkomstig te zijn en kon 
een man voor de rechter worden geleid aan wie ten 
laste werd gelegd de zegels in ontvangst te hebben ge
nomen, wetende dat deze van diefstal afkomstig wa
ren. Hij werd tot 6 maanden gevangenisstraf veroor
deeld. 

Tot op heden werden 46 dergelijke zegels achter
haald, vermoedelijk afkomstig van de in 1947 gebruikte 
plaat 128. Aangezien waarschijnlijk een geheel vel van 
deze zegels werd ontvreemd, zijn er dus nog 194 exem
plaren zoek. 

De Dir. Gen. waarschuwt daarom tegen aankoop zo
wel van de ongetande landschapszegels 1935'47 als van 
de serie 1920'32, welke niet door de post werden uit
gegeven. 

• NIEUWE UITGIFTEN • 
Diverse postzegels werden ons ter reproductie af

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

EUROPA. 
België. 

Omstreeks 15 December jl. verscheen een serie vdn 
8 zgn. spoorwegpostzegels. Het zijn de koerserende ze
gels voor de gewone post, met afbeelding Heraldische 
Leeuw, in de waarden 10, 20, 40, 50, 65, 80 en 90 c. en 
1 fr., alle voorzien van de monogramopdruk „B". 

Van 15 Februari tot 14 Maart a.s. zal een postzegel 
met toeslag worden uitgegeven in de waarden van 
2 fr. ■+ 1 fr., ter hei denking van Walter Dewe, oud
ontvanger der posterijen, die tijdens de bezetting door 
de nazi's op straat werd geveld. Hij was één der lei
ders van de verzetsgroep „La Dame Blenche". 

Van 15 Maart tot 30 April zal een serie postzegels 
met toeslag worden uitgegeven ter ere van het huwe
lijk van prinses JosephineCharlotte van België met 
prins Jean van Luxemburg. Het zullen drie zegels zijn 
met portretten van de prinses als RodeKruiszuster, 
in de waarden 1 fr. 20 + 30 c ; 2 fr. + 50 c. en 4 fr. 
+ 2 fr., waarvan de toeslag ten goede zal komen aan 
het Belgische Rode Kruis. 

Het is niet uitgesloten dat deze serie van 10 fr. ook 
in een speciaal miniatuurvelletje bij inschrijving ver
krijgbaar zal worden gesteld. 

Bnlgarije. 
De 35ste verjaardag van de grote Russische revolutie 

werd op 7 November jl. herdacht met de uitgifte van 
een serie van 5 postzegels in een oplage van 150.000 
series. De zegels zijn: 
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4 st. donker bruinrood, aanval op het Winterpaleis te 
St. Petersburg in 1917; 

8 st. donker grijsgroen, Don-Wolga-kanaal; 
16 st. donkerblauw, aardbol en vredesduif; 
44 st sepia, portret van Lenin en Stalin; 
80 st. donker olijfbruin, dam te Himlay. 
Denemarken. 

In de koerserende serie postzegels met portret van 
koning Frederik IX verschijnen op 5 Maart a.s. 2 nieu
we postzegels (tanding 12%) nl.: 

80 öre, oranje en 90 öre, olijf. 

Duitsland (West-Berlijn). 

De in ons vorige nummer op blz. 8 
gemelde 4 (pf), bruin, vertoont niet 
het portret van Goldammer, maar 
van Carl Friedrich Zelter. Wij geven 
hierbij een afbeelding van dit zegel. 

Griekenland. 
Op 14 December jl. verschenen 4 postzegels ter ge

legenheid van de 50ste verjaardag van koning Paul. 
De zegels werden in plaatdruk vervaardigd door de 
firma Thomas de la Rue en Co te Londen en zijn: 

200 D. groen, portret van de koning. 
1.000 D. steenrood, idem. 
1 400 D. lichtblauw, vrouwenfiguur en portret van de 

koning. 
10.000 D. roodviolet, portret van de koning. 

Als verplicht bijplakzegel voor weldadige doeleinden 
verscheen op 15 December jl. de 8 D., blauw (Yvert 
419) met opdruk: 100 D. 
Hongarije. 

Op 19 Januari jl. verschenen 2 postzegels ter herden
king van het 5-jarig bestaan van de ondergrondse 
spoorlijn in Budapest. 
60 f. olijfgrijs, werkzaamheden in een tunnel der 

spoorweg; 
1 Ft. donkerrood, hoofdstation en plankaart van de 

spoorweg. 

Italië. 
De beide in ons vorige nummer onder Triest A op 

blz. 9 afgebeelde zegels van Italië met opdruk voor dit 
gebied, verschenen op 6 December jl. zonder deze op
druk in Italië. Het zijn: 
25 L. donkerbruin, portret van de beeldhouwer Vin-

cenzo Gemiti (1852-1929); 
25 L. donkerolijf groen, portret van de schilder Antonio 

Mancini (1852-1930). 
Het eerst genoemde zegel werd ontworpen naar een 

buste van de kunstenaar door hem zelf vervaardigd, en 
het tweede genoemde naar een zelfportret van de schil
der. De omlijsting is van prof. Edmondo Pizzi van de 
drukkerij „Poligrafico", waar de zegels in rasterdiep
druk werden vervaardigd in vellen van 10 stuks, waar
bij de 4 rechterbovenhoekzegels werden vervangen 
door de bekende mededeling betreffende de prijs van 

zulk een vel. Watermerkpapier gevleugeld rad, blok-
tanding 14. Frankeergeldigheid tot 31 Dec. 1953. 

Op 29 December jl. zouden twee postzegels verschij
nen ter herdenking van Leonardo da Vinci, nl.: 
60 L. blauw, afbeelding van het schilderij „Vergine 

delle Rocco" (Maagd van de rots) van genoemde 
schilder, hetwelk zich in het Louvre te Parijs be
vindt; 

80 L. karmijn, zelfportret van da Vinci (overeenkom
stig het reeds vroeger verschenen zegel van 
25 L., zie Maandblad 1952 blz. 102). 

Ongeveer te zelf der tijd zou een postzegel verschij
nen ter herdenking van het drama van Belfiore, dat 
100 jaar geleden plaats vond. 

25 L. blauw, groepj^ martelaren van Belfiore. 

Lieclitenstein. 
Op 5 Februari jl. ver
schenen 4 postzegels 
als voortzetting van 
de z.g. schilderijen-
serie. Ditmaal zijn het 
de volgende zegels: 
10 r groen, portret 

van een jonge 
man, naar de 
Meester van het 
monogram AG 
(vroeger toege
schreven aan 
Heinrich Alde-
grever); 

10 r khakikleur, af
beelding van St. 
Nicolaas, naar 
Bartholomäus 
Zeitblom (1484-
1517); 

30 r violet, afbeelding van de H. Christophorus, naar 
Lucas Cranach de oude (1472—1553); 

40 r blauw, portret van Leonard Graf zum Hag, naar 
Hans Kulmbach (1476—1522). 

Het grafische arrangement geschiedde door de Hoog-
eerw. kanunnik A. Frommelt te Vaduz. De plaatdruk 
werd vervaardigd bij Courvoisier S.A. in Zwitserland 
in vellen van 12 zegels, plaatnummers 1 en 2. 

Polen. 
Van de in ons De

cembernummer op 
blz. 312 gemelde ze
gels uitgegeven ter 
gelegenheid van de 
dag van de Poolse 
mijnwerker, geven 
we thans de afbeel
ding. Deze zegels ver
schenen op 4 Decem
ber jl. in gelijke te
kening, ontwerp van 
E. Konecki, grave
ring van St. Luka-
szewski, plaatdruk 
van de staatsdrukke
rij op papier zonder 
watermerk, tanding 

121/2 X 12%; waarden 45 + 15 gr. zwart en 1 Zl 20 
+ 15 gr. bruin; zegelgrootte 25,5 X 31,25 mm. 

Tevens geven we nu de afbeelding van de op de
zelfde bladzijde gemelde zegels uitgegeven ter gelegen
heid van de vioolspel-wedstrijd ter herdenking van 
Henryk Wieniawski. Deze zegels verschenen op 45 De-
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cember jl. in gelijke tekening en afmeting 25,5 X 31,25 
mm. Rasterdiepdruk op papier zonder watermerk, 
tanding als boven. Waarden: 30 + 15 gr. donkergroen 
en 45 + 15 gr. violet. 

Voorts geven we de afbeelding van de op dezelfde 
bladzijde gemelde zegels betreffende de autofabriek te 
Zeran, welke zegels op 12 December jl. werden uitge
geven in gelijke tekening, ontwerp en gravering van 
Cz. Slania, plaatdruk van de staatsdrukkerij op papier 
zonder watermerk; zegelgrootte 31,25 X 25,5 mm, tan
ding 12% X 12%, waarden: 45 + 15 gr. groen en 1 Zl 
15 bruin. 

Ten slotte geven we de afbeelding van een der beide 
zegels welke op 12 December jl. verschenen ter gele
genheid van het Landencongres voor de verdediging 
van de wereldvrede, dat te Wenen werd gehouden. 
Beide zegels zijn in gelijke tekening, weergevende een 
opvliegende duif. Ook deze zegels werden in raster
diepdruk vervaardigd op papier zonder watermerk, 
zegelgrootte 25,5 X 31,25 mm, tanding 12% X 12%, 
waarden; 30 gr. groen en 60 gr. blauw. 
Luxemburg. 

Het huwelijk van prinstroonopvolger Jean van Lu
xemburg dat op 9 April a.s. zal worden gesloten met 
prinses JosephineCharlotte van België, is aanleiding 
tot de uitgifte op 1 April a.s. van een serie van 6 post
zegels, zonder toeslag, alle met de afbeelding van de 
portretten dezer vorstelijke personen De zegels worden 
in rasterdiepdruk (heliogravure) vervaardigd in de af
meting 24 X 41 mm. De waarden zullen zijn: 80 c ; 
fr. 1,20; fr. 2; fr. 3; fr. 4 en fr. 9 (totaal fr. 20). 
Portugal. 

Op 23 December jl. verschenen 4 
postzegels in gelijke tekening ter 
herdenking van St. Franciscus Xave
rius, de apostel van India, die 400 
jaar geleden overleed. Alle zegels 
geven dezelfde afbeelding en zijn: 
1 E. groen, oplage 9 millioen. 
2 E. rood, oplage 900.000. 
3 E. 50 blauw, oplage 350.000. 
5 E. violet, oplage 350.000. 

De algemene serie in het scheepjestype (caravel) 
werd vanaf 10 Januari jl. vervangen door een serie 
postzegels met de afbeelding van een ridder te paard, 
ontleend aan het wapen van konuing Denis (12791325), 
alsmede een kruis en 3 sterren zoals deze op oude mun
ten van dit land voorkomen. De serie zal bestaan uit 
de waarden: 
5 e. 

10 c. 
20 c. 
50 c. 
90 e. 

1 E. 
1 E. 
1 E. 
2 E. 
2 E. 
2 E. 
5 E. 

10 E. 
20 E. 
50 E. 

donkergroen op groen. 
indigo op zalmkleur. 
rood op lichtgroen. 
zwart. 
bronsgroen op groen. 
bruin op rose. 
40 karmijn. 
50 wijnrood op geel. 
zwartgrijs. 
30 blauw. 
50 zwart op zalmkleur 
violet op geel. 
blauw op lichtgroen. 
roodbruin op groen. 
violet. 

Rusland. 
Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar weer de grote 

Russische revolutie van 1917 op de postzegel herdacht. 
Deze 35ste herdenkmg gaf op 6 November jl. de vol
gende zegels: 
40 k. veelkleurig, sluis 1, met de Leninpoort van het 

DonWolgakanaal. 
1 R. bruinrood en geel, Kremlintoren, vlaggen en me

daillon met portretten van Lenin en Stalin. 
De 50jarige sterfdag van de Tartaarse encyvlopaedist 

Kioum Nazyr werd op 5 November jl. herdacht met de 
uitgifte van een postzegel met het portret van deze ge
leerde, nl.: 
40 k. violetbruin op geel. 

Op 26 November volgde een zegel ter herdenking van 
de schilder P. A. Fedotov, die 100 jaar geleden over
leed. Het is een zgn. portretzegel in de waarde 40 k. 
zwart op lilabruin. 

Op 6 December d.a.v. was het de schilder V. D. Po
lenov, die 25 jaar geleden overleed, die op de postzegel 
werd herdacht. Aan hem werden 2 postzegels ge
wijd, nl.: 
40 k. roodbruin, portret van de schilder. 

1 R. veelkleurig, schilderij van iVIoskou's landhuis. 
Op 8 December verscheen weer een postzegel, ditmaal 

gewijd aan de dichter A. I. Odoewsky, die 150 jaar ge
leden werd geboren. Ook dit is een portretzegel, nl.: 
40 k. zwart op rood. 

Op 15 December was het de 100jarlge geboortedag 
van de schrijver D. J. MaminSibiriak, welke aanlei
ding was tot een herdenking op een postzegel, nl. 40 k. 
groen, Mamin en een Siberisch riviergezicht. 

Op 24 December volgde nog een postzegel ter her
denking van de 25jarige sterfdag van de psychiater 
W. M. Bechterev. Het is eveneens een portretzegel in 
de waarde 40 k. ultramarijn op grijsblauw. 

Tenslotte verschenen in deze Decembermaand nog 2 
postzegels in de zgn. ordeonderscheidingen, nl.: 
1 R. bruin, ereteken. 
3 R. blauwviolet, orde der Rode Banier. 

TsjechoSlowakge. 
Op 17 Januari jl. verschenen de eerste bijzondere 

postzegels van dit jaar; ze werden uitgegeven ter ge

■I ..■■■...■■■■■■■.lum.imwa ë^i>h^'t Yf,'' ^^\ ^^ 
' • ' Tsjecho-Slowaakse 

vredescongres. Het 
zijn resp. 1,50 Kcs. 
bruin en 4 Kcs. 
blauw. 

Het zegel van 1,50 
Kcs. vertoont de af
beelding van een stij
gende duif (vredes
duif), ontleend aan 

een reclameplaat van Pablo Picasso voor het Wereld
vredescongres dat te Wenen in het laatst van het vo
rige jaar werd gehouden. Het 4 Kcs.zegel geeft de af
beelding van een bergwerker met vlag, en van een 
vrouw met kind, ontleend aan een reclameplaat voor 
het 2e TsjechoSlowaakse vredescongres. 

ODiinuiinmiiiiiriiuiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiriiLmiiiimmiiiiiiniiiiiiuinimiiniuumiiiiiiMnimmiiiiiiinniiiiiniimrnm^^^^ 

HET PARODL léé4 iUe kitmtf 
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De druktechnische verzorging was in handen van 
J. A. Svengsbir. De zegels werden in plaatdruk ver
vaardigd, met zegelafmeting 23 X 30 mm. 

Een officiële f-d-enveloppe met versiering van de 
hand van Svengsbir voornoemd werd voor deze zegels 
eveneens uitgegeven. 

Vaticaanstad. 
Naar verluidt zou hier in Januari jl. een serie post

zegels verschijnen met de afbeelding van de pausen, 
die hebben jnedegewerkt aan de bouw van de St. Pie
terskerk. 

Yougo-Slavië. 
Op 7 Januari jl. verschenen 2 postzegels ter herden

king van de electrotechniker Nikola Tesla, die 10 jaar 
geleden overleed. Het zijn: 15 D. rood en 30 D. blauw. 
Verdere gegevens nog niet bekend. 

BUITEN EUROPA. 
Afghanistan. 

De Dag van de Verenigde Naties werd ook hier her
dacht met de uitgifte van 2 postzegels, beide in drie-
hoeksvorm met de afbeelding van een aardbol geflan
keerd door de letters U en N. Tanding 12. 
35 pools, rose. 

125 „ , lichtblauw. 
Het blad Le Timbre meldt dat volgens geruchten de

ze zegels niet in dit land verkrijgbaar waren, maar de 
gehele voorraad naar Amerika is gegaan. 

Australië. 
De Dir. Gen. der posterijen van dit gemenebest doelt 

mede, dat op 11 Februari jl. 6 postzegels zijn versche
nen welke betrekking hebben op de voedselproductie. 
Het zijn 3 zegels van 3 d. groen en 3 zegels van 3% d. 
rood. Zowel de groene als de rode zegels verschenen in 
3 verschillende tekeningen, resp. betrekking hebbende 
op boter, koren en vlees. Zij dragen allen het opschrift 
„Produce food". De zegels van eenzelfde waarde wor
den gezamenlijk in één vel gedrukt; hoe daarbij de ver
deling over het vel is, werd echter niet gemeld. De af
metingen dezer zegels zijn gelijk aan het koerserende 
2 sh. zegel, terwijl de druk in hoogdruk geschiedde. De 
uitgave dezer zegels zal vermoedelijk 2 è 2% maand 
duren. 

Brazilië. 
Een postzegel van 10 cts., 

lichtbruin, verscheen met de 
afbeelding van Vader Damiao 
en 2 kinderkopjes, met het on
derschrift: Bescherming van 
de jeugd tegen de ziekte van 
Hansen. Vermoedelijk was dit 
een verplicht bijplakzegel. 

Een ander zegel verscheen 
ter herdenking van het feit dat 
100 jaar geleden Rodolpho Ber-
nardelli werd geboren. De af
beelding op dit zegel geeft het 
portret van deze geleerde, als
mede van diens beeld in toga 
gehuld. Het zegel is in de 
waarde 60 ets. donkerblauw. 

Chili. 
Andermaal werd de koerserende luchtpostserie met 

een zegel aangevuld. Thans betreft dit de 4 P. oranje, 
vliegtuig boven berglandschap. 

China. 
Met de nummeis in de benedenmarge 90 t/m 94-1952 

verschenen op 15 November jl. 4 postzegels ter herden
king van de 2e verjaardag van de deelneming der Chi
nese vrijwilligers aan de Koreaanse oorlog. 
800 $ blauwgroen, soldaten op mars. 
800 $ vermiljoen, uitdeling van levensmiddelen aan het 

volk. 
800 S violet, aanval op een vijandelijke stelling. 
800 $ roodbruin, chinees-koreaanse wapenverbroede-

ring. 
Cuba. 

Op 27 November jl. verscheen een serie van 10 post
zegels ter herdenking van de 81ste verjaardag van de 
terechtstelling van patriottische studenten van de uni
versiteit te Havana. De zegels geven portretten van de
ze studenten alsmede van hun verdediger, nl.: 

voor de gewone post: 
1 c. groen en zwart, Alonso A. De La Campa. 
2 c. rose en zwart, Carlos A. Latorre. 
3 c. violet en zwart, Anacleto Bermudez. 
5 e. blauw en zwart, Eladio G. Toledo. 
8 c. geelbruin en zwart, Angel Laborde. 

10 c, roodbruin en zwart, José de M. Medina. 
13 c. roodlila en zwart, Pascual Rodriguez. 
20 c. olijf en zwart, Carlos Verdugo. 

en voor de luchtpost: 
5 c. blauw, de Alma Mater. 

25 c. oranje en groen, Fermin V. Dominguez, Nicolas 
Estebanez en Federico Capdevila, verdedigers 
der studenten. 

Een viertal verplichte bijplakzegels, alle met gelijke 
afbeelding van een kinderkopje, verscheen hier in de 
waarde van 1 c , zulks ten bate der bestrijding van de 
t.b.c. De kleuren zijn resp. karmijn op rose, ultramarijn 
op hemelsblauw, oranje op geel en geelgroen op water
groen. 
Congo (Belgisch-) 

Op 5 Januari jl. verscheen de laatste serie van de 
postzegels met afbeeldingen van bloemen uit dit ge
bied. Het zijn: 

1 fr. 25 protea, 8 fr. gloriosa, 10 fr. silene, 50 fr. 
eulophia en 100 fr. cryptosepalum. 

Ook hier verscheen een postzegel ter herdenking van 
de 400-jarige sterfdag van St. Franciscus Xaverius. Dit 
zegel is in de waarde van 1 fr. 50. 

Ter gelegenheid van het festival van de Kivu ver
schenen 2 postzegels, resp. in de waarden 3 en 7 fr. 

Dominica. 
Op 6 December jl. verscheen een serie postzegels met 

de afbeelding van het op te richten Columbus-monu
ment, nl.: 

voor de gewone post: 
2 e. groen, blauw, geel en rood; 
5 c. blauw, groen, geel en rood; 

10 c. rood, groen, blauw en geel; 
alle met voor-aanzicht van het monument en de vlag
gen van de 21 staten van Spaans-Amerika. 

Voor de luchtpost: 
12 c. geel 
14 c. blauw 
20 c. bruin 
23 c. lila 
25 c. blauw 
29 c. geel 
1 P. bruin 

alle met het monument van terzijde gezien. 
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De zegels verschenen ook in getande en ongetande 
miniatuurvelletjes. De druk is van Thomas de la Rue 
en Co te Londen. 

Ecuador. 
Een consulair-zegel van 20 s. blauw verscheen met 

een opdruk voor gewoon postgebruik: Postal/30'cen-
tavos. 

Israël. 
In Maart a.s. zal als eerste van een 

serie van 7 postzegels voor de lucht
post een zegel van 1000 pruta ver
schijnen in de kleuren donker- en 
lichtgroen. De gehele serie zegels zal 
afbeeldingen van landschappen ge
ven. Het ontwerp voor deze zegels 
is van G. Hamori te Tel Aviv, ter
wijl de letters verzorgd werden door 
Wmd-Struski. De druk geschiedt in 
rasterdiepdruk (photolitografie) door 
Messrs Lewin-Epstein te Bat Yam 

in vellen van 25 stuks (5 X 5), waarvan de onderste rij 
is voorzien van z.g. toepasselijke labels. Tanding 14. 
Plaatnummer van het 1000 p. zegel is 73. 

Een officiële f.d. wordt voor dit zegel uitgegeven. 
Enige waarden der z.g. oude-muntenserie, nl. de 5 p. 
mauve, 10 p. groen, 15 p. karmijn, 20 p. vermiljoen en 
30 p. blauw, zijn als overschot van postzegelboekjes-
aanmaak ook verkrijgbaar gesteld in rijen van 9 zegels 
met tussenstrook, samengesteld als volgt: 3 zegels 
normaal, tussenstrook, 3 zegels kopstaand, 3 zegels 
normaal. 

Japan. 
Dit jaar vertoont het nieuwjaarszegel, dat in de 

waarde van 5 yen is, de afbeelding van een Sanboso-
pop. Het zegel werd in vellen van 20 stuks vervaardigd. 
Miniatuurvelletjes met 4 dezer zegels werden alleen 
uitgegeven als lot in een bepaalde loterij. 

Korea. (Zuid-) 
Hier vallen 2 nieuwe zegels te melden op watermerk

papier, rasterdiepdruk en tanding 12%. Het zijn: 
500 won, Icarmijn, beeld in de vorm van een schildpad; 
2000 won, blauw, tempel. 

Liberia. 
• De bijeenkomst te Monrovia van de Wereld Gezond

heidsraad van de V.N. tverd herdacht met de uitgifte 
van 3 postzegels voor de gewone en 1 voor de lucht
post, nl.: 
1 c. blauw, zetel en embleem van de V.N. 
4 c. rood en blauw, band met opschrift Towards United 
Nations, April 25. 1945 en handtekening van F. D. Roo
sevelt, vlaggen van de V.N. en Liberia. 
10 c. bruin en geel, globe gemonteerd met de letters 
U.N, embleem van de V.N. en wapen van Liberia. 
Voor de luchtpost: 
25 c. vlaggen van Liberia, Engeland, Frankrijk en de 
U.S. 

Malediven. 
Op 1 Januari jl. werd dit gebied door Engeland als 

onafhankelijk gebied verklaard, al is het dan ook met 
enige rechten voor Engeland. 

Als eerste zegels van een serie, welke geleidelijk zal 
verschijnen, zagen het licht: 
3 larees, blauw, vissen. 
5 „ , groen, inlands vaatwerk. 

Nieuw-Zeeland. 
De zegels voor de definitieve serie met portret van 

koningin Elisabeth, zulks ter vervanging van de 
thans nog koerserende zegels met portret van koning 
George VI, zijn nu vastgesteld. De nieuwe zegels zul
len niet het gebruikelijke ,,Postage & Revenue" ver
melden. Zij zullen resp. de koningin in 3 verschillende 
houdingen weergeven en wel de % d. tot 8 d. in een
zelfde houding, de 9 d. tot 1 sh. 6 d. in een andere 
houding en de 3 tot 10 sh. in de derde houding. De 
waarden zullen zijn: 
in de afmeting 18 X 21 mm: V2, 1, 1%, 2, 3, 4, 6 en 8 d. 

(240 zegels per vel); 
in de afmeting 21 X 25 mm: 9 d., 1 sh. en 1 sh. 6 d. 

(160 zegels per vel); 
in de afmeting 21 X 37 mm: 3, 5 en 10 sh. (120 zegels 

per vel). 
Het ontwerp der zegels van V2 d. t/m 1 sh. 6 d. is 

van L. C. Mitchell en van de 3 hogere waarden van 
James Berry, beiden te Wellington. 

Voorts zal er een serie dienstzegels verschijnen in 
een afzonderlijke tekening, vermeldende het woord 
"Official" en ontworpen door J. Berry voornoemd. De 
waarden dezer zegels zullen resp. zijn: 
1, 11/2, 2, 3, 4 en 9 d. en 1 sh. 

De uitgifte dezer zegels zal vermoedelijk eerst ge
schieden nadat de kroningszegels zijn uitverkocht, het
geen wellicht omstreeks September het geval zal zijn. 

Het portzegel van 25 s. verscheen in Augustus 1951 
met kopstaand watermerk. 

In verband met de wijziging der posttarieven, waar
bij het port voor een gewone brief binnenland en voor 
het Engelse rijk op 3 d. werd gebracht, was het nood
zakelijk de voorraad 3 d.-zegels, welke beperkt was, 
op korte termijn aan te vullen, hetgeen geschiedde door 
opdruk van de waarde „3 d.'' op het koerserende zegel 
van 1 d. (koning George VI). Zodra aanvulling van het 
3 d.-zegel vanuit Engeland zal hebben plaats gehad, 
worden deze opdrukzegels uit de verkoop genomen. De 
opdruk geschiedde op de zegelvellen met plaatnum-
mers 108 en 112 t/m 118, maar in vele gevallen werden 
deze plaatnummers verwijderd ten behoeve van het 
aanbrengen van de opdruk. 

Eveneens in verband met de gewijzigde posttarieven 
zullen enkele waarden van de uit te geven „kronings
zegels" koningin Elisabeth niet overeenkomstig de oor
spronkelijke opgave verschijnen. De serie zal nu be
staan uit: 
2 d. Buckingham Palace en rechts in medaillon portret 

van de koningin (zegelgrootte 37 X 21 mm); 
3 d. portret van de koningin; aan weerszijden een lijst 

met Maori-motieven; kroon en letters E JI R 
(zegelgrootte 21 X 25 mm); 

4 d. statiekoets zoals deze bij de kroningsstoet wordt 
gebruikt, links een portret in medaillon van de 
koningin (zegelgrootte 37 X 21 mm); 

8 d. Westminster Abdy en de Big Ben op de achter
grond; kroon en kon. letters (zegelgrootte 21 X 25 
mm); 

1 s. 6 d. kroon en scepter (zegelgrootte 37 X 21 mm). 
Ieder zegel zal 't opschrift „Coronation 1953" dragen. 

De 3 en 8 d. worden in rasterdiepdruk vervaardigd bij 
Messrs Harrison en Sons te High Wycombe (Engeland) 
en d« 2 en 4 d. in plaatdruk bij Messrs de la Rue en Co 
Ltd te Londen, terwijl de 1 s. 6 d. eveneens in plaat-
druk wordt vervaardigd bij Messrs Waterlow en Sons 
Ltd te Londen. De 4 eerst opgesomde zegels werden 
ontworpen door James Berry en het laatste zegel door 
L. C. Mitchell. De druk geschiedt in vellen van 120 
zegels. De uitgifte zal vermoedelijk op 3 Juni a.s. plaats 
hebben. 
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Cook-Eilanden. 
Niue. 
West-Samoa. 
Tokelau-Eilanden. 

Voor de drie eerstgenoemde gebieden zullen 2 post
zegels en voor het laatst genoemde gebied slechts 1 
postzegel verschijnen ter gelegenheid van de kroning 
van koningin Elisabeth. De zegels zullen resp. zijn: 
Cook-eilanden: 3 d. overeenkomstig de 3 d. van Nieuw-

Zeeland. 
6 d. overeenkomstig de 8 d. van Nieuw-
Zeeland. 

Niue: 3 d. overeenkomstig de 3 d. van Nieuw-
Zeeland. 
6 d. overeenkomstig de 8 d. van Nieuw-
Zeeland. 

West-Samoa: 2 d. overeenkomstig de 3 d. van Nieuw-
Zeeland. 
6 d. overeenkomstig de 8 d. van Nieuw-
Zeeland. 

Tokelau-eil.: 3 d. overeenkomstig de 3 d. van Nieuw-
Zeeland. 

Deze zegels dragen niet het opschrift Nieuw-Zeeland, 
maar de eigen gebiedsnaam. 

Pakistan. 
Een drietal zegels van de serie 1951 (Yvertnos 56-58-

60) verscheen als dienstzegel, waarbij in plaats van de 
landsnaam het woord „Service" is gesteld. 

Peru. 
Een postzegel met de afbeelding van een vissersboot 

waaronder een band met de afbeelding van 4 vissen, 
verscheen als propaganda voor de visserij. Het is een 
zegel van S. 0,05, groen. 

Philippünen. 
Van de in ons vorige nummer op blz. 16 gemelde 

2 zegels in gelijke tekening, uitgegeven ter gelegenheid 
van de daar gemelde bijeen
komst van de Visserij-raad, 
geven we thans de afbeelding 
van een dezer zegels. 

Het 3e Districtscongres van 
de bond genaamd „Lions", dat 
van 3 tot 5 April 1952 te Ba-
guio werd gehouden en over
eenkomst heeft met het Euro

pese Rotary-congres, was op 15 December jl. nog aan
leiding tot de uitgifte van 2 postzegels, nl.: 

5 c." oranje, en 6 c. groen, beide met een afbeelding 
uit het Wright Park te Baguio. Oplage resp. 5 en 1 mil
lioen stuks. 

Ruanda-Urundi. 
Ook hier verscheen een postzegel ter herdenking van 

de 400-jarige sterfdag van St. Franciscus Xaverius. 
Evenals bij de Belgische Congo is waarde 1 fr. 50. 

Ruy-Kuy-Eilanden. 
Hier zag een drietal nieuwe zegels het licht, nl.: 

1 (Y) karmijn, Singjoku-brug. 
2 (Y) geelgroen, Schuri-kasteel. 
3 (Y) blauwgroen, toegang van het Schuri-kasteel. ' 
Salvador. 

Drie provisorische postzegels verschenen, verkregen 
door opdruk van een nieuwe waarde op de 8 c. blauw, 
portret van generaal Belloso (Yvert 551), het zijn de 

waarden 0,02 S, opdruk rood; 0,03 S, opdruk groen en 
0,05 S, opdruk oranje. 
Venezuela. 

Een tweetal telegraafzegels verscheen met opdruk 
voor de gewone post: Correos/ Exposicion Objetiva/ Na
tional/ 1948-1952 «n de nieuwe waardeaanduiding, nl.: 

5 c op 25 c. rood, opdruk zwart. 
10 c. op 1 B. zwart, opdruk rood. 
Verenigde Naties. 

Van de op 24 October jl. uitgegeven zegel ter gele
genheid van de Dag van de Verenigde Naties, werden 
160.117 eerste-dag-enveloppen afgestempeld. 

De beide zegels uitgegeven op 10 Dec. ter gelegen
heid van de Dag van de Rechten van de Mens sloeg dit 
aantal ruimschoots en het aantal eerste-dag-envelop
pen met beide zegels bedroeg 299.309! 
Verenigde Staten van Amerika. 

Het eerste bijzonder zegel dat dit jaar zal verschij
nen zal gewijd zijn aan de Nationale Garde. Dit zegel, 
dat op 23 Februari a.s. het eerst te Washington zal ver
schijnen, beoogt geen speciale herdenking, maar is aan 
genoemde garde gewijd als oudste legereenheid van de 
Amerikaanse militaire macht. 

Het tweede zegel van dit jaar zal op 2 Maart a.s. het 
eerst te Chillicothe (Ohio) verschijnen en zal gewijd 
zijn aan het feit dat de staat Ohio 150 jaar deel uit
maakt van Verenigde Staten. 

Het derde zegel zal op diezelfde dag het eerst ver
schijnen te Olympia, zulks ter gelegenheid van het feit 
dat 100 jaar geleden zich de staat Washington organi
seerde. 

Het vierde zegel zal het eerst te St. Louis verschij
nen en wel op 30 April a.s. ter herdenking van de 
Louisiana-koop, waarvan de documenten 150 jaar ge
leden werden getekend en waarbij een millioen vier
kante mijl grond voor | 27.267.000 door Frankrijk aan 
de Verenigde Staten werd verkocht. 

Van het 3-cents Internationale Rode Kruis-zegel, dat 
op 21 November jl. verscheen, werden 2.885.112 zegels 
verkocht op de eerste dag van uitgifte en 439.252 en
veloppen afgestempeld. 

WATERSNOOD — 1953, RAMPENFONDS 
EN PHILATELIE 
De ramp, die drie onzer provincies getroffen heeft, is 
een zaak, die ons gehele volk, dus ook ons, Philatelis
ten, aangaat! Wie zou zich —•zelf niet of niet-direct 
getroffen — willen onttrekken aan wat ons aller plicht 
is: te helpen zo ver maar enigszins in ons vermogen 
ligt. Namens het Bondsbestuur doe ik hierbij de vol
gende mededelingen betreffende hulp uit philatelisti
sche kringen. 
1. Van drie zijden ontving het bondsbestuur sugges

ties over te houden postzegelveilingen, waarvan de 
totale opbrengsten zouden worden overgemaakt 
aan het Rampenfonds. Het bestuur is de voortva
rende vereniging (Dokkum) resp. de privé-
personen voor hun initiatief zeer erkentelijk. 
Het wil het Bondsbestuur voorkomen, dat één en 
ander het beste, het vlugste en dus het doeltref
fendste PER VERENIGING kan geschieden. Wat 
wij ons voorstellen? Ieder lid brengt iets ter 
veiling mee op de ledenvergadering van zijn 
vereniging. Daar worden alle kavels geveild. De 
totale opbrengst met inbegrip van het aan de kas 
toevloeiende percentage, alsmede het percentage, 
waarmee het bedrag voor de KOPER wordt ver
hoogd, worde overgemaakt aan de 
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Penningmeester van de Nederl. Bond van 
Verg. van Postzegelverzamelaars, Curagao-
straat 35, AMSTERDAM-W., postrekening 
1 3 3 1 8 2. 

die op zijn beurt het uiteindelijke totaalbedrag 
namens „DE NEDERLANDSE PHILATELIE" aan 
het Rampenfonds overmaakt. T.z.t. zal deze 
functionaris in het „Maandblad" rekening en 
verantwoording afleggen van de gehele veiling
actie. 

2. Het Bondsbestuur is in het bezit van 400 Lucht-
post-Catalogi van Nederland en de Overzeese 
Gebiedsdelen, indertijd uitgegeven door de Nederl. 
Verg. van Aerophilatelisten „De Vliegende Hol
lander". 
Deze bijna 200 bladzijden tellende catalogus zal het 
bondsbestuur tegen de sterk gereduceerde prijs 
van ƒ 1,50 per exemplaar ten bate van het Ram
penfonds aan de Nederlandse Philatelisten afstaan. 
Op deze wijze helpen wij het Rampenfonds aan 
ƒ 600,— ,terwijl voornoemde vereniging „De Vlie
gende Hollander" hierdoor geholpen wordt haar 
schuld aan de Bond te delgen. 
ALLE VERENIGINGSSECRETARISSEN worden 
derhalve verzocht MET SPOED het voor hun ver
eniging benodigde aantal luchtpostcatalogi bij de 
Bondspenningmeester, de heer H. P. van Lente, 
Curagaostraat 35, Amsterdam-W., te bestellen, ze 
op de eerstvolgende verenigingsbijeenkomst aan 
de man te brengen en het totaalbedrag aan hem 
over te maken. Daarna zal de Bond dit totaalbe
drag ad ƒ 600,— in zijn geheel aan het Rampen
fonds overmaken. 

3. ALLE bondscorrespondentie zal gedurende dit 
jaar — voor zover mogelijk — gefrankeerd worden 
met de zg. Watersnoodzegels. Wij koesteren de 
hoop, dat alle verenigingsbesturen dit voorbeeld 
zullen volgen en elk hunner leden zullen willen 
opwekken, ook hun correspondentie naar vermogen 
van deze zegels te voorzien. 

4. De Bond zal zijn gehele invloed aanwenden bij de 
door de Federation Internationale de Philatelie 
ingestelde „commissie tegen philatelistisch onge
wenste uitgiften", om deze „Watersnoodzegels" 
niet op de lijst van de z.g. „emissions abusives" te 
krijgen. De Bondsvoorzitter, die zelf lid dezer 
commissie is, zal persoonlijk contact opnemen met 
zijn mede-commissieleden. 

5. De Bond heeft bovendien aan het Hoofdbestuur 
der P.T.T. een zeer fraai ontwerp van een Waters
noodzegel (ontworpen door de Heer J. E. Cserno 
te Amsterdam) aangeboden. 
U ziet: het bondsbestuur heeft niet stilgezeten. Het 
doet bij deze een beroep op alle verenigingen in 
den lande — bondslid of niet — en op ieder phila
telist afzonderlijk, bij te dragen tot het welslagen 
van deze „philatelistische hulpactie" voor de 
getroffen gebieden. 

Namens het Bondsbestuur, 
De Ie Secretaris: 
K. E. K ö n i g . 

^ JUBILEA ^ 

3. F. MEEDER. 
Het zal 1 Maart a.s. 25 jaren geleden zijn dat de 

heer J. F. Meeder in dienst trad bij de Firma J. K. 
Rietdijk, Postzegelhandel en -veilingen te 's-Graven-
hage. Hoewel deze reeks van jaren moest worden on
derbroken-als gevolg van het feit, dat de heer Meeder 

gedurende de oorlogsjaren als reserve-officier zijn 
dienstplicht moest vervullen en daarna in krijgsgevan
genschap werd gehouden, aanvaardde hij na zijn te
rugkeer weer zijn philatelistische taak bij genoemde 
firma, waarin hij zo goed als van het begin af een be
langrijke plaats innam. 

Naast zijn grondige kennis als philatelist openbaarde 
zich al spoedig zijn bijzondere gave als leider van de 
postzegelveilingen, waarbij hij onder meer als afsla
ger naam wist te maken. De vlotheid, gepaard 
met accuratesse, waarmede de heer Meeder dit deel 
van zijn taak nog steeds vervult, kwamen èn kopers 
èn inzenders ten goede; zelfs bij langdurige zittingen 
weet hij, soms met inslag van een humoristische noot, 
de belangstelling gaande te houden en de aandacht 
van de „zaal" tot het onder de hamer komen van de 
laatste kavel te boeien. 

Het is dan ook geen wonder dat de heer Meeder, 
die in philatelistische kringen algemene bekendheid 
verwierf, in Januari 1950, toen de firma omgezet werd 
in een N.V., als lid van de Directie werd benoemd, in 
welke kwaliteit hij, tezamen met Mejuffrouw M. H. 
van Bunde, een belangrijke leidende plaats inneemt. 

Ongetwijfeld zal het Zaterdag 28 Februari, wanneer 
dit jubileum zal worden gevierd, de jubilaris niet aan 
belangstelling ontbreken. 

M. J. H. TOORENS. 

De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren verzocht ons het bovenstaande in ons blad te 
willen opnemen. Het spreekt vanzelf, dat wij gaarne 
aan dat verzoek hebben voldaan, gezien de vele vrien
den die de heer Meeder zich ook onder de verzame
laars heeft weten te maken. Wij willen dan ook niet 
nalaten om ook namens de postzegelverzamelaars de 
hartelijke gelukwensen hieraan toe te voegen en de 
heer Meeder toe te wensen dat hij nog lang voor zijn 
firma en Philatelie behouden mag blijven. 

De H.R. 

^ TENTOONSTELLINGEN ^ 
HET NEDERLANDSE POSTMUSEUM. 

Fostmuseum looft postzegels uit. 
Met ingang van 1 Maart 1953 ontvangt iedere bezoe

ker beneden de 16 jaar een strookje met enige vragen 
betreffende postzegeluitgiften, die in de postzegelgale
rij van het Postmuseum zijn tentoongesteld. Onder hen 
die deze vragen juist hebben beantwoord zal een serie 
ongestempelde kinderpostzegels van de uitgifte 1938 
worden verloot. 

De naam van de prijswinnaar wordt op 1 April aan 
het museum bekendgemaakt. Het ligt in de bedoeling 
de jeugdige bezoekers ook gedurende de maand April 
in de gelegenheid te stellen een aantal vragen te be
antwoorden, waaraan wederom een prijs in postzegels 
is verbonden. 

Het museum is geopend op werkdagen van 10-5 uur, 
bovendien Donderdagsavonds van 7-10 uur. Zondags 
van 1-5 uur. 

INTERNATIONALE POSTZEGEL
TENTOONSTELLING „DIE CHRISTLICHE WELT 

IM MARKENBILD". 
De Oostenrijkse Postzegelverzamelaarsvereniging 

„St. Gabriel" te Wenen, hield ter gelegenheid van de 
Oostenrijkse Katholiekendag 1952 van 6 tot 15 Decem
ber jl. in de feestzalen van het Hoofdbestuur der 
P.T.T. te Wenen een postzegeltentoonstelling betref
fende „De christelijke wereld op de postzegel", waar 



48 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE FEBRUARI 1953 

39 inzendingen uit 7 landen werden ter bezichtiging ge
steld, waaibij 3 inzendingen van Postmstanties en de 
verzameling van Kardinaal Spellman 

De opening der tentoonstelling geschiedde dooi de 
apostolische Nuntius te Wenen, Aartsbisschop Msgr 
Dr Dellepiane, m tegenwoordigheid van vele hoog
waardigheidsbekleders van kerk en staat en van het 
diplomatieke corps Het aantal bezoekers beliep het 
voor Oostenrijk ongekende hoge getal van 25 duizend 

De eerste prijs verwierf P Stahl uit Heidelberg voor 
zijn inzending „De Madonna op de postzegel , J F 
Aumarm uit Wenen vooi zijn inzending De chiiste-
lijke kunst van Euiopa", H Pianta uit Lmz vooi haar 
inzending „Kleine Heiligen-kalender', en A Mayer-
hofer uit Modlmg voor zijn inzending , 100 jaar paus-
lijke postzegels' 

Het Bui eau voor toeiismo van de stad Venetië zal 
in samenwerking met de Venetiaanse Postzegelverza
melaars Vereniging in Mei a s aldaai een serie phila-
telistische gebeurtenissen met een Euiopees kaï akter 
oiganiseien, waartoe het patronaat van de president 
van de Italiaanse lepubliek bereids is aangevraagd 

Het piogiamma omvat een Euiopese postzegel ten
toonstelling, een bijeenkomst van journalisten op phi-
latelistisch gebied en uitgeveis van postzegelcatalogi, 
een internationale bijeenkomst van philatelistische ex-
peits, een internationale bijeenkomst van postzegelhan-
delaien en een wedstrijd voor ontwerpen van een serie 
postzegels voor Italië met toeiistische onderwerpen, 
alsmede het 28ste Italiaans philatelistisch congres 

In het uitvoerend comité hebben zitting de heren 
Gioigio Dal Gian, Giorgio Barusco Mario Foicellim, 
Ruggero Padoan en Antonio Marzani 

Voor de tentoonstelling zijn vele prijzen uitgeloofd 
ter gezamenlijke waarde van omstreeks 3 millioen lire 

VRAGENBUS 
De heer J v d F vraagt ons in deze i ubnek te wil

len melden, wat de ooi zaak is van het feit, dat de 
zegels met afbeelding van de geleerde Avicenna, welke 
voiige jaar m Oost-Duitsland verschenen, het jaar 952 
als diens geboortejaar aangeven, teiwijl de Winkler 
Pr ms-encyclopaedie het jaar 980 als zodanig meldt 
Hl) VIaagt nu wie er gelijk heeft 

Viaagstellei kan toch moeilijk veiwachten, dat wij 
het antwooid beter weten dan de encyclopaedie Wel 
weten we, dat op het bedoelde zegel n i e t gemeld staat, 
dat 952 het gebooitejaai van de geleerde is Dit jaartal 
staat daar zonder meer Indeidaad staan op 2 van de 
4 /egels dezer sei ie (nl Hugo en da Vinci) het geboorte-
jaai dezer personen, terwijl op een derde zegel (nl 
Gogol) het sterfjaar is aangegeven Wat Avicenna be
treft blijkt het echtei noch het gebooitejaar noch het 
sterfjaar te betreffen 

Ook Polen gaf in 1952 een postzegel met de afbeel
ding van Avicenna uit (Maandblad Sept '52 blz 222), 
eveneens met het jaartal 952 waarbij tevens nog ge
meld stond „lecie urodzin" Helaas kennen wij geen 
Pools, zodat WIJ dit met kunnen vertalen en dus niet 
weten of daar wellicht een verklaring in ligt 

Nog delen wij mede, dat ook ter Laan s encyclopaedie 
en ook de nieuwe Oosthoek's encyclopaedie dezelfde 
jaartallen aangeven als de Wmkler Prins, zodat wij ge
neigd zijn om te geloven, dat men de 1000 jaar, welke 
tussen Avicenna en onze tijd liggen, met al te nauw 
heeft genomen. 

Hoewel v\ij nimmer aan verzoeken voldoen om plaat
sing van aanbevelingen e d in ons blad, wanneer zulks 
geen philatelistische belangen raakt, willen wij ditmaal 
een uitzondering hierop maken — gezien het buitenge
wone doel — en een bericht opnemen, dat de Vereeni-
ging ter bevordering van de belangen des boekhandels 
ons verzocht te willen plaatsen 

„DE RAMP". 
Een nationale uitg^ave 

Zoals reeds eerder via pers en radio is bekendge
maakt zal binnenkort een fotoboek over de verschrik-

LANDEN-CATALOGI 
N V P H Jubileum catalogus Nederl ik Overzeese 

Gebieden bij tm ITFP serie ƒ 1 10 
N V P H Idem, geheel bijgeweikt, nieuwe prijzen ƒ 12? 
DAVO Nederland So Oveiz Gebieden n i e u w " ƒ 1 25 
HAAGSMA Republiek Indonesia 1946 1948 de 

7 g Djocja uiti,iftcn gespecialiseerd f 1,50 
HAAGSMA Japanse bezetting in Nedei lands 

O Indie ƒ 1 50 

N I L U W " Catalogue/Handbook Union of South 
Afiica \ Riebeeck Tercentenary Edition ƒ 15 50 

BÜRCK de ba t s t ^LIschenen catalogi 

Kl It L met Sei VIC en Slow ak je ƒ 0 65 
Duitsland alteen de Hitlcrtijd m bez gebiedep ƒ 1 —• 
Belgic o r Fiankji]k OF Zwitserland ƒ 125 
Vetenigde Staten ^ an Amerika ƒ 1 "iO 
Nederland met Luxemburg ƒ 1 75 
Frankrijk met Groot Bnt tannie Ierland Malta ƒ 2 25 
Oostenrijk met Bosnië Herzegowina veldpost ƒ 2 25 
Duitsland met alle bezette gebieden ƒ 3 25 
K i R Z L Ver Staten compleet de andeie Amen 

kaanse Staten \ a n 1939 tot heden ƒ "ï 50 
KuRZL UPU en Postzcgeljubilea ƒ 1 75 

P R I N F T België OF Belg Congo OF Luxemburg ƒ 1 65 

A VRAAGT ONZE BOEKENLIJST EN 
^ ONZE TIJDSCHRIFTENOFFERTE i^ 
Voorts kunnen wi) uit voorraad leveren 

Landen Albums van diveise uitgevers, ook buitenland 

Supplementen op alle albums, ook op de Yvert *53 en 
Zumstein '53, ook van voorafgaande jaren 

Fust day covers van diverse landen, o a de a s Engelse 
kroningsseries 

Ameiikaanse gelegenheidszegels na 1945 op basis van 
5 et per stuk of 25 stuks \oo i ƒ 1,— Zendt man 
col Ijst 

^ IJ hebben doorlopend interesse voor pai tijen, pun t -
stempcls plaatfouien, zegels op brief, massawaar etc 
tegen contante betaling Offeiten met pnjs 

BENNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 
EN PHILATELISTISCHE BOEKHANDEL 

LEEUWENSTRAAT 2a — HILVERSUM — G I R O 336559 
Telefoon 7606 

STAMP COLLECTOR'S A N N U A L , Queen Elisabeth Issue adres 
boek 1953, zeer interessant ƒ 1,75 

ledere V e r z a m e l a a r 
vindt altijd iets van zijn 
gadmg- in onze Maande
lijkse Speciale Aanbie
dingen'* 

X . D A U D T Postzegelhandel GOUDA - Te! 5156 - Westhaven 56 

Neder! & Overz gebieden -
Europa - Overzee - N ieuwe 
uitgiften enz . Gerege lde toe
zending grat is op aanvraag 
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kelijke watersnood verschijnen onder de titel ,,De Ramp" . 
Wij vernemen t h a n s nog d a t H.M. Koningin Ju l i ana 

voor deze uitgave, die verschijnt onder auspiciën van 
de Vereeniging ter bevordering van de belangen des 
Boekhandels, een voorwoord heeft geschreven da t in 
facsimile zal worden gereproduceerd. 

„De Ramp" zal he t enige boek zijn da t een beeld 
geeft van de ontzet tende gevolgen van de watersnood, 
opdat deze uitgave, w a a r v a n de opbrengst geheel ten 
ba te komt van het Nat ionaa l Rampenfonds, in een zo 
groot mogelijke oplage verspreid kan worden. Papier -
fabrikanten, drukkers , binders, clichémakers, de er
kende boek- en kantoorboekhandel en alle andere in
stellingen en personen, die op enigerlei wijze bij de sa
menstelling, vervaardiging en verspreiding van het 
boek betrokken zijn, hebben spontaan hun belangeloze 
medewerking aan deze nat ionale ui tgave toegezegd en 
reeds wordt het benodigde papier vervaardigd op de 
machines van Nederlandse papierfabrieken. 

In overleg me t he t Na t ionaa l Rampenfonds is een 
uitgave voor he t bui tenland in voorbereiding. 

Èfet boek, w a a r v a n de eerste d ruk 50.000 exemplaren 
zal bedragen, kos t ƒ 3,50, zodat — wanneer deze eerste 
oplage ui tverkocht is — een bedrag van ƒ 175.000,— 
aan het Nat ionaa l Rampenfonds afgedragen kan wor
den. 

Reeds t hans blijkt da t de belangstell ing voor het 
boek ,,De R a m p " bijzonder groot is — laa t ons hopen, 
da t deze eerste oplage spoedig door een volgende ge
volgd kan worden, niet alleen opdat velen een blijvend 
beeld zullen bezi t ten van de ontstellende watersnood, 
m a a r ook — en in de eerste p laa t s — opdat een nog 
groter bedrag ove rgemaak t kan worden aan het Na t io 
naa l Rampenfonds. ,,De R a m p " zal 96 pagina ' s tellen, 
100 foto's beva t ten en reeds binnen enkele weken ver 
schijnen. De intekening bij de boekhandel is openge
steld — mogen ook hier velen van hun medeleven blijk 
geven! 

VERENIGIIVGSIVIEUWS 
(Vervolg van pag. 40J 

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

Jaarvergadering op 26 Februari 1953 in ,,de 
Pos thoorn" , Stationsstraat, Zaandam. 

Nieuwe leden: 9 D. Loenst ra, Kepplcrstraat 
37, Zaandam; 97 J. Broekman, Ringweg 208, 
Zaandam; 201 J, Langenberg, Rosmolenstraat 
57 A, Zaandam. 

Bedankt: 47 Lubbes; 384 Bothof; 242 J. 
Schaap; 173 L. de Wit ; 423 W. Fris. 

De contributie \ o o r 1953 kan op de7e ver
gadering nog betaald worden. Daarna moett-n 
we ƒ 0,25 incassokosten gaan berekenen. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „TILBURG" — 
Secretaresse: Mevr. T. Boender—v. 
Bommel, Ringbaan Oost 333, Tilburg. 

Nieuwe leden: Mej. B. Arnold, Burg. Dam-
straat 15, Tilburg; J. Mols, Korenbloemstraat 
123, Tilburg; A. E. v. d. Hoek, Poppelseweg 
8 a, Goirle; C. A. B. A. M. Schade, de Hoge 
Braken, Moergestel. 

Bedankt: P . Bolsius, Ti lburg; K. S. v. d. 
Wielen, Tilburg; J. v. d. Vlugt, T i lburg ; Dr Ir 
H. V. Egniond, Menen (België); H . Eras, Ti l 
burg; H . A. Weidlnger, Ti lburg. 

NED. VER. VAN POSTSTUKKEN
EN POSTSTEMPELVERZAME

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

Vergadering op Zondag 29 Maart 1953 te Am
sterdam. Agenda wordt nader bekend gemaakt. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „ASSEN". Secr. 
J . de Pauw, Venestraat 43, Assen. 

Nieuwe leden: A. J. Dijkstra, Mesdagstr. 51, 
Assen; T . Deencn, Westerpark C 14, Assen. 

De KENNEMER POSTZEGELCLUB. 
Secr. J. W. Schachtschabel, S t ra t ing-
plantsoen 46zw., Velsen-Noord, post 
Beverwijk. 
Nieuwe leden: N . van Dam, Baanstraat 83, Be
verwijk; E. Koning, Melklaan 27, Velsen-N., 
post Beverwijk, 

De ruilavonden zijn \astj;cstc]d op 16 Fcbi u-
ari en 2 Maart , 16 Maart en 30 Maait , in het 
Witte KruJsgebouw aan de Baanstraat te Be
verwijk, aan\ang 's a \onds te 7.30 uur . 

PHILATELISTENVER. „BAARN". 
Secr. O. H. W. Krüsel, Reigerstr. 281, 
tel. 2437. 

Nieuw lid: 94 W. Klootwijk, Molenweg 21, 
Baarn. 

Bedankt: 78 A. W. de Ruig; 84 Henry Tax. 

PHIL. VER. „DE FIVEL", Delfzijl. 
Secr. H. J. Huizinga, D. 137, Weiwerd 

De heer F. van der Laan werd bij acclamatie 
in zijn functie herkozen. Tijdens de rondMaag 
werd uitvoerig stilgestaan bij het probleem om 
in bredere kring belangstelling voor de phitateüe 
te wekken. Voorgesteld werd om een locale 
tentoonstelling te organiseren. Plannen hiertoe 
zullen door het bestuur en enkele leden nader 
worden uitgewerkt. 

PHILIPS PHILATELISTEN VER
ENIGING, EINDHOVEN. Secr,: A. 
Findhammer , Lijmbeekstraat 8, Eind
hoven. 

Onze Jaarvergadering op 12 Jan. 1.1. bracht 
de folgende veranderingen in ons bestuur; J. D. 
Brandt, H . Casimirstr. 18, voorz. ; A. W. A. 
Findhammer, Lijmbeekstr. 8, secr.; C. B. Smit, 
Torriccllistr. 25, pennlngm.; J. v. d. Gricndt , 
Biesterweg 13, lid; W. Mulder, Aug. Snieders-
laan 6, l>d. Allen te Eindhoven. 

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

Ledenvergadering: Vrijdag 27 Februari in het 
Gebouw van de Chr . Leeszaal, Voorstraat 396, 
Dordrecht. Aanvang 7.30 uur . Gewone agenda. 

Contactavond: Vrijdag 13 Maart, zelfde plaats 
en tijd. 

Nieuwe leden: J. Rijsdijk, Ringdijk 482, 
2wljndrecht;*A. A. Schade, Buiten Walevest 12, 
Dordrecht . 

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

De bijeenkomsten in Maart zijn: Maandag 2 
Maart vergaderavond; Maandag 16 Maart rui l 
en vcilingavond. Beide in ons clubgebouw 
Elandstraat 194 a, Den Haag. 

Nieuwe leden; 53 L. Rietveld, Zwolsestraat 3, 
Scheveningen. 

Bedankt: 34 A. J. v. d. Donk ; 104 J. C. 
Eibers; 110 J. J. de Vos. 

Geroyeerd: 4 H . J. Lorrie, Jozef Israelkade 
98 1, Amsterdam. 

Rectificatie: 190 A. W. Borstlap, Driebei gen-
straat 392, dit moet ?i]n: 329. 

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

Bedankt: 14 A. Melchcr. 

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

Bijeenkomsten in Febr. en Maart 1953: 25 Fe
bruar i : ledenvergadering; 11 Maar t : sociétcits-
avond. 

In het Januar i -nummer stond als afgevoerd 
F. J. de Gauw, dit moet evenwel zijn: heeft 
bedankt als lid. 

POSTZEGEL-VEREENIGING „GO-
RINCHEM EN OMSTREKEN", GO-
RINCHEM. Secr.: D. J. Hakke r t Jr., 
Oosters t raa t 16, Gorinchem. 

Candidaatleden: A. v. Vliet, KI. Haarsckade 
86 b , Gor inchem; T . v. Leeuwen, Bazeldijk 22, 
Meerkerk. 

POSTZEGELVERENIGING „ROO
SENDAAL". Secr.: A. J . H. Sauter , 
Engelselaan 11, Roosendaal. 

Jaarvergadering op Woensdag 18 Febr. 1953. 
Agenda: 1. Opening — 2. Notu len — 3. In

gekomen stukken — 4. Jaarverslag Secretaris — 
5. Jaarverslag Penningmeester — 6. Jaarverslag 
leider Rondzendverkeer — 7. V(J:slag kascom-
missie — 8. Contr ibut ie — 9. Verloting — 10. 
Bestuursverkiezing — 11. Rondvraag en sluiting. 

Bedankt : J. Smeekens, Amsterdam; H . Gros-
veld en A. F. van Poeljen, Roosendaal. 

POSTZEGELVERENIGING „H.G.P." 
TE DOKKUM. Secr.: H. Sepp, Pa rk 
s t r aa t C. 265 te Dokkum. 

Eerstvolgende vergadering op 19 Februari a.s. 
in Spoorzicht . 

Bedankt : C. J. Schotanus, Dokkum, 
Nieuw lid: A. Brink, Stroobossersteeg, Dok-

kum-
Gaarne aanbiedingen Michel 1952 der gehele 

wereld. 
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BELANGRIJKE POSTZEGELVEILIIVG nr 158 
Op 14 en 18 Maart a.s. in het Verkooplokaal „Frascati" te Amsterdam 

Onder de hamer zullen komen: 

NEDERLAND EN O.G., uitgebreide afdeling, 
waarbij vele zeldzaamheden, voornamelijk postfris 

En gros partijen van die gebieden 

Europa, Franse- en Engelse Koloniën, waarbij 
grote zeldzaamheden 

Fraaie verzamelingen per land 

BEKKERS POSTZEGELHANDEL 

* 
De Catalogus is voor 

serieuze gegadigden 

gratis verkrijgbaar. 

Voor volgende veiling kan goed 

materiaal worden ingezonden. 

Voor objecten van enige 

betekenis komen wij gaarne 

ten Uwent ter bespreking. 

l epen l aan 4 , BLOEMENDAAL 
Telefoon K 2500-23074 

« 
Veilinghouders sedert 1925 

JOEGOSLAVIË 

(nos. volgens Yvert) 

JOEGOSLAVIË 

ongebruikt 
alles ongebruikt N o . 544/7 ƒ 1,95 

N o . 401/5 ƒ 0,75 
, 406/17 „ 2,75 
, 418 „ 0,15 
, 419 „ 0,30 
, 420/1 „ 0,40 
, 422/33 „ 2,80 
, 434/9 A + B „ 4,50 
, 440/1 „ 0,60 
, 442/4 „ 0,75 
, 445/8 „ 2,50 
, 449/52 „ 3 ,— 
, 455/9 „ 0,40 
, 460/2 „ 0,30 
, 463/5 „ 0,35 
, 466/8 „ 0,30 
, 469/70 „ 0,25 
, 471/4 „ 0,50 
, 475/7 „ 0,30 
, 478/81 „ 0,80 
, 482/4 „ 0,25 
, 485/8 „ 1,— 
, 489/91 „ 0,50 
, 492/4 „ 0,50 
, 4?5/8 „ 0,90 
, 499/01 „ 0,70 ^ 
, 502/4 „ 0,95 
, 505/11 „ 1,35 
. 512/4 „ 0,75 
, 515/6 „ 0,95 
, 517/9 „ 2,25 
■ 520/2 „ 3,75 
, 523/6 „ 1,90 
. 527/9 . . 0,65 

Ook uw mancoli]sten v 

Postzegelhande 
VMrtweg 25  HILVERSUM 

, 549/53 „ 2,50 
, 554/60C „ 6,30 
, 561 „ 0,10 
, 562/7 „ 2,50 
, 568 „ 0,10 
, 569/81 „ 2,25 
, 582/4 „ 4,75 
, 585/7 „ 0,70 
, 17/22 A + B Lp „ 2 50 
, 23 „ „ 0,75 
, 24/6 „ „ 6,50 
, 27/31 „ „ 3,— 
, 32/39b „ „ 10,— 
, 41 „ „ 0,40 
, 45 „ „ 0,25 
, 46 „ „ 4,— 
, 1/8 dienst „ 1,25 
, 9/10 „ „ 0,20 
, 96/7 por to „ 1,75 
, 98/102 „ „ 0,55 
, 103/10 „ „ 1,60 
, 111/3 „ „ 0,40 
BELGIË, spoorwegzegels. 
o. 178/200 gebr. ƒ 2,90 
, 213/35 ongebr. „ 12,50 
, 263 „ „ 12,50 
, 264/87 gebr. „ 2,— 
, 294 „ „ 0,75 
, 295/7 „ „ 0,50 
, 298/300 „ „ 1,25 
, 301/3 „ „ 0,95 
, 304/21a „ „ 2,50 

(zonder no. 314) 
erzorgt gaarne; 

1 J. REISZ 
Tel . 8428 - Giro 350592 

S U K I A A M G ( o n g e b r u i k t ) 
No. 111/14 

127/29 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
150 
151/56 

ƒ 1,25 
„ 1,50 
., 3,75 
.. 4,— 
„ 6,50 
.. 5,25 
» 0,60 
„ 4,25 

No. 177/78 
179/82 
183/86 
190/93 
210/13 
206/09 
214/19 
247/48 

Betaling met bestelling of onder rembours. Orders beneden ƒ 5,— 
porti extra Te koop gevr. Series Nederland & Overz. Gew. 
Aanbiedingen met prijs worden omgaand beantwoord. 
N e d e r l P o s t z e É e l h a n d e l A M . N . v . d . B r o e k e 

ƒ 1 1 -
„ 2,50 
„ 1,25 
» 1,40 
., 1,60 
., 1,90 
„ 4,50 

a Lpst. 

No. 220/28 
„ 245/46 
„ 249/73 
„ 274/75 
„ 276/77 
„ 278/79 
„ 280/83 
„ 29/30 

ƒ 2 , 5 0 
„ 0,25 
„ 9,50 
. . 0,70 
, . 0,75 
„ 7,— 
„ ■>,— 
„ 3.— 

P o s t z e g e l h a n d e l 
N.Z. Voorburgna! 316, AmsterdamC. — Postgiro 165298 

SPECIALE AANBIEDING 
INDONESIA HARTZ. WILHELMINA 

10 gld. 25 gld. ongebr ƒ 24,— 
INDONESIA HARTZ. WILHELMINA 

opdruk Indonesia 10 gld. 25 gld. ongebr 20,— 
INDONESIA 2, 3, 5, 10, 25 Rupiah, ongebr 14,50 

Te koop gevraagd verzamelingen en partijen. 
JAC. ENGELKAMP, Spuistraat 301, Amsterdam. Giro 312696 

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

W. HEERTJE 
DEURL00STRAAT4, AMSTERDAM-Z, 
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Let 
Nederland. 
2 " goed 
16 ° prima 
18 ° prima 
16 2. gom 
26 J prima 
27 J prima 
29 ° goed 
48 
65 
65 A 
71 
76 
81 
8486 
99 0 
13435 
16998 
22931 • 
238 o 
278 " 
278 
29699 " 
191 
324 " 
326 ° 
34749 • 
35055 
379 a/d 
40203 
40521 
42327 
53032 » 
49597 " 
53336 • 

op. 

n,-3,75 
5,50 
8,— 

16,50 
22,50 
12,— 
50,— 

0,70 
2,— 
1,25 
2,50 
0,65 
5,— 
5,— 
3,75 

17,50 
1,40 
0,70 
0,45 
1,25 
0,45 
0,95 
0,25 
0,40 
6,50 
0,60 
0,25 
0,40 
0,30 
0,13 
■*,— 

0,17 
0,35 

Met ° is ßestenipcld. 
of giro. Als reclame 
zover voorraad strek 

wy ruimen 
53943 ° ƒ 0,30 
545-50 
551-55 
563-67 
568-72 
573-76 
578-82 
587-90 
B. 74-77 strip 
R 71-73 •■ 
R 7881 " 
R 8689 ° 
R 8689 strip 
R 9093 strip 
R 9497 " strif 
R 9801 ° strip 
R 9801 " 
Dienst 1619 ° 
II. 2024 " 
ld. 2526 " 
ld. 2734 o 
ld. 15 A » 
Ned.Indië. 
8 F » 
7 F o 
80 ° zwaar st. 
98 ^ zwaar st. 
98 
134 
22125 
23538 
24145 
284 C 
29092 
30408 

Boven ƒ 10,— 
bij ƒ 10,— een 
. Al onze vorig 

PostaECgclhandel 

1,40 
1,50 
0,90 
0,75 
0,90 
0,75 
1,90 

10,50 
5,50 
1,25 
1,40 
4,75 
6,50 
4,75 
4,25 
2,— 
3,— 
0,50 
0,20 
2,— 
2,— 

1,25 
3,75 
3,— 
3,— 

11,50 
4,— 
2,25 
0,85 
1,60 
4,— 
3,90 
0,30 

alles op 
322-30 
331 
332 " 
347-50 
361 o 
372-73 
383-88 o 
P 1. besch. 
P 41-48 
P 49-52 
Curacao, 
30 
32 
34 • 
37 
39 
40 
42 
68 A 
69 C 
70 c 
141-52 
168-77 
178 
200-05 
206-08 
Lp 45-52 
Lp 69-82 
Lp 84 o 
Lp 87 
Lp 88 » 
l p 88 
Lp 39 
Lp 53-68 

ƒ 1 . 7 5 
0,85 
1,25 
0,50 

12,— 
0,35 
5,50 

13,— 
2,75 
6,25 

2,25 
1,75 
1,75 
2,30 
2,30 
3,— 

«,— 2,50 
4,50 
7,50 

14,50 
3,25 
2,25 
3,75 
1,10 
9,25 
6,90 
3,— 

32,— 
19,— 
55,— 
12,— 
11,50 

franco. leger ing rembours 1 
R no. lO'̂  cadeau. Levering 1 

advertenties blijven geldig. 

„MADJOE" 
A. A. M. DE GRAAFF 

1 Hoogstraat 182a - SCHIEDAM - Tel. 68407 - Gi ro 428605 

BEKIJK UW POSTZEGELS 
ONDER HET GENOT VAN 
EEN F IJ NE 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 EN SMAKELIJK 

Prijs f I.— per pakje 

Nederland. 
X N o . 100 
X N o . 101 
X N o . 104 
X N o . 105 
Indonesië 383/388 

Suriname. 
X N o . 21 
X N o . 50 

ƒ 3,75 
, . 47,50 
» 7,75 
.. *.75 
,. 14,50 

,. 2,90 
.. 2,50 

X N o . 52 
X N o . 54 
o No . 127/129 
c N o . 141/144 
0 N o . 183/186 
o No . 187/189 
o N o . 190/193 
o No . 195/196 
o N o . 210/213 
X = gebr. o -

Poüttxegelliaudel Jau Kiet 
Mtnrebroederstr . 2 - U T R E C H T - Gi ro 371645 - Te 

ƒ 2.50 
„ 1,80 
., 1,10 
, . 5,— 
» 1.— 
,. 0,85 
>. 1.10 
„ 1.95 
„ 1.25 
ongebr. 

. 25338 

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

DE speciaalzaak voor betere zegels van de 
Engelsche Koloniën! 

Te koop gevraagd: Nederland 

\5 en ^5 gld Luchtpost 
gebruikt voor 

H A L F IWOMINAAL 
Tevens zoek ik gebr. Zomer 1952 (bloe
men) 2 c. ƒ3,—, 6 c. ƒ6,—, 10 c. ƒ2,50 
per 100 in iedere hoeveelheid. 

R. K O R M O S POSTZEGELHANDEL. 
Lid NVPH. VOORBURG. Tel. 722947 

AANBIEDING LANDEN-VERZAMELINGEN 
25 versch. Belg. Koloniën ƒ 1,75 

100 
125 , 
25 
50 , 

1000 , 
25 , 
50 

100 
150 
25 , 

100 , 
200 
300 

1000 
100 , 
25 , 
25 , 
50 , 

Zending 

, Bohemen en Moravié „ 3,90 
„ 7,50 

, Beieren „ 0,65 
,. 1,25 

, China „ 15,25 
, Denemarken „ 0,25 

' . . 0,45 
. , 1,25 
■■ 2,75 

Croatië „ 0,70 
, Duitsland „ 0,75 

, . 1.50 
„ 2,45 
, . 11,75 

van na 1945 „ 0,85 
Sovjet Zone „ 0,80 

Finland „ 0,30 
„ 0,50 

100 versch. Finland ƒ 0,95 
150 „ „ pracht pakket „ 3,25 
150 „ Frankrijk „ 1,40 
200 „ , „ 1,75 
250 „ „ „ 3,50 
500 „ Griekenland „ 34,75 
400 „ Hongarije „ 2,95 
500 „ „ „ 4,95 
200 „ Japan „ 5,75 
100 „ Italië „ 1,75 
300 „ „ „ 5,50 
500 „ „ „ 13,75 
500 „ Jougo Slavië „ 34,75 

25 „ Noorwegen „ 0,35 
50 „ „ „ 0,75 
75 „ „ „ 1,25 

100 „ „ „ 1,85 
200 „ „ pracht Terz. „ 8,75 

40 „ San-Marino „ 2,— 

100 versch. Scandinavië 
200 „ 
300 „ 
too „ 500 „ 
600 „ 
700 „ 
400 „ Roemenië 
100 „ Spanje, zeer mooi 
200 „ „ „ „ 
150 „ Tsjccho-Slovirakije 
200 „ 
100 „ Zweden 
125 „ 
150 „ 
200 „ 
100 „ IJsland 
200 „ Zwitserland 

*n tot ƒ 10 po r to extra . Gaarne bij vooruitbetaling, niet goed, geld terug. Volledige lijst van landensamenstellingen op verzoek 

Theo Lam's Postzegelhandel 
Spuiweg 39 - D O R D R E C H T - Giro 306603 of Incasso Bank. - Telefoon K 1850-6900 - Lid N . V . P . H . 

/ 1,15 
, 2,— 
. 3,10 
, 4,75 
, 6,25 
, 10,— 
, 16,75 
. 8,75 
, 2.75 
, 5,75 
■ 0,85 
, 1,65 
. 0,95 
. 1,35 
■ 1,65 
. 3,25 
, 11.95 
, 8,75 

gratis. 
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SPECIALE AANBIEDING 
Nederland. 

4 ' 
5 » 
6 ° 
9 ° 
10 » 
11 » 
12 ° (luxe 
20 " 
25 " 
28 ° 
44 ° 
45 c° 
46 <= 
49 ° 
49 * 
61 a» 
62 * 
63 * 
64 • 
65 • 
66 * 
67 * 
69 » 
70 • 
71 * 
74 » 
76 • 
77 * 
96 ° 
100 " 
136/138» 
163 " 
164 * 

De zegels 

ƒ 1,65 
0,90 

16,— 
4,— 
2,80 

12,50 
kw.) 27.50 

1,25 
4,20 
3,25 
6 — 

20,— 
1,10 
5,— 

15,— 
2,75 
0,65 
0,50 
2,75 
0,90 
2,10 
1,25 
1,40 
1,40 
1,75 
6,75 
3,5C 
5,90 
0,50 
4,40 
9,00 
1,75 
4,75 

zijn alle 
van Nederland en K 
Zendingen 

Nederland. 
Port 1 ° /■ 1,75 
Port 2 ° 1,75 
Port 12 III ° 4,— 
Port '12 m » 8,50 
Port 20 ° of » 3,75 
Port 25 3." 2,25 
P o i t 27 III " 

of '■ 2,75 
Port 28° III 10,50 
Port 28 ' III 14,— 
Por t 39 ° of » 2,— 
Port 42 ° of • 5,25 
Por t 43 ° of • 8,75 
Port Sg" 7 , 
Por t 75 * 1,25 
Armenwet 1/8 * 21,
Indonesië (N.Indie) 
5 » ƒ 24,50 
16 «■ 14,— 
24 * 4,20 
45 * 1,40 
50 c » 0,40 
40 b/49 b * 16,50 
60/61 * 21,— 
63/69* 1,25 
70/78» 8,90 
72» 0,70 
75 • 1,40 
76 » 1,05 
79 * 7 , 
80 » 11,25 
63 a/78 a» 24,— 
87 * 0,35 
91 • 0,65 

van pr ima kwali tei t , 
ol. voorradig, ook P 

beneden ƒ 10,— por t extra. 

Indonesië (N.-Indie) 
93 » ƒ 1,90 
Dienst 2 * 1,05 
Dienst 3 * 1,40 
Dienst 4 » 0,70 
Dienst 5 » 2,45 
Dienst 6 • 0,70 
Dienst 7 » 10,50 
Dienst 7 h » 14,— 
Dienst 1 f • 1,50 
Dienst 8/27» 27,— 
Dienst 12 • 0,85 
Dienst 16 • 1,25 
Dienst 19 a » 5,75 
Dienst 20 » 1,40 
Dienst 22 » 1,55 
Dienst 25 » 2,80 
Dienst 26 * 1,40 
Dienst 27 » 9,— 
Port 5 III » 0,25 
Port 7 III • 1,20 
Port 8 III • 1,40 
Port 9 III » 10.50 
Port 10 III » 0,85 
Port 11 III * 0,40 
Por t 14/22 I * 12,25 
Port 38 * 1,50 
Port 39 » 0,20 
Port 40 » 0,40 

* = ongebruikt 
° = gebruikt 

practisch alle zegels 
orten in typen. 

Betaline met bestelling of onder rembours . 1 
Giro N o 344218 ten name van N . van Gelder, Amsterdam. 1 

GELDERSCHE POSTZEGELHANDEL 
N . Z V O O R B U R G W A L 318 — AMSTERDAM-C. 

Tel 32869 — Privé 716002 | 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen - Partijen - Massagoed 

P o s f z e g e l h a n d e l G. T . d. E ^ n d e 
Petristraat 8 - Utrecht (Oog in Al) - Telefoon 24082 

Café-ResJaurant „ C A N T E R B U R Y " oir. j . paymans 
Voorburg (Z.H.) Parkweg 2 

Tel. 779722 
I/o liet rondpunt van de verkeerswegen Gerenommeerde keuken 
DEN HAAG - UTRECHT - LEIDEN Matige prijzen - Gezellig terras 
R O T T E R D A M - A M S T E R D A M Parkeergelegenheid 

Bij 't rondpunt dezer wegen tn '/ Westen 
Vertoeft en eet U 't allerbeste ! 

Te k o o p ge-rraagd i 

Verzamelingen, partijen massawaar en KILO
WAAR in grote kwan turns 

INTERNATIONAL STAMP TRADE ANNE D E V R I E S 
Sumatrastraat 247 — AMSTERDAM — Tel. 55790 

P E U T E R S POSTZlIOEIiKASr»!:!. 
Van Welderenstraat 27 - Nymegen - Telefoon 24569 
Alle philatelistische benodigdheden. De zaak voor de 
Oost- en Zuid-Nederlandse verzamelaar. 
V E I L E N Als U uw bezit wilt laten veilen, geven 

wij U gaarne gratis advies. 

nimRf[mnmiinn[Miiii[ii[iiiiiiiiiii]ii(iii!iiiiiiiiiiiiiiiiii!iii!ii!ii[iii[iiii[iiiniiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiii[iii[<iiii!(ii[iiii[iii[iiiiii[iiinitiimiii[iiiiiiii 

Adverteer Philatelistisch 
tKiiiiiiiiiiiHiitiiimiiiiiiuuiimiiHiimiHiiniiimiuiHiiiiiiiruiimiimiiiiiiimiiiiiitiiiHiiiijiiiiiiiiiiiimimmumiiniiiiiiuiiiniiJiMiJUiiiiniuii 

Te koop aangeboden verzameling: 
ƒ 1000,— Holland en O. G. ± 1560 verschil
lende ongebr. en gebr., waarbij duplicaten, 
alle in goede s taa t . Cataloguswaarde: vol
gens 1952 ± ƒ 5000,— (vyf duizend gulden) 
voor ƒ 1000,—. Br. onder No. P 029, Uitg. 
„Planeta" . 

Oud philatelist, oorlogslachtoffer, Bezuidenhout 
te 's-Gravenhage, bombardement 31 Decem
ber 1944, wil ztjn verzameling postzegels 
getaxeerd op ru im ƒ 7600,— tegen elk aan
nemelijk bod verkopen. Verzameling be
staat uit ongebr. en gebruikte Europa, Ne
derland, Ned.-Indië, Curagao, Suriname, 
met vele volledige series postfrisse en ge
bruikte exemplaren, oude brieven, lucht-
postbrieven, alsook mooie duplicaten. Ver
zameling der gehele wereld, zeer geschikt 
om verder te verzamelen. Voor gegadigden 
worden de verdere details toegezonden. 

N.B. Bij verkoop wordt 10% aan het Wa
tersnood Rampenfonds 1953 door steller 
dezes overgemaakt . Br. onder No. P 030, 
Uitgevertj „Plane ta" . 

KRAMERS' WOORDENBOEKEN 
Totaal M m M voor M M mg^ P̂ *̂ 
prijs \ ^ 1 ^ , ^ slechts \ 4 « 5 w tnaand 

Ned.-Frans/Frans-Ned. 1244 biz geb. ƒ 9 , 7 5 
Ned.-Duits/Duits-Ned, 1348 blz geb. ƒ 9 . 7 5 
Ned.-Eng./Eng.-Ned. 1272 blz geb. ƒ 9 , 7 5 
Nederlands, 988 blz geb. ƒ 8 , 7 5 

Per 1 of 2 titels betaalbaar met ƒ 2,50 per maand 

DE KLEINE WINKLER PRINS ENCYCLOPAEDIE 

Nieuwe m m mm m g^ voor ^ ^ per 
druk f 5 / » 5 v slechts f 7 « ^ maand 

Thans t e zamen 1800 pag. Honderden teksttüustraties; 12 uit
slaande kaarten in twaalf kleuren; 20 anatomische platen waar
bij 10 in zes kleuren. Gebonden in 2 prachtige buckramlinnen 

banden. 
Bestelt nog heden aan: 

BLANKEVOORT'S BOEKHANDEL, 
Rooseveitlaan 62 P H , Amsteidam, Tel 91244 Postgiro I4I995, 

onder vermelding van P H 2-53. 
Omgaand volgt zending. Betaling Ie termijn bij aflevering. 



PHILEA BLANCO ALBUMS 
In de bekende pr ima kwalitei ten en nog 
voor prijzen van vóór de oor log: 
PHILEA I, prachtig album, geh. linnen 

sohl oef band 27 X 32 ƒ 8,50 
PHILEA LUXE, pracht ig a lbum, geh. 

linnen klemband 28 X 33 . . ƒ 1 4 , 5 0 
Elk album bevat 80 bl . houtvri j a lbum-
car ton. Prijs losse bladen resp. 8 en 
10 c. p . bl, BETERE ALBUMS V I N D T 
U N E R G E N S ! ! Ook verkrijgbaar bij de 
postzegelhandel in de provincie. 

Verder leverbaar; 
Michel Europa cat. '53 ƒ 17,—. Y V E R T 
cat. in 3 bnd. ƒ 28,30. ALLE albums 
Kabe, Schaubeck en Excelsior. 

Vraagt toezending van onze R o t a r y aan
biedingen van nieuwtjes e tc . die perio
diek verschijnen. De Febr. aanbieding, 
waarin o.a. opgenomen een uitgebreide 
aanbieding BELGIë en M O N A C O -
SERIES O N G E T A N D is juist ver
schenen. 

L A A T U I N S C H R I J V E N ALS A B O N N E 
O P O N Z E N I E U W I G H E D E N - D I E N S T . 

Z I C H T Z E N D I N G E N N I E U W T J E S 
Z O N D E R ENIGE V E R P L I C H T I N G . 

A U F DER H E I D E ' S 
POSTZEGELHANDEL 

HILVERSUM AMSTERDAM (Fil.) 
Surinameplein 31, 
tel . 4323, 
postgiro 1700 

N . Z . Voorburgwal 
151 b/d Paleis. tr . , 

tel . 47103 

Bod gevraagd: 
20 Series zomerzegels 
20 .. 
40 „ 
40 „ Kind.z. 
30 „ 

118 „ 
24 St. Kind.z. van 12'/! et 
40 „ Willibrordzegels 
30 ,, Spoorzegels 
45 „ 

8 ,, Zomerzegels 

1937 , 
1938 ) 
1940 / 
1937 gest. 
1938 \ 
1939 ] 

. 1938 
12'/! , 

12'/! ( " " S " ' -
i2'/ä ; 

A. JANSEN, Cobetstraat 76, LEIDEN 

Wij bieden aan 
onberispelijk postfris 

{vrijblijvend, zolang voorradig!) 

D A N Z I G : 
1923 Nrs . 165-176 cpl. (frs. 5320) ƒ 22,75 
1929 N r s . 198-200 cpl. (frs. 800) ,, 4,25 
1932 N r s . 25-29 Lp . (frs. 3750) „ 20,— 

E N G E L A N D : 
1929 N r . 183, Congres & „ 8 0 , — 

Z W E D E N : 
1924 N r . 163a-175 U P U Congres ,, 26,75 
1924 N r . 178-190 Eeuw Postunie „ 27,50 
(Bovenstaande series t /m de Kroon) 

E G Y P T E : 
1926 N r . 104, 50 Pi (schaars) . . „ 35,— 
1926 Nrs . 105-107 opdrukken . . „ 2,35 
1926 N r s . 97-102 Landbouw . . . . „ 32,50 
1932 N r . 145, 100 m. op & 

(zeldz.!) „135,— 
1934 N r . 167, 50 Pi Congres . . ,, 55,— 
1939 N r s . 218-219, 50 Pi & £ . . „ 22,75 
1943 N r . 221, opd ruk , schaars . . „ 9,25 

C U R A f A O : 168-178 ( t /m l'/z G.) „ 4,25 

S U R I N A M E : 110, 5 G. Jubi l . '23 „ 35,— 

Y V E R T , Z U M S T E I N , GIBBONS, S C O T T 
e.a. bekende C A T A L O G I , steeds u i t 
voorraad leverbaar. 

„ R O B S O N L O W E " L O N D E N 
Als vertegenwoordigers voor Neder land 
zijn door ons alle door deze firma ui t 
gegeven boekwerken leverbaar. 
Vraagt prijs. 

Te koop gevraagd 
Postfris, zonder plakkers 

NEDERLAND 
1923 134—135 T o o r o p ƒ 2,50 
1924 136—138 Tentoonste l l ing . . „ 7,— 
1924 141—143 Kind , 0,65 
1925 166—168 Kind 0,60 
1926 199—201 Kind I , i0 
1927 203—207 Rode Kruis . . . . ,, 1,65 
1927 208—211 Kind 0,85 
1928 212—219 Olympiade 3,— 
1928 220—223 Kind 0,85 
1929 225—227 Kind 1,10 
1930 229—231 Rembrand t 1,30 
1930 232—235 Kind 1,30 
1931 238—239 Goudse Glazen . . „ 2,30 
1931240—243 Kind 2,10 
1932 244—247 A . N . V . V 5,50 
1932 248—251 Kind , , 1 , 8 5 
1933 252—255 W m . de Zwijger „ 0,80 
1933 257—260 Zeeman , 2,85 
1933 261—264 Kind , 1 , 8 5 
1934 265—266 Crisis „ 1 , 1 5 
1934 267—268 Curafao 0,70 
1934 270—273 Kind 2 — 
1935 274—277 Zomer 1,65 
1935 278 Luchtv.fonds . . . . „ 1 , 1 0 

Onze biedprijzen zijn N I E T LAGER dan 
de net to opbrengst bij l iquidatie op 
veilingen. Offerten gevraagd, ook van 
latere en bovenstaande series, gebruikt . 

SUTHERLAND 
PQSTBOX 43Q-5-GRAVENHAGE 
Kon. Wilhelminalaao 98 - Tel. 722369 - Voorburg 

K E S T K I i T NV K E E i m 
de 1933 „Junior' Catalogus Nederland en Overzeese Gebieden. 

Officiële uitgave N . V . P . H . 
Verschijnt ± 20 Februari, wees er „tijdig bij" , FRANCO . . . . ƒ 1.35 

Toezending bij verschijnen, na overmaking op giro 77077 
Géén vooruitbetaUng voor postzegels s.v.p. ! 

Speciale aanbieding 

Frankrijk Yv.nr. 321 

alles gebruikt 
f 8,50 Zwitserland Yv.nr 315 ƒ 0,25 

Vliegp. 14 „ 25,— België 

Griekenl . 

15 „ 15,-
27 „ 0,65 
29 „ 1,75 
30 „ 0,75 

id. 
Duitsla 

291a , 
292 , 
357 , 
358 , 

. 1,50 
> 5,— 
, 0.20 
. 0,75 

Uw mancolijst naar: 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
J. M. GOSSE 

Kruisweg 43 - H a a r l e m - Giro 135793 - Tel. 15515 
B a n k : Incassobank Haar l em. 

KLEINE ANNONCES 

Slytery'wynhandel J . IF. JOIXKER 
Prinsengracht 598 - telef. 30523 - Amsterdam 

Ook goede uijn behoeft niet duur te zijn 
Vin R o s é ' . . . . p . fles ƒ 1,75 
Franse Landwïjn „ „ 1,60 
Zoete Griekse wijn „ ,, 1,60 

Bij afname van 12 flessen kor t ing . * Vraagt onze 
Gratis bezorgen door ' t gehele land. -wJin-prijscouranc 

Prijs 35 et per mm, beta
ling na toezending factuur. 

T E K O O P G E V R A A G D k contant 
Rusland, oud en nieuw, gebruikt 
op brief, ook Russ. Levant , China 
etc. Zichtzendingen uJtsl. aange
tekend aan J. Verrijn Stuar t , Bal-
semicnlaan 36, Den Haag. 

TE K O O P G E V R A A G D series en 
betere losse zegels Nederland. Al 
leen p rach t exempt. Aanbiedingen 
niet prijs aan C E V E T E , Haven 
97, Geer t ru idenberg . 

T E K O O P G E V R A A G D : Dui ts 
land postfr . o.a. samenhang, fout-
d rukken , rar i tei ten en stadpostcn 
na de tweede wereldoorlog. Zicht
zendingen aangetekend aan P. J. 
Schouten, Regentesselaan 79, Den 
Haag . 

RUILEN? Zendt mij 100-300 vers. 
zegels Wereld of Europa en U 
ontv. zelfde hoeveelheid geheel 
anderen re tour , Jac. P. N o o r t , 
Buur t 15, Rijnsburg. 

Spec. aanb. S U R I N A M E , ongebr. 
N r . 30 (10 op 15) slechts ƒ 16,—, 
N r . 31 f 0,55. Enkele blokken 
disponibel, alle prachtex . , beperk
te voorraad . Bestel nog heden. 
Har teve ld , Essenburgstr. 14, Ro t 
te rdam, tel. 39944, giro 507407. 

200 vers. ƒ 0,85, 500 vers. ƒ 2,30, 
1000 vers. ƒ 5,30 postz. Wereld , 
500 vers. Europa ƒ 3 ,—, 1000 
ƒ 7,50 ui t mijn doubl , franco. 
D . y. Ommen, Epe, Populieren-
laan, Postgiro 132330. 

Z I C H T Z E N D I N G E N Ned. en 
O.G. Ook verzorgen wij uw 
manco's tegen ui ters t billijke prij
zen. Br. aan J. Tolsma, Heringa-
straat 2, Leeuwarden. 
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EXTRA KOOPJE! 

N E D . I N D I Ë : 
C U R A g A O : 
C U R A g A O : 

No 388 g-eb. ƒ 2 , — 
No. 229 g-eb. „2 ,50 
No. 230 g:eb. „ 4,50 

SPECIALE A A N B I E D I N G L U X E M B U R G 
N o 

187;91 geb. 
209/13 pfr. 
209/13 geb. 
214/18 pfr. 
214/18 geh. 
226/30 pfr. 
226/30 geb. 
233 pfr. 
234-38 geb. 
239/43 geb. 
244/48 pfr. 
244/48 geb. 
252/57 pfr. 
252/57 geb. 
259,73 pfr. 
274 pfr. 
276/81 pfr. 
282/87 pfr. 

^ 3,75 
, 1,75 
, 1,60 
, 3,75 
, 3,50 

8,50 
7,50 
1,75 

, 9,50 
12,50 
14,— 
13,50 
14,— 
13,50 

115,— 
2,— 

1 1 , — 
2,60 

No. 
288/93 pfr 
288/93 geb. 
294/99 pfr. 
294/99 geb. 
300/05 pfr. 
306/11 pfr. 
306/11 geb. 
312/21 pfr. 
322 pfr. 
324/29 pfr. 
333 pfr. 
384/87 pfr. 
388'91 pfr. 
443/48 pfr. 
Ca r i t a s '52 pf. 
Lp. 1/6 pfr. 
Blok 4 pfr. 
Blok 6 pfr. 

ƒ 6 , — 
„ 5,75 
„ 2,75 
„ 2,50 
„ 8,50 
„ 3,75 
„ 3,75 
„ 5,50 
„ 0,50 
„ 8 , — 
„ 1 , — 
„ 1,60 
„ 1,90 
„ 1,65 
„ 2,25 
„ 3 , — 
„ 2,50 
„ 3,50 

V r a a g t eens geheel vrüblflvend onze uitgfebreide 
zicht zendingen ter i nzage! ! 

Geheel opnieuw b e w e r k t o.a.: België, Congo, 
Enge land , F r a n k r y k , Zwitser land, Ver. Staten 
enz. enz. 

Al he t aangebodene is van p r i m a kwal i te i t . 
Orde r s vanaf ƒ 10,— franco huis . 

Postzegelhandel A. JA ASM A 
Kapelstr. 3 1 , Bussum. Tel. 5835. Giro 480272 

Te koop gevraagd: 
Verzamelingen i Post-
Partljen > zegels 
Betere losse ' 

AANBIEOING 
Curasao. 

1901 11/2 op 2'/i Gld. (x) 
1915 22V« c. oranje (x) 

l'/2 en 2V£ Gld. (x) 
1927 Brandkast (x) 
1941 15 c. (get. 12'/j) (x) 
1947 N.I.W.I.N. 
1948 Hartz 
1948 Kind 
1951 „ 
1952 Zeeman 

Duitsland, 
390—393 
398—400 
452—466 
470—478 
616—624 
640—651 

1930 Ipostabl. 
(x) = ongebr. 

Yv. 

(x) 
(x) 
(x) 
M 
W, 

(o ) , 
( x ) , 
(o ) , 
(o ) , 
W , 
( X ) , 
(x) , 

(o) = 

ƒ 5,75 
„ 0,85 
„ 12,75 
,. 5,75 
., 1,70 
.. 1.— 
„ 8,50 
„ 3,75 
„ 2,90 
., 2,75 

,. 10,— 
,. 6,25 
,. 7.50 
,, 19,— 
, 2.65 
,, 3,90 
,21,50 

gebr. 

ALBUMS 
Nederland en O.G. 

Bondsalbum K II . . ƒ 7 50 
„Holland" album . . „ 12,50 
,,Alsv bmnenschroe-
ven 13,50 

„ D A V O " alBum 22.50 
Grooi insteekboek 

26 > 32 cm. 10 bladen 
ieder blad aan 1 zijde 
12 «roken ƒ 8.50 

AUv 1 zijdig 12 str. ., 9.75 
Insteekboekjes ƒ 0,50i ƒ 0,95; 

ƒ 1,50, ƒ 2,— ; ƒ 3,45; 
ƒ ».60, f 6.75 

Zendt mij Uw Mancolijti 
Nederland en O G 

HAGA's 
POSTZEGELHANDEL 

Gravenstraat 24, Amsterdam-C. 
TcletooD 4)940 — Giro 425549 

'jfBOD 

DENEDERLANDSCHE 
POSTZEGELYEIUNG 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
Amsterdam-C. Tel. 30261 

Regelmatig grote 
openbare veilingen 
M a a r t - v e i l i n g . Met het oog op 
tijdige voorbereiding en samenstelling 
van de catalogus sluit de inzendter
mijn voor deze yeiling op 2S Febr. a.s. 

AI het materiaal van derden te onzen kantore is op 
beurspoHs tegen brand en inbraak verzekerd; voor 
inzenders op onze veilingen ontstaan hierdoor geen 
extra kosten. 

GEMAKKELIJKER KAN HET NIET! 
Thuis postzegels kopen door middel v a n onze 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
V a n vrijwel alle Europese landen bez i t ten 
wij boekjes, die U landsgewijze op a a n 
v r a a g t e r inzage k u n t ontvEingen. S.v.p. 
referent ie bijvoegen. 

Postzegelhandel G.KEISER& Z O O N N.V. 
Passage 2S-27 Den Haag 
Telefoon 11.24.38 Ciro 4262 

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

MAKELAARS EN BOUWKUNDIGEN 
ADMINISTRATIE EN ONDERHOUD VAN 

HUIZEN — EXPERTS 

Leveren 
Leveren 

alle 

Schoorlse Postzegelhandel 
C. M. W I N D E R 

Telef. K 2209-365 . Giro 348933 
Gaarne behandelen wy uw mancohjst 
EUROPA, NED. & OVERZ. GEW. 
Wy zenden de zegels per om
gaande op zicht, tegen zeer b i l 
lijke prijs. 

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


