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HOOFDREDACTEUR: 
J. C. NORENBERG, Welgelegenlaan 71, Driebergen. 

ADMINISTRATEUR: 
E. J. v. d. FLIER, Mij. Dordrechtstraat 5, Dordrecht, 

Telefoon 6606. Postrek. 344900, ten name van het 
Nederlandsch Maandblad v. Philatelic. 

REDACTEUREN: 
Postzegels van Nederland: 

Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 
Postzegels van de Overzeese Gebiedsdelen: 

A. J. Uylen, Herman Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
Portzegels van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam. 
Poststukken van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), 
Telefoon 2582. 

Poststukken Buitenland: 
Dr. E. A. M. Speijer, Pijnboonistr. 4a, 's-Gravenhage. 

Luchtpost: 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam. 

Stempels: 
A. van der Willigen, Laan v. Poot 194, 's-Gravenhage. 

Jeugd: 
K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a /d Zaan. 

Erelid der Redactie: 
A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.). 

Correspondentie betreffende de redactie te zenden aan 
de rubriekredacteuren, voor zover het hun rubriek 
betreft; overige stukken voor de redactie te zenden 
aan de hoofdredacteur. 

Correspondentie betreffende abonnementen en adver
tenties uitsluitend te richten aan de administratie. 

ABONNEMENTSPRIJS: 
Gratis voor de aangesloten verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Neder

land en Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, 
franco per post ƒ7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post . . . ƒ8,50 
Afzonderlijke nummers ƒ0,75 

Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15, excl. porto. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN: 
Deze worden op aanvraag bij de administratie van dit 

Maandblad verstrekt. 
De prijs der z.g. „Kleine advertenties"'wordt ƒ 2.50 per 
vakjes (alleen voor leden van aangesloten verenigingen). 
Voor advertenties onder nummer wordt de prijs ver
hoogd met ƒ 0,25 voor administratie en het toezenden 
der brieven. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 5, 
7% en 10% reductie, behalve op „Kleine advertenties". 
De verhoging der prijs met 25% voor een vaste plaats 
op de achterpagina blijft gehandhaafd. 

Teksten voor advertenties moeten uiterlijk de laatste 
van de maand voor het volgend nummer bij de admini
stratie binnengekomen zijn. 
De administratie behoudt zich het recht voor de plaat
sing van advertenties zonder opgaaf van redenen te 
weigeren. 

B E K E N D M A K I N G 
Als gevolg v a n d e s teeds toenemende bedr i j fs -
las ten hebben wij bes lo ten ons winkelbedr i j f pe r 
1 J u l i a.s. op t e heffen en onze postzegelhandel 
n a a r onze w o n i n g a a n d e l E P E N L A A N No. 4 te 
BLOEMENDAAL t e ve rp laa t sen , a l w a a r wij ons 
bedrijf r eeds e e r d e r ( v a n 1913—1924) hebben 
ui tgeoefend. 
Derha lve zul len wij voor tgaan U w mancol i js ten 
zo goed mogeli jk u i t t e voeren. 
Voor goede collecties en par t i j en zijn wij s teeds 
kopers . 
De door ons t e h o u d e n PUBLIEKE VEILINGEN 
zuUen, als voorheen , t e AMSTERDAM p l aa t s 
v inden . 
Voor objecten v a n en ige be tekenis k o m e n wi j U 
gaarne a a n hu i s bezoeken. 
Hierbij enige offertes v a n diverse p lu image : 
N E D E R L A N D 1949. lO' Gulden , h c h t 

ges tempeld p r a c h t e x ƒ 2.60 
INDONESlë 1949: cijfers en tempels 24 

w a a r d e n gebru ik t , p r i m a ƒ 19.— 
Als voren m e t o p d r u k R.I.S. 23 w a a r 

d e n (15 S e n b e s t a a t n i e t ) ƒ 19.— 
* idem, de 19 l age w a a r d e n zonder 

R.I .S. postfr is ƒ 2.— 
CURACAO 1947: 1% gu lden gebru ik t . ƒ 1.15 
CURACAO 1947: 21/2 gu lden gebru ik t . ƒ 7.50 
CURACAO 1947: 5 en 10 Gulden ge 

bru ik t , oplage v a n e lke w a a r d e slechts 
5000. Zegels m e t goede toekomst . . ƒ 50.— 

* S U R I N A M E 1950: J u l i a n a 10, 15, 20, 
25, 271/2, 30, 35, 40, 50 c. 1 Gld. pos t 
fris ƒ 9.— 

* SURINAME. P o r t s e r i e v a n 1950: c o m 
pleet , postfr is ƒ 8.— 

* BIRMA. 1938, Nrs . 18a—24 en 28, 
frs. 685.— postfr is ƒ 2.75 

* BIRMA. 1945. Mil . A d m . 1 p . - 10 R. 
Nrs . 1—16 postfr is ƒ17.50 

* P A L E S T I N A . Egyp t . Bezett . Nrs . 1-19, 
luchtpost 1-12, E x p r e s 1, P o r t 1-7, 
compL, 39 zegels postfr is , frs. 7355.— ƒ 30.— 

* ANGOLA. 1951. p r ach t ige vogelserie, 
24 w a a r d e n complee t postfris . . . ƒ 58.— 

* ISRAëL. 100 p . n r . 31 , Hebr . U n i v e r 
siteit ƒ 1.50 

* ISRAëL. 40 P . Te l A v i v ƒ 0.60 
* ISRAëL. 80 P . Spo r t ƒ 1.20 
* ISRAëL. 500 p . K a m e l e n ƒ 7.50 
* ISRAëL. Luch tpos t 5—250 p. 6 w a a r 

den ƒ 6.— 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL 
l e p e n l a a n 4 B L O E M E N D A A L 

Postgiro 21278 - Telefoon H a a r l e m K 2500-23074 

YVEBT ALBUM BENELUX 
Compleet Nederland en Kol., België en Kol. plus 
Luxemburg in 2 rode prachtbanden, prijs compl.V 97.50; 
Nederl. en Kol. ƒ 32.50; België en Kol. plus Luxem
burg ƒ 65.— (enkele stuks voorradig), bü nieuwe in
voer ligt de prijs 30% hoger! Nederland 1924 Ten-
toonst. postfris ä f 7.60 en Suriname UPU è, ƒ 7.— per 
serie alsmede Nederland posttr. Toorop, ANVV & 
G. Glazen nemen wij in betaling aan. 

SUTHERLAND'S BOEKEN IMPOKT 
Postbus 430 - Den Haag: 

Spec. Cat. 1951 ƒ 2.12 franco; Yvert wereld 1951 f 16.75; 
Zumstein Europa '51 ƒ 12.75, dito Europa 1950 ƒ 6.50; 
Sanabria Amerik. Luchtp. cat. wereld ƒ 21.75; Silom-
bra Franse Luchtpost cat. wereld ƒ 11.75. 
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DE NEDERLANDSCHE INTERNERINGSZEGELS 
De Nationale Postzegeltentoonstelling te 's-Gravenhage - Wat wij lazen. 

VAN DE REDACTIE 

Vele philatelistische harten zullen wel gerust zijn 
gesteld, toen ons Meinummer, en warempel kort daar
na ook nog ons Aprilnummer verscheen. Wij behoeven 
onze lezers zeker niet te zeggen, dat het verschijnen 
van laatstgenoemd nummer ook voor ons een pak van 
het hart was. Want inderdaad heeft het er naar uitge
zien, dat dit nummer zou komen te vervallen, ondanks 
het feit, dat 't nummer persklaar lag. Dat zulk een niet-
verschijnen voor de redactie grote moeilijkheden mede
gebracht zou hebben, spreekt wel vanzelf. Daarom zijn 
wij, al is de verschijning dan ook wel zeer laat, zeer 
verheugd dat dit nummer er toch is en met ons zullen 
zeker vele onzer lezers zich eveneens daarover verheu
gen. Deze conclusie mogen wij althans trekken uit de 
vele navragen welke bij ons binnen kwamen, maar 
welke wij heus niet konden beantwoorden, gezien de 
stand van zaken, alsmede gebrek aan tijd daartoe. 

Zoals U inmiddels bekend is, stond de Raad van Be
heer voor de moeilijkheid om op korte termijn van 
drukker te veranderen, aangezien bij de drukkerij waar 
ons blad was ondergebracht, geen garantie voor een 
regelmatige verschijning was gewaarborgd. En dit acht 
de Raad van Beheer toch wel een heel voornaam punt. 
Op zich zelf zou zulk een verandering van drukker niet 
zo moeilijk zijn, want er zijn drukkers in Nederland 
genoeg die daartoe perfect in staat zijn, maar voor ons 
blad zaten aan zulk een verandering heel wat conse
quenties vast, welke wij hier moeilijk kunnen neer
schrijven. Deze verandering bracht dan ook een wikken 
en wegen, informeren, besprekingen voeren, reizen 
maken enz. enz. mede, alvorens een besluit omtrent de 
nieuwe drukker kon worden genomen. Dit bracht in de 
verschijning van ons Mei-nummer natuurlijk enige ver
traging mede, maar het Meinummer verscheen . . . . in 
Mei!, want toen de keuze was gevallen en de N.V. Uit
gevers Mij. „De Gelderlander" te Nijmegen met de druk 
werd belast, was het slechts werk van korte tijd om de 
gereedliggende kopie te verwerken, cliché's te doen ver
vaardigen en alles voor onze lezers gereed te maken in 
de vorm waarin het blad thans verscheen. 

Nu de moeilijkheden weer zijn overwonnen, willen 
wij niet lang stilstaan bij het verleden, maar de hoop 
uitspreken, dat wij met de nieuwe drukkerij een pret
tige en goede periode voor ons blad tegemoet gaan. 
Gezien de outillage van deze drukkerij is een geregeld ' 

verschijnen van ons blad van die zijde beslist ver
zekerd, en dat is voor onze lezers zeker wel heel veel 
waard. Toch dient er met een kleine wijziging in de 
verschijning van ons blad rekening te worden gehou
den. In verband nl. met het werkschema van de druk
kerij en de garantie voor op tijd verschijnen van ons 
blad, is het noodzakelijk daarin aan te passen en daar
om zal ons blad niet meer de 16e van iedere maand 
verschijnen, maar op de 3e DINSDAG van iedere maand 
de drukkerij verlaten. U kunt dus zelf narekenen wan
neer U ons blad in Uw brievenbus dient te vinden 
en . . . wij hopen er dan te zijn ook ! 

De heren verenigingssecretarissen zullen vooral met 
het oog op de aankondiging van de bijeenkomsten hun
ner vereniging hiermede rekening dienen te houden en 
misschien wel eens een maand vroeger een aankondi
ging moeten doen dan tot op heden het geval was, maar 
dat is toch zeker niet onoverkomelijk en het regel
matig verschijnen van ons blad is zulk een offer zeker 
wel waard. 

Ten slotte nog dit. De Raad van Beheer stelt het ten 
zeerste op prijs op de hoogte te worden gehouden van 
eventuele kritiek op ons blad en de mening daarom
trent van de verschillende bij ons blad aangesloten 
verenigingen. Verenigingen zwijg dus niet, maar zend 
Uw opmerkingen aan de secretaris van de Raad van 
Beheer, de Heer H. G. van de Westeringh, Tolsteeg
singel 17bis te Utrecht. U bewijst er niet alleen ons 
maar ook Uzelve een dienst mede. 

Moge intussen ons Meinummer een goede ontvangst 
hebben genoten bij onze lezers en de vernieuwing in de 
lente verfrissend hebben gewerkt om een verder rijk 
philatelistisch jaar te verzekeren. 

De Hoofdredacteur, 

MEDEDELING. 
De Hoofdredacteur is weer aan zijn woning telefo

nisch te bereiken, daar hij aan het telefoonnet DRIE
BERGEN werd aangesloten onder: 

K 3438 no. 8640. 
Noteert U dit nummer even ? 

1 
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NIEUWE UITGIFTEN 

E U R O P A 

B e l g i ë . 

De 20 c. blauw in de nieuwe tekening, afgebeeld 
in ons Maartnummer werd als eerste zegel op een 
door de P.T.T. aangeschafte nieuwe en vervolmaakte 
Zwitserse Wifag-machine (Winkler-Fallert A.G. te 
Bern) gedrukt. Ook verdere waarden zullen in dit 
type volgen en geleidelijk worden uitgegeven. Deze 
serie zal waarschijnlijk bestaan uit de waarden 5, 10, 
20, 25, 40, 50, 60, 65, 80 en 90 c. en 1 fr. 

Ook in de hogere waarden zullen enige nieuwe zegels 
verschijnen nl.: 

1 fr 20, bruin, portret van kon. Leopold III, photo
gravure; 

2 fr 50, rood-oranje, idem; 
3 fr, bruin, portret van koning Leopold III, ge

graveerd; 
6 fr, roodviolet, idem. 

D u i t s l a n d . 

SAARGEBIED. 

Het in ons Meinummer vermelde en afgebeelde zegel 
uitgegeven ter gelegenheid van de Jaarbeurs te Saar
brücken is inmiddels verschenen. 

15 fr. blauw, allegorie. 

IHMMHMMÉÉIIÉÉ 

WEST-BERLIJN 
Van de in ons Mei

nummer vermelde en 
inmiddels verschenen 
zegels resp. ter her
denking van de com
ponist G. A. Lortzing en 
van de Vrijheidsklok in 
het Raadhuis, geven wij 
thans hierbij de afbeel
dingen. 

E n g e l a n d . 

In ons Meinummer konden wij nog juist onder 
laatste berichten de afbeeldingen geven van de 4 
hoogste waarden, welke ter vervanging van de koer-
serende gelijke waarden in omloop werden gebracht, 
juist bij de opening van het Festival of Britain, hoewel 
zij daarmede niets te maken hebben en hier en daar 
dan ook verwarring hebben gesticht wat de uitgifte 
betreft. Wij omschrijven deze zegels thans als volgt: 

2/6 groen, portret van kon. George VI en Nelsons 
vlaggeschip "Victory"; 

5 s. rood, idem en de krijtrotsen bij Dover. 
De tekening dezer beide zegels is van Miss Mary 

Adshead. 
10 s. blauw, portret van kon. George VI en St. 

George met de draak; 
£ 1, bruin, idem en koninklijk wapen. 
De tekening dezer twee zegels zijn van Percy Met

calfe. C.V.O.-R.D.I. 
De zegels werden gedrukt bij Messrs Waterloo and 

Sons Ltd te Londen op het watermerk-papier kroon 
en kon. initialen, zoals dit op de koerserende hoge 
waarden het geval was. 

m i i m n m i » » « 

Op 3 Mei j.1. verschenen ter gelegenheid van het 
Festival of Britain slechts 2 postzegels in de afmeting 
40 X 25 mm, tanding 15 x 14 en gedrukt bij de fa 
Harrison. 

21/2 d. rood, portret van kon. George VI, kop van 
Mercurius, hoorn van overvloed en mercuriusstaf; de 
tekening is van Edmund Dulac; 
4 d. blauw, portret van kon. George VI en het embleem 
van het Festival; de tekening is van Abram Games. 

De firma Whitfield King en Co meldt dat de zegels 
van de lage waarden in nieuwe kleur ook voor post-
zegelrollen zijn aangemaakt. Hierbij bleek haar echter 
dat alleen de 1, 2 en 21/2 d. het z.g. liggend watermerk 
vertonen, zulks in tegenstelling met de oude uitgave 
waarbij de rolzegels alle het watermerk op deze wijze 
hadden. 

F r a n k r ij k. 

Op 15 Mei j.1. verscheen een postzegel ter her
denking van de componist Vincent d'Indy (1851-1931). 
De tekening is, evenals de gravure, van Decaris. De 
zegelafmeting is 22 x 36 mm, tanding 13. 

25 fr. groen, portret van d'Indy. 
Op 12 Mei j.1. verscheen het eerst te Parijs en 

Bordeaux en op 15 Mei d.a.v. op de overige kantoren 
een postzegel ter herdenking van de oprichting van 
de koloniale troepen, welke 50 jaar geleden werden 
opgericht. 

De uitgifte te Parijs had die dag plaats in het 
tijdelijk postkantoor van het Marinemuseum in het 
Paleis Chaillot en te Bordeaux in het tijdelijk post
kantoor op de philatelistische tentoonstelling aldaar. 
De tekening van dit zegel is van Louis en de gravure 
van Munier; de zegelafmeting is 22 x 36 mm, 
tanding 13. 

15 fr. blauw, anker op landkaart. 

« 
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Op 2 Juni j.1. verschenen verspreid over verschillende 
kantoren en op 4 Juni d.a.v. aan de overige kantoren 
een 6tal postzegels met toeslag met afbeelding van 
personen uit de eerste helft der 19e eeuw. Het is de 
eerste jnaal, voor zover ons bekend, dat Napoleon I 
op een postzegel werd afgebeeld, ondanks de herhaalde 
daartoe gedane verzoeken aan de betreffende autori
teiten. Toch mag deze illustre figuur zeker niet ont
breken in de lijst van belangrijke personen en is 
eindelijk aan de wens van velen voldaan. 

De zegels werden uitgevoerd in z.g. etsdruk, met 
beeldgrootte 22 x 36 mm, tanding 13, 25 zegels per vel. 
De zegels zijn: 

5 f + 1 f. zijdegroen, portret van Alfred de Musset 
(18101857); de tekening is van Lemagny 
en de gravure van Dufresne; eerste ver
koop te Parijs aan het hoofdkantoor; 

8 f + 2 f. donkerwij nrood, portret van Delacroix 
(17981863); de tekening en gravure zijn 
beide van Chef f er; eerste verkoop te 
SaintMaurice (Seine); 

10 f + 3 f. dofgroen, portret van Gay Lussac (1778
1850); de tekening en gravure zijn beide 
van Munier; eerste verkoop te Saint
Leonardde Noblet (hoge Vogezen); 

12 f + 4 f. donkerbruin, portret van Surcouf (1773
1827); de tekening en gravure zijn beide 
van Mazelin; eerste verkoop te Saint
Malo; 

15 f f 5 f. roodbruin, portret van Talleyrand 
(17541838); de tekening en gravure zijn 
beide van Ouvré; eerste verkoop te 
Parijs, hoofdkantoor; 

30 f + 10 f. indigoblauw, portret van Napoleon I 
(17681821); de tekening en gravure zijn 
beide van Mazelin; eerste verkoop te 
Ajaccio (Corsica). 

Voorts werden nog aangekondigd, maar waren bij 
de bewerking van deze rubriek nog niet verschenen, 
de volgende zegels: 

Op 8 Juni een zegel van 12 fr. ter ere van de veteri
naire medici, uitgegeven te Alfort, waar de veterinaire 
school is gevestigd, en op 12 Juni aan de overige kan
toren; * 

op 17 Juni een zegel ter ere van de militaire medici, 
uitgegeven te Parijs op het tijdelijk postkantoor ter 
gelegenheid van het Internationale Congres van mili
taire dokters en apothekers van Val de Grace en op 18 
Juni aan de overige kantoren; 

op 23 Juni een postzegel ter gelegenheid van de 
inwijding van het Nationaal Prentenkabinet te Epinal, 
uitgegeven aldaar en op 25 Juni aan de overige kan
toren. Dit zegel zal waarschijnlijk een afbeelding ver
tonen van St. Nicolaas. 

H o n g a r ij e. 
De Commune van Parijs, zijnde 

de revolutionnaire gemeenteraad die 
van 28 Maart tot 28 Mei 1871 deze 
stad bestuurde, en welk feit dus 
thans 80 jaar achter ons ligt, was 
voor de Hongaarse post aanleiding 
tot de uitgifte van een tweetal her
denkingspostzegels op 20 Mei j.1. 

60 f, bruin, portret van Leo Fran
kel, een Hongaar, die in die tijd te 
Parijs een rol schijnt te hebben ge
speeld; 

7 Ft., blauw en rood, een op
standsscène te Parijs. 

M a l t a . 

Volgens mededeling van Whitfield King en Co 
zullen hier 3 postzegels verschijnen ter herdenking 
van het 700jarig bestaan van de scapulier. De zegels 
geven alle dezelfde afbeelding van de Maagd Maria 
die in 1251 de Carmelietenscapulier overhandigt aan 
St. Simon Stock. De zegels zullen zijn: 

1 d. groen; 3 d. violet en 1/ zwart. 

H 
HMMMNiiMH !■ 

O o s t e n r i j k . 

P o l e n . 

Ter herdenking van de 150jarige 
dood van de schilder Martin Johann 
Schmidt (17181801) zal op 25 Juni 
a.s. een postzegel verschijnen met de 
afbeelding van deze persoon. Dit zegel 
is de laatste arbeid op dit gebied van 
de onlangs overleden kunstenaar prof. 
W. Dachauer en werd gegraveerd door 
prof. Ferdinand Lorber. De beeld
grootte van het zegel bedraagt 25,8 x 
34,5 mm, zegelgrootte 29,8 x 38,5 mm, 
tanding 14% x 13%. 

1 S. zinoberrood, portret van M. J. 
Schmidt. 

Ter gelegenheid van de 1 Meiviering 
verscheen op 25 April j.1. een postzegel 
met de afbeelding van een werkman, 
die de rechterhand steunt op een boor
tol, terwijl zijn linkerhand een vlag 
omklemt die boven zijn hoofd zwaait. 
De tekening is vervaardigd naar een 
affiche van Chmielewski, bewerkt door 
de kunstenaar B. Brandt, rotogravure
druk. 45 gr. rood. ^ 

In de serie portzegels in de nieuwe adelaartekening 
en groszywaarden verschenen de waarden 5 gr en 10 
gr, beide bruin. 

R o e m e n i ë . 

Een serie van 3 postzegels verscheen voor de jeugd

beweging: 
1 Leu, olijf, jeugdkamp; 

11 Lei, blauw, Stalin met 2 jeugdige personen; 
25 Lei, oranjerood, opneming van nieuwe leden in 

de jougdorganisatie. 
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R u s l a n d . 
Ter herdenking van de 25 jaar geleden overleden 

schrijver D. A. Furmanov verschenen 2 postzegels n.1.: 
40̂  k. sepia op geel, portret van Furmanov; 

1 r., Furmanov aan zijn arbeid. 

Ter herdenking van de Stockholmer-vredesoproep 
verschenen eveneens 2 postzegels n.1.: 

40 k. rood en groen, monument voor Russische sol
daten te Berlijn en tekst van 
de oproep; 

1 r. rood en grijs, idem. 

T r i e s t Zone A. (Italiaans-). 
De zegels van Italië Area Pacis, Jaarbeurs Milaan, 

autotentoonstelling Turijn en 100 jaar Toscaanse post
zegels verschenen alle met de bekende opdruk A.M.G.-
F.T.T. Wat laatstgenoemde zegels betreft, lezen wij in 
de Schweizer Briefm.Z. dat 90% der oplage aan een 
groot-speculant werd verkocht en slechts 10% aan de 
overige geabonneerden werd verstrekt! 

Zone B. (Yougo Slavisch-). 

De 1 Mei-viering was hier 
aanleiding tot de uitgifte van 
een tweetal postzegels in ge
lijke tekening: 

3 din, vermiljoen, landar
beider met gereedschap op 
schouder; 

10 din, sepia, idem. 

T s j e c h o S l o w a k i j e . 
Op 17 Mei j.1. verscheen een serie van 3 postzegels 

ter herdenking van de 30ste verjaardag van de stich
ting van de Tsjechoslowaakse communistische partij. 
Afmeting dezer zegels is 27 x 41 mm of 41 x 27 mm. 
De zegels zijn: 

2 kcs. bruin, werkman met geweer, tekening 
van J. Cumpelik en gravure van 
Bohdan Roule; onderschrift luidt: 
30 jaar Tsj. SI. Communistische 
partij; 

3 kcs. roodbruin, werkman met geweer en soldaat, 
achter een vlag, tekening als 
boven, gravure van Ladislav Jirka; 
onderschrift: Voor altijd met de 
Sovjet Unie; 

8 kcs. grijs, portretten van Stalin, Lenin, En
gels en Marx; tekening van Jirl 
Hornik, gravure van Jan Mracek; 
onderschrift: Proletariers aller 
landen, verenigt U. 

Op 30 Mei verschenen op deze serie nog 2 aanvul
lingswaarden n.1.: 

1,50 en 5 kcs, beide met de afbeelding van het por
tret van Stalin en president Gottwald, in tekening en 
gravure van Jindra Schmidt. 

V a t i c a a n s t a d . 

Ter aanvulling van ons bericht in het Meinummer 
en ter verbetering daarvan, geven wij thans hierbij de 
afbeelding van de inmiddels verschenen zegels ter 
herdenking van het „Dogma van de Maria tenhemel
opneming": 

25 Lire, roodbruin, de Paus kondigt het Dogma af; 
^ opschrift: Maria is in de hemel 

opgenomen; 
55 Lire, indigo, engelen omzweven de Sint 

Pieterskerk; opschrift: de enge
len verheugen zich. 

Ma>ii*MM«MMMÉÉII 

CAVOEMTAI^CEUt 

tmtmÊmnÊÊtm 
Y o u g o S l a v i ë . 

. De in ons Meinummer aangekondigde serie zegels 
zal op 16 Juni verschijnen. Het zijn zegels voor de 
luchtpost, waarom alle zegels ter linkerzijde de af
beelding van een vliegtuig vertonen. De zegels zijn: 

1 dinar, geelbruin, gezicht bij Derdap; 
2 dinars, blauwgroen, gezicht op de watervallen 

bij Plitvice; 
3 dinars, rood, gezicht bij Martuljak; 
6 dinars, blauw, oude (Romaanse) brug bij Mostar; 

10 dinars, bruin, gezicht bij Ohrid; 
20 dinars, donker grijsgroen, gezicht op de monding 

van de Cattaro; 
30 dinars, donker bruinrood, gezicht op Dubrovnik; 
50 dinars, donker grijsviolet, gezicht op Bied; 

100 dinars, donker grijsblauw, gezicht op Belgrado. 

Het 6 d.-zegel verscheen op 16 Juni tevens in groene 
kleur alsmede in miniatuurvelletje ter gelegenheid van 
de Ie landelijke philatelistische tentoonstelling te 
Zagreb. 

Z w i t s e r l a n d . 

Op 1 Juni j.1. verschenen de jaarlijkse zomerzegels, 
de zogenaamde Bondsfeest-zegels. Het 5 c.zegel is dit 
jaar tevens een herinnering aan het feit, dat het kan
ton Zürich 600 jaar geleden (1351) in het Eedgenoot
schap werd opgenomen. De overige 4 zegels geven, 
evenals het vorige jaar, afbeeldingen van volksspelen 
en gebruiken, waarmede, volgens mededeling van de 
PTT, deze rij afbeeldingen werd afgesloten. Beeld
afmeting der zegels is 38 x 22,5 mm en zegelafmeting 
41 x 26 mm: 

* 
5 + 5 (c), grijs en rood, wapens; tekening van 

Paul Boesch te Bern, gravure van 
Albert Yersin te Bougy-Villars; 

10 + 10 (c), groen, grijs en rood, trüUpolka; 
20 -j- 10 (c), bruin, grijs en rood, vendelzwaaien; 
30 4- 10 (c), violet, grijs en rood, hornuss-spel; 
40 + 10 (c), blauw, grijs en rood, blazen op de 

alpenhoorn. 
De tekeningen van deze laatste 4 zegels zijn van 

Hans Fischer te Feldmeiler. 
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Van de Pro-Juventute postzegels 1950 kunnen wij 
thans de volgende cijfers geven van verkochte zegels: 

5 
10 
20 
30 
40 

+ + + + + 

5 c. 
10 c. 
10 c. 
10 c. 
10 c. 

6.187.418 stuks; 
5.652.219 stuks; 
4.364.980 stuks; 
1.252.177 stuks; 
1.446.082 stuks. 

BUITEN EUROPA 

Op 28 Juli 1849 werd door de Engelse regering een 
wet aangenomen, waarbij de koloniën en provincies 
van Brits-Noord-Amerika gemachtigd werd een onaf
hankelijk van het Britse Rijk systeem in te voeren 
voor de posterijen. Canada was de eerste provincie die 
daarvan gebruik maakte en op 6 April 1851 (dus 100 
jaar geleden) werd het eigen postsysteem bekrachtigd. 
Op 23 April 1851 verscheen voor Canada de eerste 
postzegel, de 3 pence met de bekende afbeelding van 
een bever. 

Ter herdenking van dit feit zullen op 24 September 
a.s. een viertal postzegels verschijnen, zulks tevens in 
verband met de grote internationale postzegeltentoon
stelling te Toronto welke dan wordt gehouden, geor
ganiseerd door een vereniging tot het houden van phi
latelistische tentoonstellingen, waarvan de Dir.-Gen. 
der Canadese P.T.T. ere-voorzitter is. Wij geven hierbij 
een afbeelding dezer zegels. Het 15 c. zegel vertoont 
een afbeelding van bovengenoemd 3 pence-zegel, 
waarvan de kleur zoveel mogelijk ook in de oorspron
kelijke kleur werd benaderd. Dit is weer het eerste 
15 c.-zegel sedert 1908. De zegels zijn: 

4 c. zwart, oude met hout gestookte locomotief 
gebruikt door de Bytown en Prescott 
Railway in 1851; en de eerste 
stroomlijn diesel-electrische locomo
tief, vervaardigd in Canada bij de 
Montreal locomotief-werkplaatsen in 
April 1950 voor de Canadese natio
nale spoorweg; 

5 c. paarsrood, de raderstoomboot "City of Toronto" 
naar een tekening van G. A. Cuth-
bertson, welk schip werd gebouwd 
te Niagara aan het meer in boven-
Canada voor de Royal Mail. Line-
dienst tussen de Ontariomeersteden 
en Prescott aan de St. Lawrence-
rivier; het s.s. "Prince George" ge
bouwd te Victoria en in dienst van 
de Canadese Nationale Stoomvaart 
van Vancouver naar Alaska; 

7 c. blauw, postkoets uit de tijd van 1851 voor 
het Jordan's York hotel, Kingstreet, 
East, York (thans Toronto) in boven 
Canada; modern North Star-vlieg
tuig, gebouwd in Canada en in ge
bruik bij de Trans Canada lucht-
lijnen voor postvervoer; 

15 c. rood, Ie zegel van Canad "3 pence bever" 
van 1851. De tekening is van Sand-
ford Fleming. 

E g y p t e . 

Opnieuw verscheen hier, evenals in 1938, een post
zegel ter gelegenheid van het huwelijk van koning 
Faroek, hetwelk hij thans sloot met mej. Narriman 
Sadek en over welk huwelijk nogal stof is opgewaaid. 
De oplage van dit zegel was beperkt, terwijl het ook 
in miniatuurvelletje verscheen. 

10 milis, groen en bruin, portret van het konings
paar. 

E n g e l s e k o l o n i ë n . 

De in Engeland verschenen zegels van lage waarden 
in nieuwe kleur en de in dit nummer vermelde zegels 
in hoge waarden, werden voor de koloniën voor zover 
nodig met naam van de kolonie en nieuwe waarden-op
druk voorzien. 

BAHREIN: 
J a op 1 d. 

1 a op 1 d. 
IJ a op IJ d. 
2 a op 2 d. 

2J a op 2J d. 
2 r op 2/6 
5 r op 5 s. 

10 r op 10 s. 

KUWAIT: 
Dezelfde waarden als bij Bahrein. 

MUSCAT: 
J a op J d. 

1 a op 1 d. 
IJ a op IJ d. 

2 a op 2 d. 
2J a op 2J d. 
2 r op 2/6 

/ 
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MOROCCO AGENCIES: 
l, 1, IJ, 2, 2J d. 2/6 en 5 s. en Spaanse waarden: 
5 c op i d. 15 c op IJ d. 

op 1 d. 10 c 
TANGIER: 

J, 1, IJ, 2, 2J d. 2/6, 5 s. en 10 s 

25 c op 2J d. 

ERITREA: 
5 c op J d. 

10 c op 1 d. 
20 c op 2 d. 
25 c op 2J d. 

TRIPOLITANIë: 
1 L op 1 d. 
2 L op 1 d. 
3 L op IJ d. 
4 L op 2 d. 

I s r a ë l . 

2 
5 

10 

5 
60 

120 

s 50 cop 2/6 
s op 5 s 
s op lO s 

L op 2J d. 
L op 2/6 
L op 5 s. 

Op 1 Mei j.1. verscheen hier de in ons Meinummer 
aangekondigde postzegel uitgegeven ter gelegenheid 

van de officiële inwijding van de actie 
voor de Staats-onafhankelijkheids-aan-
delen. De uitgifte van deze aandelen is 
een onderdeel van het 3-jarenplan voor 
de ontwikkeling en consolidatie van de 
Israëlische economie en om het land in 
staat te stellen nog 600.000 joden ter 
emigratie toe te laten. De tekening van 
het zegel is van Abram Games,; de tan
ding der zegels is 14: 

80 pruta, roodbruin, man met statis
tische lijnafbeelding in zijn 
handen. 

J a p a n . 
Op 27 Maart j.1. verscheen een zegel met de afbeel

ding van het fraaie 600 jaar oude wit gekleurde kasteel 
met 5 Japanse torens, genaamd Himeji-kasteel. Het 
staat op de lijst van de nationale monumenten. Zegel
beeld 29 X 20 mm. 

14 yen, roodbruin, kasteel. 
Op 14 April j.1. verscheen een' postzegel ter herden

king van het 80-jarig bestaan van de Japanse post
dienst. Het zegel geeft het portret van een Japanse 
heer, vermoedelijk een hoge postautoriteit: 

1 sen, bruin, portret. 
Dit zegel verscheen ook in blokvorm-miniatuur

velletje, waarvan wij hieronder een afbeelding geven 
en dat voorzien is van een speciale afstempeling. 

:• l l lJJSJi t i? 

j 1871-1951 

N E D E R L A N D 

Speciale vlucht K.L.M. 15 Mei 1951. 

Op 15 Mei j.1. had een speciale vlucht plaats doo 
de K.L.M, van Eindhoven naar Schiphol—Amsterdam 
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van d 
Philips-fabrieken te Eindhoven. De stukken werden 
voorzien van een speciale afstempeling in rode kleur. 
Te Schiphol werd op deze stukken een nieuw aan
komststempel gebruikt „Luchthaven Amsterdam-
Schiphol 15 V 1951", dus zonder uuraanduiding. 

Wij ontvingen van deze vlucht een speciale kaart, 
welke — behalve de beide bovengenoemde stempels — 
nog 3 speciale afstempelingen droeg. 

Deze kaarten waren ook nog voorzien van een spe
ciaal Philips-luchtpostetiket. Zie afbeelding elders in 
dit blad. 

Van deze vlucht zagen wij ook brieven met Bel
gische en Luxemburgse frankering met de speciale af
stempeling op de stukken. 

D U I T S L A N D 

Van de heer Kurt Dah-
mann, Berlijn, ontvingen 
wij een stuk van de eerste 
Duitse ballonopstijging na 
de oorlog. De zegels zijn 
met een speciale poststem
pel afgestempeld, waarvan 
wij hierbij een afbeelding 
geven. 

F R A N K R I J K 

Van de heer Frank Muller, Parijs, ontvingen wij 
een stuk van de eerste vlucht van de P.A.A. Nice— 
Rome; vertrekstempel 5-5-1951-15.45; geen aankomst
stempel. 

Op de voorzijde komt een speciale maatschappij-
afstempeling voor in groene kleur: Embleem P.A.A./ 
Pan American World Airways/ First Flight — 
Premier Vol/ Nice—Rome". 

1 December 1950: 

26 Maart 1951: 

U. S. A. 

Ie Vlucht P.A.A. New York— 
Bremen (FAM-route 18), As. 
2-12-'50. Speciale afstempeling 
AMF violet met afbeelding vlieg
tuig en vrijheidsbeeld. Afstem
peling G.P.O. idem, doch in groe
ne kleur. 

Ie Vlucht New York—San Juan 
(FAM-route 29). As. 26-3-'51, 
4.30 p.m. 
Speciale afstempeling in wijnrode 
kleur voor post vanaf AMF en in 
groene kleur vanaf G.P.O. 
Deze vlucht werd uitgevoerd door 
de Eastern Air Lines 
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N E D E R L A N D 

GelegenheidssteïKiJels. 

In dit nummer is elders opgenomen de afbeelding 
van een kaart, waarop diverse stempels, gebr'uikt ter 
gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Philips te 
Eindhoven. Dienstorder H 316 van 1 Mei j.l. gaf ter
zake uitvoerige inlichtingen, waaraan wij het volgende 
ontlenen: 

Gedurende de feestelijkheden van 15 t /m 21 Mei 
ter gelegenheid van bedoeld jubileum zijn van 15 t /m 
19 Mei de volgende tijdelijke bijkantoren gevestigd: 

a. in de receptiehal van genoemde N.V. aan de 
Jonglaan; 

b. op de Postzegeltentoonstelling in de Kleuter
school aan de Mathildelaan; 

c. op de Eindhovendse Markt; 
d. in het Stadswandelpark. 
Aldaar aangeboden gewone en aangetekende stuk

ken werden voorzien van een bijzonder stempel (in 
zwart afgedrukt op de zegels), terwijl de stukken, ge
post op het onder b. genoemde kantoor bovendien het 
bijzondere tentoonstellingsstempel (in blauw, naast de 
zegels) kregen. Indien de stukken met uitsluitend de 
nieuwe zomerzegels gefrankeerd waren, kregen zij, als 
zij gepost waren op één dezer bijkantoren het speciale 
stempel Eindhoven 15 Mei 1951 Ie Dag van Uitgifte, 
benevens het eerstgenoemde stempel elders op het 
stuk. 

De speciale postvlucht, waarvan onder de rubriek 
Luchtpost meer vermeld is, leverde eveneens twee 
speciale stempels: het (in rood afgedrukte) vertrek-
stempel en het in zwarte kleur gebruikte aankomst-
stempel. 

Alle stempels waren rubberstempels met vaste data, 
zodat van de eerstgenoemde speciale stempels op elk 
der kantoren dagelijks een nieuw exemplaar in ge
bruik genomen werd. 

De aangetekende stukken, onverschillig waar gepost, 
kregen de gewone aantekenstrookjes met Inschrift : 
Eindhoven N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. 

Ook te 's-Gravenhagè was voor de zomerzegels een 
bijzonder Ie dag-stempel in gebruik, dat — in tegen
stelling tot het Eindhovense — der traditie getrouw 
alleen op de speciale couverten mocht worden afge
drukt. Kleur: blauwzwart. 

Ter gelegenheid van het Wereld-Petroleum-Congres, 
gehouden van 28 Mei—6 Juni is reeds met ingang van 
25 Mei het hierbij afgebeelde stempel in gebruik ter 
afstempeling van alle stukken, gepost in een speciaal 
daartoe geplaatste brievenbus in de wachtkamer van 
het bijkantoor Scheveningen—Kurhaus. 

^V^HAG^^^ 

Machinestempels. 

Ook de stempelmachine op het hoofdpostkantoor te 
Eindhoven maakt gedurende de periode 15 Mei— 
30 Juni melding van het Philips-jubileum: rechts van 
het datumstempel staat als vlag: PHILIPS / 1891— 
1951 / SIXTY YEARS OF PROGRESS (geflankeerd 
door twee palmtakken). 

De reeds van vroegere jaren bekende vlag: „Sociaal 
en Cultureel werk Door Zomerzegels sterk" kwam ook 
dit jaar weer in gebruik, nu rechts van het datum
stempel te Amsterdam C.S., Arnhem-Station, 's-Gra-
venhage, Roterdam C S . en Utrecht-Station; in de 
meeste dezer plaatsen opvallend dicht tegen het 
datumstempel aan, waardoor zij dikwijls op het oog 
één geheel vormen. 

Groningen gebruikt thans rechts een reeds lang be
kende vlag met de nieuwe spelling: „Laat voor de post 
langs de gehele bovenkant 4 cm vrij." 

Typenraderstempels. 
24 Januari 1951: 

1 April 1951: 

1 Mei 1951: 

"m^"^ 

Opgeheven: postagentschap Leiden-
Hoogewoerd. 
Omgezet: poststation Marknesse 
(N.O.P.) in hulppostkantoor. 
Opgeheven: poststation Paterswolde. 
Omgezet: hulppostkantoor Bleskens-
graaf in poststation. 
Opgericht: postagentschap Leiden— 
Levendaal. 

Frankeers tempels. 

In het bij het schrijven hiervan nog niet-ver
schenen April-nummer van dit blad werd het bericht 
opgenomen, dat in Dienstorder H 190 van 20 Maart j . l . 

weer een nieuw type frankeermachine, 
t.w. de „Postalia", vervaardigd door de 
„Freistempler Ges.m.b.H." te Frankfurt 
(Main) en ingevoerd door Adr. Koller 
& Van Os, Rotterdam, toegelaten was 
voor gebruik in Nederland. Dienstorder 
H 319 geeft thans de hierbij gerepro
duceerde afbeelding, waarin het zwarte 
blokje natuurlijk vervangen wordt door 
een machinenummer, zodra er machi
nes afgeleverd worden. 

Voor grote hoeveelheden drukwerk of andere post-
zendingen bestaat ook de gelegenheid deze aan de vier 
grootste postkantoren machinaal te laten frankeren 
door middel van de z.g. „roodfrankering", waartoe 
men gebruik maakt van de op die kantoren aanwezige 
stempelmachines met bijzondere vlaggen. Dienstorder 
H 364 van 23 Mei j . l . bevat nu de mededeling, dat het 
aantal kantoren, waar men stukken machinaal kan 
laten frankeren, met twee is uitgebreid, nl. Groningen 
en Haarlem. Wij hebben van deze kantoren nog geen 
afdrukken gezien en komen hierop dus eventueel terug, 
indien het type der stempels afwijkt van die der 
andere kantoren. 

NEDERLAND 

000 

VEILINGEN 

VEILING-AGENDA 
(opgegeven door de Vakgroep Postzegelhandel) 

A. van Amelsfoort, Tilburg, 15 en 16 Juni. 
R. Postema, Amsterdam, 22 en 23 Juni. 
K. A. Weeda, Amsterdam, 25 Jimi (middag en avond). 
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POSTSTUKKEI 
B u i t e n l a n d . 

B e l g i ë . 
Mijn verzoek om aanvulling van het lijstje pubibels 

heeft enig resultaat opgeleverd. De heer B. Bierman uit 
Antwerpen stuurde mij een welkome aanvulling: 

839 (bruin) Herenkleding In 't Menleken, op kaart 143 
874 (bruin) Antwerpen Kermis met Wirtz, op kaart 143 
829 (rood en blauw) Australia 

Wolspinnerij, op kaart 143 

Overigens vormen de pubibels op 142 en 143 waar
schijnlijk spoedig een afgesloten verzamelgebied, aan
gezien eerstdaags er kaarten zullen verschijnen in het 
nieuwe zegeltype, waarvan de blauwe 20 centimes de 
voorloper was. 

G r i e k e n l a n d . 

Tot nu toe kwam Griekenland na de hervatting van 
mijn rubriek slechts één keer voor, toen ik één van de 
kaarten van de serie Archaeologische afbeeldingen 
publiceerde. 

Volgens mijn nieuwe correspondent in Athene — het 
is mij nu pas gelukt weer een bruikbaar contact te ver
krijgen, —■ zijn de poststukken nog niet aangepast aan 
de devaluatie van de drachme. Vandaar, dat ik een 
kaart van 350 drachmen ontving, die bij gefrankeerd 
•was met 1100 drachmen! 

In totaal zijn sinds 1938 61 poststukken uitgegeven, 
nl. 8 enveloppen, waarvan ik één van de markantste 
afbeeld, nl. een zwarte opdruk 10 drachmen op een 
envelop die oorspronkelijk 4 drachmen heeft gekost, 
maar een frankeerwaarde had van 3 drachmen. Hier
voor was een zegelindruk van koning George II (type 
Yvert no. 418) aangebracht, terwijl er 50 lepta toeslag 
voor de sociale voorzorg was geheven in de vorm van 
het zegelbeeld van Yvert no. 26 (de koninginnen Olga 
en Sophie). 

Van de 53 briefkaarten zijn mij 4 nog geheel onbe
kend, de anderen zijn: 
een 10 drachmen, bruin, en een 25 drachmen, blauw, 
zegelindruk allegorie van de roem (Yvert type kk), 
beide kaarten op helder geel karton, zegelbeeld voor
zien van onderschrift rechts; een 200 drachmen, bruin, 

en een 350 drachmen, rood, zelfde zegelbeeld, doch zeer 
verkleind en z o n d e r onderschrift; een serie van 8 
verschillende geïllustreerde kaarten met aan de rugzijde 
foto's van de Koninklijke fEimilie, zegelindruk het reeds 
bovengenoemde type Yvert no. 418, waardeindruk 
echter slechts 2 drachmen. Deze serie verscheen in 1940, 
oplaag 27,500 stuks. Een serie van 15 verschillende ge
illustreerde kaarten ten bate van de nationale jeugd
vereniging, waarover mij nog geen nadere gegevens 
bekend zijn. Een serie van 12 verschillende geïllustreer
de briefkaarten met archaeologische voorstellingen, 
waarvan ik al eerder één vermeldde en liet clicheren; 
zegelindruk de Venus van Milo (type Yvert no. 480), 
waarde 2 drachmen, zegel bruin met donkerblauwe 
omranding. 

Het wonderlijke'is, dat ik kaarten in mijn bezit heb 
niet alleen maar Griekse Inschriften, doch ook één met 
tekst links onder op de zegelzijde: Série d'art antique 
Guerrier mourant. Musée national d'Athènes, zodat ik 
met de mogelijkheid rekening houd. dat dit een dubbel
serie zal blijken te zijn. De genoteerde oplage bedraagt 
20.000 stuks; jaar van uitgifte 1941. 

En ten laatste een serie van 10 geïllustreerde kaarten 
met voorstellingen van de strijdkrachten, die in 1941 
verscheen in een oplage van 10.000 stuks; zegelbeeld 
wederom Yvert no. 418, waarde 2 drachmen, klein 
bruin. De illustraties zijn gedeeltelijk ook aan de vloot 
gewijd. 

Noteer in Uw agenda, dat U op 
24, 23 en 26 Augustus in Houtrust moet zijn ! 
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F-D'S 
iELGIE. 

De UNESCO zegels ontvingen wij op een f-d, welke 
3p de linkerzijde in zwart een band vertoont met in-
t;chrift „Pour la paix"; hieronder is een vliegende duif 
afgebeeld met een olijf tak je in de snavel, waarvan ter-
i^eerszijde staat U.N.E.S.C.O.—U.N.O./Europe Unie. 

lOnder deze vogel is de afbeelding van 2 hemispheren 
laangebracht, waaruit bovenaan twee handen steken, 
Iwelke als het ware de duif willen opvangen. 

IDUITSLAND. 

Met de beide zegels met afbeelding van de Vrijheids-
Iklok ontvingen we een f-d, welke op de linkerzijde in 
groene kleur de stadhuistoren van Berlijn weergeeft, 
terwijl in blauwe letters staat vermeld: Möge diese 
Welt unter Gottes Fügung die Wiedergeburt der Frei
heit erleben (Inschrift der Freiheitsglocke). Soiider-

I briefmarke der Senatsverwaltung für Post- und Fern
meldewesen-Berlin. Zum 1 Mai 1951. 

De afstempeling geschiedde met een groot rondstem-
pel waarin in het midden de klok is afgebeeld en het 
opschrift 1 Mei 1951 Frieden in Freiheit. Langs de rand 
van de stempel staat Maikundgebung Berlin NW 40. 

Het Lortzingzegel ontvingen we op een f-d, welke op 
de linkerzijde in oranjerode kleur de afbeelding geeft 
van een lier, waarboven twee koppen in lauwerkrans 
(drama en lyriek). Over de lier staat in bruine kleur 
vermeld: Sonderbriefmarke der Senatsverwaltung für 
Post- und Fernmeldewesen in Berlin. Daaronder staat 
een muziekbalk met enige maten noten en daaronder: 
anlässlich des Lortzing Jubiläumsjahres 1951. Erst
malige Ausgabe am 22 April 1951. 

De afstempeling geschiedde met een groot rondstem-
pel vermeldende de datum 22.4.51, en daarboven (1) 
Berlin-Neuköln en er onder: Grosstausch des Ver
bandes Berliner Philatelisten Vereine E.V. 

ENGELAND. 

De in dit nummer vermelde beide Festival-zegels 
ontvingen we op een f-d, welke op de linkerzijde in 
groene kleur de Westminstertoren weergeeft, waar
boven het embleem van het Festival en de vermelding: 
Issued by the authority of the Philatelic Traders' 
Society & the British Philatelic Association. In zwarte 
letters: May 3rd - Sept 30th 1951, en met groene hoofd
letters en zwarte letters Festival of Britain, waaronder 
de afbeelding van een zege-wagen. 

ISRAEL. 

Ter inzage zond men ons een f-d met het in dit num
mer vermelde zegel voor de staatsaandelen. Op de 
linkerzijde staat in zwart een opengewerkte deur (soort 
kantwerk) op blauwe fond afgebeeld. Langs de linker 
zij rand der omslag staat vermeld in Engelse taal; Yeme
nite Joodse handwerk versiert het Israel onafhanke-
lijkheidsaandeel. Een hebreeuws onderschrift staat 
onder de afbeelding. 

De beide zegels „3e verjaardag van de vestiging van 
de staat" in ons Meinummer vermeld, zagen wij op een 
f-d waarvan de linkerzijde in blauwe kleur het boven-
gedeelte van een pilaar vertoont, waaromheen een win
gerdrank is gebonden, wier bladeren er bovenuit ste
ken. Onder deze afbeelding staat een tekst in het He
breeuws. 

TSJECHO SLOWAKIJE. 

De in dit nummer vermelde zegels „30 jaar commu
nistische partij", ontvingen wij op een f-d, welke op de 
linkerzijde in bruinrode kleur een bloesemkrans ver
toont, waarbinnen een embleem met vlag, ster en 
hamer; er onder staat vermeld: 30 Let Komunistické 
Strany Ceskoslovenska. Links onder staat: Ceskoslo-
venska Posta. (Een officiële uitgave dus). De afstem
peling is een rondstempel, vermeldende de datum 
17.V.1951 Praha I en hetzelfde Inschrift als op de om
slag vermeld. 

de mieu^ve uitgiften 

Frankrijk speelt ditmaal weer de grootste rol met nieu
we zegels, waaromtrent wel iets te vertellen valt. Zo is 
er het zegel met de afbeelding van Vincent d'Indy (zie 
nieuwe uitgiften). Deze Paul Marie Theodore Vincent 
d'Indy werd in 1851 te Parijs geboren, waar hij ook 
muziek studeerde bij Marmontel, maar bovenal bij 
César Frank, waarvan hij een van de uitverkoren leer
lingen werd. Ook ging hij om met Saint-Saëns en zelfs 
Liszt, Brahms en later ook Wagner bezocht hij en droeg 
hij bij om de Duitse muziek van die tijd in Frankrijk 
bekend te maken. Als componist deed hij zich in veler
lei werken kennen. Het eerste werk dat de aandacht 
op hem vestigde was de Wallenstein-trilogie, welke 
weldra werd gevolgd door „Het lied van de klok", 
„Fervaal", „de Vreemdeling", „de legende van St. 
Christoffel", voorts een 3-tal symphonieën, waarbij de 
beroemde „Cévenole" en verder vele symphonische ge
dichten. Ook schreef hij een belangrijk werk op het 
gebied der muziekstudie en in 1896 stichtte hij de 
„Schola Cantorum", een inrichting voor hoger en 
wetenschappelijk muziekonderwijs. Een 2-tal biogra-
phieën betreffende César Franck en Beethoven kwamen 
eveneens van zijn hand. Hij stierf na een vruchtbaar 
muzikaal leven in 1931 te Parijs. 

De in dit nummer vermelde serie beroemde personen 
uit de eerste helft der 19e eeuw, geeft ook aanleiding 
een korte bespreking der afgebeelde personen te geven. 

Alfred de Musset werd in 1810 geboren en was op 
19-jarige leeftijd reeds een dichter van naam door zijn 
eerste bundel verzen. Van zeer gevoelige aard zijnde, 
ademen zijn gedichten een lyrische sfeer. Vooral bekend 
zijn zijn „Nachten", maar ook als toneelschrijver deed 
hij zich kennen en worden zijn stukken nog wel ge
speeld vanwege hun fijne geest. Hij overleed in 1857. 

Eugene Delacroix werd op 26 April 1798 te Charen-
ton-S-aint Maurice aan de Seine, niet ver van Parijs, 
geboren. Hij heeft zteh naam gemaakt als z.g. historie
schilder uit de romantische school. Zijn leermeester was 
Pierre Narcisse Guèrin, een volgeling van David, maar 
de leerling was te zelfstandig om deze richting te vol
gen. Hij was een sterk colorist met een neiging tot het 
demonische en afschrikwekkende. Dit bleek reeds uit 
zijn eerste werk dat van 1822 dateert, nl. „Dante en 
Vergilius in de hel" en zijn latere „Bloedbad op Chios". 
In 1825 maakte hij een reis naar Engeland, hetgeen tot 
gevolg had, dat hij een groot aantal schilderijen ver
vaardigde, betrekking hebbende op de mythologie, het 
Christelijke geloof, het volksleven, alsmede allegori
sche voorstellingen. In 1832 nam hij deel aan een ge-
zantschapsreis naar Marokko, waar hij weer vele nieu
we indrukken opdeed, welke invloed op zijn werk uit
oefenden. Ook de grafiek en lithographie vonden zijn 
grote belangstelling en beoefening. Er zijn van hem 
853 schilderijen, 1525 pastels, aquarellen en gewassen 
tekeningen, 6629 tekeningen, 24 gravures, 109 litho's 
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en meer dan 60 schetsboeken bekend. Hij was nimmer 
gehuwd en had een z^wakke gezondheid. Hij stierf op 
13 Augustus 1863 te Parijs aan de tering. 

Louis Joseph Gay-Lussac werd in 1778 te St-Leonard-
de-Noblat in de Hoge Vogezen geboren. In 1808 werd 
hij benoemd tot hoogleraar in de natuurkunde aan de 
Sorbonne te Parijs en in 1832 tot hoogleraar in de 
scheikunde aan de Jardin des Plantes aldaar. Reeds in 
1806 was hij lid van de Academie der Wetenschappen 
geworden. Hij was een zeer wetenschappelijk onder
zoeker en publiceerde omtrent zijn werk in vele tijd
schriften. Zijn voornaamste wetenschappelijke werk 
legde hij vast in het in 1811 verschenen werk van zijn 
hand „Recherches physicochemiques". Thans algemeen 
bekend is de zg. Wet van Gay-Lussac omtrent de ge
dragingen van het gas bij temperatuurswijziging, maar 
bij gelijke spanning. Hij stierf in 1850 te Parijs. 

Surcouf, die in 1773 te St-Malo werd geboren, is een 
persoon waaromtrent we helaas minder kunnen mede
delen. Hij heeft zich ontpopt als een zee-piraat, die in 
de tijd van de Franse revolutie een grote rol ter zee 
heeft gespeeld door zijn stoutmoedige daden, vooral 
tegen de Engelsen, die toen nog de beheersers der zee 
waren. Hij stond bekend, om zijn persoonlijke moed en 
dit bezorgde hem onder Napoleon I de titel van baron. 
Hij stierf in 1827. 

Ch. M, hertog van Talleyrand werd in 1754 uit een 
oud aristocratisch geslacht geboren. Van 1788 tot 1791 
was hij bisschop van Auton. Daarna werd hij diplomaat 
en trad in 1797 als minister op. In 1809 viel hij echter 
in ongenade, maar onder de Bourbons werd hij weer 
minister en het is vooral aan zijn optreden op het 
Congres te Wenen te danken, dat het Napoleontische 
échec geen ernstiger gevolgen voor Frankrijk heeft 
medegebracht. In 1815 was ook hij één dergene die 
Parijs voor Lodewijk XVIII toegankelijk maakte. Van 
1830 tot 1835 was hij nog gezant te Londen en hij 
overleed in 1838. 

Napoleon Bonaparte, algemeen bekend als Napoleon 
I, werd op 15 Augustus 1769 te Ajaccio geboren als 
tweede zoon van Charles Bonaparte en Laetitia Ramo-
lino. Zijn geschiedenis is ook in Nederland algemeen 
bekend en we behoeven hierop dan ook hier niet nader 
in te gaan. We willen slechts enkele data uit zijn leven 
aanstippen nl. 1796 veldtocht in Italië, vanwaar hij 
roemrijk terugkeert; 1798-99 toch naar Egypte; 1802 
Consul van Frankrijk voor het leven; 18 Mei 1804 
keizer van Frankrijk; 1812 veldtocht naar Rusland; 1813 
slag bij Leipzig; 20 April 1814 naar Elba; 1815 slag bij 
Waterloo, opgesloten op St. Helena, waar hij in 1821 
overleed. 

In Oostenrijk is het Martin Johann Schmidt, die op 
de postzegel de aandacht trekt. Dqje werd op 25 Sep
tember 1718 in Graf en worth geboren als zoon van de 
beeldhouwer Johann Schmidt en diens vrouw Katha
rina Paumgartner. Toen hij 8 jaar was, verhuisden zijn 
ouders met hem naar Stein, in verband met de werk
zaamheden, welke de vader had gekregen bij de bouw 
van de Dom en kloosters te Dürnstein. In 1731 kwam 
Martin als leerling in de werkplaats van zijn vader en 
na een 3-tal jaren ging hij in de leer bij Gottlieb Star
mayer om het schildervak te leren. Hij bleef hier onge
veer 5 jaar. Reeds in 1740 verrichtte hij arbeid voor 
eigen rekening, door o.m. mede te werken aan de ver
siering van de raadszaal van de stad Retz, welke door 
zijn leermeester moest worden uitgevoerd. Ook schijnt 
hij toen reeds tegen betaling enige kleine portretten 
te hebben vervaardigd. 
Dan breken een 10-tal jaren aan van weinig inkomsten. 
Enkele werken uit die tijd, zoals een fresco, altaar
stukjes e.d. vertonen alle nog de volle barokstijl. Toch 

verraadde zijn werk reeds een verdere ontwikkeling. 
Vermoedelijk heeft hij in 1746 Venetië bezocht en al
daar gewerkt bij Gasparo Diziani. Hij bestudeerde veel 
de etsen en droge naalden, en in zijn eigen werk op 
dat gebied, dat reeds uit 1749 stamt, is duidelijk de 
invloed van de etsen van Rembrandt te constateren. 
Ook zijn schilderstukken komen onder diens invloed 
wat de z.g. licht- en schaduwschilderwijze betreft. 

In 1750 krijgt hij een eerste grote opdracht voor de 
stadsparochiekerk te Stein. Dit werk geeft aan zijn 
arbeid grotere bekendheid en bezorgt hem ook meer 
opdrachten. 

In 1758 huwde hij, dus op 40-jarige leeftijd, met de 
9 jaar jongere Elisabeth Müller, uit welk huwelijk hem 
in 10 jaar tij ds 6 kinderen (4 zoons en 2 dochters) wer
den geboren. 

In 1760 werd hij lid van de z.g. buiten-raad en 
„school-commissaris", terwijl hij het volgend jaar com
missaris werd voor de school, de wijkaangelegenheden 
en de armenzorg. In 1767 werd hij als lid opgenomen 
in de z.g. binnen-raad. Aan deze bestuursfunctie schijnt 
hij zich met grote ijver te hebben gegeven, althans te 
oordelen naar de raadsverslagen. Hij bekleedde deze 
functie tot 1785. 

Intussen stond zijn schildersarbeid niet stil en kreeg 
hij zoveel opdrachten, dat hij deze haast niet kon ver
werken. Vooral gold dit opdrachtien op kerkelijk ge
bied. Hij was zelf geen „vlugge" schilder. Zijn beide 
stukken „Het oordeel van Midas" en „Venus in de 
smidse van Vulcanus" deden hem benoemen tot lid van 
de K.K. Academie der beeldende Kunsten te Wenen. 

Omstreeks 1775 stelde hij zich aan het hoofd van een 
grote werkplaats, waar een aantal leerlingen werd op
geleid, welke leerlingen later zijn gezellen werden die 
de opdrachten uitvoerden en waaraan de meester dan 
de laatste hand legde. 

In 1791 valt de productie van de werkplaats echter 
plotseling terug. Zijn schilderstukken worden dan een
voudiger en rustiger. 

Het werk van Schmidt, die de bijnaam verwierf van 
Kremser-Schmidt, dat thans bekend is, wordt op on
geveer 1000 schilderijen van allerlei formaat gesteld. 

Op 28 Juni 1801 overleed hij te Stein op 83-jarige 
leeftijd. Zijn nalatenschap aan etsen en schilderijen, 
zowel eigen als anderer werk, werd door zijn erfgena
men voor 10.000 Oostenr. guldens te koop aangeboden 
aan de Dominikaner abt Hagenauer van de St. Peter 
te Salzburg. De inventaris daarvan werd kortelings 
terug gevonden. 

(Ontleend aan mededelingen van 
Dr. Karl Garzarolli-Thurnlackh). 

Philatelistisch allerlei 

Dat de U.P.U.-zegels een onderwerp zouden worden 
waaraan vele speculanten zich zouden wagen, valt in 
philatelistische kringen zeker niet te verwonderen, want 
zelfs sommige staten maakten zich hieraan meer of min 
schuldig. Thans vernemen wij uit „Philatelie Post", een 
Engels blad, dat in Honduras van de 10.000 series dezer 
zegels er op normale wijze slechts 6.600 zijn verkocht. 
De overige 3.400 series zouden in handen zijn van een 
drietal personen in dat land, die zeker zullen trachten 
hieruit een slaatje te slaan. 
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vTEDERLANDSCHE VEREENIGING 
l̂ an POSTZEGELVERZAMELAARS 
Beer.: P. J. M. Boel, Bosboom Tous-
^aintlaan 63, Hilversum. 
lededelingen van het secretariaat: 

(n de Algemene Vergadering, gehou-
len op 3 Mei j.1. is de heer W. P. 
^osterus Pzn. benoemd tot ere-
i'oorzitter der vereniging. De heer 
ir. J. M. Böeseken is afgetreden als 
Ie secretaris. De Algemene Verga
dering van 3 Mei j.1. 'genoemde tot 
zijn opvolger de heer P. J. M. Boel. 

[Verzocht wordt alle briefwisseling, 
ook die betreffende de ledenadmini-

Istratie te zenden aan de Ie Secreta-
Iris, adres Bosboom, Toussaintlaan 
163 te Hilversum, Tfn. K 2950-2612. 
l ln plaats van de heer C. J. Stikkel 
lis als Secretaris van de afd. Dja-
Jkarta benoemd de heer J. C. Wink, 
(p/a de Javasche Bank, Posttrommel 
|35 te Djakarta. Het adres van de 
Secretaris van de afd. Nijmegen, de 
heer B. A. Ontrop is thans Zebra-

I straat 3. 
Nieuwe leden: Zie de aanmeldin

gen in het Mei-nummer. 
Aanmeldingen: 1828 F. C. M. Ban

ning, Arnhemseweg 8, Otterlo, 
(Gld.); 1826 D. Dronkert, p /a B. P. 
M. Pladju, Sumatra Selatan; 1802 
B. A. Horsting, Limah Hitam Puluh, 
Indonesië; 1803 Mevr. D. Horsting-
Martin, Limah Hitam Puluh, Indo
nesië; 1805 H. J. W. Huisken, p /a 
B. P. M., Pladju, Sumatra Selatan; 
1827 E. A. Mesritz, p / a B.P.M., 
Pladju, Sumatra Selatan. 

Aanmeldingen per l /7- '51: 1857 
A. Assink, Adr. van Ostadelaan 113, 
Utrecht; 1830 J. O. B. Bot, van 
Montfoortstraat 63, Voorburg; 1861 
J. D. Daubanton, August Faliseweg 
27, Wageningen; 1864 P. Derksen, 
Brinklaan 162, Bussum; 1863 B. M. 
P. van Griethuysen, Huyghenslaan 
53, Arnhem; 1859 Fr. Th. Gruter, 
Staalstraat 31, Utrecht; 1858 P. van 
Heijst, Oranjelaan 8, Doorn (oud-
lid); 1840 E. E. de Jong, Patroclos-
straat 2", Amsterdam-Z.; 1847 St. 
Prost, Schoutenstraat 37, Hoorn. 

Weder ingeschreven: 2052 G. H. 
D. Vos, p/a W. Burger, Djalan 
Radja 6, Medan, Indonesië. 

Overleden: 522 J. Breuer; 1727 
J. P. A. Brand; 159 H. N. Tetterode. 

Bedankt: 1151 G. P. Jongejan; 
1601 W. Selie; 1386 P. van Sprang. 

Ingetrokken aanmelding lidmaat
schap: 1473 Mej. B. Zeeman. 

Afgevoerd per ultimo 1950: 1735 
T. H. Broersen; 529 P. K. Mensink; 
2011 P. Sandman; 1217 A. J. van 
Wiechen. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 
1766 D. J. Boef; 1048 Ir. E. E. de 

Bruyn; 411 J. Hofkamp; 268 A. Hop
man; 1182 G. Krijt; 815 P. J. 
Richardson; 1941 J. Roost; 1613 
K. de Ruiter; 366 J. Sijm; 1621 
G. Th. Teunissen; 821 A. van de 
Ven. 
Verbetering Jaarboek 1951: : 
Ledenlijst: alsnog, opnemen: 533 
M. H. Poley, Textielweg 2, Apel
doorn. Wijziging voorletter: 1059 
Ir. E. Stapf f moet zijn Ir. F. Stapf f. 

POSTZEGELVERENIGING 
„BREDA". Secr.: C. A. Otter, Ul-
venh.laan 34, Breda. 

Nieuwe leden: 617, S.NOG., J. P. 
Ruedi, Rechtstraat 27, Maastricht; 
260, S.E.NOG.EUR.B.E., /J. C. Sta-
kenburg, Bavelselaan 14, Breda. 

Voorgehangen: E. J. Hubertus, 
Geertruidenberg. 

Overleden: Ph. Tammen, Breda. 
Geroyeerd: J. L. v. Es, Rotterdam; 

D. M. Govaerts, Breda; P. J. v. Hal, 
Oostburg; G. A. F. Jans, Oosterhout; 
A. P. Jobse, Breda; A. S. v. Kervel, 
Breda; H. L. Lockfeer, Breda; A. 
Noorlander, Breda; P. Roukens, Den 
Haag; Th. Schreurs, Oirschot. 

Vergaderingen: Bestuursverg. 18 
Juni a.s. 20 uur, „de Beurs". Leden
vergadering 25 Juni a.s. 20 uur, 
„Moderne". Jeugdverg. 1 Juli 10.30 
uur, „Moderne". 

Op de a.s. ledenvergadering zal 
de heer v. Gurp een lezing houden 
over Beeldverzamelen, waarbij na 
afloop gelegenheid is to+ debat. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM, Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam.Z 2 
Ledenvergadering op Vrijdag 29 
Juni 1951 te 20.15 uur in hotel 

,,Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam-C. De veiling wordt ge
houden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatslid: 803 Bruijn, W. K. 
de, Sara Burgerhartstraat 40 I, 
Amsterdam-W. 

Nieuwe leden: 798 Jensch Jr., 
C.H., Ruysdaelstraat 1 hs., Amster
dam-Z.; 12 Postema, R., Heren
gracht 227, Amsterdam-C. Voorts 
de candidaatleden, genoemd in het 
nummer van Mei. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 
379 B. W. van Driel; 483 W. Ossen-
dorp; 144 F. F. Titjen. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: Ir. M. Brink-
greve, Ananasstraat 93, 's Graven-
hage. 

Nieuw lid: A. Sevenster, Kanaal
weg 94, 's Gravenhage. 

Candidaat-leden: Mevr. L. Nelis-
sen, van Diepenburchstraat 53, 
's Gravenhage; G. van Tienhoven, 

Juliana v. Stolberglaan 321, 's Gra
venhage. 

Vergadering op Donderdag 28 Juni 
te 20.00 uur in Diligentia. De agenda 
wordt per convocatie bekend ge
maakt. 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN 
VEREENIGING. Secr.: H. G. van de 
Westeringh, Tolsteegsingel 17 bis, 
Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 
19 Juni a.s. des n.m. 8 uur ten huize 
van de heer Reintjes. 

Ledenvergadering op Dinsdag 26 
Juni a.s. des n.m. 8 uur in „Tivoli" 
van 7.30-8 uur ruilen. Landenwed-
strijd; Denemarken tot 1926. 

Nieuwe leden: 1 Candidaat-lid, 
vermeld in het Meinr. 

Candidaat-leden: Mr. E. L. J. 
Besier, Ramstraat 1, Utrecht (E); 
A. C. M. Oor, Soerabajastraat 18, 
Utrecht (E); A. W. M. Taris, Hee
renstraat 23 bis, Utrecht (E). 
INT. VERG. „PHILATELICA", 
Secr.: J. A. C. Achilles, Zuiderpark-
laan 249, Den Haag. 

Overleden: G v 2103 Mej. C. F. 
V. Swieten de Blom. 

Bedanken: Gv. 112 J. L. Graven; 
Ze. 2850 J. H. Boom. 

Afvoeren: Jl. Dr. 19 N. Brouwn 
(23-12-'34). 

Afvoeren intrekken: ld. 2907 Ir. 
J. G. Brinks, Meentweg 42a, Bus
sum. 

Bedanken intrekken: Gv. 166 G. 
E. J. Bleeker, L. v. Middenburg 30, 
Voorburg. 

Royement intrekken: ld. 61 J. C. 
F. Heymans, Boeierstraat 21a, Rot
terdam; Gv. 1679 A. C. Groenendaal, 
Einddorpstraat 27, Voorburg; ld. 
3454 W. Neeleman, IJselstraat 19, 
Velp (G.); Gv. 3730 P. H. Weyer-
man, Stephensonstraat 37, Den 
Haag. 

Candidaatsleden: Afd. Aalsmeer: 
Ar. 2976 N. D. Faber, Marktlaan 17, 
Hoofddorp; Ar. 2972 J. Holtman, 
Zijdstraat 5, Aalsmeer; Ar. 2947 
J. T. Verkerk, Dorpsstraat 23, Uit
hoorn. Afd. Emmen: Em. 2950 K. W. 
Botbijl, H. Tresingstraat, Emmen. 
Afd. Goes: Gs. 2946 W. J. Pieters, 
Middelburgsestr. O, Goes. Afd. 
's-Gravenhage: Gv. Jl. 20 T. Moodij, 
Goeverneurlaan 269, Den Haag; 
Gv. 2951 A. C. J. L. Bachofner, Rijs-
wijkseweg 666, Den Haag (oud lid 
842); Gv. 2954 K. F. N. Gilbert, 
Tomatenstraat 44, Den Haag (oud 
lid 1659); Gv. 2956 P. G. H. Jansen, 
Nieuwe Parklaan 61, Den Haag; Gv. 
2957 T. Kaatee, Rotgansstraat 36, 
Den Haag; Gv. 2958 W. J. G. Schott, 
Ruijsdaelkade 4, Rijswijk (Z.-H.); 
Gv. 2960 H. J. M. Vrijmoed, Laan 
V. Meerdervoort 798, Den Haag. In
dividueel: ld. 2900 H. L. M. J. Ba-
zelmans, Nassaulaan 18, Oegstgeest; 
ld. 2978 J. V. d. Vate, P. O. Box 266, 
Vienna-Virginia (U.S.A.). Afd. 
Utrecht: Ut. 2977 F. Scholten, Jos. 



122 NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE Juni 1951 

Haydnlaan 25, Utrecht. Afd. Vlis-
singen: Vn. 2975 A. D. F. Boonstra, 
Badhuisstraat 21, Vlissingen. Afd. 
Zeist: Zt. 2944 W. F. Philippens, 
Steniaweg 2, Zeist (oud lid 1679); 
Zt. 2969 J. A. L. Smithuis, Slotlaan 
105/107, Zeist. 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: K. Bui-
ter, Marathonweg 40 hs, Amster-
dam-Z. 

Ledenvergadering 3 Juli 1951. 
Ruilavond 17 Juli 1951. In de maand 
Augustus geen bijeenkomsten. Alle 
bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond 
in „Hotel „De Kroon", Rembrandt-
plein 17, Amsterdam-C. Aanvang 
half acht. Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: 103 Mevr. L. Groe-
nendijk-Meystre, Vondelstraat 22, 
Amsterdam-W.; 114 W. E. J. Schulz, 
Irislaan 8, Heemstede; 117 J. J. Dam, 
Buyskade 3, Amsterdgm-W.; 128 
W. van Merkom, Vrolikstraat 269-11, 
Amsterdam-W. 

Candidaat-leden: 133 Mevr. C. M. 
A. de Buhr-v. d. Sloot, Rokin 40, 
Amsterdam-C; 146 D. J. Fernandes, 
Hemonylaan 16, p / a Gijzen, Am-
sterdam-Z. 

Weder opvoeren: 333 T. G. Pu-
plichuizen, Sarphatipark 66, Am-
sterdam-Z. 

Schorsen, wegens niet-betaling 
contributie: 567 S. Boomgaard; 863 
P. J. Durian; 613 A. J. T. H. van 
Hees; 1081 G. H. v. d. Klok; 549 Joh. 
Sanou; 901 W. R. A. Wehn; 489 M. 
Wielinga; 454 R. van Zuylen. 

ROTTERDAMSCHE PHILATE
LISTEN VERENIGING. Secr.: G. C. 
Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotter
dam. 

Eerstvolgende gewone ledenverga
dering op Maandag 25 Juni 1951 in 
de bovenzaal van Café-Restaurant 
„Du Nord", Bergweg 311 (ingang 
Bergsingel 228) te Rotterdam-
Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 
8 uur. Gewone agenda. Daarna te 
ca. 9.30 uur Veiling. Bezichtiging 
van de kavels op Zaterdag 23 Juni 
in ons clublokaal (bovenzaal Café-
Restaurant „De Zon", Noordsingel 
hk. Burg. Roosstraat te Rotterdam) 
en voor de aanvang van de vergade
ring. Tijdens de voor het Philatelis
tisch Nieuws uitgetrokken tijd zal 
de heer J. Bos, die op de Mei-verga
dering een voordracht hield over de 
vraag „Wat is een postzegel" enige 
hem toen gestelde vragen beant
woorden. 

Het bestuur draagt de volgende 
leden tot royement wegens wan
betaling van de contributie voor: 
25 Dr. J. van As; 41 J. Bodar; 137 
B. Bevaart; 586 D. v. d. Zwart; 608 
C. J. Vlasman; 621 A. P. J. Groffen; 
642 W. Kroger; 741 W. Baars; 771 
J. Pieterse; 803 C. v. d. Heiden; 840 
H. A. Lugtenburg; 909 M. G. Kiela; 

955 D. G. van Veen; 1021 P. Land
man; 1242 G. Visser; 1316 A. A. v. 
d. Bout; 1465 P. v. d. Weide. 

Dit voorstel werd reeds op de 
Mei-vergadering ter kennis van de 
leden gebracht. De toen eveneens 
genoemde leden 340 P. van Veen; 
977 C. H. Verbrugge en 1364 H. G. 
Stek, hebben inmiddels aan hun 
verplichting voldaan. 

Juli-vergadering 
De Juli-vergadering zal worden 

gehouden op Maandag 30 Juli a.s. 
in „Du Nord". 

Nieuwe leden: 468 P. J. van 
Amersfoort, Brigantijnstraat 21a, 
Rotterdam W 2; 478 M. Koning, 
Claes de Vrieselaan 112, Rotterdam 
C 2; 505 J. C. F. Lodewijks, Prins 
Mauritssingel 54 b, Overschie (ing. 
l /7/ '51); 549 J. J. Schölte, Swam-
merdamsingel 5 b, Schiedam; 557 N. 
Singer, Breugelstraat 3, Rotterdam 
Z 2; 568 Th. Taconis, Rusthofstraat 
6, Rotterdam N 1; 589 A. H. Tam-
merijn, Baljuwstraat 36, Rotter
dam C 2. 

Afgevoerd als lid: 94 J. de Weijer; 
167 M. van Brandwijk; 230 J. van 
Dongen; 339 C. B. Greve; 469 H. D. 
V. d. Wiel; 502 Mej. T. Hekker; 566 
E. A. Fok; 634 H. Hozemans; 807 
B. G. G. van Eerd; 1232 M. B. v. d. 
Wilt; 1274 P. C. Kop. 

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

Nieuwe leden: 348 C. van Burken, 
Hoofdstraat 26, Velp; 267 M. L. 
Udink ten Cate, Kastanjelaan 3, 
Ellecom; 584 P. J. J. v. d. Kolk, 
Irenelaan 7, Bennekom; 487 Dr. D 
J. A. Westerhuis, Utrechtseweg 50, 
Arnhem. 

Overleden: 124 Mr. G. J. Pare. 
Afvoeren wegens vertrek naar 

het buitenland: 267 J. Ceelie. 
Schorsingen: 102 W. Mol; 167 W. 

S. Jaquet. 
Rectificaties: 397 K. Tutein Nol-

thenius, Eekmolenweg 6, Wagenin
gen, werd vorige maand per abuis 
afgevoerd, blijft echter lid; 582 Th. 
Wendriks werd opgegeven als ge
royeerd, moet zijn geschorst; 228 
P. Metzemakers idem, moet even
eens zijn geschorst. 

NEDERLANDSCHE PHILATE
LISTISCHE VEREENIGING „OP 
HOOP VAN ZEGELS" TE HAAR
LEM. Secr.: M. W. van der Koog, 
Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

Candidaat-leden: 37 C. J. M. v. d. 
Weiden, lordensstraat 69, Haarlem; 
47 P. J. F. van Leeuwen, Amster
damsestraatweg 56, Halfweg; 236 A. 
K. J. Muller, Zeestraat 94, Bever
wijk. 

Mededeling: Jaarvergadering: Za
terdagmiddag, 3 uur, 30 Juni a.s., 
bij Brinkmann, Grote Markt, Haar
lem. 

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

Vergadering op Woensdag 27 Juni 
1951, 's avonds te 8 uur precies in 
de bovenzaal van Café-Restaurant 
„De Kleine Burcht", Nieuwe Rijn 
19, Leiden. Gewone agenda. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 
201 F. Overdijk. 

Volgende vergadering: Woensdag 
25 Juli 1951. 

Jeugdafdeling: Elke 1ste Dinsdag 
van de maand in het V.C.F.-huis, 
Gerecht 10, Leiden. 

Beurs- en ruilavond: Elke 2de 
Woensdag van de maand in de 
bovenzaal van de Chem. School, 
Rapenburg 30. 

Afd. Noordwijk: Convocatie wordt 
gezonden. 

Afschrijven: 177 J. Muns. 
PHILATELISTEN VERENIGING 

„GRONINGEN". Secr.: W. H. de 
Jonge, Bilderdijkstraat 6 A, Gro
ningen. 

Candidaat lid: Tj. Langius, Park
weg 49A, Groningen. 

Onze eerstvolgende vergaderingen 
vinden alle plaats in „Suisse, Here
straat, n.l. 25 Juni, 3 Sept., I Oct. 
en 29 Oct. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL 
VERZAMELAARS „DE ZAANSCHE 
ZEGELZOEKERS". Secr.: N. J. 
Steyn, Bosjesstraat 18, Koog a. d. 
Zaan. 

Onze eerstvolgende vergadering 
zal worden gehouden op Donderdag 
27 September 1951 in de Posthoorn, 
Stationsstraat 5, Zaandam. U ont
vangt tijdig tevoren alsnog een uit
nodiging. 

Nieuwe leden: 43 A. K. J. Muller, 
Zeestraat 131, Beverwijk (oud-lid); 
61 L. Geeroms, Klamperspad 12, 
Zaandam; 66 W. P. v. d. Ven, West
zijde 23B, Zaandam (oud-lid). 

Bedankt: 198 J. de Haan. 
VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DELFT". Secr.: 
J. A. V. d. List, Delfgauwseweg 199, 
Delft. 

Nieuw lid: 172 A. de Graaff, Prof. 
Kransstraat 7, Delft. 

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

Overleden: 36 V. F. A. M. Stassar. 
Bijeenkomsten: Maandag 2 Juli 

Beursavond; Maandag 16 Juli leden
vergadering. Beide om 20.00 uur in 
Restaurant „In de Gouwe Poort", 
Vrijthof 50. 
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STICHTING PHILATELISTEN-
KRING AMSTERDAM (S.P.A.) 
Secr.: L. van Os, v. Tuyll v. Seroos-
kerkenweg 100, Amsterdam-Z., Tel. 
96305. 

In tegenstelling met het bericht in 
een vorig nummer van het maand
blad wordt medegedeeld, dat in de 
maanden Juli en Augustus geen ver
gaderingen worden gehouden. De 
sociëteitsavonden op de 2de Woens
dag in Juli en Augustus gaan echter 
wel door. 

Bijeenkomsten' in Juni: 13 Juni 
sociëteitsavond; 27 Juni vergade
ring; Juli: 11 Jul i sociëteitsavond; 
Aug.: 8 Aug. sociëteitsavond; Sept.: 
12 Sept. sociëteitsavond; 26 Sept. 
vergadering. 

POSTZEGEL-VERENIGING 
„IJMUIDEN EN OMSTREKEN". 
Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, 
Driehuis. 

Verenigingsbericht. Ruilavond 22 
Juni en 6 Juli (laatste van dit sei
zoen) in het Patronaatsgebouw. Nä 
6 Juli gaan we met vacantie tot 
Vrijdag 7 September a.s. De jeugd
club gaat eveneens met vacantie tot 
8 September. 

PHILATELISTEN VERENIGING 
„AMERSFOORT". Secr.: P. E. Bos, 
Voltastraat 27, Amersfoort. 

Nieuwe leden: J. v. d. Water, Mil. 
Sanatorium, Utrechtseweg, Amers
foort; O. J. Offringa, P. Bothlaan 
No. 3 I, Amersfoort. 

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

Nieuw lid: Mr. T. de Jong Tzn., 
Churchill-laan 294 huis, Amsterdam 
(Z.). 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DORDRECHT". 
Secr. J. Dingemans, Helmerstraat 
11 rd, Dordrecht. 

NieuWe leden: Jorissen,, Veersche 
dijk 275; H. I. Ambacht; L. Gerrit
sen, Adr. V. Bleyenburgstraat 9 zw., 
Dordrecht; A. G. Boet, Nassauweg 
11 B.rd., Dordrecht. 

Afvoeren: J. Puype, Dordrecht. 

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

In het Maandblad van April werd 
als afgeschreven aangegeven de 
heer W. v. d. Sluis, dit is niet juist 
en had moeten zijn: 

Nieuw lid: W. v. d. Sluis, Dahlia
straat 97, Den Helder. 

Voorts ingeschreven als nieuw lid: 
E. Withoff, de la Reystraat 29, Den 
Helder. 

POSTZEGELVERENIGING „DE 
PHILATELIST" TE GELEEN. 
Secr.: C. D. C. Weverling, Kwik-
staartstr. 14, Geleen. 

Nieuw lid: J. Nobel, Hachenstraat 
No. 65, Kerkrade. 
EERSTE SURINAAMSE PHILATE-
LISTEN-VERENIGING. Secr.: Me
vrouw C. Hartogh, Zwartenhoven-
brugstraat 54, Paramaribo. 

Nieuwe leden: per 1 Maart 1951: 
110 P. E. W. la Rose, Prins Hen
drikstraat 6, Paramaribo; per 1 Mei 
1951: UI J. J. Verbrugge, Koning
straat 87, Paramaribo. 

Bedankt als lid: per 1 Juli 1951: 
57 F. J. J. M. Puts; 59 John Ph. 
Schneider. 

De leden worden verzocht hun 
contributie tot en met 1951 aan te 
zuiveren vóór 1 Juli 1951. 

POSTZEGELVER. „HEERLEN" 
Secr.: C. van Dishoeck Hindestraat 
24, Heerlerheide. 

Overleden: P. Hollewijn. 
Nieuwe leden: D. W. van der Ster, 

Prins Hendriklaan 137, Brunssum; 
J. van Benthem, Hazekampstraat 58, 
Brunssum; F. Hunscheid, Orussche,-
mig 15, Heerlen; J. H. Visser, Burg. 
Waszinkstraat 3, Heerlen. 

Eerstvolgende vergadering: Dins
dag 3 Juli e.k. 

Eerstvolgende beursavond: Woens
dag 11 Juli e.k. 
POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: tijdelijk bij de 2e secr. K. 
Kouwenberg, Tesselschadelaan 110, 
Den Haag. 

Candidaatsleden: G. Weytze, Re-
gentesselaan 267, Den Haag; E. E. 
V. Stijn, van Bassenstraat 123, Den 
Haag. 

Bedankt: No. 137 J. L. Graven. 
NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN POSTZE
GELVERZAMELAARS. Secretaris: 
J. C. Norenburg, Weltevredenlaan 71, 
Driebergen. 

De secretaris deelt U hierbij mede, 
dat hij wederom telefonisch aan zijn 
woning is aangesloten onder K 3438 
no. 8640. 
Wisselbeker. Zij, die op de a.s. Phila-
telistendag, te houden op Zaterdag 
25 Augustus 1951 te 's-Gravenhage, 
mede willen dingen naar de door de 
Ned. Bond uitgeloofde Wisselbeker, 
gelieven daarvan vóór 1 Juli a.s. 
kennis te geven aan de bondssecre
taris, onder opgave van het onder
werp van hun voordracht. Rekening 
dient er mede te worden gehouden, 
dat de duur van iedere voordracht 
de tijd van 20 minuten niet mag 
overschrijden. 

De heren secretarissen der bij de 
Bond aangesloten verenigingen zul
len eerstdaags een formulier ont
vangen, waarop ingevuld dienen te 
worden het aantal leden der vereni

ging op 1 Juli 1951, en de namen 
der afgevaardigden en eventuele 
vervangers voor de a.s. algemene 

.vergadering van de Bond, welke op 
24 en 25 Augustus a.s. te 's-Gra
venhage zal worden gehouden. 
Spoedige terugzending der ingevul
de formulieren wordt dringend ver
zocht. 

Jubileumwerk 1952. In verband 
met het voornemen van de Ned. 
Bond om in 1952 ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van de 
Nederlandse postzegel één of meer 
boekwerken of werkjes op philate
listisch gebied uit te geven, zou 
het bondsbestuur gaarne vernemen 
of er wellicht Philatelisten zijn, die 
zich in staat achten een volledige 
behandeling te geven van de post
zegeluitgiften z.g. „Koningin met 
hangend haar", met kleurvariëtei-
ten, afwijkingen enz. enz. Opgave 
wordt gaarne ingewacht bij de 
bondssecretaris. 

Bondscontributie. De bondspen
ningmeester verzoekt dringend, dat 
de bij de Bond aangesloten vereni
gingen, welke nog geen contributie 
hebben overgemaakt, dit alsnog on
verwijld te doen op het Bondsgiro
nummer 133182. 

Men lette goed op, dat als volgt 
moet worden betaald: 
Ie. naar het aantal leden op 1 Juli 

1950 (let op: negentienhonderd
vijftig), en wel f 0,35 per lid; 

2e. voor het Jubileumfonds f 0,15 
per lid. 

Adres van de Bondspenningmees
ter is thans Stolwijkersluis 3 te 
Gouda. 

Ruilverkeer met het buitenland. 
In de vergunning bevattende de z.g. 
vrije ruil-regeling is de volgende 
wijziging aangebracht. In het ver
volg mag per land en per maand 
een ruilzending worden ingediend 
met als inhoud een waarde van 
f5,— of een halfjaarlijkse ruilzen
ding met als inhoud een waarde 
van f 30,—, zulks tot een maximum
bedrag van f 60,— per jaar. 

Opgemerkt wordt, dat de zen
dingen van f5,— per maand vrij 
zijn van belasting, hetgeen echter 
voor een zending van f30,—• (half
jaarlijkse zending) niet het geval is 
en moet daarvoor dus belasting 
worden betaald. 

Voorts wordt men dringend ver
zocht alle brieven voldoende te 
frankeren en „aangetekend" te ver
zenden. Ook moet een geadresseer
de enveloppe, ruim voldoende ge
frankeerd worden bijgesloten voor 
terugzending van de retourzending. 

Het adres van de bondsvertegenr 
woordiger voor het ruilverkeer met 
het buitenland is: de heer J. G. J. 
Polling, Stolwijkersluis 3 te Gouda. 
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INTERNATIONALE VERENIGING PHILATELICA. 
KLASSE-INDELING en REGLEMENT 

van de 
NATIONALE POSTZEGEL-TENTOONSTELLING 

te 's-GRAVENHAGE 
op 24, 25 en 26 Augustus 1951. 

KLASSE-indeling. 

ERE-klasse 

KLASSE A 
KLASSE B 

KLASSE C 

KLASSE D 
KLASSE E 
KLASSE F 

KLASSE G 
KLASSE H 
KLASSE J 

KLASSE K 
KLASSE L 
KLASSE M 
KLASSE N 

KLASSE O 

Omvat die collecties, die op een Natio
nale tentoonstelling tenminste met een 
eerste prijs, resp. met een gouden me
daille, of op een Internationale tentoon
stelling tenminste met een zilveren me
daille bekroond zijn geworden. 
NEDERLAND. 
UNIE-GEBIEDEN: Ned. Indië. Indonesië, 
Curacao, Suriname, Ned. Antillen, Nieuw 
Guinea. 
STUDIE over een bepaalde EMISSIE ; 
PLAATRECONSTRUCTIES ! 
EUROPA. 
OVERZEE. 
DOMINIONS, KOLONIëN en EX-KOLO-
NlëN, PROTECTORATEN, MANDAAT
GEBIEDEN ! 
LUCHTPOST. 
POSTSTUKKEN. 
ONTWERPEN, ESSAYS, PROEVEN en 
HERDRUKKEN. 
VOORLOPERS. 
AFSTEMPELINGEN. 
BEELDVERZAMELINGEN 
JEUGD-verzamelingen: 
1. tot 14 jaar. 
2. van 14 t /m 18 jaar. 
COLLECTIEVE inzendingen. 

REGLEMENT DER TENTOONSTELLING. 
Art. 1. De tentoonstelling zal gehouden worden in de 

Houtrusthallen te 's-Gravenhage, op Vrijdag 
24 Augustus, van 11 tot 22 uur, op Zaterdag 
25 Augustus, van 10 tot 22 uur en op Zondag 
26 Augustus, van 12 tot 16 en van 18 tot 22 
uur. 

Art. 2. De tentoonstelling zal om^vatten: postzegels en 
wat hiermee in verband staat, een en ander 
als omschreven in de klasse-indeling. 

Art. 3. Als inzenders worden toegelaten Ifeden van 
bij de Nederlandse Bond van Verenigingen 
van Postzegelverzamelaars aangesloten ver
enigingen. 
De inzendingen moeten eigendom van de in
zender zijn. 
De tentoonstellings-commissie behoudt zich 
het recht voor, ter opluistering, ook andere 
verzamelingen toe te laten. 

Art. 3a. Onder collectieve inzendingen (Klasse O) 
worden verstaan collecties, samengesteld uit 
verzamelingen van leden van één Vereniging 
of Afdeling. 

Art. 4. De inzendingen moeten belangrijk zijn en 
netjes, in bepaalde volgorde, op losse vellen 
of kartons zijn opgeplakt. 
De commissie heeft het recht inzendingen te 
weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Art. 5. Gedurende de tentoonstelling mogen geen in
zendingen of gedeelten daarvan worden 
teruggenomen. 

Art. 6. Aanvragen voor plaatsi-uimte dienen te ge
schieden door invulling en inzending in duplo 
van het aanmeldingsformulier. Deze formu
lieren zijn verkrijgbaar bij alle verenigings
secretarissen of bij de secretaris van het Ten-

toonstellingscomité : H. L. Stoffels, Sinaas
appelstraat 23, Den Haag. 

Art. 7. Het Tentoonstellingscomité heeft de bevoegd
heid eventueel minder kaders "beschikbaar te 
stellen dan aangevraagd zijn. In dit geval 
volgt restitutie van het teveel betaalde bedrag. 

Art. 8. Voor de aangevraagde plaatsruimte zal ƒ 3.— 
per kader berekend worden. Afmeting van 
een kader: 
binnenwerks benutbaar 114 x 109 cm 

(1,25 m2). 
Art. 9. De inzendingen worden achter glas tentoon

gesteld. 
Art. 10. Inzenders worden op Donderdag 23 Augustus 

van 10 tot 21 uur in de gelegenheid gesteld 
hun inzendingen op de voor hen bestemde 
plaats op te stellen. Inzenders die hiertoe niet 
in de gelegenheid zijn, kunnen zich van te 
voren met de Commissie hierover in verbin
ding stellen, welke dan voor het opstellen, 
eventueel later verwijderen en retourneren 
zorg zal dragen. Een en ander echter zonder 
verantwoordelijkheid voor Commissie of Ver
eniging, terwijl eventuele kosten voor reke
ning van inzender komen. 

Art. 11. De vereniging kan generlei aansprakelijkheid 
aanvaarden voor het tentoongestelde. Ver
zekering en risico van het tentoongestelde is 
geheel voor rekening van inzender. 

Art. 12. Het wegnemen der inzendingen zal door de 
inzenders of hun schriftelijk gemachtigde 
kunnen geschieden op Maandag 27 Augustus 
van 10 tot 18 uur. 

Art. 13. Voor de wedstrifdklassen A t /m N worden 
prijzen uitgeloofd, bestaande uit voor dit doel 
speciaal vervaardigde medailles: brons-ver
gulde, brons-verzilverde en bronzen stand
penningen, alsmede bronzen legpenningen. 
Voor klasse O kunnen diploma's uitgereikt 
worden. 
Alle inzenders in de Ere-klasse ontvangen de 
herinneringslegpenning. Bovendien kunnen in 
deze klasse nog bijzondere prijzen worden 
toegekend. 

Art. 14. Het toekennen der prijzen zal geschieden door 
een Jury, bestaande uit de heren Dr L. Fren-
kel, Rotterdam; Drs A. M. A. v. d. Willigen, 
Den Haag; J. Eygenraam, Schiedam; R. Boe-
kema, Den Haag; S. Keizer, Den Haag. 

Art. 15. Men kan met meerdere inzendingen in ver
schillende klassen deelnemen, doch men dient 
dan voor elke inzending een apart aanmel
dingsformulier in duplo in te zenden. 

Art. 16. Wanneer in een klasse geen der inzendingen 
aan de door de Jury te stellen eisen voldoet, 
is de Jury niet verpicht een prijs toe te ken
nen. De Jury heeft het recht om inzendingen 
met een der beschikbaar gestelde extra-prij-

' zen te bekronen. 
Op de beslissing der Jury is geen beroep mo
gelijk. 

Art. 17. De inzendingen kunnen beoordeeld worden 
op de volgende punten: 
1. Algemene indruk. 
2. Kwaliteit. 
3. Zeldzaamheid. / 
4. Volledigheid. 
5. Philatelistische kennis. 
6. Speurwerk. 
7. Liefhebberij. 

Art. 18. Prijzen zullen zo mogelijk onder vermelding 
van het op de verschillende factoren toege
kende aantal punten, uitgereikt worden na de 
koffietafel op Zondag 26 Augustus. 
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Art. 19. ledere inzender is gehouden een beknopte be
schrijving te geven van zijn inzending (en), 
ten dienste van de officiële catalogus. 
De Tentoonstellingscommissie heeft het recht 
de teksten eventueel te bekorten. 

Art. 20. In het tentoonstellingsgebouw is dag en nacht 
bewaking aanwezig. Alle veiligheidsmaat
regelen, gebruikelijk op een tentoonstelling, 
zijn genomen. 

Art. 21. De Tentoonstellingscommissie kan in haars 
inziens noodzakelijke gevallen, van boven
staande bepalingen afwijken en beslist tevens 
in alle gevallen, waarin dit reglement niet 
mocht voorzien. 

PHILAPOST 1951. 

Wij maken de lezers van het Maandblad attent op de 
volgende, zéér belangrijke punten. 

1. Het Tentoonstellingsreglement heeft enige wijzigin
gen ondergaan. 
Zij, die reeds in het bezit zijn van dit reglement, 
dienen speciale aandacht te schenken aan de om
schrijving van de Ere-klasse en aan enkele wijzigin
gen in de wedstrijdklassen, terwijl de artikelen 13, 
15, 16 en 17 eveneens enkele veranderingen onder
gingen. 

2. Verzekering. 
Het doet ons genoegen aan inzenders het volgende 
te kunnen mededelen. 
Inzendingen kunnen thans collectief verzekerd wor
den voor transport naar, verblijf op en transport 
terug naar enige plaats in Nederland op condities 
"All-Risks", vrij van molest, tegen een premie van 
ƒ 1.75 pro mille. 
Inzenders dienen hiertoe in een apart bijgevoegd 
schrijven de juiste waarde van hun collectie, in gul
dens uitgedrukt, op te geven aan de secretaris van 
het Tentoonstellingscomité, dhr. H. L. Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, Den Haag, onder gelijktijdige 
overschrijving van ƒ 1.75 voor iedere ƒ 1000.— of 
gedeelte daarvan, op giro 315284 t.n.v. Algemeen 
Penningmeester, I. V. Philatelica, Den Haag. 
Zij, die hun formulieren reeds inzonden en alsnog 
collectief verzekerd willen worden, kunnen volstaan 
met inzending van waarde-opgave en storting van 
de verschuldigde premiegelden. 

3. Verlenging inschrijvingstermijn. 
Door het niet-verschijnen van het April-nummer 
zijn wij in moeilijkheden geraakt met de publicaties 
voor en over de Tentoonstelling. Het Tentoonstel
lingscomité heeft derhalve besloten de sluitings
datum voor de inschrijvingen alsnog te verschuiven 
naar uiterlijk 30 Juni 1951. 
Deelname-formulieren aan te vragen en in te zenden 
bij dhr. H. L. Stoffels, Sinaasappelstraat 23, Den 
Haag. 

4. Kaarten met speciale stempels. 
Tijdens de Tentoonstelling zullen speciale, in vier
kleurendruk uitgevoerde kaarten verkrijgbaar wor
den gesteld tegen de prijs van 25 cent per stuk. 
Zij, die deze kaarten, voorzien van de beide speciale 
stempels, wensen toegezonden te krijgen, dienen een 
aanvraag hiertoe te richten tot dhr. H. L. Stoffels, 
Sinaasappelstraat 23, Den Haag, onder gelijktijdige 

overmaking van 30 cent per kaart op giro 315284 
t n.v. Algemeen Penningmeester I. V. Philatelica, 
Den Haag. 
De kaarten -worden dan op de eerste tentoonstel-
hngsdag, voorzien van een zomerzegel van 2 ( + 2) 
cent, over de post toegezonden. 

PHILATELISTISCHE ALLERLEI. 
(Vervolg) 

Ook de Franse P.T.T. leed een ernstig verlies door 
het overlijden van een harer postzegel-ontwerpers. 
Op 2 April jl. overleed n.1. plotseling te Nice de be
kende ontwerper van vele Franse zegels uit de laatste 
jaren, Achille Ouvré. Mooie staaltjes van zijn kunst zijn 
o.a. de zegels Jacques Cartier (1934), Pour sauver la 
race. Ader, La Fontaine en de luchtpostzegels met 
vliegtuig boven Parijs. Ook het 12 fr. zegel Monaco, dat 
bij zijn dood nog niet was verschenen, is van zijn hand. 
Een kundige hand ging hier verloren. 

Te Melbourne (Australië) stond op 20 Maart j.1. een 
employé van de Note and Stamp Printing Branch van 
de Commonwealth Bank terecht voor een jury van 12 
leden, omdat hij zonder toestemming postzegels had 
weggenomen uit de controle van het Gemenebest, aldus 
deelt The Australian Stamp Monthly mede. Hij werd 
door de jury echter vrijgesproken van de ten laste leg
ging, omdat. . . het in dit geval slechts herdenkings
zegels van de „2J d-Vrede" betrof, welke .als proef op 
papier zonder watermerk waren gedrukt. — Je moet 
maar boffen ! 

„Een huwelijk is niet goedkoop", zal koning Farouk I 
van Egypte gedacht hebben, vooral als je je bruid met 
edelstenen wil behangen. Óf dit de aanleiding is ge
weest tot de verkoop van een zeer groot aantal doublet
ten uit de verzameling des konings. vermeldt de ge
schiedenis niet, maar een feit is het, dat door de firma 
J. en H. Stolow een aantal dezer zegels werd geveild, 
waarvan de catalogus een boek van 274 bladzijden 
vormde, bovendien verlucht met 41 photo-bijlagen. Dat 
zal wel wat dollars hebben opgeleverd! 

Wie in de Philatelie „Zweden" tot onderwerp heeft 
gekozen, zal daarbij zeker kennis hebben gemaakt met 
de internationaal bekende schrijver en Maandblad
hoofdredacteur Nils Stränden. Deze stoere en zeer 
kundige philatelist is op 20 Mei j.1. 75 jaar geworden, 
maar zijn werklust op philatelistisch gebied is nog niet 
geblust. Zijn mooie werk „I Filateliens Värd", dat einde 
1948 verscheen, ligt ons nog vers in het geheugen. 

Bij de vele gelukwensen, welke hem zeker die dag 
uit philatelistische kringen over de gehele wereld zullen 
hebben bereikt, voegen wij ook gaarne de onze. 

* * 
De Zwitserse P.T.T. maakt het de verzamelaars 

steeds zeer gemakkelijk en, is onze vraag, gaat zij hier
in niet wat al te ver, niet voor haar zelf, maar voor de 
ware philatelie? Is er op de door haar gevolgde wijze 
nog wel van „verzamelen" sprake ? 

In een boekje van 8 bladzijden maakt deze dienst 
thans alle voorwaarden bekend omtrent de verkoop 
van zegels en afstempelingen op de zegels. Zo kunt U 
zich thans zonder enige moeite, als U maar betaalt, 
alle mooie ronde (32 mm middellijn) reclamestempels 
voor de diverse steden aanschaffen, door de P.T.T. op 
speciale velletjes op een postzegel aangebracht (voor 
ieder stempel een afzonderlijk velletje !) welke zoveel 
mogelijk op de daarop gestelde afstempeling betrekking 
heeft. De lijst der reeds verschenen stempels, omvatten
de 92 verschillende namen, is op aanvrage verkrijgbaar 
en de nog te verschijnen afstempelingen zijn verder in 
abonnement verkrijgbaar. Totaalprijs is thans reeds 
46 Zw. francs. 

Het mag dan mooi zijn, maar kent U enige philate
listische waarde aan een op deze wijze ver k r e g e n 
verzameling toe ? 
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DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS 
DOOR K. E. KöNIG 

(Vervolg). 

(Door een vergissing van de zetter zijn de afbeeldingen 
aan de kop van het vorige artikel omgewisseld en staat 
het groene zegel op de plaats van het bruine en om
gekeerd). 
INLEIDING. 

Bij het begin van mijn onderzoek beschikte ik feite
lijk maar over twee gegevens, één negatief en één 
positief. Het negatieve gegeven was, dat de N.V. Grafi
sche Inrichting van Joh. Enschedé en Zonen — onze 
bekende postzegel en bankbiljettendrukkers — de 
interneringszegels NIET gedrukt hadden. Het positieve 
was de DIENSTORDER No. 49 van het Hoofdbestuur 
der P.T.T. van 3 Februari 1916, die als volgt luidt: 

IUI» I» » » ■ » ■ » » f »Wl l»» '^ 

■ •  ■ '   " • ' *  '  ' ■ ' 

VRIJSTELLING VAN PORT. Bij de militaire 
autoriteiten bestaat het voornemen om ten behoeve 
van de correspondentie tusschen geïnterneerden en 
personen in de tot het postverkeer met Nederland 
toegelaten plaatsen gelegen in het door Duitschland 
bezette gedeelte van België, etiquetten beschikbaar 
te stellen met het opschrift: 

AUG. 1914 
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

INTERNEERINGSKAMPEN 2) 

Stukken voorzien van zoodanige etiquetten zijn 
naar Utrecht te zenden, s) 

De dagteekenstempel is gedeeltelijk op het stuk 
en voor het andere deel op de etiquette af te 
drukken. Bovendien wordt evenals tot dusver, de 
stempel: 

PORTVRIJ 
FRANC DE PORT 
Militaires étrangers 

internes dans les PaysBas 

op de stukken afgedrukt. 

Dit is het enige officiële P.T.T.bericht over deze 
zegels en daar in deze dienstorder van „etiquetten" 
gesproken wordt, is het niet te verwonderen, dat, toen 
de zegels opdoken, resp. bij de verzamelaars bekend 
werden, zich deze onmiddellijk in twee kampen ver

Afb 3 

deelden, waarvan het ene deze „etiquetten" bestreed, 
het andere daarentegen deze „zegels" door dik en dun 
verdedigde. Helaas vergat men daarbij een en ander 
aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, om op 
deze wijze voor de philatelie verschillende van de meest 
elementaire, maar daarom niet minder belangrijke 

A{b 4 

gegevens aan de vergetelheid te ontrukken. Nu, 35 jaar 
later, was alles zoveel moeilijker. De meeste personen, 
die er toen bij betrokken waren, zijn niet meer in leven 
en de enige instantie, die feitelijk alles BEHOORDE 
te weten, de militaire autoriteit, kon in haar archieven 
omtrent deze materie riiets vinden, hetgeen uit bijgaand 
schrijven, dat ik als antwoord op mijn brief met een 
twaalftal vragen ontving, blijkt: 
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MINISTERIE VAN OORLOG 
CHEF VAN DE GENERALE STAF 
SECTIE KRIJGSGESCHIEDENIS 

No. 784 

'sGravenhage, 19 September 1949. 
Kanaalweg 2, Tel: 557566. 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 12 September 
j.1., gericht aan Zijne Excellentie de Minister van 
Oorlog, betreffende interneringszegels/1916, 
welke ter behandeling naar de S.K. is doorge
zonden, deel ik U mede, dat hieromtrent bij de 
S.K. niets bekend is. 
Bij nadere informatie kunt U zich wenden tot 
de Dir. Postmuseum, Zeestraat 82 te 'sGraven
hage, welke U inlichtingen kan verstrekken. ■») 

De Generaal Majoor b.d. 
Hoofd Sectie Krijgsgeschiedenis. 

(w.g.) Van Hilten. 
Aan 5) 

POSTVERKEER VOOR GEÏNTERNEERDEN 
De aanhouder wint! Ik wendde mij opnieuw tot het 

Ministerie van Oorlog met het verzoek, om mij t | p 
minste enkele oudere ambtenaren ten departemente' of 
personen, die nauw bij de internering betrokken waren 
geweest, op te geven. Ik kreeg een adres en werd 
bovendien attent gemaakt op een boekwerk over de 
mobilisatie 1914/18''), waarin een stuk over de post
dienst der gemterneerden voorkwam. In het in dit boek 
voorkomende artikel „DE INTERNEERING HIER TE 
LANDE" door de toenmalige commandant van het 
interneringsdepot AMERSFOORTZEIST, wijlen Gen.
Maj. J. T. Oosterman, worden op de pagina's 820/21 
inderdaad enige regels aan het postverkeer gewijd. 
Over de zegels wordt echter met geen woord gerept, 
wel over de later uitgegeven briefkaarten met aange
hechte antwoordkaart (zie afb. 5 en 6). Daar deze 
regels de postdienst der geïnterneerden in het algemeen 
behandelen, kan ik niet nalaten, ze hier in hun geheel 
te laten volgen: 

Afb 5 
Antwoordkaart, te gebruiken voor bericht aan geïnterneerde 

7. POSTVERKEER. 
De geïnterneerden genoten m het binnenlandsch 

postverkeer dezelfde voorrechten als de Nederland
sche militairen, nl. portvrijdom van brieven tot 
20 G., van briefkaarten en van drukwerken en 
nieuwsbladen tot 100 G. Op 20 September 1915 trad 
hierin de bekende beperking. ') 

Volgens het algemeen postverdrag van Rome in 
1906 waren ook de frankeering van stukken de 
rechten van aan teekenen voor geïnterneerden vrij. 

De geïnterneerde Duitsche en Engelsche militairen, 
zoo ook de Belgische, doch slechts ten deele, ver
keerden dus bij hunne briefwisseling in eene voor
deelige positie. Daarentegen was het postverkeer 
van Belgische militairen met Belgié en omgekeerd 
zeer moeilijk. 

Aanvankelijk richtte zich dat verkeer op Calais, 
later op Aken (zie afb. 7). De Nederlandsch
Belgische grens was voor dit verkeer gesloten. Veel 
van de correspondentie bereikte haar bestemming 
niet. Begin Januari 1915 werd door de Duitsche 
autoriteit de correspondentie met België stopgezet; 
in Februari weer toegelaten, doch slechts met 
Brussel, Luik, Verviers en Antwerpen. In Mei 1915 
deed de Duitsche Regeering o.a. kennen, dat de 
Belgische geïnterneerden hier te lande geen recht 
hadden op briefwisseling met hunne familieleden 
in België. In October d.a.v. werd dit verkeer geheel 
opgeheven verklaard; brieven en briefkaarten 
werden aan de afzenders teruggezonden. In Decem
ber werd nog door het Duitsche gezantschap te 
'sHage bekend gemaakt, dat de Duitsche Censuur
autoriteiten te Aken niet meer in staat waren de 
groote menigte brieven en briefkaarten naar België 
te onderzoeken. 

Afb 6 
Voorzi jde der kaart, te gebruiken door geïnterneerde 

Collectie J E. du Cell iée Muller, Baarn 

Alle stappen, die door onze Regering uit een huma
niteitsoogpunt gedaan werden om verandering in 
deze beslissing te brengen, leidden er toe, dat slechts 
eene correspondentie van geïnterneerden met hunne 
familieleden in het GeneraalGouvernement van
België wonende, zou worden toegelaten, ten aanzien' 
van briefkaarten met daaraan gehechte antwoord
kaart. 

Deze briefkaarten (zie afb. 5 en 6) zouden in 
Duitschland vervaardigd en aan de Nederlandsche 
Regeering worden toegezonden ter uitdeling aan de 
geïnterneerden; eenmaal per maand konden zij dan 
één briefkaart verzenden en daarop antwoord ont
vangen. De correspondentie op deze wijze van ge
ïnterneerden met familieleden, die in de beide 
Vlaanderen woonden, — operatie en etappengebied 
— bleef uitgesloten. 

Ook het overmaken van geld door de Belgische 
geïnterneerden aan hunne in nood verkeerende 
familieleden, stuitte aan Duitsche zijde op bijna 
onoverkomelijke bezwaren. Eerst in September 1916 
werd postwisselverkeer mogelijk gemaakt met alle 
plaatsen in het GeneraalGouvernement. Naar 
plaatsen m het etappengebied kon dit slechts door 
tusschenkomst van onzen Minister van Buiten
landsche Zaken. 
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Afb 7 

Over genoemde br i e fkaa r t en m e t aangehech te a n t 
woord l i aa r t vond ik bij mijn bezoek a a n de Cent ra le 
Bibl io theek v a n het Minis ter ie v a n Oorlog nog de vo l 
gende gegevens. In een door de i n t e rne r ingsd iens t nä 
opheffing der k a m p e n a a n Zijne Excel lent ie de Minis ter 
v a n Oorlog u i tgeb rach t lijvig vers lag 8) s taa t op blz. 
704 e.V.: 

l ede re m a a n d zou door de Direct ie v a n den D ui t 
schen pos t  en t e legraafd iens t in België a a n de 
Neder l andsche regeer ing he t benoodigde a a n t a l 
dezer br i e fkaa r t en w o r d e n toegezonden, ove reen 
k o m e n d e m e t he t a a n t a l ge ïn te rnee rden , wier fa
mi l ie w o o n d e i n h e t gebied v a n he t G e n e r a a l 
G o u v e r n e m e n t , v e r m e e r d e r d met nog een a a n t a l 
k a a r t e n , bes t emd voor onvoorziene dr ingende ge 
val len . 

De Neder l andsche Regeer ing zou d a n dit benoo
digde a a n t a l k a a r t e n opgeven en n a toezending aan 
de ge ïn t e rnee rden u i t r e iken . 

Ingevolge de bepa l ing v a n ar t . 16 in de Haagsche 
Convent ie w a r e n de k a a r t e n por tv r i j . 

De kos ten de r te l eve ren k a a r t e n zouden door de 
Neder l andsche Regeer ing moeten w o r d e n vergoed, 
bl i jvende he t aan h a a r overge la ten voor de ui t te 
r e iken k a a r t e n den prijs vas t te stel len. 

Bij schr i jven v a n 27 J u n i 1916 zond de Dui tsche 
gezant de eers te br ie fkaar ten , ten getale van 20.000. 

Deze k a a r t e n w a r e n bes temd voor 19673 ge ïn t e rnee r 
den, wie r famil ie woonde in he t Gen. Gouv . België, 
dus m e t ui tzonder ing v a n de beide Vlaande ren , die als 

2) Bü de brume — nooit in gebruik gekomen — zegel is de 
volgorde anders. Zie afb 1 en 2. 
' ) In Utrecht was gevestigd het ,,Expeditiebureel Nederland
België". Het kantoor Utrecht fungeerde dus als uitwisselings
Kantoor. 
i) Het was de geachte briefschrijver ontgaan, dat ik reeds 
lang met het Postmuseum in contact stond en dat men daar 
van deze aangelegenheid verder ook niets wist. 
5) Alle in deze studie opgenomen of vermelde brieven zijn 
aan mi] gericht en bevinden zich in mün bezit 
«) Kapitein J. Kooiman, DE NEDERLANDSCHE STRIJD
MACHT EN HARE MOBILISATIE IN 1914. Uitgave van 
HERMAN DE RUITER, ARNHEM, zonder jaartal. (Dit m 
afleveringen verschenen boekwerk is inmiddels een zeldzaam 
boek geworden, dat slechts enkele bibliotheken bezitten). 
7) Van 20 September 1915 af werd de portvrijdom van brieven 
in het binnenlands verkeer opgeheven; die voor briefkaarten 
bleef bestaan, doch alleen voor gewone en niet voor handels
of zakencorrespondentie. Dagbladen of tijdschriften die ten 
minste eens per maand uitkwamen en niet zwaarder dan 100 gr. 
waren, werden eveneens nog portovrij verzonden. De bepaling 
voor het merken der portvrije stukken werd gehandhaafd. De 
portvrijdom van correspondentie der geïnterneerden naar het 
buitenland bleef op de bestaande voet voortbestaan 
8) GESCHIEDENIS DER INTERNBERING (5 delen !) 

opera t i e  en e t appengeb ied o n d e r mili ta i r gexag s ton 
den. 

Voor de eers te zend ing v a n 20.000 kaa r t en w e r d door 
tussenkomst v a n ons D e p a r t e m e n t van Bui ten landse 
Zaken aan de Keizer l i jke Dui t s e Pos t  en Telegraaf
admin is t ra t i e te Brusse l e e n b e d r a g van RM 280.— 
overgemaakt . 

Later werd dit a a n t a l v e r h o o g d tot 27.000 k a a r t e n pe r 
m a a n d . Aldus geschiedde t o t 3 F e b r u a r i 1917. De d a a r 
op volgende zending k w a m eers t op 28 Maar t en w a s 
voor twee m a a n d e n tegeli jk bes t emd , hetgeen voor taan 
zo bleef. 

(Wordt vervolgd) 

UIT DE OUDE DOOS" 
door W. B. Brocx, 

WETENSWAARDIGHEDEN EN 
MERKWAARDIGHEDEN. 

VI. 

I. Een officieel postzegel zonder frankeerwaarde. 

Bijna iedere v e r z a m e l a a r v a n bu i t en Europa zal dit 
zegeltje wel bezi t ten, m a a r s lechts weinigen zul len 
weten , da t de f r a n k e e r w a a r d e v a n dit zegel nu l was . 
Het betref t Tun i s Y v e r t nr , 48. 

Dit is de 5 cent imes groen v a n 1906, die een f r a n k e e r 
w a a r d e v a n 5 cent imes had , m a a r w a a r v a n die w a a r d e 
tot nu l her le id is door de o p d r u k v a n een rood kru i s en 
het doorha len m e t 2 s t r epen v a n de oude waarde . 

Met Yver t nr . 49 is he t ook m a a r een r a a r geval . 
Dit is nr . 33 m e t als o p d r u k a l l één een rood kru is , d u s 
geen s t repen. A a n het zegel is nie t te zien, hoe groot 
de nomina le w a a r d e is, en e v e n m i n , hoe groot de t oe 
slag is. M e n be taa lde voor h e t zegel 15 c , dus de w a a r 
de, die e r op staat . D a a r v a n w a s de f r a n k e e r w a a r d e 
v e r m i n d e r d tot 10 cent imes , d e toes lag was 5 cent imes . 

Voor be ide zegels gold d u s , d a t door de Rode K r u i s 
opdruk , de f r a n k e e r w a a r d e 5 cen t imes lager was ge 
steld. 

Nr. 49 da tee r t v a n F e b r u a r i 1915, nr . 48 van 15 F e 
b r u a r i 1916. 

I I . Een voorspelling uit het jaar 1893. 

In de Echo de la Timbro log ie d.d. 15 J u n i 1893 is 
te lezen. 

In 100 j a a r zal er wel hee l w a t ve rande rd zijn. In 
1992 zal m e n v luggere v e r k e e r s m i d d e l e n hebben . 
Voor he t ve rvoe ren v a n b r i e v e n en l ichte pakjes 
zullen vl iegende toes te l len , b e w o g e n door electr ic i 
teit, — „aeros" zal m e n ze n o e m e n —■ in groten ge
ta le gebru ik t worden , en ze zullen alle correspon
dentie vervoeren, waarop m e n geschreven zal heb
ben: „voie des airs". 

Deze voorspel l ing is g e d a a n door V. Flandr in , onder 
het hoofd: „De toekomstige verzamelingen". 

Leuk is dat „lichte pak jes" , t e rwi j l men n u bezig is 
m e t „lichte t anks" , m a a r voor ons, Philatel is ten, is het 
wel treffend, da t in deze voorspe l l ing zo juis t word t 
aangegeven, hoe de v e r z e n d i n g p e r post zal p laa t s 
v inden en hoe de invloed d a a r v a n is geweest op onze 
hedendaagse collecties. 
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I. T. E. P. 1952. 
Op Woensdag 9 Mei jl. was de pers 
uitgenodigd om in het Hoofdkan
toor der P.T.T. een en ander te 
vernemen omtrent de tentoonstel
ling, welke onder bovenstaande 
naam in 1952 te Utrecht zal worden 
gehouden van 28 Juni tot 6 Juli in 
enkele gebouwen van de Jaarbeurs. 
Deze tentoonstelling wordt door de 
P.T.T. georganiseerd in samenwer

king met de Nederlandsche Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars en de Nederlandsche Bond 
van Postzegelhandelaren, ter herdenking van het feit, 
dat 100 jaar geleden in Nederland het gebruik van de 
postzegel werd ingevoerd. De Dir.-Generaal, de heer 
L. Neher, gaf hieromtrent een exposé. De tentoonstel
ling zal als het ware uit twee delen bestaan, nl. een 
posthistorische en een postzegeltentoonstelling, welke 
laatste onder de auspiciën van de Bond een Interna
tionale zal zijn. 

In het ere-comité vinden we de namen van enkele 
ministers vermeld, alsmede die van de vroegere Dir.-
Gen. der P.T.T., Dr M. H. Damme, en de burgemeeste'-
van Utrecht, Jhr. De Ranitz, en enige andere vooraan
staande personen op maatschappelijk gebied. 

In het philatelistisch ere-comité vinden we de namen 
van de vertegenwoordigers der F.I.P., alsmede die van 
vele vertegenwoordigers uit philatelistische kringen der 
diverse landen. Het deed ons genoegen daarbij ook de 
namen aan te treffen van de oud-voorzitters van de 
Nederlandsche Bond van Ver. van Postzegelverzame
laars, de heren Costerus en Oramerus. 

Het uitvoerend-comité is in goede handen, nl. van de 
heer F. A. Hofman, hoofd-directeur Post, met als rech
terhand de vice-voorzitter, de heer T. van Houwelingen, 
verder geassisteerd door de heer Dr R. E. J. Weber, 
directeur van het Postmuseum te 's Gravenhage, en 
enige andere personen, waaronder de huidige voorzit
ter van de Nederlandsche Bond voornoemd, de heer 
P. S. van 't Haaff. Dit comité is gevestigd in het ge
bouw Zeestraat 82 te 's-Gravenhage. 

De tentoonstelling zal een beeld geven zowel van de 
ontwikkeling van de posterijen hier te lande alsmede 
van de postzegels van vele landen gedurende de laatste 
100 jaren. Reeds vele buitenlandse inzendingen, zowel 
van officiële zijde als van particulieren, werden toe
gezegd. 

De postzegeltentoonstelling zal ongeveer 1000 m^ aan 
uitstallingsramen bevatten, terwijl als bijzondere 
attractie door de firma Enschede en Zonen uit Haarlem, 
onze Nederlandse postzegeldrukkerij bij uitnemendheid, 
op de tentoonstelling een viertal bijzondere postzegels 
zal worden vervaardigd, zodat het publiek het ont
staan van de postzegels zal kunnen aanschouwen. Hier- ' 
toe is de z.g. plaatdruk gekozen, omdat dit beter dit 
proces doet zien dan de ingewikkelde machines en 
procédé's, waarin de huidige zegels veelal worden ge
drukt. Deze zegels zullen op een of andere wijze op de 
tentoonstelling verkrijgbaar zijn, zodat het hier geldt: 
Vers van de pers ! 

De heren handelaren zullen tegelijkertijd een inter
nationale handelaarsbeurs organiseren in een der be
lendende gebouwen. 

Over een en ander hopen we geregeld meer aan onze 
lezers te kunnen mededelen, zodat men in 1952 niet op 
goed geluk naar Utrecht behoeft te gaan, maar kan 
weten wat er te doen en te zien valt. 

De naam van deze tentoonstelling is op de gebrui
kelijke wijze een afkorting van „Internationale Ten
toonstelling Eeuwfeest Postzegel", terwijl wij over het 
hierboven afgebeelde embleem der tentoonstelling nog 
het volgende kunnen mededelen. Dit is ontleend aan 
een medaille, welke op instigatie van de toenmalige 
Secr.-Generaal der P.T.T., de heer J. F. van Royen, 
door de kunstenaar Dirk Wolbers te 's-Hage werd ver
vaardigd, om op deze wijze de toenmalige Directeur-
Generaal, de heer Dr Damme, in staat te stellen zijn 
voornemen tot uitvoering te brengen om de P.T.T.-
ambtenaren, die zich gedurende de oorlog in het verzet 
tegen de vijand bijzonder hadden onderscheiden, te 
eren. De kunstenaar legde in de beeldenaar der 
medaille daarom symbolisch de taak van de P.T.T. 
vast, zowel in vredestijd als in oorlogstijd, door de 
weergave van de Mercuriuskop en de nog rokende 
toorts van de oorlog. 

Nadat het ontwerp klaar was en een afdruk was ge
slagen, brachten de Duitsers verandering in de P.T.T.-
leiding en de heer van Royen werd naar een concen
tratiekamp gezonden, vanwaar deze kundige en be
minnelijke persoon helaas niet meer terugkeerde. De 
maquette en proefafslag van de medaille werden daar
na aan het postmuseum toevertrouwd. 

Toen het uitvoerende comité der ITEP op haar eerste 
vergadering deze medaille werd voorgelegd, hebben de 
heren zich terdege afgevraagd of het wel opging om 
deze tentoonstelling te verbinden met iets waarop de 
oorlogsfakkel nog brandende is. Maar deze vraag werd 
door alle leden zonder voorbehoud bevestigend beant
woord, overtuigd als zij zijn dat zij, die de vrede heb
ben willen dienen, ook recht hebben op de toekomst. 

Moge onder dit embleem voor de ITEP een mooie 
vredelievende internationale taak zijn weggelegd, waar
bij zij ten volle moge slagen. 

PHILIPS' JUBILEUM 
POSTZEGELTENXOONSTELLING. 

Bij de feesten "Sixty years of progress", welke door 
de Philips' fabrieken te Eindhoven werden gehouden 
in verband met het 60-jarig bestaan daarvan, deed het 
wel bijzonder prettig aan, dat daarbij in dit wereld
omspannend bedrijf ook voor de Philatelie een plaats 
was ingeruimd en zulks wel op een wijze, die alle lof 
verdient en zeker het hare er toe heeft bijgedragen om 
niet alleen de Philips' naam hoog te houden, maar ook 
om de Philatelie te bevorderen. In de dagen van 14 tot 
20 Mei jl. waarop deze tentoonstelling voor het publiek 
was geopend, werd zij door ruim 3000 personen be
zocht, niet medegeteld een aantal jeugdige bezoekers 
in z.g. schoolverband. 

De kleuters van het Philipspersoneel hadden vanwege 
de feestelijkheden vacantie en zo kon het gebeuren, 
dat hun mooie school aan de Mathildelaan tijdelijk door 
de Philatelisten onder het Philips' personeel in beslag 
werd genomen. Maar als deze lokalen niet als school 
waren gebouwd maar als tentoonstellingsruimte, dan 
zou zulks zeker niemand verwonderd hebben, want een 
mooie, grote, frisse ruimte met ideale verlichting (hoe 
kan dit laatste ook anders bij Philips !) stond de ver
zamelaars ter beschikking. Het tentoonstellingscomité 
had de beschikking over ongeveer 128 m^ postzegel
ruimte, hetgeen voor een bedrijfstentoonstelling, als we 
haar zo noemen mogen, zeker niet gering is. Maar onder 
het Philips' personeel schuilen goede Philatelisten en 
dus 'was de ruimte spoedig gevuld en moest beperking 
worden opgelegd. Het was niet de bedoeling elkaar de 
loef af te steken, maar wel om te tonen welke mogelijk
heden en ontspanning de Philatelie in al haar verschei
denheid biedt en hoe deze door dit personeel wordt 
beoefend. Wij willen daarom evenmin vergelijkingen 
maken tussen de diverse inzendingen, hoewel natuurlijk 
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de ene op een hoger plan stond dan de andere. Eén ding j 
willen wij echter wel doen, en dat is hier te vermelden, 
dat het buitengewoon prettig was om te kunnen con
stateren hoeveel moeite iedere inzender zich had ge
geven om zijn verzameling, hoe eenvoudig of hoe uit
gebreid deze ook soms was, zo keurig mogelijk op te 
zetten. Zelden zagen wij een tentoonstelling, zelfs 
nationale tentoonstellingen, waarbij over de gehele linie 
de verzorging der albumbladen zo keurig was, wat 
opzet en bijschriften betrof. Dit maakte de aanschou
wing dubbel prettig. 

Als attractie voor deze tentoonstelling gold zeker ook 
het tijdelijk postkantoor, waar de Philips' jubileum-
kaarten konden worden gefrankeerd met de zo juist 
verschenen zomerpostzegels en op 15 Mei konden worden 
afgestempeld met een speciaal voor Philips vervaar
digde Ie dag-stempel. Bovendien was er het Philips' 
tentoonstellingsstempel en het Philips' jubileumstempel, 
terwijl op 15 Mei een extra vliegtuig de post van Philips 
naar Schiphol vervoerde, waartoe het nog een bijzon
der Philips-luchtpoststempel verkreeg, alsmede een 
aankomststempel op Schiphol. Als bijzonderheid kun
nen wij hier mededelen dat voor de afstempeling op 
Schiphol een 18-tal man personeel van Philips de vlieg
tocht medemaakte, ten einde de post zo vlug mogelijk 
te verwerken. Van de jubileumkaarten werden er ± 
70.000 stuks verzorgd, terwijl bovendien nog ± 10.000 
stuks eveneens de vliegtocht mèdemaakten. 

Tot slbt geven wij hierbij een staatje, dat wij in een 
op de tentoonstelling aanwezige statistiek over de 
Philips-post aantroffen en een overzicht geeft van de 
bij Philips inkomende en uitgaande post over het jaar 
1950. Dit staatje vermeldde: 

inkomende post (zonder postpakketten): 992.000 stuks; 
uitgaande post: aantal poststukken: 2.489.000 stuks; 

aantal postzakken: 35.900 stuks; 
betaalde porti. 402.000 gulden 

Hieronder nog de afbeelding van een Philips-jubi-
leumkaart met de diverse afstempelingen, met uitzon
dering van het stempel Schiphol, dat op de keerzijde 
werd geplaatst. 

KAARTEN EN STEMPELS VERBAND HOUDEND 
MET HET 60-JARIG JUBILEUM VAN DE 

N.V. PHILIPS 

Op het Postkantoor van de N.V. Philips is nog een 
beperkte voorraad kaarten beschikbaar met de vol
gende bijzonderheden: 
1. Gevlogen kaart (Philips Jubileumkaart) gefran

keerd met een volledige serie zomerzegels, en voor
zien van de volgende stempels: 
a. Eerste dag van uitgifte; 

b. tentoonstellingsstempel; 
c. stempel bijzondere vlucht Eindhoven-Schiphol; 
d. Schiphol-stempel; 
e. Speciaal dagstempel 15.5.51 Philips-Eindhoven; 
f. Ontvangst-stempel 17.5.51 Philips-Eindhoven. 

2. Kaarten gefrankeerd met een zomerzegel van 2 ct., 
van de volgende soorten: 
a. Speciaal datumstempel Philips 16 Mei 1951 
b. „ „ „ 17 Mei 
c. „ „ „ 18 Mei 
d. „ „ „ 19 Mei 

Deze 4 kaarten zijn tevens voorzien van het 
tentoonstellingsstempel. 

e. Speciaal datumstempel Philips 21 Mei 
f. Speciaal datumstempel Philips 1 Juni 
g. Speciaal stempel van het hoofdpostkantoor 

Eindhoven, dat in de stempelmachine aldaar 
gebruikt wordt van 15 Mei tot 30 Juni 1951. 

De prijs van de gevlogen kaart bedraagt f 1.—; de 
prijs van de overige 7 kaarten is 15 cent per stuk. 

Gegadigden gelieven postwissel met duidelijke om
schrijving te zenden aan: Postkantoor der N.V. Philips' 
Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. 

Aan één adres wordt niet meer dan één serie kaarten 
(dus ten hoogste 8 stuks) gezonden. Van de kaarten 
onder punt 2 vermeld, worden alleen volledige series 
(7 stuks) afgegeven. 

Zij die uitsluitend de gevlogen kaart (ad f 1.—) 
wensen te bestellen, kunnen zulks doen. Alle toe
wijzingen geschieden in volgorde van binnenkomst 
der bestellingen. De baten zijn voor liefdadige doel
einden. 

LITERATUUR 

LITERATUUR. 
Mijnbouw op postzegels. 

In het Maandblad „Erts" van de Billitonbedrijven, 
vinden wij in het Juni-nummer 1951 een artikel over 
bovengenoemd onderwerp van de bekwame hand van 
Mevrouw M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff. Dit fraaie 
tijdschrift op zwaar illustratiepapier doet de bij het 
artikel opgenomen cliché's wel zeer fraai tot hun recht 
komen, terwijl het artikel in schrijfsters bekende trant 
een bespreking geeft van de winning van steenkool, 
ijzer, goud, platina, bauxiet en koper, onder verwijzing 
naar lectuur daaromtrent en afbeelding van de daarop 
betrekking hebbende postzegels. 

. Jammer dat ons blad de laatste tijd zo weinig plaats 
biedt voor dergelijke artikelen, die bij vele tegenwoor
dige z.g. beeldverzamelaars wel bijzondere aandacht 
hebben. 

BELGIë. Catalogue illustre „Prinet". 25e uitgave 1951. 
Prijs 30 fr. 

Moeten wij nog veel zeggen over deze handige cata
logus, welke ook in Nederland hoe langer hoe meer 
afnemers vindt? Dat dit werk al zijn 25e uitgifte be
leeft, spreekt wel voor zichzelf. Zo langzamerhand is 
deze uitgave van de firma van Bierbeek, rue du Midi 6 
te Brussel, een klein handboek geworden, dat steeds 
op de hoogte van de tijd wordt gehouden. Nieuwe zegels 
worden opgenomen, prijzen worden herzien, maar 
helaas blijft ook het z.g. „maakwerk" van sommige 
uitgiften gehandhaafd. Maar dat nemen we dan maar 
op de koop toe en kijken er niet naar! Overigens een 
in vele opzichten aanbevelenswaardige gids voor wei
nig geld en keurig verzorgd in stevig omslagje. 
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Catalogue des PRéOS d'EUROPE, door 
Jean Lepingle. 1951. 

In een boekwerkje van 120 bladzijden worden door 
de schrijver de roulette-voorafstempelingen van de lan
den in Europa (Oostenrijk, België, Frankrijk, Hongarije, 
Luxemburg en Nederland) behandeld, terwijl in een 
aanhangsel van 22 bladzijden de typographische vooraf-
stempelingen de revue passeren. 

Volgens mededeling van de schrijver is dit werkje 
in Nederland alleen verkrijgbaar bij de fa. Rennie 
Haagsma te Amsterdam, maar wordt de prijs daarbij 
niet genoemd. 

Het spreekt vanzelf dat deze Belgische schrijver het 
beste thuis is in de voorafstempelingen van 'zijn land 
en is het grootste gedeelte der catalogus dan ook daar
aan gewijd. Nederland werd in een 5-tal bladzijden wel 
zeer onvoldoende bewerkt. De 5 verschillende typen 
van ons handrolstempel worden onvoldoende onder
scheiden, terwijl als bijzonderheid worden aangemerkt 
die stempelafdrukken, waarbij het binnencirkeltje ont
breekt, iet.s wat alleen aan slechte afdruk te wijten is. 
Ook de data-opsomming bij de verschillende steden 
levert verrassingen op. Zo vinden we^ b.v. bij het stem
pel Alphen a/d Rijn de data 16, 17 en 20 vermeld, 
welke wij in de Nederlandse literatuur daaromtrent 
nog nimmer hebben aangetroffen. En zulke verrassin
gen zijn er meer. O.i. zou de schrijver goed doen de 
afdeling Nederland eens door een Nederlandse expert 
op dat gebied te doen behandelen. 

Zoals reeds vermeld, is de Belgische voorafstempe-
ling wel zeer uitvoerig behandeld en daar het aantal 
verzamelaars van deze afstempelingen ook in Neder
land niet gering is, kan het werkje voor dit gebied 
zeker aan hen worden aanbevolen. 

Bij Frankrijk missen we de voorafstempeling met 
z.g. advertentie vernietiging der zegels. N. 

SVERIGES HELSAKER, 
door kapitein S. Lilliehövk, Stockholm. 

Meer dan door woorden toont de stijgende belang
stelling voor poststukken zich door de voortdurende 
stroom van publicaties in de meeste landen. 

We hebben de laatste paar jaren behalve artikelen 
een hele reeks monografieën kunnen aankondigen of 
bespreken. 

Dit keer wil ik Uw aandacht vestigen op het aardige, 
handige handboek over Zweedse poststukken, van de 
hand van kapitein S. Lilliehövk, dat, in 1948 voor het 
eerst verschenen, het vorige jaar reeds een tweede, 
aangevulde en bijgewerkte druk beleefde. Groter bewijs 

voor het steeds intensiever verzameld worden van dit 
zo interessante gebied, dat zich van de meeste philate
listische gebieden gunstig onderscheidt, laat zich niet 
denken. 

Dit lijkt mij een aardige gelegenheid om nog eens 
op de voordelen van het poststukken-verzamelen te 
wijzen: , 
a. er bestaat in poststukken geen speculatie; 
b. de meeste stukken zijn zeer billijk te krijgen; stuk 

ken van vele guldens zijn er nauwelijks; 
c. meer nog dan postzegels geeft een poststuk een in

druk van sfeer en ontwikkelingspeil van het land, 
terwijl een gebruikt poststuk een natuurlijk geheel 
vormt, in tegenstelling tot een brief met zegels, die 
natuurlijk nooit gestandaardiseerd kan zijn, al ge
bruikt men daarvoor ook de term poststuk. 

Sveriges Helsaker, in een handig formaat met een 
fleurig bandje, behandelt in 121 rijk geïllustreerde 
bladzijden, kort en overzichtelijk opgesteld, alle bij
zonderheden: formaat, kleur en oplaag, datum van uit

gifte en van intrekking, variaties enz. van de Zweedse 
poststukken, bovendien voorzien van prijzen. Er zijn, 
schijnbaar in tegenstelling met wat ik hierboven op
merkte, ook prijzen van 600 Zweedse kronen genoteerd, 
bijv. voor een gefrankeerd visitekaart-envelopje van 
5/4 öre (no. 17), maar van de 3 typen in totaal 5 varia
ties, bezit zelfs het postmuseum daar te lande zegge en 
schrijven 6 exemplaren ! 

De prijs van 5 Zweedse kronen kan voor de belang
stellende verzamelaar geen bezwaar zijn, evenmin als 
de Zweedse taal. Dit laatste zou misschien afschrikken, 
maar in de eerste plaats maken de gebezigde vakter
men, die regelmatig voorkomen, het begrijpen al niet 
moeilijk, en bovendien is er zoveel overeenkomst met 
de corresponderende Nederlandse woorden, dat er nau
welijks een woordenboek aan te pas zal moeten komen! 

Dr E. A. M. S. 

The Royal Philatelie Collection by Sir John Wilson Br. 
Uitgave van Clarence Winchester. Gepubliceerd onder 
patronage van De Viscount Kemsley by The Dropmore 

Press, London. W.C.I. 9 Great James Street. 

Wij ontvingen de voorlopige aankondiging van de 
uitgifte van bovengenoemd werk, dat met de hoge toe
stemming van,Z. M. de Koning van Engeland door de 
beheerder van diens verzameling, Sir John Wilson Bart, 
werd samengesteld en waaraan meer dan 4 jaren werd 
gewerkt. Toegevoegd aan deze bijzondere postzegel
catalogus met een verklarende inleiding in het Engels, 
Frans en Spaans en 48 monochroomplaten, zal het ook 
een monografie van de schrijver bevatten met 12 prach
tige platen in photo-lithografie in de meest getrouwe 
kleuren, alsmede 16 platen in z.g. half tint en portretten 
van Koning George V en George VI. Voorts een vol
ledige en eenvoudige sleutel op de diverse symbolen. 

Het boekwerk zal gebonden zijn in zuiver rood Niger 
marokko, versierd met het Koninklijk wapen in goud. 
De afmetingen van het boek zullen ongeveer 26 bij 
37 cm bedragen en het geheel zal in een stevig gebon
den omhulsel zijn gevat. De prijs zal 6 £ 6 sh be
dragen. 

WAT WIJ LAZEN 
Al weer een nieuwe rubriek, zult U zeggen en mis

schien interesseert deze U in het geheel niet. Maar ons 
blad wil nu eenmaal voor elk wat wils geven en vele 
lezers willen gaarne weten wat andere philatelistische 
tijdschriften wel te vertellen hebben. Vroeger ging het 
wel om naast ons blad zich nog op een of meer buiten
landse philatelistische tijdschriften te abonneren. Maar 
tegenwoordig is zulks vrijwel onmogelijk, niet alleen 
door de internationale betalingsmoeilijkheden, maar 
ook, omdat de abonnementsprijzen voor ons, Nederlan
ders, meestal vrij hoog zijn en wij ons door de huidige 
financiële toestanden niet meer die uitgaven kunnen 
veroorloven voor onze liefhebberij, welke wij wel 
gaarn zouden willen doen. 

De redactie heeft daarom op zich genomen, om maan
delijks een babbeltje te maken over datgene wat zij in 
de buitenlandse philatelistische pers aantrof en waarin 
wellicht door de verzamelaars hier te lande belang 
wordt gesteld. 

Mag ik dan beginnen met als eerste het Aprilnum-
mer van de van ouds bekende „L'Echo de la Timbrolo-
gie", die al in haar 65e jaar is en zeker tot de oudste 
philatelistische tijdschriften behoort, op te slaan? Zie, 
het Maartnummer opent juist met een nieuwe rubriek: 
„Wij hebben voor U bestudeerd De technische ru
briek". Dat kan interessant worden, want niemand 
minder dan de heer A, Brun (van de Academie de Phi-
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latelie en van de Roll of Distinguished Philatelits) 
brengt hier nieuws uit zijn archief, dat sedert 1910 door 
hem werd samengesteld uit alles wat hij over de 
diverse uitgiften van alle landen te pakken kon krijgen. 
Dat hij dit niet zomaar deed, blijkt wel uit zijn inlei
dende verklaring, waarin hij zegt alle zogenaamde, 
„geromantiseerde" studies te hebben verworpen en zich 
bepaald te hebben tot de studies, die werkelijk belang 
van openbaarmaking bezaten. In zijn eerste artikel be
spreekt hij de opdruk „Postal Surcharge" op zegels van 
Cyprus, dan de ïy^ D op 2 p van Falkland (Yv. no. 48), 
Marianne no. 1—6 en Memel, luchtp. no. 1. Dan bevat 
dit nummer nog een tweetal vervolg-artikelen op ter
rein dat bij ons minder bekend is, n.1. de „Timbres
franchise" en van de bevrijdingszegels van de streek 
Rhöne-Alpen. In de maandelijkse rubriek: „Van Hier 
en' Daar" wordt mededeling gedaan van de noodzake
lijke verhoging van de abonnementsprijs, welke voor 
het binnenland 420 frs. en voor het buitenland 576 frs. 
wordt; dan zijn wij toch altijd nog goedkoper, on
danks het feit, dat 1'Echo een aantal advertenties heeft, 
welke meer dan de helft van het blad vullen en tegen 
prijzen welke ons doen watertanden. Stel U voor, een 
gehele pagina 22.800 frs! of 1/16 pag. 1560 frs! Bij 
zulke prijzen was ons blad zeker nóg goedkoper! Voorts 
vinden wij in deze rubriek een berichtje over de ITEP 
(de Nederlandse tentoonstelling 1952) en een berichtje, 
dat we ook elders lazen, betreffende de voorgenomen 
raketpost, welke door dokter (soms ook professor!) 
A. J. de Bruyn te San Remo (Italië) wordt gearran
geerd en door de Philatelisten die zich daartoe laten 
plunderen, wordt betaald. 

Nu wij toch met Frankrijk zijn begonnen, willen wij 
even melding maken van het Officieel Orgaan van de 
Franse Bond van Postzegelverenigingen, waarvan het 
Maartnummer een vervolg-artikel bevat over de Franse 
post z.g. doorgangskantoren, alsmede een artikeltje over 
de Post in Andorra. 

Nu wij met dit artikel toch al aan de Spaanse grens 
staan, wippen we er meteen maar even overheen naar 
Madrid en nemen een kijkje in „Madrid Filatelica", het 
orgaan van de firma M. Galvez aldaar. Na een beschou
wing over de 2 reales, blauw, van 1851 volgt een arti
keltje over de Burgos-uitgave 1937-'40, Cid-Isabella. 
Hierin worden o.m. de 20 typen behandeld van de 15 c. 
Isabella met witte achtergrond. Ja, daar valt nog wel 
wat te specialiseren! Een korte beschouwing uit een 
buitenlands blad werd overgenomen betreffende de 
postale verbinding van de Philippijnen. In het vervolg-
artikel „De zee en de Postzegels" worden ditmaal de 
Columbuszegels besproken. 

Van Madrid naar Rome! Daar gaan we een kijkje 
nemen in het aardige blad „il Collezionista", dat sinds 
de aanvang van dit jaar is gefusioneerd met het blad 
„Italia Filatelica", waardoor het zeer aan belangrijk
heid heeft gewonnen. Het Aprilnummer geeft een kijkje 
op de postzegeltentoonstelling te Florence ter herden
king van het feit, dat honderd jaar geleden de eerste 
Toscaanse postzegels verschenen, hetgeen tevens ge
paard ging met het 25e Italiaanse Philatelistische Con
gres in die stad. Ook de z.g. beeldphilatelie heeft in 
Italië al meer en meer beoefenaars gekregen en uit zich 
in dit blad in een reeks vervolgartikeltjes met het 
onderwerp: „Moeders, zuigelingen en kinderen". Voorts 
wordt een drietal valse postzegels besproken n.1. de 1 
en 2 lire van 1870 en de 10 lire van 1874, waarbij door 
de vervalsers gebruik is gemaakt van de randen van 
de zegelvellen! Men lette maar eens op de 2 sterren in 
de bovenbalk, die bij de valse zegels niet de mooie zes-
stralige sterren zijn van de originele zegels. Ook de 
cijfers wijken van de originele af. 

Via de Alpenpassen naar Zwitserland! En welke phi
latelist kent van daar niet het reeds 64-jarige blad 
„Schweizer Briefmarken-Zeitung", het officiële orgaan 

van de Bond van Zwitserse Postzegelverenigingen. He 
Aprilnummer brengt weer velerlei, waarvan we wille 
noemen het artikel over Die Rigsbankskillingmarkeri 
van 1851 tot 1854 (van Denemarken) in verband met 
het eeuwfeest van de eerste Deense postzegels. Dan een 
artikeltje over het eiland Barbados en een kleine 
kruistocht door de Engelse Koloniën. 

„Die Basier Taube", het orgaan van de Ernst Müller 
A.G. geeft allerlei nieuws over Poste Local en Ortspost, 
onderwerpen welke in Zwitserland steeds veel belang
stelling bij de verzamelaars hebben. Ook een artikeltje 
over de Oud-Badense gemengde frankeringen vult het 
blad. Ond^r „Allerlei" maakt het melding van het feit, 
dat in Denemarken de weinige postzegels met toeslag 
welke aldaar zijn verschenen, slechts geringe aftrek 
blijken te hebben. Ook van de Bevreidingsuitgave 1947 
(Yv. 308/10) schijnen nog grote restvoorraden te be
staan. Om deze aan de man te brengen, heeft men er 
nu op verzonnen om een grote kruiswoord-puzzlewed-
strijd te organiseren, waarbij de oplossingen met deze 
zegels moeten worden gefrankeerd. Het blad tekent er 
bij aan, dat als de verzamelaars niet meer helpen, dan 
de raadselliefhebbers aan de beurt komen om te be
talen. 

En nu naar Duitsland om even een kijkje te nemen 
in Die Sammler-Lupe. De beide Aprilnummers bren
gen ook hier de verzamelaars weer aardig nieuws en 
vaak aardig geïllustreerd. Het eerste nummer van 
April geeft een artikeltje: Uit de postgeschiedenis van 
de linker Benedenrijn, met afbeelding van het pest
huis van de familie Schoeplenberg te Kleef in het jaar 
1745. Een uitvoerige bespreking ondergaat het 3 DM 
zegel met de afbeelding van de Holsterpoort uit de 
koerserende serie, dat in 2 typen verscheen. Voor stem
pellief hebbers is het artikeltje over de z.g. Gebühren
stempel vanaf 8 Mei 1945 vermeldenswaard. 

Bij een artikeltje „Strijd met de windmolen" treffen 
we ook de afbeelding aan van ons A.N.V.V.-zegel mot 
de molen er op, dat tussen de andere afgebeelde zegels 
met molens heus geen gek figuur slaat! En voor het 
eerst treffen we nu een afbeelding van een postzegel 
met de kop van Hitler aan, al is het dan ook maar be
treffende een z.g. poststuk i.v. m. 70-jaar briefkaarten 
(1 Oct. 1869—1 Oct. 1939). Het tweede Aprilnummer 
vangt aan met een artikeltje over klokken op de post
zegels, zulks in verband met het op handen zijnde zegel 
voor West-Berlijn met de afbeelding van de vrijheids-
klok. Met een paar aanhalingen uit Schillers „Das Lied 
V0T\ der Glocke" spreekt het over dit onderwerp. Jam
mer dat de Duitsers in de laatste oorlog deze stem van 
Schiller zo vergeten hebben toen zij onze mooie klok
ken roofden en het geluid van kanonnen mooier von
den! Een volgend artikeltje is gewijd aan de eerste 
Herinneringszegels. Behalve enige andere kleine arti
kelen staat er ook een wat groter artikel in over de 
ontwerpen van de eerste Saksische postzegels en kruis
bandzegels van 3 pf van het iaar 1851. 

Het tijdschrift „Merkur" geeft in haar Meinummer 
weer enige interessante artikelen voor de verzamelaars 
van Privaat-poststukken. Als voornaamste is weer een 
deel opgenomen van de dissertatie ter verkrijging van 
de Doktorstitel bij de philosophische Fakultät van de 
Albertus-Universiteit te Koningsberg (Pruisen) van de 
Inspecteur der Posterijen W. Tapfer. Een gedegen en 
omvangrijk werk. Een volgend artikel behandelt de 
drukplaten van de Ie Zegeluitgifte van de Privaatpost 
van Stuttgart en de z.g. geheimtekens op deze zegels. 
De schrijver van dit artikel wordt niet genoemd. De 
z.g. Neudrucke van Magdeburg is een artikel van 
E. Schlaikjer, een persoon aan velen die in 1942 de 
Vergadering van de Nederlandse Bond bijwoonden te 
Amsterdam, nog wel bekend. 

Het blaadje „Gabriel" van het gelijknamige post-
zegelgilde, dat op katholieke grondslag onder leiding 
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an enkele bekende geestelijken staat, brengt weer veel 
ieuws in verband met de afbeeldingen op de post
egels. Hoe eenvoudig van aard ook, toch zijn de korte 
oelichtingen prettig om te lezen en zeer leerzaam. 

Een oversteek naar Zweden voert ons onmiddellijk 
et Svensk Filatelistisk Tidskrift in handen, waarvan 
et Meinummer opent met een kleine hulde aan de 

grote schrijver Nils Strandell, die op 20 Mei 75 jaar 
wordt. Zijn afbeelding siert deze pagina en laat ons 
geen oude man zien, maar iemand die in de kracht van 
zijn leven staat. Wij wensen deze man, die onder de 
grootste philatelistische schrijvers van onze tijd gere
kend dient te worden, onzerzijds nog een lang en 
vruchtbaar leven. Een artikel in dit blad behandelt de 
kwestie van eenheid in de nummering in de diverse 
catalogi. 

In Denemarken is het Dansk Filatelistisk Tidskrift 
sinds Januari j.l. in een nieuwe en aantrekkelijke vorm 
verschenen. Het Aprilnummer geeft een artikeltje in 
verband met het 100-jarig jubileum van de Deense 
postzegel, met een afbeelding van de hofgraveur 
M. W. Ferslew, die de eerste Deense zegels graveerde. 
Een vervolgartikel behandelt allerhand omtrent Enge-
lands postzegels. 

Ook het tijdschrift Frimaerke Nyt wijdt een artikel 
aan de eerste zegels van dit land, maar het voornaam
ste is wel een goed geschreven artikel van de hand van 
de heer E. Th. Björn, museuminspecteur over de hof-
graveur M. W. Ferslew, diens leven en werk. 

Dan steken we even de grote plas over naar Enge
land, dat juist met zijn Festival of Britain de aandacht 
ook van de Philatelisten op zich vestigt, want behalve 
dat enige zegels van de koerserende serie in een andere 
kleur zullen verschijnen staan er ook Festivalzegels op 
het programma. Van de door ons ontvangen Aprilnum-
mers was er nog geen enkel in staat enige inlichtingen 
omtrent laatstgenoemde zegels te geven. Maar laten we 
even Gibbons stamp Monthly inzien. Een groot artikel 
is gewijd aan de falsificaten van de Tsjecho-Slowaakse 
Nationaal-Hymne velletjes. Dit zijn de bekende vel
letjes no. 1 en 2 Yvert, welke daar genoteerd staan 
voor 40.000 francs! Een paar tekeningen geven de ver
schillen met de echte velletjes aan. Dan vinden we nog 
een artikel over de Philatelie in Rusland en een over 
de landsnamen op de postzegels. Weet U b.v. de her
komst van de naam Portugal? Wel, die stamt van een 
oud plaatsje, genaamd „Portus Cale", een zeehaventje 
op het gebied dat het eerst van de Noren was bevrijd 
en dat thans een wijk uitmaakt van Oporto. Lang
zamerhand werd de naam vervormd tot „Portucalia" en 
van dit woord tot Portugal is maar een kleine stap. En 
zo zijn er meer aardige vermeldingen. De beide April-
nummers van The Stamp Collectors' Fortnightly bren
gen ook enkele aardige artikelen. Zo bevat het eerste 
Aprilnummer een artikel onder de titel: „De koffiezak
zegel van Costa Rica" en een artikeltje over het stem
pel „Official Paid". Het tweede nummer geeft een 
artikel over het eeuwfeest van de Canadese postzegel 
en een artikel over „The man of Bath", dit is Ralph 
Allen, wiiens portret op de buitenpagina staat en die 
in het begin der 18e eeuw een grote rol speelde op 
postgebied. 

Even het Nauw van Calais over en we zitten weer 
op het vaste land van Europa en wel in België, waar we 
eerst Le Philateliste Beige begroeten. Wat een aardig 
tijdschrift is dit altijd, maar velen van onze lezers zou
den het misschien te wetenschappelijk vinden! En 
nieuwtjes staan er helemaal niet in! Het Mei-nummer 
geeft eerst een paar bladzijden vervolg op een studie 
over de platen van de z.g. „medaillons", U weet wel, die 
Belgische zegels 2e emissie, waarbij het portret des 
konings in een medaillon is gevat. Wat is daar in de 
loop der tijden al niet over geschreven en nog steeds 
weet men er meer van te vertellen, ook de heer Danois 

in deze studie. Een paar bladzijden verder treffen we 
warempel alweer iets over deze „medaillons" aan en 
ditmaal is het een vervolgartikel over de 1 c. in dit 
type, door niemand minder geschreven dan de bekende 
heer E. Corbisier de Meaultsart. Een ander artikel 
voert de titel „De ware geschiedenis van de opdrukken 
„Ruanda" en „Urundi", dit van de hand van Dr. H. 
Avidon. Maar met deze artikelen bent U nog niet klaar, 
want U moet ook nog lezen wat er geschreven wordt 
over de watermerken van de twee eerste zegels van 
Luxemburg en het vervolgartikel over de z.g. Rivada-
via-uitgifte van 1864—'72 van Argentinië. En dan leest 
U natuurlijk ook het artikel over het Dagboek van 
Rowland Hill, waarvan delen overgenomen zijn (met 
toestemming van de schrijver natuurlijk) uit „The Phi
latelist" van de hand van de heer Robson Lowe. En er 
staat nog meer in, maar daarmede willen wij U ditmaal 
niet vermoeien, want we willen toch ook nog even neu
zen in „Het Postzegel", het tijdschriftje onder hoofd
redactie van de heer De Meulenaere. In zijn inleidend 
woord deelt deze heer een en ander mede over de op 
18 Augustus 1950 te Straatsburg opgerichte Vereniging 
voor Konstruktieve Philatelie, dat op genoemde dag 
haar eerste Congres hield en waaraan verschillende 
landen deelnamen. Prof. Dr. L. Braun schijnt de op
richter en promotor van deze vereniging te zijn. Het 
bestuur bestaat uit jen Centraal Comité van 26 leden 
uit 13 landen, dat in haar werkzaamheden wordt bij
gestaan door 36 afgevaardigden uit 32 landen. Boven
dien is er nog een ere-comité van 13 loden'uit 9 lan
den. Is het niet vreemd dat men hier in Nederland 
niets van deze vereniging afweet en deze dus geen 
interesse voor ons land en zijn zegels schiint te heb
ben. Zelfs bij onze Nederlandse Bond is hi'ervan niets 
bekend. Maar laten we niet hierbij blijven stilstaan 
en even verder bladeren. Kijk, een vervolgartikel over 
de postzegels type E. Saarinen (leeuwtype) van Fin
land, met bespreking van variëteiten enz. Dan is er 
nog een artikel over de postzegels van Amerika wat 
betreft de uitgiften met portretten van schrijvers, 
dichters, opvoeders enz., zegels waarover we nog niet 
lang geleden een boekwerk bespraken dat in de U.S. 
hierover was verschenen en dat dus veel uitvoeriger 
is dan dit artikel, waarin alleen maar korte bijzon
derheden over de afgebeelde personen worden gege
ven. En hiermede hebben wc Europa bereisd. Voor dit
maal zien we tegen een grote zeereis op en wachten 
dus maar tot een volgende maal om ook in enkele tijd
schriften van Overzee onze neus te stekeo. 

(Door plaatsgebrek bleef dit artikel, dat voor ons 
vorige nummer bestemd was, liggen. Red.). 

INGEZONDEN STUKKEN 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie) 

Het Nederlandse Postmuseum 
« 

Mijnheer de Redacteur, 
Gaarne zou ik zien, dat U het navolgende bericht 

in uw gewaardeerd maandblad opnam: 
Het is bekend, dat het Postmuseum behalve de uit

gestalde verzamelingen nog aanzienlijke collecties in 
depot heeft. Door wisselende tentoonstellingen worden 
deze geleidelijk aan het publiek bekend gemaakt. 
Bovendien zijn veranderingen in het museumgebouw 
gaande, waardoor de ruimte voor het uitstallen van 
postzegelcollecties zal worden uitgebreid. Indien de 
directie erin slaagt om het meubilair te verwerven, 
dat het meest voor het doel geëigend is, dan kunnen 
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de Philatelisten in de toekomst rekenen op uitstallin
gen van 3200 kartons tegelijk. 

Het is ondoenlijk om elke belangstellende, die zich 
aan het museum aanmeldt, zonder meer toe te laten 
bij de brandkasten met de in bewaring zijnde col
lecties. In de eerste plaats kan dit niet uit veiligheids
overwegingen, maar ook niet omdat de kartons dan 
spoedig beduimeld zouden geraken, terwijl er voor 
het personeel geen tijd voor bewerking der verzame
lingen zou overschieten. De verzamelaars zullen dit 
ongetwijfeld kunnen billijken. Het is immers in andere 
musea ook niet doenlijk om het publiek de in be
waring zijnde schilderijen te laten zien? Dit alles 
neemt niet weg, dat het museum zich gaarne extra 
moeite zal getroosten voor het kleine aantal dergenen, 
die zich met speciale studies bezig houden. Het is 
echter noodzakelijk dat degenen, die voor een speci
ale studie de in bewaring zijnde collecties zouden 
willen raadplegen, zich schriftelijk ,2 dagen van te 
voren tot de directie wenden, onder duidelijke opgaaf 
van hetgeen zij zouden willen zien. Men gelieve zich 
dus niet bij de afdeling Postzegelkunde van* het 
museum te vervoegen, zonder vooraf toestemming te 
hebben verkregen om de in bewaring zijnde collecties 
te raadplegen. 

Voor Uw welwillendheid in deze zeg ik U bij voor
baat vriendelijk dank. 

Hoogachtend, 
, Dr R. E. J. WEBER, directeur. 

DE 10 CT. PORT 1870 

Over onze portzegels van 1870 is reeds vrij veel ge
schreven. Het is daarom verwonderlijk, dat reeds bij 
een niet diepgaande beschouwing van deze emissie 
enige vragen opduiken, die niet zo gemakkelijk beant
woord kunnen worden. 

In de eerste plaats een kwestie, welke ook de 5 et. 
van deze uitgifte betreft. In het „Handboek der Post-
waarden van Ned. Indië" deel II, worden naast de 
portzegels van Ned. Indië ook die van Nederland be
handeld. Voor de zegels van 1870 wordt hier de datum 
genoemd van de eerste aflevering aan de controle, 
nl. 25 Juni 1870. In de Spec. Catalogus, en ook in de 
„Leidraad" wordt echter als datum van uitgifte 15 
Mei 1870 opgegeven. Hieruit volgt dus, dat één der 
data fout moet zijn. In een schrijven van de Contro
leur wordt echter de datum van 25 Juni 1870 bevestigd 
(zie verder -in dit artikel), zodat waarschijnlijk de 
data van de Spec. Catalogus en Leidraad foutief zijn. 

Van het zegel van 10 cent bestaan echter nog meer 
onzekerheden. In het bovengenoemd „Handboek" 
worden op blz. 42 de aantallen genoemd, welke hier
van aan de controle zijn afgeleverd. Deze cijfers zijn 
voor 25 Juni 1870 één millioen stuks, en op 31 Maart 
1871 hetzelfde aantal. In totaal dus 2.000.000 stuks 
getand 13y4 : 13% en 121/2 :12 C. 

Op blz. 44 geeft het Handboek de aantallen der in 
Nederland verstrekte zegels nl. van 1870 tot 1886 
818.600 stuks en in 1886 nog eens 181.400 exemplaren, 
dus totaal 1.000.000. Van de laatste partij ad 181.400 
worden verder nog enige gegevens verstrekt waaruit 
blijkt, dat hiervan 25.000 st. gegomd waren en 156.400 
st. zonder gom, en verder 100.000 st. geperforeerd en 
81400 st. niet geperforeerd. Van dit laatste aantal 
kwam alles onder de machine 12 V2: 12C terecht waar
bij 2600 st. uitschot ontstond en in deze tanding dus 
78.800 zegels werden verstrekt. 

Volgens de bovengenoemde cijfers, welke dus alle 
uit het Handboek zijn overgenomen, zouden er 1.000.000 
zegels niet uitgegeven zijn. Bij navraag omtrent deze 
cijfers door de heer H. J. W. Reus aan de Controle, 
werden enige gegevens verstrekt, welke de zaak echter 
nog ingewikkelder maakten. Omstreeks 1924 is nl. 

door wijlen Mej. van Dieren, toen nog op de Control 
werkzaam, een kaartsysteem aangelegd, waarop vel 
oude gegevens werden aangetekend. Op de kaart der 
10 et port 1870 stond het volgende vermeld: 

25 Juni 1870 5000 vel 
31 Mrt 1871 5000 vel ongeperforeerd 

Saldo Juli 1876 907 vel geperforeerd 
Dit zijn alle vellen van 200 stuks. 
Uit deze gegevens kunnen we de volgende conclusies 

trekken: 
Ie. De eerste 5000 vel moeten geperforeerd geweest 

zijn, daar deze anders niet op tijd konden worden 
uitgegeven. 

2e. Deze eerste partij is geperforeerd geweest ISVi : 
ISVi, daar de machine 121/2: 12C eerst in 1885 in 
gebruik kwam. 

3e. De tweede partij van 5000 vel is niet geperforeerd 
geweest, daar er op de controle nog genoeg voor
raad was. De aan Moens afgestane ongeperfo
reerde vellen stammen waarschijnlijk uit deze 
partij. 

4e. De bedoeling was waarschijnlijk deze nog niet 
gereed zijnde vellen naar behoefte te perforeren, 
want in 1876 waren er nog slechts 907 geperfo
reerde vellen aanwezig. 

Na het bovenstaande rijzen er echter verschillende 
vragen. In de eerste plaats wel hoe eigenlijk de datum 
15 Mei 1870 als datum van uitgifte is opgedoken, ter
wijl toch uit alles blijkt dat de zegels eerst op 25 
Juni door de drukkerij zijn afgeleverd. Waarom ver
meldt verder het Handboek 1.000.000 zegels als niet 
verstrekt, terwijl uit de gegevens van het kaartsysteem 
der Controle, houdende aan het woord „saldo", deze 
zegels wèl zijn uitgegeven. Alle andere gegevens uit 
het Handboek zijn zeer nauwkeurig en kloppen pre
cies. Hoe is het verder mogelijk, dat er van de 181.400 
stuks, welke in 1876 geperforeerd op de controle aan
wezig waren, er in 1886 nog 81.400 getand zijn met de 
machine 121/2 : 12C ? *) 

Volgens het kaartsysteem der Controle zouden er 
dus van 1870 tot 1876 1.818.600 stuks zijn verstrekt, 
want van de beide partijen ad 5000 vel waren er in 
1876 nog slechts 181.400 over. Met dit kleine aantal 
heeft men dan echter nog 10 jaar vooruit gekund, want 
eerst in 1886 is de 10 et vervangen door die van de 
emissie 1881, welke ook in de tanding 121/2 : 12C ver
scheen. Dat de 10 et der emissie 1881 eerst in 1886 
verscheen is eveneens een bewijs, dat alle oude zegels 
wel eerst opgebruikt moesten zijn. 

Zoals men ziet, zijn er nog vele vragen te beantwoor
den. Misschien is er echter iemand onder de lezers 
die op één of meer punten inlichtingen kan ver
schaffen. Het moet toch mogelijk zijn deze kwestie ge
zamenlijk op te lossen! 

B. v. d. VELDEN 
*) Dat er nog zoveel 10-cents waarden over waren, 
was te wijten aan het feit, dat deze z.g. portzegels 
tot 1 April 1880 geen strafportzegels waren, maar 
feitelijk portverrekenzegels binnen het rayon van de 
diverse postkantoren voor niet gefrankeerde brieven 
of briefkaarten (frankering door de afzender was niet 
verplicht) zodat dus hoofdzakelijk waarden van 5 cent 
werden gebruikt. RED. 

ADVERTEER EEN KEER 
EN U DOET HET MEER 



DIT IS GOEDKOOP! 
Een album Nederland en zijn Overzeese Gewesten onge
veer 185 pagina's. Met typen, tandingen van post- en 
portzegels, tevens alle primaire foutdrukken, in kunst
lederen band en schroef, de schroeven van buiten niet 
alchtbaar. Prijs 112.50. Dito album klemband 115.—. 
Hetzelfde album zonder typen en tandingen, wel de 
roltandlngen. Een compleet album, prijs f 8.—. For
maten ongeveer 29 : 31 cm.' Reeds 30 jaar verschüneii 
op deze albums de supplementen. 
500 verschillende Nederland en Overz. Gewesten, prijs 
f 17.60. Nederland 1940 ongebr. 5, 7^ , 10, 12%, 15, 20, 
22%, 25, 30 en 40 ct., prijs 50 cent. 

J. MEBUS, Postzegelhandel, A'DAM 
HTJIDENSTKAAT 13 (Bü het Spui) - Beëdigd Expert 
Telefoon S7767 - Postgiro 33045". - Gevestigd 1915 

Heeft U bij mij nog nooit een 

Zichtzending van Nederland en O.C. 
aangevraagd? Zo neen, dan spoedig 
doen! Mijn prijzen zijn 50 ä 70 % 
catalogus handelaren en zo goed als 
alle zegels komen hierin voor. 

Postzegelhandel H. v. LIESHOUT 
HURKSESXRAAT 26 - HELMOND 
Giro 325951 

f 11.50 
f60.— 
f 6.50 

265 
331/332 

f 10.— 
f 8.50 

INDONESIË AMiES ONGEBEIIIKT 
246/259 
260 
264 

POSTZEGELHANDEL G. V. d. ETNDB 
Petrlstr. 8, Utrecht, ((Oog in Al), Giro 498361, Tel. 24083 
Te koop gevraagd verzameling Ned. en Ov. Gebieden 

Aangeboden: NEDERLAND No. 3 15 cent, oranje; 
1905 Bont Kraag 10 Gld.; 1913 Jub. 10 Gld. 

Alles in postfrisse blokken van 4, volle gom 
en zonder plakker. Prijs resp. ƒ 600.—, 
ƒ 240,— en ƒ 220,—. Desgewenst kunnen ook 
biedingen per 1 ex. los worden gedaan. 
Brieven onder No. 55 Bureau van dit blad. 

„E L C K W A T W I L S " 
TJPU SERIES — POSTFRIS 

Israël (2) ƒ 2.50; Israël Tete beche (2) ƒ 5.75, dito m. 
witte str. (4) ƒ5.25; Libanon-blok! (1) ƒ13.50; Liberia 
blok plus serie (4) ƒ 29.75; Liberia blok alleen (1) 
ƒ 19.60; Nicaragua (18) ƒ 35.—; Portüg. Koloniën (8) 
ƒ62.50; Triest , ,B" (2) ƒ17.50; Venezuela (9) ƒ8.76; 
Franse Kol. (12) ƒ 14.50; Spaans Marocco (13) ƒ 33.76; 
Peru (9) ƒ 20.—; 12 Malaija Staten (48) ƒ 32.50; Aden, 
Kathir, Quaiti (12) ƒ 23.76. Verder diverse UPU's 
Britse JCol. los, volgens mancolüst. 
Curacao Krügsgevangenen compl. postfris, gelegen-
heidsaanbieding ƒ 23.50. 
Cnracao 168/177 postfr. ƒ4.25! 
„ M E R C U R I U S" Postzegelhandel 
's-GEAVENHAGE Postbus 430 Telefoon 722369 

1 < W . H. EECEN 
BUSSÜMSE POSTZEGELHANDEL 

Telefoon 6288 - Kapelstraat 15 - Giro 451627 

Z I C H T Z E N D I N C E N 
■)( Speciaal Nederland 
)f Alle andere landen 

en Gewesten 1 

NICARAGUA UPU blokken 
18st. compl. postfris, oplaag 
3760, ter overname voor 
f 260.—. Br. onder No. 53a 
Bureau van dit blad. 

NEDERLAND TENTOON
STELLING 1923 z.g. velletjes 
van 25 compl. te koop gevr. 
aanbd. m. prijs No. 53b Bur. 
van dit blad. 

BAHAMAS POSTFRIS 1948 
Tercentenary cpl. in blokken 
van 4, zohder plakkers ! ld 
t /m het £ te koop aangeb. 
ƒ 176.—. Nr. 53c Bureau van 
dit blad. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
een postzegelverzameling van 
Ned. en Overz. Geb., Duits
land, alsmede gesorteerde 
losse postzegels van diverse 
landen en enige vellen en 
gedeelt. vellen van Nederl. 
Kinder- en Zomerzegels, So
ciale Zaken e.a. B. H. v. 
EWIJK, Burg. Redekerstr. 43 
Terschelling. 57 

GEEN DURE RECLAME 
doch meer dan 100% voor uw 
geld. Ned. Super kg pakket 
(met veel weid.) ƒ4.50 plus 
porto. 500 Denemarken slechts 
ƒ 1.25 franco. Vooruit bet. of 
rembours. T. HARTEVELD'S 
Postzegelhandel, Rotterdam, 
Tel. 39944, Giro 607407. 59 

STANLEY GIBBONS. Deel I : 
British Empire 1950 f 9.—. 
Deel I I I : 1961 U.S.A., Midden-
en Zuid-Airierika, Afrika en 
Azië, gebonden in linnen 
f 11.70. 1951 wereld Simplified, 
geb. in linnen, ook juist ver
schenen f 10.—. Levering van 
alle Gibbons catalogi als
mede albums Yvert en Tellier. 
Porto steeds extra. Suther
land's Boeken Import, Po.st-
bus 430, 's-Gravenhage, Tel. 
722369. — ,, Stamp Mirror", 
Engels weekblad met alle 
komende nieuwtjes er tijdig 
in vermeld, jaarabonnement 
f 10.—. Proefnummer na in
zending van 30 et. aan post
zegels. 

KILOWAAR gevraagd van 
Nederland. Uitsl. onuitge
zocht, tegen hoge prüzen. 
Min. 10 kilo. R. KORMOS, 
Voorburg, Z.H., Pr. Marian-
nelaan 152, Tel. 722947. Lid 
N.V.P.H. 

200 vers. f 0,85, 500 vers. f 2.30 
1000 vers. f 6,30 postz. Wereld 
500 vers. Europa f3,—, 1000 
f 7,50 uit mijn doubl, franco. 
D. v. OMMEN, Epe. Popu
lierenlaan, Postgiro 132330. 

T.B.C.-PATIBNTEN, lang
durig ziek, vragen postzegels 
voor hun verzameling. Alle 
landen. W. TOLSMA, San. 
O.N.O., Conv. Hal, Renkum. 

56 

MASSA-RUIL. Wie mij 3000 
versch. zegels zendt (geen 
Ned.) ontvangt een zelfde 
aantal versch. uit mijn doubl, 
terug. A. C. CARMIGGELT, 
Harfsen-Joppe. 52 

WAAROM JUIST „BOREK"? 
De bladen van de Borek-
albums zijn ruw, poreus en 
nemen de vochtdelen, die 
zich in iedere kamer bevin
den onzichtbaar op, daar
door trekt de gom van de 
postzegel dit vocht niet aan, 
hetgeen een groot voordeel 
is. In een BOREK-album is 
uw collectie meer waard. 

BIGMAIL met ruiladressen in 
diverse landen der wereld. 
Adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na 
ontvangst van ƒ 0.60 in 
zegels, postwissel of giro 
266831. C. J. H. TER RIET, 
Veenstraat 22, Enschede. 

GEVRAAGD: Michel Spezial 
Katalog van Duitsland. On
verschillig welk jaar, doch in 
goede staat. Tevens gevr. 
Schach den Fälschungen. 
Postbus 8, Oldenzaal. 51 

TE KOOP GEVRAAGD door 
verzamelaar: Postale afstem
pelingen, gebr. op Nederl. 
grondgebied pl.m. 1660 tot 
heden, zoals brieven zonder 
zegels (oude archieven), lang-
stempels, spoorstempels, 
scheepspost (ook Ned. boot-
stempels op buitenl. zegels), 
veldpost, ,,Nietig-afgeschre-^ 
ven" op straf portzegels, 
,,Deutsche Dienstpost Nieder
lande" e.a. niet veelvuldig 
voorkomende stempels. Bij 
voorkeur op gehele envelop
pen of kaarten, eventueel ook" 
op briefstukken. Aanbiedin
gen (^een buitenl. stempels, 
tenzij op Ned. zegels), liefst 
met toezending en prijsopgave 
aan A. v. d. WILLIGEN, 
Laan van Poot 194, 's-Graven
hage. 

ENG. KOLONIëN VERZA
MELAARS. U kunt Uw ver
zameling completeren uit een 
schat van duizenden verschil
lende zegels, zowel gebruikt 
als postfris. Na opgave refe
renties wordeh deze U in 
keurig verzorgde boekjes toe
gezonden. M. SCHOUTEN, 
Goejanverw.dijk 13, Gouda. 



PEETERS POSTZEGELHANDEL 
V. WELDERENSTR. 27, NIJMEGEN, TEL. 24369 

A L L E P H I L . B E N O D I G D H E D E N 
De z a a k voor de Oost - en Z u i d -
N e d e r l a n d s e ve rzamelaa r . 

^ V E I L E N 
Als U U w bezi t wi l t l a t en vei len 
geven wij U g a a r n e gra t i s advies . 

K O O P J E S . P R A C H T R U I L M A T E R I A A L . 
Alles ongebru ik t Skandinavië t egen nominaal (postprijzpnl 
(1 Kroon = f 0.55). D e n e m a r k e n : Yvert Nrs . 264A/264B; 276; 
277; 281; 282/290 (incl. A N r s ) : 292; 293: 294/296; 297: 
298/300; 301/303; 307. Slesvig (1 Zone) : 39/52. (Yverf Nr.-. ). 
Noorwegen : 261/268: 273/275: 276 (Yvert N r s ) . Groen land : 
1/9 (Yvert Nr s . ) . N e d e r l a n d : Spec. Kat . 495/498; 503/507. 
Ongebru ik t - t egen nominaa l . Alles p lus por to ( r embou ia j . 
Aanb ied ing is vröblijvend. D. GROENEVELD, Oosterweg 82, 
Groningen. 

DEZE Z E L D Z A M E Z E G E L S : 
CURACAO 1881 5 ct. t a n d i n g UVz ƒ100 .— 

* CURACAO 1881 IV2 gld onge tand 
m e t o p d r u k „Mons te r " 'ƒ 35.— 
CURACAO 1891 25 op 30 opdr . 

■ dubbe l f 60.— 
* CURACAO 1895 2 /̂2 op 10 get. 13I/2 ƒ 20.— 
* CURACAO 1946 iy2, 21/2, 5 en 10 

gld (178/181) Ze ldzaam f 80.— 
CURACAO 1929 Luch tpos t se r i e gebr . ƒ 60.— 

* S U R I N A M E 1892 2Vz op 50 opdr . 
dubbe l ■ . ƒ 80.— 
S U R I N A M E 1898 10 op 25 u l t r a m , 
(32aD) f 140.— 

* S U R I N A M E 1900 25 op 50 get. 
14 kl.g ƒ 60.— 

* S U R I N A M E 1926 121/2 .op 221/2 paa r , 
w a a r v a n 1 ex. zonder p u n t (115f) . ƒ 40.— 
S U R I N A M E 1931 Luch tpos t Do X 

serie op echt gevlogen brief . . . . .f 125.— 

EN NOG VELE ANDERE VINDT U B I J : 

Postzegelhandel G. Keiser & Zn N.V. 
Passage 25-27, Den Haag, Tel. 11.24.38, Giro 4262 

S C H O O E I . S E P O S T Z E G E L H A N D E L 

C. M. W I N D E R 
Gaarne behande len wü Uw mancolijst EUROPA, 
NED. & OVERZ. GEW. 
W e zenden de zegels per omgaande op zicht, 
t egen zeer billijke prijs. 

Leveren alle n ieuwigheden van Europa . 
Leveren ïondzend ingen voor verenigingen. 

T E L E F O O N K 2209—365 GIRO 348933 

FRANKEER 
PHILATELISTISCH ! ! 

1911 BOREK 1951 
5 t 3 t album voor "T/fuj leoen 

Aantal Prijs 
L a n d e n pagina's per deel 

t JUITSLAND 

Oud-Dui ts land en Dui t se Koloniën 67 f 23.— 
Dui tse Rijk 1870/1945 ' 68 f 23.50 
Zone-Uitgiften '45/50 ' 61 f 21.— 
Atge.scheiden gebieden 60 t' 20.75 
Bezette gebieden u i t be ide 
wereldoor logen 47 £ 16.— 
Het de rde Rijk me t de beze t t e 
gebieden 63 £ 21.75 

EUROPA 

■ België 105 £ 36.25 
Denemarken 24 ^ I 8.25 
Fin land 22 .f 7.50 
Frankr i jk 58 f 20.— 
Gibra l ta r 8 f 2.75 
Groot Br i t tannië ' 17 f 6.— 
I ta l ië 53 f 18.25 
OudI ta l ie . Vaticaan 16 f 5.50 
lyiechtenstein 27 f 9.25 
L u x e m b u r g 38 ï 13.25 
Malta 14 £ 4.75 
Neder land 41 £ 14.25 
Noorwegen 19 £ 6.75 
Oo.stenrijk ' 74 'f 26.— 
Tries te Zone A 6 £ 2.25 
I J s l a n d • 17 f 6.— 
Zweden 19 * f 6.75 
Zwitser land 67 £ 23.— 
Ver. Sta ten van Amer ika 46 f 16.— 
Blanco blad 1 t 0.35 
Blanco blad met l i nnen 1 £ 0.60 

Bladen \ a n boven.staande a l b u m s kunnen ook afzonder
lijk gekocht worden. Di t is de sei'vice die alleen 
, .BOREK" U bied t ! 
Halflinnon schroefband m e t binnenwaardse 

.soliroeven f 6.— 
Zelfde ui tvoer ing geheel l innen t 10.60 
Zeer solide geheel l innen k l e m b ƒ 17.50 
lede re band Itan circa 100 b laden bevatten. Duurde re 
banden prijs op a a n v r a a g . 
Wij verwijzen wat ,,C A T A L O G I " betreft naa r onze 
vorige aankondig ingen . H i e r a a n kunnen wü een ca t a 
logus toevoegen \ a n de Hl t l e r t i jd en bezette gebieden : 
D I E B B I E F M A B K E » E S D R I T T E N REICHES £ 1 — 

Alleenver tegenwoüidis 'er van R I C H A R D BOREK te 
B R A U N S C H W E I G voor Nederland : 

RENNIE HAAGSMA 
LEKSTRAAT 30 H S AMSTERDAM-Z 

Bank : Twentsche B a n k - Giro 336559 - Telefoon 28164 
Lid N.V.P. I I . — P .T .S . 

N E D E R L A N D (pr ima 
No. 274/77 £ 0.65 
No. 283/86 £ 0.65 
No. 296/99 f 0.55 
No. ,305/09 £ 0.55 
No. 318/22 £ 0.60 
No. 350/55 f 0.70 
No. 392/96 ï 0.20 
No. 485/89 f 0.25 

No. 495/98 £ 0.25 
No. 508/12 £ 0.35 
No. 84/86 f 0.35 
No. 87/89 £ 0.40 
No. 136/38 £ 9.50 
No. 139/40 £ 0.35 
No. 203/07 £ 2.25 
No. 212/19 £ 3.25 

gebruikt) 
No. 229/31 £ 1.75 
No. 238/39 £ 2.50 
No. 244/47 f 3.25 
No. 252/55 f 0.60 
No. 257/60 £ 2.— 
No. 265/66 f 0.45 
No. 267/68 £ 0.50 
No. 269 £ 0.15 

Beta l ing me t bes te l l ing o£ onder rembours . Orde r s 
beneden f 5.— por t i e x t r a . Te koop 
Curasao en Sur iname . Aanb ied ingen 
omg. beantwoord . 

gevraagd Series 
met p rüs worden 

Yver t -Ca t . 1951 £ 16.75 pi. 50 et. por t i . 
Nederl. Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316, Ams te rdam-C Postgi ro 165298 

D r u k : N.V. Uitg. Mij De Gelder lander , Ni jmegen 

http://schooei.se

