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WAARIN , OPGENOMEN DE PHILATELIST 
OFFIC. ORGAAN VAN 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN 

28e J a a r g a n g J u l i 1951 No. 7 (323) 

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

Telefoon K 3438 no. 8640. 
ADMINISTRATEUR: 

E. J. V. d. FLIER, Mij. Dordrechtstraat 5, Dordrecht, 
Telefoon 6606. Postrek. 344900, ten name van het 
Nederlandsch Maandblad v. Philatelie. 

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, arts, 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, Pijnboomstr. 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. ,JKleine 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. 

P O S T Z E G E L V E 1 LI N C E N 
zullen door ons regelmatig te Amster
dam worden gehouden. 
Voorts belasten wij ons met TAXATIES 
en het kopen en verkopen van post
zegels. 

* 

HEKKER'S POSTZECELHANDEL 
B L O E M E N D A A L 
lepenlaan 4 - Telefoon K 2500-23074 

DIT IS GOEDKOOP! 
Een album Nederland en zün 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 
zichtbaar. Prtis f 12.50. Dito album klemband f 15.—. 
Hetzelfde album zonder typen en tandingen, wel de 
roltandingen. Een compleet album, prüs f 8.—. For
maten ongeveer 29 : 31 cm. Reeds 30 jaar verschijnen 
op deze albums de supplementen. 
500 verschillende Nederland en Overz. Gewesten, prijs 
f 17.50. Nederland 1940 ongebr. 5, 7%, 10, 12^A. 15, 20, 
22%, 25, 30 en 40 ct., prüa 50 cent. 
J. MEBUS, Postzegelhandel, A'DAM 
HUIDENSTBAAT 13 (BQ het Spni) - Beëdigd Expert 
Telefoon 37767 - Fostgiro 33045. - Gevestigd 1915 

Heeft U bij m i j n o g nooi t een 

Zichtzending van Nederland en O.G. 
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 
H U R K S E S T R A A T 26 - HELMOND 
Giro 325951 

BECLAME AANBIEDING (België Fostfris) 
496/03 
501/11 
613/18 
530 ... 
547/55 
601 ... 
602 
653/60 
661/69 

f 3.75 
f 11.— 
f 8.35 
f 0.95 

1.85 
0.95 
3.15 
0.90 
1.65 

724a/w f 19.50 

728/36 f 5.40 
737/42 f 7.80 
743/47 f 4.35 
751/65 f 8.85 
756/60 f 4.95 
781/84 f 1.25 
798/02 f 0.18 
803/06 f 2.95 
L.P. 12/3 f 6.80 
L.P. 14 f 0.70 

Gedurende de maanden Jul i en Augustus kan elke 
besteller op deze aanbieding voor 10 procent gratis 
bübestellen. 

G. BBOEBS - Dorplein 128 - Bndel 
Giro 411570 porto tot t 10.— extra. 
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U i t d e i n h o u d : 
J. C. Cramerus f - Nieuwe Uitgiften - Passen en Meten - Portzegels 1870 

DE NEDERLANDSCHE INTERNERINGSZEGELS 

JOHAN CHRISTIAN CRAMERUS f 
Het is met grote droefheid, dat wij onze lezers hierbij 

kennis geven van het overlijden op 4 Juli j.1. te Breda 
van de heer Johan Cristian CRAMERUS, in de leeftijd 
van 69 jaren. Na een lange tijd van minder goede ge
zondheid is hij, voorzien van de H.H. Sacramenten der 
Stervenden, van ons heengegaan. 

V/ij behoeven zeker Vooral de oudere Philatelisten 
niet te zeggen hoeveel de Philatelie in Nederland aan 
hem heeft te danken en hoe hij de man was, die door 
de gaven van hoofd en hart, ook in de internationale 
philatelistische wereld via de F.I.P. de Nederlandse 
Philatelie een goede naam heeft bezorgd. 

Van zijn optreden in 1927 af als voorzitter van de 
Postzegelvereniging „BREDA", plaatste hij zich al 
spoedig op de voorgrond en werd hij in September 1928 
als opvolger van de heer E. Bonn in het Bondsbestuur 
gekozen en werd hem de functie van onder-voorzitter 
toegewezen. In 1929 deed hij zijn intrede in de Raad 
van Beheer van dit blad, zulks als vertegenwoordiger 
van zijn vereniging. Hoe hij gedurende ruim 20 jaren 
aldaar de belangen van ons blad heeft behartigd weten 
de leden van genoemde Raad wel het best en zeker 
zullen zij zich nog zijn vurige woorden herinneren, 
welke hij sprak, toen het voorstel in die Raad in be
handeling was, om dit blad niet meer te Rotterdam 
maar elders te doen drukken. 

In 1943 werd zijn werk in het belang der philatelie 
erkend door de toekenning aan hem van de Waller-
medaille. 

Toen in 1945, kort na het einde van-de wereldoorlog, 
het Bondswerk Aveer ter hand moest worden genomen, 
stond Cramerus, ondanks de grote moeilijkheden, welke 
daaraan toen nog waren verbonden, weer aanstonds 
gereed en door de inmiddels ontstane vacature van 
voorzitter kwam deze functie op zijn schouders neer. 
Het baarde dan ook geen verwondering, toen hij op de 
eerste algemene vergadering na de wereldbrand, met 
algemene stemmen tot bondsvoorzitter werd gekozen, 
een functie welke hij tot op 11 September 1949 vol 
geestdrift vervulde. De hulde hem bij zijn afscheid als 
bondsvoorzitter te Breda gebracht, was zeker ten volle 
verdiend. 

Veel zouden wij nog kunnen zeggen en schrijven over 
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ons aller vriend Cramerus, maar gaarne geven wij het 
woord aan zijn opvolger, als voorzitter van „BREDA", 
die ons namens deze vereniging juist kort voor het 
overlijden van de afgetreden voorzitter om plaatsing 
vroeg voor enkele woorden van waardering en vriend
schap in verband met de benoeming van de heer Cra
merus tot erevoorzitter dezer vereniging. De betref
fende woorden, door de voorzitter geschreven, onder
schrijven ook wij ten volle en sluiten wij ons gaarne bij 
deze hulde aan. 

Het zij ons vergund namens de Raad van Beheer 
van ons blad, alsmede namens de Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, hier ge
tuigenis af te leggen van de grote dankbaarheid voor 
alles wat Cramerus voor deze instellingen heeft gedaan 
en die, wij weten het, tot zijn laatste levensdagen zijn 
grote belangstelling hebben gehad. Hij ruste in vrede. 

Moge zijn echgenote en kinderen getroost worden 
door de grote en warme vriendschap, welke zo talrijke 
Philatelisten, zowel in als buiten Nederland, hem in zijn 
leven hebben toegedragen en met welke gevoelens zij 
hem steeds zullen blijven gedenken. 

De Hoofdredacteur, 
tevens Bondssecretaris. 

Bredase Postzegelvereniging huldigt haar 
EreVoorzitter J. C. Cramerus. 

Gezondheidsredenen noopten de heer Cramerus te 
bedanken voor het voorzitterschap van de Bredase 
Postzegel Vereniging. 

Met kennelijke ontroering hebben bestuur en leden 
iiiervan kennis genomen, overtuigd als zij zijn, dat dit 
besluit ook hem, die bijna vijf en twintig jaren voor
zitter is geweest, een zwaar offer zal zijn geweest. Dit 
heengaan van de heer Cramerus is voor de Bred. Postz. 
Ver. een grote slag. Hij leidde op onnavolgbare wijze 
onze vergaderingen en was er de bezieler van. Zijn 
prettige omgang, zijn groot onverwoestbaar optimisme, 
zijn evenwichtige natuur, heel zijn innemende persoon
lijkheid heeft hem in de harten der leden — en van 
ontelbare Philatelisten in binnen en buitenland — een 
warme plaats doen innemen. 

Nimmer zal dan ook de heer Cramerus door onze 
vereniging vergeten worden. Onder algemene bijval, 
die als een natuurlijke reactie op de verbijsterende 
mededeling volgde, werd onmiddellijk besloten, hem 
telegrafisch te verzoeken, het Erevoorzitterschap van 
de Vereniging te willen accepteren; hierbij werden vele 
woorden gesproken, die getuigden van intens mede
leven en oprechte sympathie. 

Om de naam Cramerus blijvend aan de Postz. Ver. 
Breda te verbinden, werd, door milde bijdragen van 
leden en vele vrienden van onze Erevoorzitter, een 
Cramerusfonds gesticht, om te komen tot het vervaar
digen van een Cramerusplaquette, welke telkenjare 
aan dat lid van de Ver. zal worden geschonken, dat 
zich, naar het oordeel van een ter zake bevoegde com
missie, voor de Ver. het meest verdienstelijk heeft ge
maakt. Het moge een bewijs zijn voor de brede kring 
van vriendschap en oprechte sympathie welke de heer 
Cramerus zich door zijn nobel hart verworven heeft, 
dat reeds na enkele weken dit fonds over voldoende 
middelen kon beschikken om het plan tot werkelijkheid 
te brengen. En het is met grote blijdschap en recht
matige trots, dat door ons deze eersteling aan hém werd 
aangeboden en met zichtbare ontroering door hem werd 
aangenomen. 

Het is ons een behoefte uiting te geven aan ons ver
langen, dat de talloze vrienden van de heer Cramerus 
hun gelukwensen aan onze Erevoorzitter niet zullen 
onthouden: wij zijn er U allen dankbaar voor en het 
zal een povere erkenning zijn van de vele verdiensten, 
die hij zich op philatelistisch gebied heeft verworven. 

en moge velen deze uitzonderlijke gelegenheid aangrij
pen om uiting te geven aan hun dankbaarheid voor 
genoten vriendschap en gulhartigheid en alzo eren een 
man, die door zijn grootmenselijk karakter en geheel 
zijn innemende persoonlijkheid onze genegenheid en 
bewondering ten volle waard is. 

JOH. SPOORENBERG, 
Voorz. Postz. Ver. Breda. 

NEDERLAND 

Van de lezers voor de lezers. 

Ten behoeve van mijn OudeNummerService zoek 
ik nog enkele Maandbladen van April 1949 en Januari 
1950. Wie van de lezers wil collegalezers daaraan 
helpen? Ook zoek ik nog nummers van „De Philatelist". 
Verzoeke echter niets anders te zenden dan wat hier 
wordt gevraagd, daar van de overige nummers nog 
een rijke sortering aanwezig is. Het adres dezer ser
vice is: Ir H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, 
Arnhem. 

Zomerzegels 1951. 

Over deze zegels heb ik geen critiek gehoord en 
aangezien de Nederlander spoedig critiek levert, moet 
ik dus wel concluderen, dat ze zeer geslaagd zijn. 

Over de tanding nog dit. De zegels hebben hetzelfde 
formaat als destijds de Germaanse Symbolen en 
Zeeheldenserie. Ze zijn dan ook met dezelfde kam 
geperforeerd. Deze kam had echter een te grote per
foratiecapaciteit. Er zijn daarom aan weerszijden een 
aantal perforatiepennen verwijderd. De uit de zegel
afmeting en totaal aantal tanden berekende tanding 
is voor de 2 + 2 et eu de 6 + 4 et: 12.06 : 12,37; voor 
de overige waarden 12,37 : 12,06 of afgerond 12 :121/4 
en 121/4 : 12. 

Afwijkingen. 

Van de heer J. A. C. Achilles te 'sGravenhage ont
vingen we ter inzage de volgende afwijkingen: 

Speciaal Catalogus no. 119 en 120: 10 cent resp. op 
171/2 cent en op 20 cent met de opdrukfout. onderste 
gedeelte van de dubbellijnige C is volgelopen. Komt 
voor bij zegel 161. 

Heeft een der lezers deze fout soms bij de over
drukte 3, 5 of 12% cent gevonden? 

Speciaal Catalogus no. 200: 5 + 3 cent Kind, met 
blauw verbindingsstreepje tussen T en 5; plaats in 
het vel onbekend. 
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Voorts ontvingen we van de heer D. HiHe Ris Lam-
bers een aantal fouten, welke hij alle geverifieerd 
heeft aan een groot aantal vellen. Aangezien het hier
bij noodzakelijk is naar enkele knip tekens der vellen te 
verwijzen, geven we hierbij nogmaals een afbeelding 
van de in gebruik zijnde kniptekens, zodat de zonodig 
naar het daarbij gestelde nummer kunnen verwijzen. 

Cijfertype van Krimpen 
en Hartz-zegrels Koningin Juliana. 

1 cent R 2: Rij 7 zegel 1, wit puntje op de Ie D 
(van Nederland). 

Rij 8 zegel 5, vrijwel als voren. 
Rij 12 zegel 2, puntje in lus onder 
Ie D. 

2 cent no. 22: Rij 11 zegel 10, puntje onder Ie D 
(een zeer groot aantal witte vlekjes 
op velo vellen door druktoevaUig-
heden). 

2 cent no. 28: Rij 17 zegel 4, puntje rechts boven A. 
2 cent L 30: Rij 6 zegel 9, blauwe vlekjes voor en 

in Ie N. 
Rij 19 zegel 7, blauw vlekje in A. 

4 cent L 6: Rij 5 zegel 6, wit lijntje van 2e N naar 
beeldrand. 

4 cent R 6: Rij 12 zegel 10, stippellijntje voor 
cijfer 4. 

5 cent L 2: Rij 12 zegels 1 t /m 3, wit lijntje door 
bovenrand van Nederland (zonder 
plaatsopgave in Meinummer gemeld). 

5 cent R 3: Rij 1 zegel 4, puntje in C. '^ 
5 cent R 4: Rij 9 zegel 2, kleine cirkeltjes onder 

ede. 
5 cent L 8: Rij 7 zegel 7, middenbalk van A naar 

rechts verlengd. 
Rij 10 zegel 2, vertikaal kleurlijntje 
over voorhoofd en haar. 
Rij 15 zegel 9, vlekjes op bovenlip en 
voorhoofd. 

10 cent L 26: Rij 9 zegel 1, witte punt onder tegen 
Ie E (knip 11 en 14). i) 

12 cent R 1: (bij oude en nieuwe kleur) Rij 6 zegel 
2, kleurstip in hals. 

15 cent L 2: Rij 16 zegel 9, wit vlekje op hals. 
15 cent R 2: Rij 18 zegel 3, witte lijn in haar, links 

naast hoofd. 
15 cent L 3: Rij 2 zegel 7, wit streepje (scheiding) 

in haar. 
20 cent R 1: Rij 11 zegel 4 en Rij 18 zegel 2, witte 

stip in C. 
35 cent L 1: Rij 16 zegel 8, twee stipjes op kaak-

rand rechts. 
45 cent R 1: (oude en nieuwe kleur). Rij 6 zegel 9, 

2 stipjes op hals rechts, 1 rechts naast 
mond. 
Rij 20 zegel 10, stip op bovenlip. 

60 cent L 2: Rij 18 zegel 3, stip op voorhoofd 
links. 

Zomerzegels 1951. 

2 cent no. 1: Rij 3 zegel 1, fijne kras vanuit vel-
rand voor grote 2. 
Rij 3 zegel 3, puntje onder 2e N. 
Rij 7 zegel 1, kleurstreepje in lucht 
boven kasteel links. 

Portzegels van Krimpen. 

4 cent no. 1: (knip 4 en 14). Rij 3 zegel 4, blauwe 
vlek boven 4. 
Rij 5 zegel 1, blauwe stipjes in mid
denveld. 

12 cent no. 1: 

85 cent no. 1: 

(knip 11 en 13). Rij 2 zegel 3, wit 
haakje onder aan Ie T. 
Rij 4 zegel 3, vlekje rechts van Ie T, 
zodat er staat FE BETALEN (steeds 
aanwezig, maar alleen bij diep-blauwe 
vellen zeer fraai en duidelijk). 
Rij 6 zegel 5, dikke witte stip in linker 
zijlijst. 

Nieuwe zegels Internationaal Hof van Justitie. 

6 cent no. 1: Bestaat in minstens 10 exemplaren 
met een tengevolge van papiervouw 
bij het drukken wit gebleven streep 
van enige mm breed, vertikaal over 
het zefelbeeld; zegels overmatig 

'breed (naar vernomen, bestaat ook de 
10 cent met deze afwijking, die een 
druktoevalligheid is). 

Opmerking: uit de foutjes bovenvermeld bij 12 cent 
R 1 en 45 cent R 1 blijkt, dat de eerste 
oplaag van de gewijzigde kleur gedrukt 
is van dezelfde cylinder als de eerste 
kleur. 

1) Bij knip 11 bovendien Rij 8 zegel 1, kleurvlek links 
van 10. 

Frankeerzegels 2 Va cent van Krimpen en alle waarden 
Type Hartz met beeltenis van H.M. Koningin 
Wilhelmina. 

Om tegemoet te komen aan hen die kort van ge
heugen zijn brengen we hier in herinnering, dat de 
frankeerzegels 2J cent type van Krimpen en alle waar
den type Hartz met beeltenis van H.M. Koningin Wil
helmina met ingang van 1 October 1951 buiten ge
bruik worden gesteld. Ze blijven echter tot en met de 
maand September 1951 aan de loketten voor verzame
laars verkrijgbaar. 

Etsing Nummers en Plaatnummers. 

In Mei verschenen: 

2 cent 34 
6 cent L/R 9 

10 cent L/R 30 en L/R 31 
25 cent L/R 2 
Zomerzegels: alle waarden plaatnummer 1. 

O. R.-DELEN EN UNIE 

S U R I N A M E 

Het opdrukje 1 cent op 71/2 cent (spec.cat. no. 282) 
blijkt in minstens twee zettingen te bestaan. 

In de eerste zetting is de afstand tussen het cijfer 1 
en de c van cent ± 2 % mm. 

Bij de tweede zetting bedraagt de afstand 1% mm. 
Bovendien is het aantal „breuken" in de verticale 

balk ook sterk verschillend; terwijl bij zettißg één de 
verticale balk twee maal voorkomt met breuk in het 
midden, komen bij zetting twee meerdere „breuken" 
voor en wel: 

a. in het midden gebroken 15 maal; 
b. aan bovenzijde gebroken 10 maal; 
c. geheel bovenaan gebroken 2 maal; 
d. onderaan gebroken 1 maal. 
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Deze fouten komen regelmatig op dezelfde plaatsen 
voor. 
Op het hierbij afgebeelde blok van de 1 cent nauwe 
afstand (zetting 2) komen alle standen voor. Het zijn 
de zegels 63/64, 73/74, 83/84 en 93/94. Hiervan heb
ben de zegels 63/64 en 73/74 breuk a; zegel 93 heeft 
breuk b; zegel 84 heeft breuk c; zegel 83 heeft breuk 
d en zegel 94 is „normaal". 
Het is eigenlijk niet geheel juist van „breuk" te spre
ken, daar het verticale balkje uit twee delen is samen
gesteld, die niet geheel aansluiten. 

NEDERLANDSCHE ANTILLEN. 
Naar wij vernemen zal hier binnenkort een nieuwe 

weldadigheidsuitgifte verschijnen in de volgende waar
den: IJ + 1 c ; 5 + 2J c ; 6 + 2i c ; 12J + 5 c. en 
25 + 10 c. 

Verder zouden binnen enkele maanden nog één of 
meer opdrukjes verschijnen, waarvan de toeslag ten 
bate van zeemanshuizen op Curagao en Aruba zou 
komen. * 

N E D E R L A N D S C H I N D I ^ . 
Japanse bezetting 

Van de Malakkaserie bestaat no. 11, de 8 cent in 
rode kleur, gelijk aan de kleur van de 15 cent. Waar
schijnlijk is dit een kleurproef. De nos 13 en 14 be
staan ook ongetand i.p.v. getand; ook dit zijn zeer 
waarschijnlijk proeven. 

R E P U B L I E K I N D O N E S I A 1950 
Nieuwe Portzegels. 

Hier zijn de eerstelingen van de 
nieuwe portjes verschenen: 

Gedrukt bij Kolff(?) in de bekende 
dubbelvellen. De papierbaan tussen het 
linker en rechtervel is 85 mm, dus 
belangrijk groter dan voorheen, toen 
dit ongeveer een zegelbreedte was. 
Etsingsnos: 5 sen: 50 en 10 sen: 51. 
Randletfers: A. Kamtanding 12y2. Zeer 
dun doorschijnend papier zonder water
merk. Kleur: oranjerood. 

Xandingen. ■ 
Van de tempelserie zonder opdruk RIS is thans ook 

de 50 sen in tanding 111/2 verschenen. 
Nog niet verschenen zijn: 

in tanding 111/2 zonder opdruk RIS: 4 sen; 
in tanding 111/2 met opdruk RIS: 7% en 12% sen; 
in tanding I21/2 zonder opdruk RIS: 45 en 80 sen; 
in tanding 12% met opdruk RIS: 1, 5, 20, 30, 45, 50 

en 60 sen. 

De 5 sen van het nieuwe cijfertype bestaat (nog) 
niet in de tanding 11%. Deze melding op blz. 67 van 
het Meinummer is een drukfout. De tanding is 121/2. 
De 10 sen daarentegen bestaat reeds wel in beide tan
dingen. 

NIEUWE UITGIFTEN 

E U R O P A 
B e l g i ë . 
Volgens bericht in de Schweiz. Briefm.Z. zijn de 10 en 
20 franc postzegels met portret van koning Leopold III 
(Yv. nos. 434 en 435) thans verschenen in tanding 11% 
i.p.v. 14 : 13%. Deze nieuwe tanding komt overeen 
met die van het nieuwe 20 c.zegel in nieuwe tekening. 

Het BHjkt intussen niet zeker te zijn, dat ook de 
nieuwe zegels in lage waarden, welke reeds werden 
aangekondigd, evenals de 20 c. in gravuredruk zullen 
verschijnen, maar vermoedelijk in typografie zullen 
worden uitgevoerd, zodat de 20 c. als een eenling in 
gravuredruk in deze serie zal bestaan. 
• Ter ere van het 50jarig bestaan van de Aero Club 
in dit land op 18 Juni j.1. zouden 2 luchtpostzegels 
met tussenstrook verschijnen, resp. in de waarden van 
6 en 7 fr. De 6 fr. zou e'en afbeelding geven van een 
zweefvliegtuig en de 7 fr. van een sportvliegtuig type 
„Tipsey". Op de tussenstrook zou met blauwe letters 
een Inschrift zijn aangebracht, betrekking hebbende 
op bedoeld jubileum. De verkoopprijs van zulk een 
paartje zou echter s l e c h t s . . . . 50 fr. bedragen! Dus 
bijna 300% toeslag. Dat is wel iets meer dan de 50% 
welke de F.I.P. toelaatbaar acht om zulke zegels .niet 
onder de „emissions abusives" te rangschikken. We 
verwachten dan ook wel, dat deze zegels uitgesloten 
zullen worden voor tentoonstellingen, vallende onder 
de F.I.P.bepalingen. 

6 fr. blauw, zweefvliegtuig; 
7 fr. oranjerood, sportvliegtuig. 

B u 1 g a r ü e. 

De in ons Aprilnummer aangekondigde zegels als 
propaganda voor landbouw en industrie zijn inmiddels 
op 30 April j.1. verschenen, alle in groot formaat. Wij 
geven als aanvulling hierbij thans nog de kleuren 
dezer zegels n.L: 

1 L. olijf. 
2 L. violet. 

4 L. rood. 
9 L. violet. 

15 L. roodviolet. 

Drie dezer zegels verschenen bovendien in klein for
maat als zijnde als zodanig gemakkelijker voor gewoon 
gebruik. Dit zijn: 

1 L. violet op geel, Ie Buig. tractor voor de land
bouw; 

2 L. olijf op geel, Ie Buig. walsmachine; 
4 L. roodbruin op geel, I e Buig. vrachtauto. 
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Op 5 Mei verschenen 5 postzegels in groot formaat 
ter herdenking van de 75e verjaardag van de opstand 
in 1876 tegen de Turken. Oplage 50.000 series. 

1 L. bruin, aanval der Turken op de Mont ZleeDol; 
4 L. olijf, Benkovsky vuurt de opstandelingen aan; 
9 L. violet, het eerste Buig. kanon en een ruiter 

afscheid nemende van vrouw en kind; 
20 L. blauw, een opstandeling (militair) en een par-

tisaan; 
40 L. steenrood, portretten van Benkovsky en Dimi-

trov. 

Tevens valt nog een 4-tal portzegels te melden in 
gewoon klein formaat met afbeelding van een leeuw 
in een lauwerkrans en 5-puntige ster: 

1 L. bruin, 2 L. roodbruin, 8 L. oranje en 20 L. 
blauw. 

D u i t s l a n d (Westelijke Zone): 

Alle berichten ten spijt dat de postzegels in nieuwe 
tekening, zoals deze door ons reeds in ons Februari
nummer werden afgebeeld, niet zouden verschijnen 
wegens de slechte kritiek waarmede de ontwerpen 
waren ontvangen, verschenen de drie door ons aan
gekondigde zegels op 20 Juni j . l . zelfs met bijzondere 
afstempeling „Tag der ersten Ausgabe der Ziffern
serie 1951". Deze zegels zijn dus: 

4 (pf) bruin, cijfer en posthoorn in ovaal; 
10 (pf) groen, idem 
20 (pf) rood, idem 

S a a r g e b i e d . 

In de serie van de kleine zegels betrekking heb
bende op handel en nijverheid, ontvingen we nog de 
volgende drie waarden: 

3 f. bruin, industrie; 
6 f. grijsgroen, kolenindustrie; 

18 f. wijnrood, porseleinindustrie. 
In de grotere zegels langwerpig formaat verscheen 

nog het zegel van: 
60 f. lichtgroen, gezicht op een industriestadje in 

het Saargebied. 
Tenslotte melden we hierbij nog de uitgifte van een 

postzegel ter gelegenheid van de tuin- en bloementen-
toonstelling Bexbach 1951. 

15 f. donkergroen, bloemen en landschap. 

E n g: e 1 a n d. 

De firma Whitfield King en Co. meldt ons, dat het 
portzegel van 1 d. thans in blauwe kleur is versche
nen. Verwacht wordt, dat ook andere waarden dezer 
zegels een kleur wijziging zullen ondergaan, zulks in 
overeenstemming met de gewijzigde kleuren der ge
wone zegels in de lage waarden. 

F i n l a n d . 

Het 300-jarig bestaan van de stad 
Kajaani (Ka: ana), gelegen in het 
midden van het land aan het Oeloe-
meer, zal op 7 Juli worden her
dacht met de uitgifte van een speciale 
postzegel in een oplage van 2 millioen 
stuks. De tekening van het zegel is 
van Aarne Karjalainen. 

Het formaat van de zegel is 25 x 
35 mm. 

20 Mk. gezicht op gebouwen te 
Kajaani. 

F r a n k r ij k. 

De vloedgolf van nieuwe zegels is hier nog niet tot 
staan gekomen en ook thans zijn er weer meerdere 
zegels te melden. 

Op 8 Juni j . l . verscheen het 
eerst te Alf ort (Seine) en op 
11 Juni d.a.v. op de overige 
postkantoren het reeds aan
gekondigde zegel ter ere van 
de veeartsenijkunde. Tekening 
en gravure zijn van Serres, 
vervaardigd in etsdruk in 
de afmeting 36 x 22 mm; tan
ding 13; gedrukt in vellen van 
50 stuks. 

Het zegel geeft naast de afbeelding van de vee-
artsenijkundige universiteit te Lyon, de portretten van 
3 vooraanstaande personen uit de school van Alfort, 
waar de bakermat dezer kunde is gelegen door de 
eerste school op dit gebied. De personen zijn: 
Edmond Nocard (1850—1903), leraar en later direc
teur van de school te Alfort, later leerling en mede
werker van Dr. Roux. Vooral zijn studie op het gebied 
der t.b.c. is van groot belang geweest. 

Henry Marie Bouley (1814—1885), bekend patholoog 
aan de school te Alfort en later inspecteur-generaal 
van de veterinaire scholen. Hij eindigde zijn loopbaan 
als'directeur van het museum van natuurlijke historie. 

Jean Baptiste Auguste Chauveau (1827—1916), pro
fessor aan de school te Lyon, waarvan hij later direc
teur werd. Vervolgens werd hij opvolger van Bouley 
als inspecteur-generaal. Hij was de ontdekker van de 
functie van het hart en bestudeerde het spierstelsel en 
de infectieziekten. 

12 fr. violet, veeartsenijkunde. 

Op 17 Juni j . l . verscheen het eerst te Parijs en op 18 
Juni d.a.v. op de overige postkantoren het reeds aange
kondigde zegel ter ere van de militaire doktoren. De 
tekening van dit zegel is van 
Serres en de gravure van Ma-
zelin. De uitvoering is in ets
druk, met afmeting der zegels 
36 X 22 mm, tanding 13, ge
drukt in vellen van 50 stuks. 
Het zegel geeft een afbeelding 
van de toren van het zieken
huis „Val de Grace" te Parijs, 
waar het 13e medische- en 
pharmaceutische congres werd 
gehouden, alsmede de afbeelding van drie personen, 
n.l. Robert Picqué (1877—1927). Deze was reeds jong 
een beroemd chirurg. Op 44-jarige leeftijd werd hij 
professor in de anatomie aan de universiteit te Bor
deaux. In de Ie wereldoorlog was hij een pionier voor 
de chirurgische werkzaamheden en zo dicht mogelijk 
aan het front, zulks om transport van de patiënten te 
voorkomen ter vermijding van schadelijke gevolgen 
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welke daaraan vaak zijn verbonden. Hij was een pro
pagandist voor het sanitairvervoer per vliegtuig en 
viel als slachtoffer van zulk vervoer toen in 1927 het 
vliegtuig, waarin hij zich met een patiënt bevond, in 
brand vloog, waarbij de patiënt werd gered maar hij 
het leven liet. 

Zacharie Roussin (1827—1894) is bekend als groot 
chemicus en organisator van de chemische industrie 
in het groot. Op toxicologisch gebied was hij een ex
pert en op het gebied der kleurstoffen waren zijn 
ontdekkingen in 1875 belangrijk. Hij stierf door in
ademing van giftige gassen in zijn laboratorium. 

Antoine Villemin (1827—1892). Deze was van zeer 
arme boerenafkomst uit de Vogezen. Hij wist zich 
echter door studie op te werken tot koloneldokter in 
het leger en later zelfs tot vicepresident van de aca
demie der geneeskunde. Hij was degene die de be
smettelijkheid van de t.b.c. aantoonde, de ziekte waar
van eerst 25 'jaar later de grote Koch de microbe zou 
ontdekken. Bij hem ligt dan ook de oorsprong van de 
bestrijding van de vloedgolf dezer ziekte (1865). 

15 fr. donkersepia, militaire artsen. 

Op 23 Juni j.1. verscheen het eerst te Epinal en 
daarna op 25 Juni aan de overige postkantoren een 
postzegel met afbeelding van St. Nicolaas, zulks ter 
gelegenheid van de permanente tentoonstelling van 
prenten in het departementaal museum te Epinal. 
Deze in de Vogezen gelegen plaats heeft een bijzon
dere reputatie op het gebied van de z.g. volksprenten. 

De oudste bekende prenten van 
Epinal dateren reeds uit 1664 en 
werden gedrukt door Oardinet. De 
prentenproductie doorliep in de loop 
der tijden verschillende stadia vanaf 
de houtgravure tot de kopergravure. 
De ateliers waar de prenten werden 
vervaardigd waren vaak familie
zaken die van vader op zoon over
gingen bijgestaan door enkele mede
werkers. Men maakte zowel plaatjes 
als speelkaarten en behangsel. 

Een van de voornaamste families 
' op dit gebied was die der Didier's, 

waarvan Jean Charles Didier de vervaardiger is van 
de beroemd geworden plaat uit de 18e eeuw met de 
afbeelding van St. Nicolaas. Deze plaat is op boven
bedoelde postzegel afgebeeld. 

De tekening van dit zegel is van Lemagny en de 
gravure van Pheulpin; het formaat van dit zegel is 
22 X 36 mm, tanding 13, gedrukt in etsdruk in vellen 
van 25 zegels. 

15 fr. donkerblauw, bordeauxrood en geel, St. Nico
laas. 

Op 23 Juni j.1. verscheen het eerst te Arbois (Jura) 
en op 25 Juni d.a.v. op de overige postkantoren een 
postzegel met de afbeelding van een gezicht op het 
plaatsje Arbois. 

Dit aan de oevers van de 
Cuisance en aan de voet van de 
Juravlakten gelegen plaatsje 
is bekend om zijn goede wijn. 
Wegens de vele kastelen welke 
het vroeger bezat, werd het 
stadje met zijn omgeving wel 
„de tuin der edelen" genoemd. 
Eén dezer kastelen, nl. dat van 
Bontemps, verblijfplaats van 
Frederik Barbarossa, staat op 
deze postzegel afgebeeld. Ook de in gele steen van 
deze streek gebouwde toren, die daardoor een warme 
okerkleur heeft, is daarop vereeuwigd. Maar het meest 
is het plaatsje bekend als geboorteplaats van de later 
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zo beroemde Pasteur, die er zijn jeugd heeft doorge
bracht en daar op het college studeerde, dat thans zijn 
naam draagt. In een eenvoudig laboratorium bestu
deerde hij daar de fermentatie van de wijn en zijn 
ziekten. Later placht hij er zijn vacanties geregeld 
door te brengen en voelde hij zich er gelukkig tussen 
zijn oude kennissen. Het zegel is getekend en gegra
veerd door Gandon; het formaat bedraagt 36 x 22 nam, 
tanding 13, gedrukt in etsdruk in vellen van 50 stuks. 

30 fr. blauw, gezicht op Arbois. 

G r i e k e n l a n d . 
De in ons Aprilnummer op blz. 68 aangekondigde 

serie postzegels uitgegeven ter herdenking van het 
feit, dat 1900 jaar geleden de apostel Paulus zijn tocht 
in dit land begon, is op 15 Juni j.1. verschenen. De 
zegels zijn ontworpen door Jean Kefalinos en werden 
uitgevoerd in etsdruk in verschillend formaat. Zij zijn: 

700 drachmen, paars, graftombe met opschrift „Aan 
de onbekende God" alsmede de jaartallen 51 en 1951. 
Op de tombe ligt een degen als symbool van de be
kering van de oude christenvervolger. De schaduw 
van deze degen vormt een kruis op de tombe. 

Afmeting van het zegel 37 x 26 mm. Oplage 
2.600.000 stuks. 

1600 drachmen, lichtblauw, afbeelding van Paulus 
naar een fresco van Mistra uit de 14e eeuw. De om
raming stelt de deur van het Heilige der Heiligen voor. 
Afmeting van het zegel 26,55 x 52 mm. Oplage 
500.000 stuks. 

2600 drachmen, geelbruin, afbeelding van de kop 
van Paulus naar een gedeelte van een schilderij van 
El Greco (de uit Griekenland stammende schilder 
Domenicos Théotocopoulos 15411614). Afmeting van 
het zegel 26 x 37 mm. Oplage 700.000 stuks. 

10.000 drachmen, roodbruin, Paulus het woord Gods 
verkondigende aan de Grieken voor een Dorische 
tempel, welke aan het Parthenon doet denken. Op de 
architraaf staan de jaartallen 511951 vermeld. Af
meting van het zegel 26 x 37 mm. Oplage 200.000 stuks. 

De zegels zijn gedurende 6 maanden voor frankering 
geldig. 
H o n g a r i j e . 
Op 3 Juni verscheen ook hier weer een serie van 5 
kinderpostzegels, nl. 

30 f. bruin, 5 hoofden van kinderen van verschillend 
ras; 

40 f. groen, jongen en meisje met speelgoed in 
bloemenveld; 
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50 f. roodbruin, meisje als verkeersleidster; 
60 f. roodpaars, jongens en meisjes met studie

materiaal; 
1,70 Ft. blauw, padvinder op een trompet blazende. 

Op 17 Juni j.1. verschenen 3 post
zegels ter herdenking van Maxim 
Gorkij (pseudoniem van Alexej 
Maximowitsj Pesjkow) geboren 28 
Maart 1868, te Nisji-Novgorod over
leden in 1936. Alle zegels zijn met 
dezelfde afbeelding. 
60 ft. roserood, portret; 

1 Ft. donkerblauw, id.; 
2 Ft. donkerpaars, id. 

Voor beide series verscheen een offi
ciële f-d-cover met speciale eerste-
dag afstempeling. 

I t a l i ë . 

Op 18 Mei j.1. verschenen hier 3 postzegels ter ge
legenheid van de feesten en internationale gymnastiek-
wedstrijden, welke op de 15e dier maand te Florence 
werden gehouden. Alle drie zegels vertonen dezelfde 
afbeelding van enige turn-attributen, waarboven 
F.G. 51 en de lelie van Florence. De kleine letters 
C.O.N.I. in de bovenhoek betekenen: „Comitato Olim-
pico Nazionale Italiano" en de letters F.G.I. betekenen 
„Federazione Giunastica d'Italia". Tanding 14. 

Er is over deze zegels in Italië heel wat te doen ge
weest, omdat van de oplage van 225.000 series er 
50.000 aan het feestcomité werden afgestaan, die 
hiervan een groot aantal heeft verkocht tegen aan
zienlijk verhoogde prijs. De zegels zijn: 
5 Lire, donkerbruin en rood; 

10 Lire, turkooisblauw en rood; 
15 Lire, ultramarijn en rood. 

L i e c h t e n s t e i n . 

Op 24 Juli a.s. zal hier een serie van 3 postzegels 
(met toeslag) verschijnen, welke aansluit bij de reeds 
fraaie serie zegels met afbeeldingen van schilderijen 
uit de beroemde galerij van de vorst van dit land. 
Ditmaal zijn de zegels wel zeer aantrekkelijk voor 
ons, Nederlanders, omdat zij alle drie afbeeldingen 
geven van oud-Hollandse meesters. De omlijstingen 
zijn van de hand van Chanoine A. Frommelt te Vaduz. 
De zegels zijn in heliogravure vervaardigd door de 
bekende firma Courvoisier S.A. te La Chaux-de-Fonds 
in Zwitserland. 

10 + 10 (ets) groen, riviergezicht door Albert Cuyp 
(1620—1691); 

20 + 10 (ets) bruin, portret van Willem van Heyt-
huysen door Frans Hals (1580 of '81—1666); 

4Q + 10 (ets) blauw, landschap door Jacob Isaacz. 
van Ruisdael (1628 of '29—1682). 

Malta . 
Drie zegels van de serie met opdruk „Self-Govern-

ment 1947" zullen binnenkort in gewijzigde kleur 
worden uitgegeven, nl.: 

2% d. rood, opdruk zwart; 
3 d. violet, opdruk rood; 
42 d. ultramarijn en olijfgroen, opdruk rood. 

P o l e n . 
Het blad Stamp Collecting meldt de verschijning van 

2 zegels, in verband staande met de smeltwerken te 
Budnjemy: 

40 gr. donkerblauw; 
45 gr. zwart. 

R o e m e n i ë . 
Een serie van 4 postzegels doet de verschillende 

onderscheidingstekens kennen welke hier aan de 
burgers kunnen worden toegekend als ereteken voor 
hun diensten. Het zijn: 
2 L. donkerolijf, medaille van de arbeid; 
4 L. ultramarijn, ster v. d. republiek 3e, 4e en 5e 

klasse; 
11 L. karmijnrood, orde van de arbeid; 
35 L. bruin, ster v. d. republiek Ie en 2e klasse. 

De zegels verschenen zowel getand als ongetand. 
De Internationale Vrouwendag, welke op 8 Maart 

j.1. werd gevierd, was op 19 Mei j.1. nog aanleiding 
een postzegel te doen verschijnen welke dit feit me
moreert. Ook dit zege] verscheen zowel getand als 
ongetand. 
11 L. kastanjebruin, redenaar. 

R u s l a n d . 
Het blad „Le Timbre" meldt nóg een tweetal post

zegels uitgegeven als huldeblijk aan de Sovjetstaat 
Georgië nl.: 
25 k. violet en oranje, sinaasappeloogst; 

1 R. groen en bruinlila, thee-oogst. 

T r i e s t Zone A (Italiaans). 
Van de in Italië uitgegeven en door ons vermelde 

zegels ter gelegenheid van de textielkunst en mode-
tentoonstelling te Turijn, alsmede van het Columbus-
herdenkingszegel verscheen een oplage van 100.000 
stuks ieder met de bekend opdruk AMG-FTT. 

Ook de hiervoren onder Italië vermelde zegels, uit
gegeven ter gelegenheid van het gymnastiekfeest te 
Florence, werden aldus overdrukt in een oplage van 
75.000 series. Van deze series kreeg het Comité der 
feesten er 20.000 toegewezen, het Italiaanse Post-
ministerie behield er zelf 5.000 series van, 30,000 series 
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werden ondershands aan handelaren in Triest verkocht 
en de overige 20.000 series werden aan het hoofd
postkantoor te Triest verkocht in hoeveelheden van 
1000 series per dag, hetgeen aanleiding gaf tot onge
regeldheden bij de loketten, zodat de politie er aan te 
pas moest komen. 

T s j e c h o S l o w a k i j e . 
De reeds in ons Meinummer blz. 98 aangekondigde 
postzegels uitgegeven als aankondiging van de opening 
van het zomerseizoen, welke zegels afbeeldingen geven 
van diverse recreatie-oorden, zijn inmiddels ver
schenen en kunnen we aan onze mededelingen nog 
toevoegen, dat de twee laagste waarden ontworpen 
zijn door Jir l Blazek en gegraveerd werden door 
Bohdan Roule; De hoogste waarde werd ontworpen 
door Hana Hrubesové, getekend door Jindra Schmidt 
en gegraveerd door Jaroslav Goldschmied. Het op
schrift op de zegels luidt in het Nederlands: „De 
bergen behoren aan de werkers". De initialen R.O.H, 
duiden de Tsjechische Handelsbond aan. De afme
tingen der zegels zijn 23,5 x 37 mm. De uitgifte ge
schiedde op 5 Mei j . l . 
1,50 Kcs. groen, recreatie-oord in het Tatra-gebergte; 
2 Kcs. bruin, id. in het Beskydy gebergte; 
3 Kcs. rood, id. in het Krkonose gebergte. 

Ook de beide door ons in hetzelfde nummer aange
kondigde zegels in hogere waarden, ter aanvulling van 
de serie uitgegeven ter herdenking van de 30ste ver
jaardag van de stichting van de Tsjecho Slowaakse 
Communistische Partij, zijn inmiddels op 30 Mei j . l . 
verschenen en geven deze zegels de portretten van 
pres. Gottwald en J. V. Stalin. De ontwerpen dezer 
zegels zijn evenals de gravure van Jindra Schmidt. 
Afmeting der zegels 23,5 x 37 mm. 
1,50 Kcs, grijsolijf, portretten van Gottwald en Stalin; 
5 Kcs, blauw, idem. 

Op dezelfde datum verschenen ook de eveneens 
reeds door ons aangekondigde zegels uitgegeven ter 
gelegenheid van het muziek-festival „Lente van 
Praag", waarvan 2 zegels het portret vertonen van de 
componist en toonkunstenaar Bedrich Smetana (1824-
1864) en de 2 andere zegels het portret van de com
ponist en toonkunstenaal Antonin Dvorak (1841-1906). 
De portretten waarnaar deze zegels zijn vervaardigd 
zijn gemaakt door prof. Karel Svolinsky en wel toen 
deze kunstenaars op de top van hun kunst stonden. 
De afbeelding van Smetana werd gegraveerd door 
Jan Mracek en die van Dvorak door Jindra Schmidt. 
Alle zegels zijn in de afmeting 23,5 x 30 mm. 
1 Kcs. roodbruin, portret van Dvorak; 
2 Kcs. bruin, idem; 
1,50 Kcs. grijs, portret van Smetana; 
3 Kcs. violetrose, idem. 

ADVÊRJÊÈRIBTKEER 
EN U DOET HET MEER 

Op 21 Juni j . l . verschenen 2 
postzegels ter herdenking van het 
feit, dat 10 jaar geleden Dr. Bohu-
mir Smeral overleed. Deze per
soon heeft zich als een vechter 
voor de werkende klasse onder
scheiden. De beide zegels tonen 
het portret van deze man, ontwor
pen door Vaclav Sprungl en gegra
veerd door Ladislav Jirka. Afme
ting dezer zegels is 23,5 x 37 mm. 

1,50 Kcs. groen, portret van 
Smeral; 

3 Kcs. rood, portret van Smeral. 
Een aanwinst voor de verzamelaars van „Sport op 

de postzegels" is zeker wel 
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de serie van 4 post
zegels welke hier op 
21 Juni j . l . verscheen 
ter gelegenheid van 
het IXe Congres van 
de Tsj. Slowaakse 
nationale turnbond. 
De ontwerpen en 
graveringen van deze 
zegels zijn alle van 
J. A. Svengsbir. De 
afmetingen der ze
gels zijn 26 X 33 mm. 

1 Kcs. groen, tur
ner aan de ringen; 

1,50 Kcs. bruin, dis
cus-werpster; 

3 Kcs. rood, twee 
voetballers; 

5 Kcs. blauw, skiër. 
Voor alle bovenvermelde series zegels werden offi

ciële f-d-covers uitgegeven met speciale eerste-dag-
afstenipeling. 
T u r k ij e. 

Het feit, dat 25 jaar geleden het recht van kust
vaart or^der Turkse vlag werd erkend was aanleiding 
tot de uitgifte op 1 Juli j.l. van een 4-tal postzegels, 
welke in offset gedrukt werden bij de Klisecilik ve 
Matbaacilik A. Sirketi te Istanbul, in vellen van 50 
stuks. De zegels zijn voor frankering geldig tot 
30 September a.s. 

15 Kurus, lichtblauw, vlotmaken van een schip, opl. 
150.000 stuks. 

20 Kurus, donkerblauw, vrachtboot; 
30 Kurus, grijs, duiker; 

1 Lira, olijf, vuurtoren. 

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

Op 3 Juni j.l., de dag van de zaligverklaring van 
Paus Plus X gaf de Staat van dit gebied een serie van 

4 postzegels uit in 
twee verschillende 
uitvoeringen van 
een portret van de 
Paus, naar diens 
borstbeeld ver
vaardigd door prof. 
Corrado Mezzana. 

Een witte aureool 
is om het hoofd 
op de gouden ach
tergrond uitge
spaard. 

6 Lire, violet en goud; 
10 Lire, grijsgroen en goud. 
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60 Lire, hemelsblauw en goud; 
115 Lire, bruin en goud. 
De afmetingen dezer zegels zijn 33 x 44 mm, de 

tanding bedraagt 14 x 13J, de druk geschiedde in vel
letjes van 8 bij 5 stuks. 

Y o u s o - S I a v i ë . 
In ons vorige nummer hebben wij vermeld, dat de 

luchtpostzegel van 6 Din in miniatuurvelletje zou ver
schijnen ter gelegenheid van de postzegeltentoonstel
ling ZEFIZ, welke van 16 tot 26 Juni j.1. te Zagreb 
werd gehouden door de Bond van Philatelisten Ver
enigingen in Kroatië. Het betrof hier echter het zegel 
van 100 Din, dat als zodanig werd uitgegeven in een 
oplage van 30.000 stuks. Het zegel van 6 Din 
werd voor deze gelegenheid uitgegeven in groen met 
rode opdruk: „ZEFIZ 1951" in een oplage van 300.000 
stuks. Door genoemde Bond werd een vijftal soorten 
f-d-covers uitgegeven. 

6 Din, groen, oude brug bij Mostar, opdruk rood. 

Ter gelegenheid van de „Week van het Kind" 1951, 
welke in de eerste week van Juni j.1. werd gehouden, 
verscheen een postzegel met de afbeelding van 2 kin
deren bezig met kleurboek. De tekening is door de 
schilder Sreten Guijic naar een foto vervaardigd. De 
afmetingen van het zegel zijn 36,5 x 30 mm; koper
diepdruk van ,,Jugosloga" te Belgrado, gommering en 
tanding van de staatsdrukkerij voor waardepapieren 
aldaar. Oplage 300.000 stuks. De verkoop dezer zegels 
had alleen gedurende genoemde week plaats. 

3 Din, helrood, kinderen met kleurboek. 
De feesten welke werden gehouden ter herdenking 

van de volksopstand welke 10 jaar geleden plaats had, 
waren tevens aanleiding tot de uitgifte op 27 Maart 
j.1. van het bevrijdingsherdenkingszegel vermeld in 
ons Meinummer op blz. 99 als inleiding, voorts van de 
uitgifte op 27 April j.1. van de twee partisanen-zegels, 
afgebeeld in dat zelfde nummer als hulde aan de 
volksopstand in Slovenië en nu ook van de uitgifte op 
7 Juli j.1. van 2 postzegels ter herdenking van de 
volksopstand in Servië. Deze zegels zijn: 

3 Din, lakrood, Servische nationaalheid Zika Jova-
novic; 

5 Din, blauw, symbolische voorstelling van genoemde 
opstand. 

Deze serie wordt op 13 Juli voortgezet met de uit
gifte van 2 postzegels in dezelfde waarden ter her
denking van de opstand in Montenegro; op 27 Juli met 
2 postzegels in dezelfde waarden ter herdenking van 
de opstand in Bosnië en Herzegowina en 2 dergelijke 
zegels ter herdenking van de opstand in Kroatië. Dan 
volgt met 2 zegels van de zelfde waarde op 11 October 
a.s. de herdenking van de opstand in Macedonië, ter
wijl op 22 December a.s. deze serie wordt besloten met 
twee postzegels in de waarden 3 Din en 30 Din, ter 
gelegenheid van de „Dag van het Yougo Slavische 
leger". Het 30 Din.-zegel is een luchtpost-zegel. 

Z w e d e n . 
In het type der drie kronen verschenen 2 postzegels 

n.1. 85 öre, bruin en 1 Kr. 70 rood. 

B U I T E N E U R O P A 

A u s t r a l i ë . 

Van de in ons vorige 
nummer vermelde twee 
postzegels „in samenhang" 
met de afbeeldingen van 
Hardgraves en Latrobe 
geven we thans hierbij de 
afbeelding. 

B r a z i I ië. 

De herdenking van het feit, dat 100 jaar geleden 
Sylvio Romero, een enthousiast werker en vechter voor 
de rechten van de mensheid, werd geboren, is aan
leiding geweest tot de uitgifte van een postzegel met 
zijn portret. 

60 ets, bruin, portret van S. Romero. 
Jean Baptiste de la Salie, die op 28 April j.1. in 

Frankrijk op de postzegel werd geëerd (zie Maand
blad Mei 1951 blz. 96 en 107), vond eenzelfde ver
ering in Brazilië, waar ook een postzegel aan hem 
gewijd, werd uitgegeven. In een medaillon staat hij 
afgebeeld met enkele kinderen, terwijl het onderschrift 
luidt: „Padrorico Universal dos Professores" 

60 ets. blauw, Sao Joao Batista de La Salie. 
Voorts verscheen hier nog een postzegel ter gelegen

heid van „Moederdag" met de afbeelding van een hart 
waar omheen een bloemenkrans, en er op het opschrift 
„Dia das Maes". 

60 ets, bruinlila. Moederdag. 

C a n a d a . 
In ons vorige nummer is onder de woorden Buiten 

Europa de aanduiding Canada door een zetfout weg
gevallen. Dit zal echter wel geen moeilijkheden heb
ben opgeleverd. 

Op 25 Juni j.1. verschenen hier twee postzegels ieder 
met de afbeelding van een vroegere eerste minister 
van dat land. Dit zijn de eerste zegels van een serie 
welke successievelijk zal verschijnen met de portret
ten van vroegere eerste ministers die niet reeds op de 
postzegels werden herdacht. Dit heeft de bedoeling de 
bijdrage te eren welke deze personen hebben geleverd 
voor de snelle ontwikkeling van dit land. De twee 
zegels zijn thans: 

3 c. groen, portret 
van Rt. Hon. Sir Ro
bert Laird Borden, 
le minister geduren
de de eerste wereld
oorlog, n.1. van 10 
Oct. 1911 tot 10 Juli 

4 c. rose, portret van Rt. Hon. William Lyon Macken
zie King, le minister van 29 Dec. 1921 tot 28 Juni 1926; 
van 25 Sept. 1926 tot 6 Augustus 1930 en van 23 Oct. 
1935 tot 15 November 1948. 

Deze zegels werden vervaardigd door de Canadian 
Bank Note Company te Ottawa voor wat eerstge
noemd zegel betreft naar een foto uit de openbare 
archieven van Canada en wat het tweede zegel betreft 
naar een foto van Karsh te Ottawa. De zegels zijn van 
gewone afmeting en gedrukt in vellen van 100 stuks. 

In verband met de voorschriften van de U.P.U. zul
len de koersende zegels van 1, 2, 3 en 4 cent binnen
kort van kleur worden gewijzigd. De 2 cent zal weldra 
in olijfgroen en de 4 cent in oranje worden uitgegeven. 
Later volgt de 3 cent in rood en voor de 1 cent is de 
kleur nog niet vastgesteld. 
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C o l u m b i a . 
Hier versehenen twee verplichte bijplak-zegels ten 

bate van het Rode Kruis, n.1.: 

5 C. karmijnrood, wapen van het land aangebracht 
op een rood kruis; 

5 c. karmijnrood, broeder Bartholomeus de Las 
Casas als beschermer van de in
lander. 

C u b a . 
Ook hier verscheen een bijplakzegel, zulks in de 

waarde van 1 c. ten bate van de wederopbouw van 
het Paleis van het Verkeerswezen, waarvan een af
beelding van de maquette op het zegel staat. 

E n g e l s e K o l o n i ë n . 
Ter herdenking van hun nieuwe grondwet zullen de 

4 hier genoemde koloniën in de Antillen enkele zegels 
uitgeven met de opdruk „New Constitution 1951". Dit 
zullen zijn: 

DOMINICA: 3 c. en 5 c. opdruk zwart; 
8 c. en 14 c. opdruk rood. 

GRENADA: 3 c. 4 c. en 12 c. opdruk zwart; 
5 c. opdruk rood. 

ST. LUCIA: 2 c. 4 c. 5 c. en 12 c opdruk zwart; 
ST. VINCENT: 3 c. 4 c. 5 c. en 12 c. opdruk zwart. 

G u a t a m a l a . 
Hier verscheen een z.g. landkaartpostzegel met op

schrift: „Plan Nacional de Hospitalre", aangevende de 
ligging van de diverse ziekenhuizen in dit land. 

5 c. blauw en bruin, landkaart. 

G u i n e a (Spaans-). 
De in ons Meinummer aangekondigde serie lucht

postzegels met afbeeldingen van landschappen waar
boven een vliegtuig alsmede in medaillon het portret 
van gen. Franco, zijn inmiddels verschenen en geven 
we volledigheidshalve hierbij thans nog de afbeeldin
gen en kleuren: 

25 c. geelbruin, stroomversnellingen van de 
Benito-rivier; 

50 c. rose, Mioco-berg; > 
1 P. groen, baai van Santa Isabel; 
2 P. blauw, als 25 c. 
3 P. 25. violet, als 50 c. 
5 P. bruin, als 1 P. 

10 P. rood, als 25 c. 

Bovendien verscheen in een gelijksoortige afbeelding 
en formaat een expresse-zegel waarbij de tekening 
overdekt werd met een grote pijl in horizontale rich
ting naar links wijzende. 
25 P. rood, gezicht op Fernando-Poo. 

De in ons Meinummer op blz. 102 aangekondigde 
luchtpostzegel van 5 Pts ter herdenking van Isabella 
de Katholieke verscheen op 22 April j.1. met de af
beelding van het aangezicht van een inlandse, waar
naast een duif en een ornament met kroon. 

5 Pts. donkerblauw. 

I f n i. 
De in ons Meinummer blz. 102 aangekondigde lucht

postzegel ter herdenking van Isabella de Katholieke 
verscheen ook hier op 22 April j.1. in dezelfde teke
ning als die voor Sp. Guinea hierboven vermeld: 

5 Pts. rood. 

J a m a i c a . 

De firma Whitfield Kihg en Co. meldt ons dat de 
V2 d. 1 d. en 3 d-zegels van dit land een kleurwijzi-
ging zullen ondergaan en uitgegeven zullen worden in 
de kleuren: 

% d. geel; ld. groen en 3 d. rood en groen. 

J a p a n . 

Het in ons vorige nummer op blz. 116 afgebeelde 
zegel in blok is inderdaad de afbeelding van de stich
ter van de moderne Japanse posterijen baron Mitsu 
Mayeshima, zoals reeds in ons Meinummer werd ver
meld. 

Op 1 Mei j.1. verscheen een postzegel vooor gewoon 
gebruik met de afbeelding van een vrouwenfiguur uit 
de tempel van Chugo, n.1. de godin Nysirin. Dit zegel 
verscheen ook in een minatuurvelletje 54 x 75 mm: 

50 Yen, roodbruin, vrouwenfiguur. 
Op 5 Mei d.a.v. verscheen een postzegel ter gelegen

heid van de „Jongensdag", zulks tevens in verband 
met de nieuwe kinderwetgeving welke werd inge
voerd. 

8 Yen, oranjebruin, kinderkopje. 

Op 25 Mei j.1. verschenen 2 postzegels met afbeel
dingen betreffende de Hakone-warmebronnen. 

8 Yen, roodbruin, Hakone-bron; 
24 Yen, blauw, meer-gezicht. 
Voorts verscheen nog een postzegel in miniatuur

velletje met de afbeelding van de „Tahoto" (toren) 
van de Ishiyma-tempel, aldus meldt het blad Stamp 
Collecting, welk zegel voor drukwerk bestemd is: 

80 sen, rood Tahoto-toren. 
Hetzelfde blad m.eldt de verschijning op 1 Juni j.1. 

van 2 z.g. touristen-zegels met afbeelding der Akama-
watervallen. Ontwerper dezer zegels is Taikichi Iriye. 

8 Yen, groen, Senju-waterval (wel genaamd de 
waterval van 100 handen); 

24 Yen, blauw, Ninaino waterval (de vrachtdrager). 

De afmetingen dezer zegels zijn resp. 33 x 22,5 mm 
en omgekeerd. 

K o r e a (Zuid-) 
Het blad Le Timbre meldt van hier een 4-tal post

zegels voor gewoon gebruik met beeldgrootte 22,5 x 
18,5 mm en voor de hoogste waarde van 18,5 x 
22,5 mm. 

5 woon, roodbruin, vliegende vogel (ooievaar?); 
20 woon, violet, draak; 
50 woon, lichtgroen, Koreaanse vlag en duif; 

100 woon, blauw, medaille waarop een paard staat 
afgebeeld. 

M a r o k k.o (Frans-) 
De in ons Aprilnummer blz. 71 aangekondigde serie 

„Solidarité" zou op 4 Juni j.1. zijn verschenen. Wij 
geven volledigheidshalve hierbij thans ook de kleuren: 
Voor de gewone post: 

10 fr. donkerblauw en violet, ziekenhuis Lousteau 
te Oujda; 

15 fr. donkergroen en roodbruin, nieuw ziekenhuis 
te Meknès; 

25 fr. bruin en blauw, nieuw ziekenhuis te Rabat; 
Voor de luchtpost: 

50 fr. violet en groen, sanatorium van Ben Smine. 
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NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secretaris: J. C. Norenburg, 

Welgelegenlaan 71, Driebergen 

PROGRAMMA 
van de Algemene Vergadering van 
de Nederl. Bond, de 39e Nederlandse 
Philatelistendag en het 40-jarig 
bestaan van de Internationale Ver
eniging „Philatelica" te 's-Graven-
hage, te houden op 24, 25 en, 26 
Augustus 1951, in de Houtrusthallen 

te 's-Gravenhage 

Vrijdag 24 Augustus 1951. 
10.30 uur v.m. Opening van de Na

tionale Postzegeltentoonstelling, 
gehouden door de I.V. „Phila
telica". 

11 uur v.m. Bondsbestuursverga
dering. 

2-5 uur n.m. Algemene Bondsver
gadering. 

5 uur n.m. Ontvangst door het Ge
meentebestuur van 's-Gravenhage 
te stadhuize aan de Javastraat. 

8 uur n.m. Bondsdiner. 
Kosten f 10.— inclusief bediening. 
Zij die voor dit diner geen plaat
sen reserveren, worden niet in de 
zaal toegelaten. Bewijs van deel
name dient bij betreding der zaal 
te worden getoond.) 

Zaterdag 25 Augustus 1951. 
9.30 uur v.m. Kapittelvergadering 

V. d. Costerus-medaille. 
10 uur v.m. Opening van de 39ste 

Nederl. Philatelistendag, daarna 
zonodig voortzetting van de Alg. 
Bondsvergadering. 

12.30 uur n.m. Gemeenschappelijke 
lunch. (Kosten f4.— inclusief be
diening). 

2 uur n.m. Bekerwedstrijd, daarna 
zonodig voortzetting der verga
dering. 

4.30 uur n.m. Borrel-uurtje. 
6 uur n.m. Philatelica-diner. (Kosten 

f7.50 inclusief bediening). 
8.30 uur n.m. Feestavond (Entree 

f 1.25 p. p.) 

Zondag 26 Augustus 1951. 
1 uur n.m. Koffietafel. (Kosten f4.-

inclusief bediening.) Na afloop 
hiervan prijsuitreiking. 

NATIONALE POSTZEGEL
TENTOONSTELLING 

De tentoonstelling zal voor het pu
bliek geopend zijn: 
Vrijdag 24 Aug. 11 uur v.m. tof 10 

uur n.m. 

Zaterdag 25 Aug. 11 uur v.m. tot 
10 uur n.m. 

Zondag 26 Aug. 12 uur m. tot 4 uur 
n.m.; 6 uur n.m. tot 10 uur n.m. 

Volgens mededeling van de I.V. 
Philatelica heeft het aantal inzen
dingen de uiteindelijke verwach
tingen verre overtroffen. Vast staat, 
dat deze Nationale Tentoonstelling, 
behalve kwantitatief, vooral ook 
kwalitatief een zeer groot succes 
zal zijn. 

Voor deelname aan de wedstrijd om 
de Bondswisselbeker hebben zich de 
volgende heren aangemeld: 
A. J. M. Annegarn, onderwerp: De 

Stichting en de zegels van Pro-
Juventute van Zwitserland. 

K. E. König, (bekerhouder), onder
werp: De emissie 1906 van Bosnië-
Herzegowina. 

F. W. v. d. Wart Jr., onderwerp: 
De geschiedenis en het gebruik 
van „Airgraphs" door de Engelse 
troepenonderdelen en de „V-mail" 
door de Amerikaanse troepenon
derdelen gedurende de 2e wereld
oorlog. 

J. Poulie, onderwerp nog nader op 
te geven. 

De agenda voor de Alg. Vergadering 
wordt zo spoedig mogelijk na vast
stelling aan de aangesloten vereni
gingen toegezonden. 
De I.V. Philatelica verzoekt ons nog 
het volgende in verband met boven
staande mededelingen te willen ver
melden: 

Aanmelding tot deelname aan de 
feestelijkheden staat nog open tot 
1 Augustus a.s. Inschrijfformulieren 
verkrijgbaar bij de heer H, L. Stof
fels, Sinaasappelstraat 23 te 's-Gra
venhage. 

Speciale kaarten en stempels. 
In tegenstelling met de mededeling 
in het Juninummer, zien wij ons 
thans genoodzaakt U mede te delen 
dat de P.T.T. in haar speciaal Hout-
rust-Postkantoor op Vrijdag 24 
Augustus uitsluitend gebruik zal 
maken van het speciale tentoon-
stellingsstempel en op Zaterdag 25 
Augustus uitsluitend van het stempel 
voor de 39e Nederl. Philatelistendag, 
terwijl op Zondag 26 Augustus het 
postkantoor niet geopend zal zijn. 

Het zal derhalve niet mogelijk 
zijn om beide stempels op één spe
ciale kaart te verkrijgen. Men houde 
hierbij met zijn bestelling rekening. 
Zij die reeds bestelden,'krijgen hun 
kaarten dus uitsluitend toegezonden 
op de eerste dag, dus met het ten-

toonstellingsstempel. Voor het Phi-

latelistendag-stempel dient men dus 
nieuwe kaarten te bestellen. 
Aanvragen voor kaarten te richten 
aan bovenvermeld adres van de 
heer H. L. Stoffels, onder gelijk
tijdige overmaking van 30 cent per 
kaart op giro 315284 ten name van 
Algemeen Penningmeester I.V. Phi
latelica te 's-Gravenhage. 

Verzekering. 
Zij, die hun inzendingen alsnog col
lectief verzekerd wensen te zien, 
(zie Maandblad van Juni j.l.) dienen 
vóór 24 Juli a.s. de waarde van hun 
collectie(s) op te geven aan de heer 
H. L. Stoffels, adres boven vermeld, 
onder gelijktijdige overmaking van 
f 1.75 per duizend gulden, of ge
deelte daarvan, op giro 315284 even
eens boven vermeld. 

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

Mededelingen: Leden, niet aangesloten 
bij een afdeling, kunnen het verslag van 
de op 3 Mei j . l . gehouden algemene ver
gadering aanvragen bü het secretariaat. 

Te Utrecht is een sectie voor de rond-
zendingen ingesteld: sectiehoofd de heer 
J. J. Kroone, Oudenoord Slbis, Utrecht, 
tel. 15032. 

Nienwe leden: Zie de aanmeldingen in 
het Juni-nummer. 

Weder ingeschreven: 1786 Mevr. H. van 
de Püpekamp—van Doorn, p / a B.P.M., 
Pladju. Sumatra—Selatan: was afgevoerd 
wegens onbekend adres. 

Aanmeldingen: 1905 Mej. G. Boerlage, 
Dorpsstraat 157 A, Wormer; 1883 A. 
Mensink, Hogebaldsweg 27, Almelo; 1892 
Th. A. M. Nientied, Sportlaan 35, Vlaar-
dingen; 1915 G. Nijkamp, Machinisten
straat 29, Koog a/d Zaan; 1889 M. W. 
Smit, p /a B.P.M., Pladju, Sumatra— 
Selatan; 1888 G. L. Stam, Rijklof van 
Groensplein 7, Haarlem; 1922 B. Teeling, 
West-Knollendam 53 A, Wormerveer; 
1940 D. Tontij, West-Graftdijk 73, West-
Grattdijk; 1960 Mej. J. J. van de Vliet, 
Irisstraat 74, Koog a/d Zaan; 1870 J. J. 
V^illems, p /a W. Willems, B.P.M., 
Pladju. Sumatra—Selatan. 

Overleden: 1297 A. J. van Wagten-
donck. 

Bedankt: 1442 H. Z. Berkhout. 
Afgevoerd per ultimo 1950: 1254 A. 

Gieben. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 1288 

Ir. W. ten Hove, Tortellaan 40, Den 
Haag; 146 Th. E. Jahn, Sawarigading 
(Koningslaan) 2, Makassar; 1658 J. Oos
ters, Goudsesingel 18. Vlaardingen; 607 
A. Scheen, Stetweg 6, Bakkum; 1428 J. 
Stikvoort, Pauwenstraat 10, Voorschoten; 
667 P. J. de "Wit, p /a fam. Zijlstra, Joh. 
Verhulststraat 206, Amsterdam. 

Gesfchorst wegens onbekend adres: 851 
H. G. van Brink; 916 H. J. van Daalen. 

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

Nienwe leden: 266 B. S. NOG. Eur. 
B.E. E. J. Hubertus, Geertr.berg, Post-
box 3. 

Overleden: J. E. Slagmuydens, Hobo
ken. België; W. Tannebaum, Breda. 

In het vorige med.blad werd abus. als 
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overleden vermeld' Th. Tammen, welke 
echter sedert lang geen lid meer is. 

Vergaderingen: Bestuursvergadering, 9 
Juli a s. Rest. De Beurs, 20 uur; leden-
verg., 30 Juli a.s. Rest. Moderne, 20 uur; 
jeugd verg., in Augustus geen verg. in 
verband met de vacanties. 

Een groot gedeelte van de leden van 
de Nieuwtjesdienst hebben de zegels van 
Suriname reeds ontvangen, evenals de 
12 et. Nederland nieuwe kleur. Degenen, 
die nog geen aanvulling van hun tegoed 
hebben gestort, worden verzocht dit op 
giro 342498 t.n.v. P, V. Breda, Nieuwtjes-
dienst te willen doen. 

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

In verband met de vacanties zal er in 
de maanden Juli en Augustus geen le
denvergadering plaats vinden. 

Candidaatleden: 805 P. van Dalen, Kal-
verstraat 28III, Amsterdam C.; 804 E. 
B. Isken, van Ostadestraat 315, Amster
dam Z.; 25 B. Vogel. Voornse Vliet 11 C, 
Rotterdam Z.; 802 H. C. Eüsbouts, Stad
houdersstraat 15, Arnhem. 

Afvoeren (aanmelding ingetrokken): 
802 W. Schouten. 

Correctie: J. P. F. R. Pesch, lid no. 18 
moet zijn no. 806. 

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

Nieuwe leden: Mevr. L. Nelissen, v. 
Diepenburchstraat 53, Den Haag; G. van 
Tienhoven. Juliana v. Stolberglaan 321, 
Den Haag. 

Vergaderingen: In de maanden Juli en 
Augustus géén vergadering. 

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

In de maanden Juli en Augustus geen 
V ergaderingen. 

Nieuwe leden: drie candidaat-leden, 
vermeld in het Juninummer. 

Candldaat-Ieden: W. H. Eecen, Van 
Hall-laan 24, Naarden; Mej. M. C. van 
der Haar, Steenen Camer 61, De Bilt (E.) 

INT. VERG. „PHILATELICA". 
Secr. J. A. C. Achilles, Zuiderpark-
laan 249, 'S-Gravenhage. 

De bibliothecaris de heer G. v. d. Vel
den is verhuisd naar Laakkade 152, Den 
Haag. 

Overleden: Gs 569 J. J. A. Poly; Tl 
594 W. F. Straatman; Ze 3132 H. Klin-
kert 

Adres onbekend: Hk 1944 J. A. v. 
Donk, v.h. W. G. F. Kazerne, Harder
wijk; Ze 2740 J. W. Ebbing, v.h. Rekken 
G 87, Eibergen; Gv 2813 O. E. Post, v.h. 
hotel Monty, Gev. Deijnootweg 23, Sche-
véiningen; Am 4216 G. v. d. Berg-Jeths, 
v.h. Westlandgracht 197, Amsterdam. 

Rectificaties: Zt 4115 J. J. J. Commijs, 
moet zijn Mevr. A. M. v. Wering-Com-
mijs, Mathenesserl. 292, Rotterdam. 

Verandering van afdeling: Zt 4115 Me
vrouw A. M. V. Wering-Commijs, Ma-
thenesserlaan 292, Rotterdam naar IN
DIVIDUEEL. 
CANDIDAATLEDEN: 

Afd. Aalsmeer: Ar 2103 J. S. Hazes, 
Piet Heinlaan 10, Uithoorn: Ar 2850 A. 
C. M. V. Kempen, Westzijde 38, Den 
Hoef (Utrecht). 

Afd. Deventer: Dr 569 B. Menger, Car-
tesiusstraat 8, Deventer; Dr 594 J. F. 
Rouwendal, Waalstraat 10, Deventer. 

Afd- 's-Gravenhage: Gv 4122 K. van 
Heukelom, Sweelinckplein 36, Den Haag; 
Gv 4103 Mr A. J. Roest, Crollius, Roe
lofstraat 71, Den Haag; Gv 4111 W. A. 
Schmidt, L. Copes v. Cattenburg 94, Den 
Haag; Gv 4108 M. H. A. Schmit, Appel
straat 192, Den Haag; Gv 4119 F. Stein-
buch, Jaarsveldstraat 33, Den Haag. 

Individueel: ld 3132 M. Bogaers, San. 
Zonnestraal, Prof. H. ter Meulen pav., 
Hilversum; ld 4102 W. F. Verhpyen, 
Boulevard E 6 A, Best. 

Afd. Walcheren: Wn 112 J. v. Meeren
donk, Esdoornlaan 13, Middelburg. 

Afd. Zeist: Zt 2981 L. W. Dumas, v. d. 
Merschlaan 9, Zeist: Zt 2980 H. F. Koen, 
Ch. de Bourbonlaan 40, Zeist; Zt 2979 
Mej. C. A. Kooy, Platolaan 57, Zeist; 
Zt 2982 A. C. J. Oosterwük, Jufterstraat 
2, Zeist; Zt 2983 K. Vermeer. Andriesse-
straat 19, Soesterberg; Zt 4138 Mevr. F. 
J. M. van Lidth de Jeude-Dubois, Ly-
ceumlaan 7, Zeist. 

Afd. Zwolle: Ze 4100 L. P. Lap, Huis 
en Hof 24, lieerde; Ze 515 A. M. Zwiersen, 
Nilantsweg 65, Zwollerkarspel. 

Alle candidaatleden, bekend gemaakt 
in het Juninummer, werden als nieuwe 
leden aangenomen. Wij roepen hen een 
hartelijk welkom toe. 

AMSTERDAMSE VERENIGING 
„DE PHILATELIST". Secr.: K. Rui
ter, Marathonweg 40 hs, Amster-
dam-Z., Telefoon 92075. 

In de maand Augustus geen bijeen
komsten. Ledenvergadering 4 Sept. 1951. 
Ruilavond 18 Sept. 1951. Alle bijeen
komsten zijn op Dinsdagavond in Hotel 
,,De Kroon", Rembrandtplein 17, Am
sterdam-C. 

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

Candidaat-leden: 158 L. P. Verwoerd, 
P. de Hooghstraat 94-1. Amsterdam-Z.; 
175 M. van Berkum, Palmgracht 66-11, 
Amsterdam-C.; 203 P. Paap, Zuideinde 
A 91b, Oostzaan; 496 F. Apot, Roelof 
Hartstraat 84, Amsterdam-Z.; 234 F. J. 
H. Verboeket, van Tuyll v. Seroosk.weg 
58-11, Amsterdam-Z.; 344 G. W. Bertel-
kamp, Hasebroekstraat 98-III, Amster
dam-W. 

Schorsing opgeheven: 901 W. R. A. 
Wehn, nu Marnixstraat 242-1, Amster
dam-C. 

Overleden: 378 J. Z. Hillenius. 
Geroyeerd, wegens wanbetaling: 567 S. 

Boomgaard, Geldersekade 50, Amster
dam-C; 863 P. J. Durian, Louis Botha-
straat 17-11, Amsterdam-O.; 613 A. J. F. 
van Hees, Jekerstraat 19 lis., Amsterdam-
Z.; 1081 G. H. van der Klok, Hogeweg 19, 
Zand voort; 549 Joh. Sanou, van Spilber-
genstr. 30-11, Amsterdam-W.; 489 M. 
Wielinga, Vinkeveen, Z 22; 454 R. van 
Zuylen, Bos en Lommerweg 90 hs., Am
sterdam-W. 

Afvoeren: 693 Joh. J. Boogaard. 

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

Eerstvolgende ledenvergadering op 
Maandag 30 Juli in Café-Restaurant ,,du 
Nord", Bergweg 311, hoek Noordsingel. 
Zaal open 7.30. aanvang 8 uur. Gewone 
agenda. Daarna veiling. 

In Augustus vindt geen vergadering 
plaats. 

Geroyeerd: de voorgedragen leden in 
het Juninummer, behalve 642 W. Kroger. 

Nieuwe leden: 1402 M. Kooy; 1409 Mej. 
M. Steenbergen; 1417 D. E. v. Ouwer-
kerk; 1424 S. A. Isaacs. 

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

Bedankt: 582 Th. Wendriks; 228 P. 
Metzemakers; 102 W. Mol; 167 W. S. 
Jaquet. 

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

Afgevoerd per 1 Jnli 1951: 4 Mevr. J. 
C. Tinkelenberg. 

Bedankt per 1 Maart 1952: 26 F. G. 
Takken; 134 J. G. Scholier. 

Jaarlijkse Algemene Vergadering. Voor
lopig vastgesteld op 28 Juli 1951. 3 uur, 
bij Brinkmann, Grote Markt, Haarlem. 

Bestuursverkiezing. Periodiek aftre
dende bestuursleden zijn de heren P. de 
Jong, voorzitter; P. H. S. Mos, pen
ningmeester; terwijl voorzien moet wor
den in de vacature van een 2e secretaris. 

Ingevolge art 8 a van het Huishou
delijk reglement moeten candidaatstellin-
gen, door tenminste twee leden onder
tekend, twee dagen voor de vergadering 
bü de eerste secretaris worden ingediend. 

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

Attentie: De aangekondigde vergade
ring in de maand Juli gaat NIET door 
in verband met de vacanties van vele 
leden. Dus in de maanden Juli en Augus
tus zijn geen bijeenkomsten. 

De eerst volgende vergadering is dan 
in September, op aandringen van vele 
leden worden de vergaderingen voortaan 
in de eerste helft van de maand gehou
den; in September op de 5de en in Oc
tober op de 11de. Wilt U deze data vast 
even noteren? De beurs- en Ruilavon
den worden dan verschoven naar de 4de 
Woensdag van de maand, ook te be
ginnen in September. 

Nieuw lid: 342 Th. P. Yperlaan, de 
Goejestraat 36, Leiden (oud lid). 

Candidaatslid: 320 Dr A. Diakonoff, 
Lijsterstraat 36, Leiden. 

Bibliotheek: De Secretaris verzoekt de 
leden de nog in hun bezit zijnde boeken, 
welke ztj vóór 1 Mei hebben aangevraagd, 
bij hem terug te bezorgen. 

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

Schorsing intrekken: 251 Tj. Koster; 
282 P. A. Santing. 

Nieuw lid: Tj. H. Langius, Parkweg 
49 A, Groningen. 

Geroyeerd: 185 J. C. R. Schoolemans, 
Irnsum (Fr.); 345 J. Ylstra, Buitenpost. 

Overleden: 74 R. A. Meiborg. 
Candidaatslid: Mevr J. H. Knoppien-

Grootenboer, Parkweg 27, Groningen. 
PHILATELISTEN VERENIGING 

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

Bijeenkomsten; Maandag 6 Augustus 
Beursavond; Maandag 20 Augustus Ie-
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denvergadering. Beide om 20.00 uur in 
Restaurant ,,In de Gouwe Poort". 
NED. VER. V. POSTSTUKKEN. & 

POSTSTEMPELVERZAMELAARS. 
Secr. J. Dekker, Weesperzijde 91-1, 
Amsterdam-O. 

Vergadering op Zaterdagmiddag 25 
Aug. te Den Haag, plaats nog nader be
kend te maken. 

Belangrijk agendapunt: Opheffing 
Nieuwtjesdienst Buitenlandse Stempels 
en Wijziging Rondzending Stempels. Na
dere bijzonderheden, zie ,,Postzak". 
POSTZEGELCLUB „DE KRING". 
Secr.: tijdelijk secr. K. Kouwenberg, 
Tesselschadelaan 110, Den Haag. 

Nieuwe leden: 13 G. Weytze, Regen-
tesselaaru267, Den Haag; 38 E. H. D. v. 
Stijn, v.|l Bassenstraat 123, Den Haag; 
128 J. H. Visser, Hoogstraat 2, Hendrik 
Ido Ambacht; 137 J. E. van Duyn, Beek
laan 431, Den Haag. 

Afvoeren wegens vertrek naar het bui
tenland: 151 A. Mudde; 128 E. Achterhof. 

Bijeenkomsten in Augustus zün: 
Maandag 6 Augustus vergaderavond en 
Maandag 20 Augustus ruil- en veiling
avond, beide om 8.30 uur. Spui 10 te 
Den Haag. 

POSTZEGELVERENIGING 
BRUNSSUM-HOENSBROEK. Secr. 
P. V .d. Scheer, Honamerterweg 33, 
Amstenrade (L.). 

Nieuw lid: J. J. H. Deckers. Irene-
plein 2, Hoensbroek. 
P H I L A T E L I S T E N C L U B „ E I N D H O 
VEN", Secr. J. J . H. A. Dolha in , de 

Genestetlaan 5, Eindhoven, telefoon 
2737. 

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

Nieuwe leden: C. K. van Beaumont, 
Rodenbachlaan 8, Eindhoven; L. Lake-
man, Woenselse Markt, Eindhoven. 

Geroyeerd wegens niet betaling der 
contributie: J. Navarro, Amstel 67, Am
sterdam-C. 

ENSCHEDESCHE PHILATELIS
TEN VEREENIGING. Secr. A. H. 
Soetekouw, C. J. Snuif straat 18 te 
Enschede. 

Nieuwe leden: G. Bijkerk, Berkstraat 
25 Enschede; L. G. Kooy, Gronausestr. 
155, Enschede. 

Bedankt wegens vertrek naar Bijswük: 
J. L. C. van der Heijden, Denekamp. 
POSTZEGELVER. „HEERLEN" 

Secr.: C. van Dishoeck^ Hindestraat 
24, Heerlerheide. 

Adspirantleden: J . L. P. Hetjnders, 
Saroleastraat 27, Heerlen; B. Zoetbrood, 
Pelikaanstraat 7 te Heerlerheide. 

Eerstvolgende vergadering Dinsdag 7 
Augustus, gewone agenda en ballotage. 

Eerstvolgende beursavond Woensdag 
8 Augustus. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL. 
VERZAMELAARS „GOUDA". Secr. 
D. Palsgraaf, Vossenburchkade 117, 
Gouda. 

Nieuw lid: A. van Genderen, West
haven 34, Gouda. 

In Juli en Augustus 1951 is er geen 
vorgadering. De eerstvolgende vergade

ring vindt plaats op 24 September 1951 
te 8 uur in ,,De Kroon" aan de Kleiweg 
te Gouda. Na de agenda grote veiling. 
POSTZEGELVERENIGING „VLIS-
SINGEN". Secr. C. J. L. Sitsen, C. 
Buskenstraat 54, Vlissingen. 

Nieuw lid: J. M. Verhage, Rouaan-
schekade 29, Middelburg. 

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

Bedankt: J. W. Klijn, Driebuis. 
In Juli en Augustus worden geen ver

gaderingen gehouden. Op Vrijdag 8 Sep
tember worden alle leden weer verwacht 
in het Patronaatsgebouw te IJmuiden-O. 
POSTZEGELVERENIGING „SANT
POORT". Secr. J. F. H. Kupker, 
Kluyskenslaan 9, Santpoort St. 

Bedankt: 61 P. de Feber: 77 J. Schrue-
der. 

Nieuwe leden: C. Bakker, Meervliet-
straat 77, Velsen; M. Arpad, Wetering
schans 82, Amsterdam: K. van Dijk, P. 
C. Hooftstraat 100. Haarlem; A. Hols, 
Terrasweg 6, Santpoort; G. Bierman, 
Terrasweg 13, Santpoort; W. Ch. Ch. 
Schul, Hagelingerweg 347, Santpoort; W. 
Bierman, Terrasweg 13, Santpoort; B. 
Uitendaal, Kruidbergerweg 7, Santpoort. 

POSTZEGELVERENIGING HEL
DER. Secr. L. M. F. Ruder, Soemba-
straat 35, Den Helder. 

Nieuw lid: C. van Keekem, Burg. Hou-
wingsingel 70, Den Helder. 

Bedankt: F. W. van Duim, Den Helder; 
D. H. Pluym Mentz, Den Helder en C. 
V. d. Leek, Andijk Oost. 

PERSONALIA 
JAN BEUNDER. 

Uit Rotterdam bereikte ons het bericht, dat op 3 Juni 
j.1. aldaar is overleden de heer Jan Beunder, lid van de 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. 

Het is met groot leedwezen, dat wij dit bericht van 
het heengaan van deze ernstige philatelist vernamen en 
in de vereniging R. Ph. V. zal hij ten zeerste worden 
gemist. 

Na in de wereldoorlog in diverse gevangenkampen 
te hebben doorgebracht — het laatst in het kamp Allach 
(Dachau), waar ondergetekende met hem tezamen in 
een barak terecht k'wam, en waar door de philatelie een 
goede vriendschap -werd gesloten — moest hij kort na 
zijn bevrijding in het vaderland een hersen-operatie 
ondergaan, welke ogenschijnlijk goed-gelukte. Vol moed 
had hij zich weer op de philatelie geworpen en behaal
de hij met zijn inzending op de plaatselijke tentoonstel
ling te Rotterdam (1946) een prijs met zijn inzending. 
Vooral de „doktoren op de postzegel" hadden zijn bij
zondere belangstelling, zulks vanwege het grote ontzag, 
dat hij voor deze geleerden bezat. Voor de R. Ph. V. 
hield hij mede over dit onderwerp een interessante 
causerie. 

Toen een longenlijden zijn opname in een ziekenhuis 
noodzakelijk maakte en ook de oude operatie aan het 
hoofd Opnieuw ingrijpen noodzakelijk maakte, is hij 
een week na dit chirurgisch ingrijpen overleden. 

Op de laatst gehouden vergadering van de R. Ph. V. 
heeft de voorzitter, Dr. L. A. Donker, Jan Beunder her
dacht, daarbij zowel zijn particulier leven (dat met 
heel veel liefde aan zijn vrouw en kinderen was gewijd) 
als zijn philatelistische werkzaamheden herdenkende 
en dankbaar memorerende de hulp die hij steeds ver
leende (o.a. in de financiële commissie) wanneer de 
vereniging hulp van haar leden nodig had. 

Vriend Jan, rust in vrede. 
DE HOOFDREDACTEUR,. 

49e P R I J S V R A A G . 
Op onze 49e prijsvraag, voorkomende in het Mei

nummer, kwam tot op heden slechts een 10-tal in
zendingen in. Dat is zeker zeer weinig, waar de oplos
sing toch niet zo moeilijk is. Vele lezers zullen nu wel
licht vacantie hebben en dan is zo'n puzzelt je juist zo 
aardig om op gemak eens uitgeplozen te worden. Doet 
U nog mee ? 

Gezien de vacantiemaanden wordt de termijn van 
inzending verlengd tot 1 September a.s. en kunt U dus 
tot die datum Uw oplossing inzenden aan de heer 
P. G. Melsert, Galvanistraat 38 te Den Haag. 

Denkt U er om, dat over prijsvragen niet gecorres
pondeerd wordt. 

V E R B E T E R I N G . 
In ons Juni-nummer op blz. 131 staat vermeld dat 

het boekwerk over The Royal Philatelie Collection 
6 £ 6 sh. zal kosten. Deze vermelding is echter foutief en 
zal de prijs 60 Guineas bedragen. (Een guinea is 21 sh. 
zodat de prijs juist 10 maal zo duur is als door ons 
werd vermeld). 

POSTZEGELCLUB ,,WASSENAAR": Gedurende de maand 
Augustus 1951 kunnen boekjes voor het rondzendverkeer wor
den ingezonden. Eisen: behoorlijk materiaal tegen gangbare 
prijzen, ingeplakt in voor rondzending bestemde boekjes, bü 
eik zegel het Yvertnummer en de verkoopprijs duidelijk ver
meld. Condities: De vereniging int 10 procent der verkoop; 
Circulatiettjd der boekjes maximaal 1 jaar; Afrekeningen per 
1 Januari 1952 en bij retourzending in Augustus 1952 of 
eerder. Inzenden aan: J. DE LA RIE, Storm van 's-Graven-
zandeweg 57, Wassenaar. 

CROATIE te koop gevraagd. 
Uitsluitend gebruikt op brie
ven en/of kaarten, brieven 
met spec, stempels, first-day' 
covers, afwijkingen enz. 
Zichtzendingen met prijs aan 
W. KLOOS, Adm. Leidse 
Ver. V. P., Maredijk, 89 te 
Leiden. 

GEVRAAGD : Randstaten 
1941, Opdrukken zoals Ples-
kau. La Seiniai, Ponowesch, 
Latvija benevens Duitse Be
zetting Zara, Kotor, Insel-
post, Tunis, U-boot, Ruhr-
kessel. Postfris of op brief. 
Aanb. met prijs onder no. 68 
Bureau van dit blad. 
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Het eveneens aldaar vermelde zegel van 300 fr. is 
niet voor de gewone maar voor de luchtpost bestemd. 
Het verscheen op 22 Mei j.1.: 

300 fr. hei-violet, gezicht op Kasbah des Oudayas 
te Rabat. 

M o z a ^ m b i q u e . 

De verwachte serie postzegels vermeld in ons Mei
nummer op blz. 101 met afbeelding van vissen, zal 
weldra verschijnen. Het blad „Le Timbre" geeft hier
van thans de volgende opsomming: 

5 c. 

10 e. 
15 c. 
20 c. 
30 c. 
40 c. 
50 e. 
1 E. 
1 E 
2 E. 
2 E 
3 E. 
3 E 
4 E. 
4 E 
5 E. 
6 E. 
8 E. 
9 E. 
10 E. 
15 E. 
20 E. 
30 E. 
50 E. 

50 
50 
50 
50 

Balistoides conspicillum (benoemd door 
Bloch). 
Chaetodon auriga (Forskal). 
Chaetodon lunula (Lacépède). 
Pterois volitans (Lineus). 
Canthigaster margaritatus (Ruppel). 
Stephano lepis auratus (Castlerau). 
Theuthis nigrofuscus (Forskal). 
Henilchus acuminatus (Lineus). 
Novaculichthys macrolepidotus (Bloch). 
Gaterin Sohotaf (Forskal). 
Lutianus kasmira (Forskal). 
Acauthurus triostegus (Lineus). 
Abalistes stellaris (Bloch en Schneider). 
Fistularia Petimba (Lacépède). 
Chaetodon vagabundus (Lineus). 
Amblyapistus binotata (Peters). 
Platax pinnatus (Lineus). 
Zanclus canescens (Lineus). 
Tetrosomus concatenatus (Bloch). 
Dactyloptena orientalis (?). 
Odonus niger (Ruppel). 
Rhinecanthus aculeatus (Lineus). 
Lactoria cornutus (Lineus). 
Lactoria Fornasini (Bianconi). 

Afmeting der zegels is 35 x 24 mm maar voor de 
waarden 1, 6 en 8 E. welke van staand formaat zijn 
is dit 24 X 35 mm. De uitvoering der zegels schijnt 
niet erg fraai te zijn. 

N o o r d R h o d e s i a . 

Hier zullen twee nieuwe waarden verschijnen n.1. 
4% d. blauw en 9 d. paarsrood, terwijl een drietal 
zegels der lage waarden een kleurwijziging zullen 
ondergaan n.1. % d. wordt bruin, 1 d. wordt groen en 
3 d. rood. 

P a n a m a K a n a a l Z o n e . \ 
De firma Whitfield King en Co. meldt ons dat op 

16 Juli hier een nieuwe serie luchtpostzegels zal ver
schijnen, alle zegels met dezelfde afbeeldingen van het 
Caraïbische gebied op het westelijk halfrond waarop 
een cirkel met vermelding „Air Mail", terwijl boven 
aan het zegel een vliegende vleugel-symbool is ge
plaatst. De waarden zullen zijn 4, 6, 10, 21, 31 en 80 c. 

Bovendien zal er een postzegel verschijnen ter her
denking van de West-Indische arbeiders die hebben 
medegewerkt aan de tot standkoming van het kanaal 
in de jaren 1904—1914. Dit zegel zal een afbeelding 
geven van een groep werklieden in Culebra Cut (nu: 
Gaillard Cut) en het opschrift dragen: „Commemora
ting West Indian Labor in the Construction of the 
Panama Canal 1904—1914". 

P a r a g u a y . 
In het type 1942—'43 verscheen thans nog een 

waarde voor algemeen gebruik, n.1. 30 c. lichtgroen, 
wapen. 

P h i l i p p i n e n . 

In de z.g. stedenserie verscheen op 19 Juni j.1. een serie 
van 3 postzegels gewijd aan de stad Zamboanga, met 
afbeelding van het wapen van die stad. 

5 c. blauwgroen, wapen; 
6 c. roodbruin, wapen; 

18 c. blauw, wapen. 

P o r t u g e e s I n d i ë . 

In de serie opdrukken verscheen op 30 April j.1. een 
serie van 4 portzegels door opdruk van het woord 
Porteado en de waarde. Het zijn: 

2 r op 7 r. violet, Joas de Brito (Yv. 401). 
3 r op 7 r. violet, Joas de Brito (Yv. 401). 
1 t op 1 R. bruin en bruingeel, F. de .^Imeida 

bruingeel, F. de Almeida 
(Yv. 405). 

2 t op 1 R. bruin en 
(Yv. 405). 

S a h a r a (Spaans-) 
Het herdenkingszegel voor Isabella de Katholieke 

vermeld in ons Mei-nummer op blz. 102 verscheen op 
22 April j.1. ook hier in dezelfde tekening als hier-
voren vermeld onder Guinea. 

5 Pts. licht groen. 

S a l v a d o r . 
Isabella de Katholieke, vaak de koninginmoeder van 

Amerika genoemd, werd ook hier herdacht op een 
4-tal postzegels met afbeelding van haar portret. Op 
de achtergrond de blauw-witte vlag van Salvador en 
onderaan de rood-gele vlag van Spanje. Op de 4 waar
den is alleen het portret verschillend van kleur. De 
zegels zijn: 

10 c. groen; 20 c. violet; 40 c. karmijn en 1 col. sepia. 

T i m o r . 
Voor de liefhebbers van „Bloemen op postzegels" 

vermelden we thans nog de namen van de bloemen 
van de in ons Decembernummer op blz. 278 vermelde 
serie. 

1 avo, orchidé. 3 avos, Ramo de Galo. 
10 avos, Fuca. 16 avos, rode acacia. 
20 avos, kleine St. Antonius. 30 avos, Corneta. 
70 avos, Mano Ico. 1 Pataca, Bibi Assa 
2 Pataca, Fuic lelie. 5 Pataca, Bola Fuic lelie. 

U r u g u a y . 

In het portret-type van generaal Artigas (op geli
nieerde ondergrond) verscheen een postzegel van 12 c. 
blauw. 

V e r e n i g d e N a t i e s . 
We hebben al eerder in dit blad gezegd, dat het 

moeilijk zou zijn deze eventuele postzegel-uitgifte 
„zonder vaderland" ergens onder te brengen, maar 
aangezien nu de eerste postzegels in Amerika zullen 
gaan verschijnen, zullen we eventuele aankondigingen 
maar onder bovenstaand kopje onder buiten-Europa 
opnemen. In September a.s. zullen dan toch de post
zegels waar reeds lang sprake van is gaan verschijnen 
en zoals gezegd, in Amerika. Omtrent de afbeeldingen 
is nog niets bekend als alleen dat deze alle betrekking 
zullen hebben op het werk van de U.N. De waarden 
zullen zijn 1, 11/2, 2, 3, 5, 10, 20, 25 en 50 cents en 
$ 1. voor de gewone post en 6, 10, 15 en 25 cents voor 
de luchtpost. 
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V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . 

Vermoedelijk zal in afwijking met het vastgesteld plan 
nog een extra postzegel worden uitgegeven, waar
schijnlijk op 24 Juli a.s. ter herdenking van de 250ste 
verjaardag van de landing van Antoine de la Mothe 
Cadillac te Detroit (Michigan) waar dan ook wel de 
eerste dag van uitgifte zal zijn. Nadere gegevens ont
breken nog tijdens deze vermelding. 

V i e t N a m (Indo-China) 

Naar de firma Whitfield King en Co. ons mededeelt 
zou hier op 18 Juni j.1. een serie van 3 postzegels ver
schijnen in de waarden 10 c. en 3 en 5 piastres. De ' 
Viet Nam piaster komt overeen met 17 Franse francs. 
Op 15 September a.s. zullen de verdere waarden dan 
verschijnen n.1. 20, 30, 50 en 60 c. en l, 2. 10 en 15 p. 

STEMPELS 

N E D E R L A N D . 
Gelegenheidsstempels. 

Het reeds in het vorig nummer afgebeelde stempel 
van het Wereld-Petroleum-Congres blijkt in zwarte 
inkt naast en niet op de postzegels afgedrukt te zijn, 
vermoedelijk omdat het geen enkele datum- of maand
aanduiding bevatte. De frankeerzegels op deze stukken 
kregen het normale dagtekeningstempel Scheveningen-
Kurhaus. 

IVIachinestempels. 
Aan de lijst van kantoren, opgenomen in het vorig 

nummer, die met de bekende Zomerzegel-vlag stempe
len, dient nog toegevoegd te worden Haarlem-Station. 

Begin Juni kwam voorts in Zwolle-Station een nieu
we vlag in gebruik met tekst: „Adresseer juist en vol
ledig", waarnaast de afbeelding van een vulpenfrag
ment. 

Op 15 Juni kwam in gebruik de vlag: Steun de An
jerdag Prins Bernhard Fonds, Giro 500900, en wel te 
Amsterdam CS., 's-Gravenhage, Rotterdam C S . en 
Utrecht- Station. 

Nederlands Postmuseum. 
Sinds kort maakt het Nederlands 

Postmuseum gebruik van het hierbij 
afgebeelde eigen poststempel, ook 
ten gerieve van bezoekers, die bij 
een bezoek aan het museum hun 
kennissen een of ander poststuk wil
len toezenden. 

Typenraderstempels. 

^ ' W ^ ^ 

Zoals reeds eerder in deze 
rubriek werd vermeld, streven 
de Posterijen nog steeds naar 
een verbetering van gebruikte 
poststempels, waartoe men de 
laatste tijd geëxperimenteerd 
heeft met stempels uit Tsje
chische, Zwitserse en Zweedse 
herkomst. Het Zwitserse type, 
waarvan in 's-Gravenhage de 
nummers 61 en 62 gebruikt 
zijn (en misschien nog steeds 
gebruikt worden) heeft thans 

als voorbeeld gediend voor een geheel nieuw type, ver
vaardigd — evenals alle poststempels in metalen uit
voering — door 's Rijks Munt te Utrecht. Als eerstelin
gen verschenen de nummers 68 en 69 voor 's-Graven
hage, van één waarvan wij hierbij een afbeelding geven. 
In tegenstelling tot de bestaande stempels is thans de 
middenbalk aan weerszijden open en tengevolge van 
het feit, dat het cijfertype van datum en uur veel slan
ker geworden is, kan nu wederom, evenals in de van 
1905 tot 1915 gebruikte typen, het jaartal in deze mid
denbalk opgenomen worden. Het stempelnummer, dat 
vroeger in het onderste segment geplaatst was, neemt 
nu de plaats van het jaartal in. Ook de letters van de 
plaatsnaam zijn veel smaller. Naar wij vernemen, zal 
dit model thans definitief voor alle nieuw te vervaar
digen stempels toegepast worden, waarmede het thans 
gebruikte, na een 36-jarige periode (van 1915—1927 
met 12-uursaanduiding en van 1927—1951 met 24-uurs-
aanduiding) weer langzamerhand tot het verleden zal 
gaan behoren. 

1 Juni 1951 Hulppostkantoor Zuidzande omgezet in een 
poststation. 

Gevestigd: Postagentschap Nijmegen—Broerdijk. 

Frankeers tempels. 
In aansluiting op het vermelde in het vorige nummer 

inzake de „roodfrankering" kan nog bevestigd worden, 
dat Groningen en Haarlem-Station beide het bekende 
leeuw-cliché (waarin losse waardecijfers geplaatst 
worden) rechts van het datumstempel afdrukken, ter
wijl een omzetting van links naar rechts in de reeds 
langer te Utrecht-Station werkende machine, eveneens 
plaats heeft gehad. 

D E N E M A R K E N 
Eerste vlucht regelmatige SAS-dienst Kopenhagen— 
Tokio, 25/4'51. 

Wij ontvingen thans stukken terug, welke met deze 
vlucht verzonden werden; AS Tokio 28.4.'51. De 
SAS gaf speciale enveloppen voor deze vlucht uit. 

Wij zagen ook stukken met Nederlandse frankering 
met deze vlucht vervoerd met de speciale afstempeling 
op de stukken. 

Eerste officiële hellcopterpost in Denemarken. 
Op 1 April jl. werd de eerste officiële Deense hell

copterpost vervoerd van Rosenborg Eksercerplads naar 
Kastrup Lufthavn. 

D U I T S L A N D 

Eerste officiële hellcopterpost in Duitsland. 
Op 10 Juni jl. vond voor het eerst in Duitsland offi

cieel postvervoer per helicopter plaats en wel ter ge
legenheid van de grote nationale luchtposttentoonstel
ling in Wuppertal-Elberfeld. De post werd des namid
dags vervoerd van Wuppertal-Elberfeld naar Düssel
dorf per helicopter en verder per gewone middelen van 
vervoer; het extra porto bedroeg 5 Pf. De zegels werden 
afgestempeld met de speciale stempel van de luchtpost
tentoonstelling (met het embleem van de Lufthansa 
erin), terwijl daarnaast op de stukken een afdruk ge
plaatst werd (in violette kleur) van de speciale heli-
copter-stempel. Onder de helicopter ziet men de be
kende „Schwebebahn" afgebeeld. 
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Van de luchtposttentoonstelling bestaan speciale 
kaarten en enveloppen, waarop links in rode kleur de 
„Schwebebahn" is afgebeeld met boven het embleem 
van de Lufthansa en onder „Wuppertal", terwijl rechts 
daarvan staat „Deutsche Luftpostausstellung 1951". 
Bovendien bestaan de enveloppen nog in grijze kleur 
met ingedrukt zegel van 15 Pf. (Berlin-Tempelhof-
Flughafen). 

O O S T E N K IJ K 
Opening Swissair-Iuchtlün op Salzburg, Innsbruck en 
Linz. 

Ter gelegenheid van de opening van de Swissair-
luchtlijn Linz-Salzburg-Innsbruck-Zürich werden de op 
de openingsdag verzonden stukken voorzien van een 
speciale afstempeling: 

Salzburg: Ronde stempel in violette kleur „Swissair-
flug/Linz-Salzburg-Innsbruck-Zürich"; in het midden: 
„Eröffnung/Salzburg 2/26.5.1951". 

Innsbruck: Idem, doch in zwarte kleur; in het midden 
in plaats van „Salzburg 2" Innsbruck 2. 

Linz: Idem, in zwarte kleur, doch in het midden 
„Eröffnung/Linz 2/29.5.1951". 

(De doortrekking van deze lijn naar Linz had eerst op 
29 Mei plaats). 

Z W E D E N 
Eerste vlucht regelmatige dienst SAS Stockholm-Tokio, 
25/4'51. 

Speciale enveloppen SAS, blauw bedrukt, zegels af
gestempeld met speciale stempel "Första reguljära 
Flygningen/Stockholm-Tokio" in het midden „25.4.51". 
AS Tokio 28/4'51. 

U. S. A. 
1 Mei 1951. Eerste vlucht FAM 14 Guam-Wake-

Honolulu. Traject Wake-Honolulu; speciale afstempe
ling in groene kleur "First Air Mail Service/Wake/af-
beelding vUegtuig/PAA/afbeelding wereldbol met tra
ject Guam-Wake-Honolulu/FAM 14/May 1,1951". 

Vertrekstempel Wake 1 May 4 pm 1951; AS Honolulu 
May 1,8 am 1951. 

1 Juni 1951. Eerste vlucht Chicago-Frankfurt/Main; 
AS Frankfurt/M. 2.6.51,18. Speciale afstempeling AMF 
Chicago in wijnrode kleur: "First Flight/FAM 27/ 
TWA/afbeelding wereldbol met vliegtuig en embleem 
US Air Mail/ boven: "Chicago, Illinois" en onder 
"Frankfurt, Germany". 

LUCHTPOSTBLADEN 
Duitsland. „Luftpostbrief", blauw/groene kleur met 

groene posthoorn ingedrukt; rechts: „Deutsche/Luft-
post/Par Avion". Op plaats zegel gedrukt in rode letters I 
in rood omlijnde rechthoek: „Taxe Pergue 60 Pf./Deut-
sche Bundespost". 

„Luftpostleichtbrief", blauw/groene kleur; links: 
Durch/Luftpost/Par Avion; rechts op plaats zegel in 
rode kleur met rode omlijning: „Taxe pergue 60 Pf./ 
Deutsche Bundespost/afbeelding posthoorn". 

IJsland. Op 3 Juli a.s. verschijnt hier een nieuw 
luchtpostblad van 150 Aur.; verkoopprijs 175 Aur. 

RECTIFICATIES. 
In het Aprilnummer (No. 4) heeft de zetter wederom 

enige drukfouten gemaakt: 
Duitsland. De spec, afstempeling luidt: „Messeflug

hafen Leipzig-Mnckau en niet Mosckau. 

Engeland. • De waarde van het laatste der 3 lucht
postvignetten in niet J pence, doch 1 shilling 4 pence 
(l/4d.) 

Frankrijk. Het te Parijs gehouden congres was geen 
„Astronomisch" congres, doch „Astronautisch". 

In het Mei-nummer moeten op blz. 103 in de 14e 
regel van boven, de beide XX vóór Cleveland-Detroit 
vervallen; op blz. 110, 8ste regel van onder, staat „Air 
Bue", dit moet natuurlijk zijn „Air Bleu". 

Nogmaals: ONZE ROLTANDING-ZEGELS. 
In aansluiting aan mijn artikel over bovengenoemde 

zegels in het Maandblad van April j.1. op bladzijde 88 
(toevallig staat er geen nummer op deze bladzijde !) 
kan ik nog berichten: 
1. dat op regel 4 een drukfout staat. Men leze niet 

pag. 178, maar 180; 
2. dat het aantal tot heden gevonden perforaties is 77, 

waarvan verreweg de meesten van de POKO-
machine afkomstig zijn; 

3. dat noot 2) onder mijn stuk, afkomstig van de Re
dactie, een onjuiste indruk wekt. Er bestaan wel 
verschillende publicaties over gevonden geperfo
reerde roltanding-zegels. Zo ook die van Ir. En
schede, welke echter, voor zover mij bekend, niet 
in de handel is. Verder vindt men soortgelijke ver
meldingen in het Maandblad van 1934, op bladzijde 
194, van de hand van J. Krajenbrink en in „De 
PhilateHst" van 1928—1931 van Dr. G. W. W. Bölian. 

Daar echter geen van deze uitvoerige publicaties ook 
maar enige aanspraak kan maken op „volledigheid", 
blijft mijn oproep aan de liefhebbers dezer zegels ge
handhaafd, mij behulpzaam te willen zijn, om tot een 
„complete" opstelling te komen van alles, wat op dit 
terrein bestaat. Daartoe behoren óó^ de z.g. vóór- en 
na-lopers» Dit zijn de zegels, die door dezelfde machines 
gingen vóór en nä het verkrijgbaar zijn van de diverse 
roltanding-zegels. 

Juni 1951. F. H. M. POST, Utrecht, Mahebaan 104. 

LE CATALOGUE U.P.U. Uitgave van Edouard Berck, 
6 Place de la Madeleine, Paris -8e. (formaat 12x18 cm) 
96 blz. Prijs F. fr. 150. 
Importeur Nederland: W. M. F. Sutherland, Postbus430, 
's-Gravenhage. 

Zoals door mij reeds ineen vorige bespreking werd 
opgemerkt, is de uitgave van publicaties op een bepaald 
gebied een graadmeter voor de publieke belangstelling. 
Zonder catalogi van de U.P.U.-uitgiften wisten we toch 
wel, dat we hier met een gebied te doen hebben, dat in 
het centrum der belangstelling staat. De firma Edouard 
Berck te Parijs heeft een boekje het licht doen zien 
(Juni 1951 !) waarin we in ruim 90 bladzijden zeer veel 
wetenswaardigs op het U.P.U.-gebied bijeengebracht 
zien. Het begint met de zegels, uitgegeven ter herinne
ring aan de U.P.U.-congressen, daarna de jubileum
zegels ter gelegenheid van de 25- en 50-jarige herden
king, om tenslotte over te gaan tot de emissies, die de 
huidige hausse in de belangstelling hebben veroorzaakt: 
de 75-jarige herdenking. 

Het boekje, in klein formaat uitgegeven, is rijk ge
ïllustreerd met goede cliché's, de omschrijvingen zijn 
niet te beknopt; oplage cijfers, voor zover bekend, zijn 
vermeld. 

De prijzen zijn in franse francs en wijken nogal af 
van de Yvertprijzen; de bepaling kon ook zoveel later 
worden vastgesteld. 

Bij Nederland en O.G. vind ik bijv. de volgende 
prijzen: Nederland: ongebruikt per paar 100 fr., ge
bruikt 150 fr.; Ned. Antillen: ongebruikt per paar 500 fr., 
Suriname: ongebruikt per paar 1750 fr. 

Dr. E. A. M. S. 
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DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS 
DOOR K. E. KöNIG 

(Vervolg). 

DE ZEGELS. WAAROM UITGEGEVEN ? 

Vermeldde wijlen gen-maj. Oosterman deze zegels 
niet, in het voornoemde lijvige verslag worden ze ge
noemd, onder vermelding van de reden, waarom de 
militaire autoriteit tot uitgave ervan was overgegaan, 
terwijl daaruit tevens duidelijk werd, waarom er nog 
een tweede — de bekende bruine — interneringszegel 
was. In deel II op blz. 699 e.v. van dit verslag staat o.a. 
het volgende: 

Om tegemoet te komen aan de klachten der Duit-
sche autoriteiten ten aanzien van de overbelasting 
van den postdienst door de overgroote corresponden
tie der geïnterneerden naar België«), meende de 
opperbevelhebber, dat men deze correspondentie 
zou kunnen inperken, door het invoeren zijnerzijds 
van plakzegels lo). 

Deze maatregel werd aan de geïnterneerden ken
baar gemaakt en hun tevens medegedeeld, dat de 
doorzending van brieven, voorzien van deze zegels, 
zou worden bevorderd; ieder hunner kreeg voor de 
maand Februeari 1916 twee zegels, voor twee te 
verzenden brieven. 

Het voornemen bestond, iedere volgende maand 
een zegel van ander model te verstrekken. Bij be
hoorlijke afstempeling van brieven en briefkaarten 
kon een herhaald gebruik dezer zegels worden voor
komen. 

Aan den Minister van Buitenlandsche Zaken werd 
verzocht de noodige stappen te willen doen om tot 
bevordering der doorzending van brieven en brief
kaarten, van deze zegels voorzien, te geraken. 

Men kan zich voorstellen, dat ik met deze gegevens 
zeer ingenomen was. Weliswaar had ik daarmee nog 
niet de drukker, de ontwerper, de oplage, e.d. gevon
den, maar het betekende toch weer een stap vooruit. 

KINK IN DE KABEL 
ZEGELS WERDEN GEWEIGERD. 

Toen nu de eerste brieven, van deze zegels voorzien, 
in België aankwamen en de Duitsers deze zegels in 
groot formaat zagen, vreesden zij, dat er onder die 
grote zegels gemakkelijk mededelingen zouden worden 
geplaatst, die niet of minder gewenst waren. Kortom 
de Duitse militaire autoriteiten waren bang voor spion-
nage. Vandaar, dat in bovengenoemd verslag dan ook 
het volgende staat: 

Deze poging 11) mislukte. Bij schrijven van 24 
Februari deelde het Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie den opperbevelhebber mede, dat aldus 
van plakzegels voorziene stukken van de Duitsche 
postadministratie werden terugontvangen, voorzien 
van de aanwijzing: „Zurück, weil unzulässig". 
(Zie afb. 8 en 9.) 

Op dit ogenblik nu, werd de in voorgaande regels 
genoemde overeenkomst, betreffende de door de Duitse 
autoriteiten aan te maken en door de Nederlandse Re
gering aan de geïnterneerden te verstrekken briefkaar

ten met antwoord aangegaan. De kaarten waren echter 
niet direct klaar en 

„intusschen werd nog eene poging gedaan om eene 
beperkte briefwisseling in stand te houden met be
hulp van de bedoelde plakzegels. Bij schrijven van 
1 Mei werd dit afgewezen i^). 

Afb 8 

Op deze wijze kwam er dus een onverwacht spoedig 
einde aan het gebruik van deze zegels. Ongeveer een 
maand zijn ze maar in verkeer geweest, zoals we straks 
bij de behandeling van de afstemmpelingen zullen zien. 

Afb 9 
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OPDRACHTGEVER, 
DRUKKER EN DRUKPROCéDé. 
Zoals we reeds zagen, zijn de zegels aangemaakt op last 
van de opperbevelhebber. De directe opdrachtgever 
was echter de „INTERNEERINGSDIENST" te 'sGra
venhage, welke dienst gevestigd was op de Fluwelen
burgwal 14/16; hoofd van deze dienst was de Gen.Maj. 
tit. M. ONNEN. 

De opdracht werd gegeven aan de grote en alom 
bekende drukkerij J. VAN BOEKHOVEN te UTRECHT, 
de drukkers o.a. van onze bekende spoorboekjes. 

Van het begin van mijn onderzoek af, was ik er op 
uit, om de drukker op te sporen. Als ik die immers wist 
te vinden, zou ik daardoor tevens wellicht alle andere 
voor ons, Philatelisten, belangrijke gegevens kunnen 
achterhalen, zoals: drukprocédé, oplage, ontwerper enz. 
Ik heb er soms aan getwijfeld, of me dit ooit zou ge
lukken. Het was tenslotte de oproep in het drukkers
weekblad „GRAFICUS", die tot opsporing van de druk
ker leidde. De heer J. Jansma, vertegenwoordiger van 
voornoemde drukkerij, deelde mij mee, dat zijn druk
kerij indertijd de druk der zegels verzorgd had. 

EUREKA ! Wie schetst echter mijn verbazing en 
vooral mijn grote teleurstelling, toen ik op mijn brief 
om inlichtingen van genoemde drukkerij het volgende 
schrijven ontvingt: 

DRUKKERIJ J. VAN BOEKHOVEN, 
UTRECHT. 

BEGIJNEHOF 7 
TELEFOON 13815 

ONZE REF: J / S 
Utrecht, 22 Augustus 1950. 

Weledele Heer, 
Tot onze spijt moeten wij U mededelen, dat 
wij U niet de verlangde inlichtingen over de 
Interneringszegels 1916 kunnen verschaffen. 
Mochten wij nog gegevens tegenkomen, dan 
zullen wij U hierover nader berichten. 
Inmiddels tekent, 

Hoogachtend, 
Drukkerij J. van Boekhoven 

(w.g.) onleesbaar 
Ik had de bron dus wel gevonden, maar zij bleek 

uitgedroogd te zijn. Ik kon het me niet indenken, ik 
wilde het niet geloven en klom derhalve onmiddellijk 
weer in de schrijfmachine. Eenvoudig sprakeloos was 
ik, toen de drukkerij mij daarop o.a. het volgende ant
woordde !■'): 

DRUKKERIJ. 

rM » ^  ^ 

M:STTEMÖICM. 
TELEFOO« A 9 7 1 7 

Afb 10 

„Deze zegels zijn echter niet door ons gedrukt, 
maar door Stoomdrukkerij J. R. van den Berg, des
tijds gevestigd Karthuizerstraat 24 te Amsterdam. 

Voor zover men zich kan herinneren zouden de 
zegels in steendruk zijn uitgevoerd. 

Wij kunnen niet nagaan of deze zaak nog bestaat, 
maar aan bovenstaande gegevens heeft U wellicht 
enig houvast voor verdere nasporingen". 

Inderdaad had ik „enig" houvast, maar dat was dan 
ook alles. Ik begon mijn omzwervingen door de JOR
DAAN en vond daar natuurlijk geen dfUkkerij meer. In 
het gebouw bevond zich een meubelfabriek, waar men 
mij verwees naar een draaier aan de overzijde en een 
kruidenierszaak op no. 26. Daar kreeg ik mijn eerste 
inlichtingen over de drukker en zijn drukkerij. Deze 
was in 1943 verplaatst en spoedig daarna overgedaan. 
Ik zette mijn zwerftochten voort en kwam via Amster
damCentrum bij familie van de drukker in Amster
damZuid terecht. Alle inmiddels verkregen inlichtin
gen klopten met hetgeen mij de familie meedeelde. Deze 
drukker, wijlen de heer J. R. van den Berg, moet een 
knap vakman geweest zijn, hetgeen reeds hieruit blijkt, 
dat een firma als Van Boekhoven een regeringsopdracht 
— want dat was het toch in feite — aan hem durfde 
uitbesteden. 

Deze steendrukker drukte voornamelijk etiquetten; ik 
kan niet nalaten, U daarvan onderstaand een proeve 
te tonen (afd. 11). En mocht U een liefhebber van 
„VERMOUTH DI TORINO" of van de bekende huis
houdtomatenjam „TOMATERNA" zijn, dan weet U 
voortaan, dat de etiquetten, die zich op de flessen of de 
blikken bevinden, tot het meer dagelijkse werk be
hoorden van de drukker der Nederlandse Internerings
zegels. 

J. R. van den Berg heeft, tot hij de drukkerij in 1943 
aan Gebr. Frisch, met wie hij reeds sedert 1926 samen
werkte, overdeed, uitsluitend van stenen gedrukt. Hij 
is het voorbeeld van een oude degelijke drukker, die 
het procédé, waaraan hij eenmaal zijn hart verpand 
had en waarin hij door jarenlange ervaring doorkneed 
was, niet kon vaarwel zeggen. 

Uit het onderzoek en dg mij verstrekte gegevens is 
vasf komen te staan, dat onze internerjngszegels in 
STEENDRUK uitgevoerd zijn, hetgeen door de Druk
kerij J. van Boekhoven in een later schrijven werd 
bevestigd i^): 

„Aangezien de tekening zich waarschijnlijk het 
beste leende voor reproductie in steendruk, en dit 

niet in ons bedrijf kon geschieden, 
werd deze order uitbesteed aan 
Drukkerij van den Berg te Amster
dam". 

Dus toch steendruk, wat ik van het 
begin af vermoedde, maar niet kon aan
tonen. Overigens geen schande, want 
ook de experts, die ik de zegels voor 
onderzoek toezond, konden niet met 
zekerheid zeggen in welk procédé de 
zegels uitgevoerd waren. Voor ons, Phi
latelisten, een waarschuwing, om toch 
vooral voorzichtig te zijn bij het trekken 
van overhaaste conclusies, die maar al 
te vaak op een zekere intuïtie berusten. 
Noch de Staatsdrukkerij, noch onze be
kende postzegeldrukkers Joh. Enschedé 
en Zonen, noch de Stichting Instituut 
voof Grafische Techniek, T.N.O. — dit 
laatste instituut onderzocht he^ groene 
zegel zelfs microscopisch — konden met 
100% zekerheid verklaren, dat de zegels 
in steendruk waren uitgevoerd. Ik kan 

■«mmm:'r."iJ 
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liet nalaten uit de verschillende brieven de hierop be-
|trekking hebbende zinsneden aan te halen: 

STAATSDRUKKERIJ: Dat onderzoek heeft mij 
niet tot een definitieve uitspraak kunnen brengen. 
Ik hel over tot de mening, dat de zegels uitgevoerd 
zouden zijn in vlakdruk i«). 

JOH. ENSCHEDé: Wij zijn echter tot de conclusie 
gekomen, dat niet met 100% zekerheid kan worden 
gezegd of deze zegels in boekdruk, dan wel steen
druk zijn uitgevoerd. 

Naar onze mening is de toegepaste druktechniek 
eerder steendruk dan boekdruk, doch zoals gezegd 
is het ons niet mogelijk een definitieve uitspraak in 
deze te doen. Aan gehele vellen zou zulks waar
schijnlijk beter te beoordelen zijn dan aan deze 
enkele stuks "). 

INSTITUUT VOOR GRAFISCHE TECHNIEK: Na 
nauwkeurig microscopisch onderzoek zijn wij tot de 
conclusie gekomen, dat het niet mogelijk is om met 
zekerheid vast te stellen in welke techniek de groene 
postzegels „Interneringskampen" zijn uitgevoerd. 

De eerste indruk is, dat als druktechniek vlakdruk 
is gebruikt. Bij het drukken in boekdruk op het 
papier, dat voor deze postzegels is gebruikt, krijgt 
men echter eveneens een vlakdrukeffect 's). 

9) Zie d e overeenkomst ige z insnede in he t aangehaa lde s tuk 
u i t . .DE I N T E R N E E R I N G H I E R T E L A N D E " door Gen.-Maj 
J T. Oosterbaan. 
10) L e t wel, da t hier gesp roken w o r d t van PLAK-zege ls ! 
11) De poging, om de br ieven door opplakken van deze zegels 
te kenmerken ! 
12) GESCHIEDENIS D E R I N T E R N E E R I N G , Deel I I , blz.704e.v. 
n ) S C H R I J V E N d.d. 5 J u l i 1950. 
14) S C H R I J V E N van 5 Sep tember 1950. 
15) S C H R I J V E N d.d. 12 Sep tember 1950. 
16) S C H R I J V E N d.d. 22 M a a r t 1950. 
17) S C H R I J V E N d.d. 29 Dceember 1949. 
18) S C H R I J V E N d.d. 16 J a n u a r i 1950. 

Fig. 11 

Behalve de drie bovengenoemde instanties hebben 
ook nog andere experts (ook steendrukkers) de zegels 
bekeken, maar geen van allen durfde met zekerheid te 
beweren, dat de zegels in steendruk werden uitgevoerd. 

(Wordt vervolgd) 

TENTOONSTELLINGEN 
Exposition Internationale 

du Centenaire des Timbres-poste 
Luxembourgeois. 
C E N T I L U X . 

Ook voor bovengenoemde tentoonstelling is de heer 
Jan Poulie, de Lairessestraat 46, Amsterdam, als Com
missaris-Generaal voor Nederland benoemd. 

De Centilux zal te Luxemburg worden gehouden van 
24 Mei tot 4 Juni 1952. 

Aangezien onze eigen Internationale Postzegelten
toonstelling van 28 Juni tot 6 Juli 1952 te Utrecht wordt 
gehouden, is het dus mogelijk, zowel aan de Centilux 
als aan de Itep deel te nemen. 

De heer Jan Poulie zal zich ook voor de Centilux 
wederom gaarne belasten met het verzorgen van de be
nodigde in- en uitvoervergunning van de eventueel te 
Luxemburg te exposeren verzamelingen. 

Eveneens kan de heer Poulie zorgdragen voor het 
verkrijgen van een vergunning om gelden over te 
maken naar Luxemburg voor de te gebruiken plaats
ruimte, resp. kaderhuur. 

Voor zover men deze nog niet heeft ontvangen, wordt 
aan belangstellenden aangeraden, de eerste brochure 
over de Centilux bij de heer Poulie aan te vragen. 

Deze brochure bevat eveneens een voorlopig aanmel
dingsformulier. 

Verzamelaars, die van plan zijn in Luxemburg te 
exposeren, wordt verzocht dit aanmeldingsformulier, 
ingevuld en getekend aan de heer Poulie in te zenden. 

ZOMERTENTOONSTELLING IN HET POSTMUSEUM. 

De zomertentoonstelling in het Postmuseum biedt 
ditmaal nogal wat verscheidenheid, nl.: 
1. Echt en namaak. 
2. 25 Jaar weldadigheidspostzegels (Nederland). 
3. De uitgifte 1898—1905 (Nederland). 
1. Echt en namaak. Onder deze naam exposeert het 
museum thans de facsimile's van Fournier, de bekende 
vervaardiger van imitatiepostzegels, -opdrukken en 
-afstempelingen. 

Toen namelijk in de jaren 1860—'63 de eerste post
zegelalbums werden uitgegeven, werd het de verzame
laars al spoedig duidelijk, dat zij menig zeldzaam 
exemplaar nooit in hun bezit zouden krijgen. De lege 
vakjes in de albums waren hun echter een doorn in het 
oog. Handige zakenlui kwamen hierdoor op het idee 
voor de lege plaatsen zg. facsimile's te gaan vervaardi
gen en brachten deze vaak zéér slordige nabootsingen 
tegen een billijke prijs in de handel. Zo richtte een 
zekere Mercier in 1892 te Geneve een atelier voor fac
simile's in. Zijn opvolger Fournier bracht dit bedrijf tot 
grote bloei, terwijl hij door het nemen van proeven de 
imitaties steeds meer gelijkend aan de originele zegels 
wist te maken. Vooral zijn nagebootste afstempelingen 
en opdrukken leken zó „echt", dat zij een gevaar gingen 
worden voor de philatelie. 
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Na Fournier's dood werd het gehele bedrijf met in
begrip van drukmateriaal, dossiers en facsimile's door 
de Philatelistische Vereniging te Geneve gekocht. Het 
drukmateriaal werd vernietigd, terwijl de facsimile's 
in 457 genummerde albums werden ondergebracht. Het 
hier tentoongestelde album nr 47 is in het bezit van het 
Nederlandse Postmuseum. 

Naast de facsimile's vormen vele eveneens tentoon
gestelde echte zegels een zéér interessant vergelijkings
materiaal. 

2. Een overzicht wordt gegeven van 25 jaar weldadig-
heidspostzegels. Deze jaarlijkse uitgifte, in 1923 begon
nen, wordt reeds in 1924 tot een speciale uitgifte „Voor 
het kind". Ieder jaar opnieuw wordt naar een passende 
voorstelling gestreefd. De tentoonstelling laat zien hoe 
de kunstenaars zich de jaren door van hun opdracht 
hebben gekweten, hoe verschillende druktechnieken 
werden gebezigd en hoe roltandingen ten tonele ver
schenen, tezamen met de door de verzamelaars reeds 
gesignaleerde horizontale en verticale watermerken. 
Van dit alles geeft de expositie een zeer levendig beeld. 

3. De uitgifte 1898—1905 heeft een geheel eigen 
charme en is echt iets voor de fijnproevers. Allereerst 
zijn hier tentoongesteld de afdrukken van de gravure, 
goedgekeurde en niet-goedgekeurde, welke tezamen 
met vele kleurproeven iets vertellen omtrent de voor
geschiedenis van deze uitgifte. Tekeningen laten dui
delijk zien waar het verschil zit tussen de typen I en II 
van de ƒ 1.—, die in dezelfde tanding worden aange
troffen. 

Dit alles en nog veel meer biedt U thans de zomer-
tentoonstelling in het Postmuseum, Zeestraat 82 te 
's-Gravenhage. Dagelijks geopend van 9—5, Zondags 
van 1—5, Donderdagsavonds van 7—10. Toegangsprijs 
10 cent. 

ee 

De W H ^ -opdruk van Palembang. 

In de op 1 Januari 1949 door de Nederlands-Indische 
Vereniging van Postzegelverzamelaars uitgegeven 
Periodieke Publicatie No. 1 schreef Kapitein J. C. T. 
Reep daaromtrent: 

„Reeds vóór 1 Augustus 1943 had Palembang van
uit Fort de Koek aanvulling van zegelwaarden ont
vangen met de opdruk Dai Nippon in kastje O, en 
in Palembang zelf werd de IPL-opdruk vervangen 
door een plaatselijk aangemaakt stempel Dai Nippon 
in kastje. Dit geschiedde door de heer Oh, post-
ambtenaar, belast met de verantwoording der zegel
waarden". 

Bovenstaande mededeling is zó stellig gedaan, dat 
men zou moeten aannemen, dat de samenstellers van 
de Speciale Catalogus 1951 „Japanse Bezetting van 
Nederlands-Indië" daarvan geen kennis hadden geno
men. 

Zou het tegendeel het geval zijn, dan is het onbegrij
pelijk, waarom de Palembang-opdruk, die toch vol
komen afwijkt van de Oostkust-opdruk, in de Spec. 
Catalogus aangegeven als type VIII, zelfs in het geheel 
niet vermeld is. (In de Mebus catalogus 1950 komt hij, 
hoewel slechts voor een 7-tal zegels, voor als type 11). 

Dat de afwijking inderdaad volkomen is, moge uit 
onderstaande IJ maal vergrote weergave van wat men 
zou kunnen noemen standaardtypen, blijken: , 

Sumatra's 
Oostkust Palembang 

f^rHini:̂ g;w l;̂ g?it 
Hoewel deze weergaven voor zichzelf spreken, meen 

ik toch goed te doen met het geven van enkele aan
tekeningen, omdat de met de hand in stempelinkt aan
gebrachte opdrukken over het algemeen minder dui
delijk zullen zijn dan bovenstaande vergrotingen. 

Ie. de Palembang-opdruk kan men verdelen in 2 
hoofdgroepen: de kleinere en de grotere letter
tekens; 

2e. de Palembang-opdruk is hoger dan die van de 
Oostkust, die hoogstens 5 mm is; 

3e. hij is forser; 
4e. de lettertekens Dai Ni Hon zijn meestal ongelijk 

van hoogte; 
5e. het Ni-teken is boven soms breder dan onder, heeft 

meestal niet de vorm van een rechthoek, en loopt 
in vele gevallen onder en boven schuin naar rechts 

"" op; 
6e. het Ni-teken mist onder en boven de uitsteeksels, 

kenmerkend voor de Oostkust-opdruk; 
7e. de dwarsstrepen van het Dai- en het Hon-teken 

missen rechts de kenmerkende verdikking van de 
Oostkust-opdruk, en staan hoger in de tekens dan 
bij laatstgenoemde. 

Toen mij bleek, dat de verschillende opdruk-typen, 
in Palembang gebezigd, veel sterker van elkaar af
weken, dan die van de Oostkust, heb ik de moeite ge
nomen de in mijn bezit zijnde opdrukken op 10 et. 
Konijnenburg te sorteren en de verschillen vast te 
leggen in de hiervolgende tabel. 

De in de kolommen 5 t /m 9 aangegeven afmetingen, 
zijn, hoewel getracht is zo nauwkeurig mogelijk te 
meten, niet als absoluut vaststaand aan te nemen. 

Op onderstaande schema's staat een verwijzing naar 
de desbetreffende kolom aangegeven. 

9-^ 1-

' -K 
f. 

-1 ; 

^ 

l ^ J 
C03 

t? 
Volgens bovenstaande tabel dateren de door mij aan

getroffen oudste afstempelingen op de Palembang-
opdruk van September 1943. Het is mij niet bekend of 
deze de oudste opdruk is en of hij is aangebracht te 
Boekit Tinggih (Fort de Koek) dan wel te Palembang. 

Behalve de op de 10 et. Konijnenburg voorkomende 
kleuren violet en zwart, zijn er andere waarden, zoals 
de ƒ 1.— Konijnenburg en het 5 et. cijfertype bekend 
met rode opdruk. 

Van de 10 et. Konijnenburg is de violette opdruk het 
schaarst en daarop volgt de zwarte op type I. 

Hoewel er ongetwijfeld ineer zullen zijn, zijn mij 
slechts bekend opdrukken op 1 en ï\ et. karbouwen 
m.wm. 5 et. cijfertype, 20 et. Kreisler, f O et, type I en II, 
de 30 et. en ƒ 1.— en ƒ 2.— Konijnenburg. 

Naar ik meen komt de Oostkust-opdruk type VIII 
niet voor op type Konijnenburg, zodat in elk geval de 
nos. 24 t /m 38 uit de Spe. Catalogus zullen moeten ver
vallen. 

1) Zie hierover ook bladz. 31 van Dal Nippon in Zuid-Oost 
Azië van Hedeman en Boekema. 
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18—9 
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19—3 

18—10 

18—10 
18—10 
18—11 
18—11 

18—11 
18—12 
18—12 
19—1 
19—1 
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18—11 
19—1 
19—1 
19—2 
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? 
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19—1 
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? 
9 
? 
9 
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Batoerad ja 
Moearadoewa 
P a l e m b a n g 
P a g a r a l a m 

Tandjongrad ja 
P a l e m b a n g 
Soeroelangoen 

r a w a s 
Batoerad ja 

P a g a r a l a m 

P a l e m b a n g 
L a h a t 
P a l e m b a n g 
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L a h a t 
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Kajoeagoeng 
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Tebingt inggih 
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Sekajoe 
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6 
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6 X 14 
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6 X 144 
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5 | X 144 
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12 
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12 

8 

54 

5k 

H 

4 

H 

3f 

3ï 
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d. 2 i 

a. 3 
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c. 24 
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d. 24 

a. 4 
b . 4 
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a. 4 
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d. 2 i 

a. 2f 
b . 34 
c. 2 | 
d. 2J 

a. 34 
b . 34 
c. 3 
d. 3 

Bijzondere 

H e t N i  t e k e n 
l i jkt op 
een B 
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Portzegels uitgifte 1870 

In het Juninummer van het Ned. Maandblad voor 
Philatelie komt een artikel voor van de hand van de 
heer B. v. d. Velden, waarbij hij vraagt hoe eigenlijk 
de datum van uitgifte (15 Mei 1870) is opgedoken, ter
wijl uit alles blijkt, dat deze zegels eerst op 25 Juni 
1870 door de drukkerij zijn afgeleverd. 

Reeds vele jaren hebben deze zegels, in het bijzonder 
wat de gebruikswijze aangaat, mijn bijzondere aan
dacht. Aan de hand van het bijeengebrachte materiaal 
is het mij gelukt vele vragen op te lossen. Om niet op 
de zaak vooruit te lopen, dienen wij allereerst nota te 
nemen van de volgende circulaire: 

Circulaire 780 dato 23 April 1870 bepaalt: De Minister, 
in aanmerking nemende dat het wenselijk is de porten 
van sommiffe soorten ongefrankeerde brieven doormid
del van zegels aan te wijzen en te doen verantwoorden; 
Heeft goedgevonden en verstaan met ingang van 15 Mei 
1870 te bepalen als volgt: 

art. 1. Een nieuwe soort zegels wordt ingevoerd tot 
aanwijzing van het port door geadresseerden ver
schuldigd wegens ongefrankeerd of ontoereikend ge
frankeerde brieven. Deze zegels zullen heten PORT
ZEGELS, ter onderscheiding van de zegels voor brie
ven en gedrukte stukken, welke laatste voortaan 
FRANKEERZEGELS zullen heten. 

art. 2. De portzegels worden door het Hoofdbestuur 
aan de directeuren verstrekt. De verantwoording op 
de gebruikelijke wijze van de porten vervalt, alsmede 
de aanduiding dier porten doormiddel van cijfers 
met inkt. 

art. 3. Er zijn twee soorten, n.1. van 5 en 10 cent. De 
vernietiging geschiedt doormiddel van dezelfde stem
pel als voor de frankeerzegels. Postboden en bestel
huishouders, die in het geval kunnen komen om port
zegels te gebruiken, bewerkstelligen de vernietiging 
doormiddel van twee strepen inkt, kruiselings op de 
zegels te plaatsen. 

art. 4. Voor meerder port dan 10 cent, twee of meer 
zegels te gebruiken. 

art. 5. Directeuren gebruiken portzegels op alle onge
frankeerde of onvoldoende gefrankeerde brieven op 
hun kantoor ter post bezorgd of door hen ontvangen 
van brievengaarders, postboden en bestelhuishouders, 
onder hun kantoor gevestigd en bestemd voor de 
plaats waar het postkantoor is gevestigd of voor de 
plaatsen onder dat kantoor ressorterend. 
Brievengaarders gebruiken de portzegels op gelijke 
wijze op alle soorten brieven op hun kantoor bezorgd 
of van naburige hulpkantoren, bestelhuizen of post
boden ontvangen, bestemd voor de plaats van vesti
ging van het hulpkantoor of ressort. 

art. 6. Op deze wijze dienen dus alléén verantwoord 
te worden de porten van ongefrankeerde en ontoerei
kend gefrankeerde brieven binnen de kring van het 
eigen postkantoor. 
De datum van uitgifte 15 Mei 1870 is door de Minister 

vastgesteld en dus geen willekeurige. Dat de datum 25 
Juni 1870, door de heer v. d. Velden genoemd, niet 
klopt, bewijst een in mijn bezit zijnde brief, gebruikt 
2 Juni 1870 te Rotterdam met portzegel van 5 cent. 
Daar de circulaire duidelijk spreekt van 2 soorten, n.1. 
van 5 en 10 cent, mag worden verondersteld, dat beide 
soorten tegelijkertijd aan de postkantoren zijn ver
strekt. 

\ . 

< ^ / ' 

Portzegels gebruikt op brief in het tijdvak 15 Mei 
1870 en 1 April 1880 zijn niet gemakkelijk te vinden, 
vooral de 10 cents waarde is zéér moeilijk. Van deze 
waarde is in mijn bezit een brief dd. 13101871, met 
langstempel OOSTERWOLDE en een volgende 

■* " ^ ^WWW^'^"^^, 

\) 

29111874 AmsterddUi nivi, j^Ui^lstempel 5. 
Mogelijk wordt er nog eens een brief met een vroe

gere gebruiksdatum gevonden. 
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Het gebruik van deze zegels was aanvankeiijK be-
I perkt voor brieven bezorgd en bestemd binnen het 
ressort van hetzelfde postkantoor. Het is aannemelijk, 

Jdat deze zegels bedoeld zijn om fraude ten nadele van 
(de post te voorkomen. Bij verzending van ongefran
keerde of onvoldoende gefrankeerde brieven van post

kantoor A naar postkantoor B was er ongetwijfeld 
voldoende controle door middel van registers omtrent 
de afgeleverde en ontvangen hoeveelheden brieven. 
Hiervoor waren de portzegels dus niet nodig. Brieven 
binnen het ressort van een postkantoor bezorgd en be
stemd voor geadresseerden binnen hetzelfde ressort 
van het postkantoor misten die controle, althans gedeel
telijk. Vooral ten plattelande ontvingen de postboden, 
als zij langs kwamen, veel brieven, meermalen bestemd 
voor geadresseerden binnen het arrondissement van 
een postkantoor. Een postbode en route van Hillegers-
berg naar Bergschenhoek b.v. had niet veel moeite 
indien hij oneerlijk was, een in de eerste plaats ter 
hand gestelde brief, die bestemd was voor de tweede 
plaats, te bestellen en de portgelden op te strijken. 
Hierin werd bij circulaire van 23 April 1870 voorzien. 
Op dergelijke brieven moest de postbode direct bij de 
terhandstelling portzegel(s) bevestigen en onmiddellijk 
met inktstrepen vernietigen (zie art. 3). Verzuimde de 
postbode dit, dan bestond de mogelijkheid dat hij bij 
controle onderweg in de val liep. 

In de jaren 1870—1 April 1881 was het gebruik van 
portzegels dus beperkt tot aanwending op stadsbrieven 
en brieven bestemd voor de omgeving van hetzelfde 
postkantoor. Alle ongefrankeerde of onvoldoende ge
frankeerde brieven, die van een ander postkantoor 
werden ontvangen, werden op gelijke wijze behandeld 
als vóór de invoering van de portzegels in 1870. 

Het te innen port bleef, als van ouds, met inktcijfers 
op de voorzijde aangegeven. Met ingang van 1 April 
1881 kwam hierin volgens art. 1 Verz. 1131 dd. 4 Maart 
1881, verandering en moesten vanat die datum port
zegels geplakt worden op alle ongefrankeerde of on
voldoende gefrankeerde brieven en zijn het dus werke
lijk strafportzegels. Verondersteld mag worden, dat het 
grootste deel van deze zegels nä 1 April 1881 werd 
opgebruikt, dikwijls gezamenlijk met de inmiddels ver
schenen nieuwe uitgifte portzegels. 

Uit een en ander is het duidelijk dat portzegels der 
uitgifte 1870 gebruikt in het tijdvak 1870—1881 op brief 
vrij zeldzaam en daarna gemakkelijker te vinder zijn. 

J. EIJGENRAAM 
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INGEZONDEN STUKKEN 
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie) 

RUILVERKEER MET HET BUITENLAND 
In verband met het uitvoerig artikel over de 

Konijnenburgzegels in het Maartnummer en, speciaal 
naar aanleiding van het daarin vervatte omtrent de 
verkrijgbaarheid van onze hoge waarden in het buiten
land onder nominale prijs, heb ik reeds vroeger bij 
mij opgekomen twijfel omtrent, zowel de rechtmatig
heid als de doelmatigheid der fiscale maatregelen 
inzake het postzegel-ruilverkeer met het buitenland, 
opnieuw voelen opkomen. Deze maatregelen immers, 
die ons verkeer met buitenlandse ruilvrienden ernstig 
bemoeilijken, zo niet vrijwel onmogelijk maken, 
schijnen mij (en ik kan het niet anders zien) vol
komen overbodig en zonder enig nut. Het bedoelde 
ruilverkeer met het buitenland heeft geen enkele na
delige invloed op de economische positie van ons land, 
aangezien de betrokken waarden ten enenmale fictief 
zijn. 

Wij moeten, om de gehele kwestie juist te beoor
delen, onderscheid maken tussen de handel, resp. de 
ruil van gebruikte en die van ongebruikte, postfrisse 
zegels. Daar het bovengenoemde artikel uitvoerig 
handelt over ongebruikte zegels van f 2.50, f 5.— en 
f 10.— wil ik daarmede beginnen. 

Wat is zulk een zegel? Niets anders dan een bewijs 
van vooruitbetaling voor een, door het Rijk, te pres
teren dienst. Het is zeker géén geldswaardig papier, 
want geen postloket geeft voor een ongebruikt zegel 
het geld terug. Men kan er mee frankeren, anders 
niets! Laat men het Rijk deze vooruitbetaalde dienst 
niet presteren, dan geeft men dus het betaalde bedrag 
aan het Rijk cadeau. Of men zulk een zegel in z'n 
album plakt, het vernietigt of naar het buitenland 
zendt, is volkomen onverschillig. Het Rijk heeft het 
zijne ontvangen en maakt, daar geen tegenprestatie 
verlangd wordt, dus winst. 

Men moet zich dus afvragen, welk nationaal belang 
geschaad wordt, als ongebruikte gangbare postzegels 
aan het loket worden gekocht, doch niet voor het 
beoogde doel worden gebruikt, maar voor de bevor
dering onzer liefhebberij. Gaat er enige waarde naar 
het buitenland? Neen! De kosten van aanmaakt zijn 
te verwaarlozen; het geld, dat er voor neergeteld is, 
blijft hier. De fiscus lijdt ook geen schade, als er 
buitenlandse ongebruikte zegels voor terugkomen, zo
als bij deze transacties wel meest het geval zal zijn. 

De gebruikte postzegels vormen een ander hoofd
stuk. Inderdaad; wij weten het: er zijn kostbare rar i
teiten in vele collecties en ze komen ook geregeld 
op veilingen voor. Diverse catalogi noteren de prijzen, 
die soms in de duizenden lopen. Dat is zo! Maar afge
zien van het feit, dat niemand catalogusprijs betaalt, 
behoudens misschien in een enkel uitzonderlijk geval, 
is de ganse notering, nuchter bezien . . . . fancy. Even 
onwezenlijk als de tulpenbollen-prijzen in de rage der 
18e eeuw. Want laten we toch nuchter de zaak zien. 
Philatelie is een interessante en nuttige liefhebberij, 
zij kweekt kennis, zin voor orde, speurzin; zij be
vordert internationale verstandhouding en vriendschap 
en biedt heel veel mensen een boeiende ontspanning 
(óók schrijver dezes) maar nóch economisch, nóch 
cultureel speelt zij een grote rol. Nóch de productie, 
nóch de consumptie beïnvloedt zij; economisch is haar 
betekenis miniem en cultureel gezien: onze musea, 
schouwburgen en concerten zijn van veel meer belang. 

Het is natuurlijk mogelijk, dat iemand, om zijn 
bezit buitenlands te brengen, de weg kiest, zeldzame 
postzegels te kopen, die betrekkelijk gemakkelijk 

clandestien vervoerd kunnen worden. Maar zelfs a 
dat lukt, wat gaat er dan in werkelijkheid het lan 
uit? Niets wat voor onze economische of culture 
standing enige betekenis heeft. We behoeven hi 
nog niet Liechtenstein, San Marino of Monaco t 
spelen, wat de uitgifte en de verkoop van onze post 
waarden aangaat, maar anderzijds toch ook niet d 
philatelic zodanig aan banden te leggen, dat het be 
oefenen dezer liefhebberij bijna als smokkelarij o 
fraude wordt behandeld. 

Laat men bij Finantiën toch eens nagaan, wat d 
controle kost en wat zij oplevert. Wellicht kan da-
die ganse rompslomp, die voor velen een ergernis i 
en die niets oplevert, over boord gezet worden. 

Met dank voor de plaatsing en met alle hoogachtin 
^ SENEX 

Mijnheer de Hoofdredacteur, 

Als lid van de redactiecommissie nam ik kenni 
van de inhoud van het ingezonden stuk van „Senex" 

Hoewel het betreffende stuk m.i. zonder bezwaa 
kan worden geplaatst, zou ik gaarne naar aanleidin 
van een bespreking, welke ik had met de Ned. Bank 
nog het volgende opmerken. 

Wat betreft de ongebruikte zegels, veroorloof ik 
mij de heer Senex erop attent te maken, dat het de 
exporterende resp. de ruilende handelaren onmogelijk 
wordt gemaakt hiermede door te gaan, indien men 
onze ongebruikte zegels regelmatig ver onder nomi
naal in het buitenland zou kunnen kopen. Bovendien 
zou dit feit de waarde van de Nederlandse gulden in 
het buitenland in discrediet brengen. 

Voorts zou men, indien de export of ruil van onge
bruikte Nederlandse postzegels werd vrijgegeven, hier
mede aankopen in het buitenland kunnen financieren. 

Het is m.i. begrijpelijk, dat de Nederlandsche Bank 
in verband met het bovenstaande blijft vasthouden 
aan beperkende bepalingen ten opzichte van zegelruil 
met het buitenland. 

Wat betreft de gebruikte zegels, bestaan vanzelf
sprekend minder gevaren, doch aangezien dergelijke 
postzegels nu eenmaal als een vermogensbestanddeel 
worden beschouwd, kan de uitvoer resp. ruil hiervan 
evenmin worden vrijgegeven. 

Inderdaad zal de controle wellicht evenveel kosten 
als het voordeel voor Nederland, om waardevolle 
postzegels in eigen land te houden, doch bij vrijgave 
van de export hiervan is niet meer na te gaan voor 
welk een totaalbedrag door emigranten in kleine 
hoeveelheden tegelijk uiteindelijk zal worden medege
nomen. 

Ongetwijfeld zijn er nog meerdere bezwaren naar 
voren te brengen, waarom helaas aan het verzoek van 
„Senex" door de Nederlandsche Bank geen gevolg kan 
worden gegeven, doch ik meen met het bovenstaande 
te kunnen volstaan. 

In verband met de nog steeds dalenden prijzen voor 
postzegels, is de Ned. Bank er echter mee accoord ge
gaan, dat gebruikte en ongebruikte niet meer koer-
serende zegels voortaan zullen mogen worden geruild 
op basis van i cent per franco Yvert. Voor de overige 
catalogi geldt vanaf heden als basis J van de cata
logusnotering, omgerekend in Nederlands geld. 

Voor verdere bijzonderheden de ruil betreffende, 
verwijs ik naar de publicatie van de heer Polling op 
blz. ??? van dit blad. j ^ j j poULIE. 

VAN PARTICULIER AAN
GEBODEN Verz. Ned. en 
overzee (f 5200,—) Spec. cat. 
tegen elk aannemelijk bod. 
Brieven aan W. PEETERS, 
V. Welderenstraat 27 te 
Nijmegen. 

Het volgende nummer 1 

verschijnt: 

21 Augustus 1 951 



In de maanden Juli en Augustus zal ik NEDERLAND, BELGIË en 
DENEMARKEN bezoeken. 
Bij die gelegenheid zal ik mei groot genoegen aanbiedingen van ver
zamelingen en klassieke stukken onderzoeken van de gehele wereld. 
Ik stel bijzonder belang in verzamelingen van Italië en van Oude 
Italiaanse Staten. 
Schrijf dadelijk aan mijn bureau ie Rome, welke voor doorzending zal 
zorgdragen. 

ORGANIZZAZIONE ITALIANA ASTE 
FILATELICHE DOTT. LUIGI RAYBAUDI 

MASSILIA  Expert ä la Court d'Appel 
de Rome  Viale Buozzi 105, ROMA (Italië) 

VOOR DE MEEST BIEDEN
DE TE KOOP: Nederland en 
O.G. Cat. waarde £ 500,—. 
Alles prima, w.o. hoge waar
den en o.a. First Day Covers 
U.P.U., O.G.. Brieven onder 
No. 64 Bureau van dit blad. 

ZOEK NOG STEEDS 
RECLAMESTEMPELS 

(machinale vlaggenstenipels) 
van Zwitserland in ruil of te 
koop. A. J. M. ANNEGARN, 
Vaillantlaan 214, Den Haag. 
(Kijkt ook Uw oude ansicht
kaarten eens na). 

Door omstandigheden BOD 
GEVRAAGD op verz. Ned. en 
Overz. Geb., cat. w. f 450,— 
en Eng. en O.G. Yvert w. 
frcs. 70.000. Brieven met prüs 
onder No. 66 Bur. v. d. blad. 

NED. KILOWAAE dan na
tuuriyk ons STJPEBpakket. 
Slechts f 4.50 plus porto. 500 
Denem. (uit postverz. pakket
ten) slechts f 1.25. Vooruit
bet. of rembours. T. HAR
TEVELD' Postz. Handel. Es
senburgstr. 14, R'dam, Telef. 
39944, Giro 507407. 

AANGEBODEN: Verzameling 
van 6000 en andere zegels, 
tegen lage prijs. J. TUININ
GA. Oostersingel 154, Dokkura 

200 vers. f 0,85, 600 vera, f 2,30 
1000 vers. £ 5,30 postz. Wereld 
500 vers. Europa f 3.—, 1000 
f 7,50 uit mtjn doubl, franco. 
D. v. OMMEN, Epe, Popu
lierenlaan, Postgiro 132330. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Postzegelverzameling. Ongev. 
15.000 zegels. Aanb. aan A. J. 
V. OOSTEROM, Oranjelaan 
33, Rozenburg (Z.H.). 

Korting 7% SPECIALE JULI AANBIEDING Korting 7% 
Op alle orders boven f 100.— korting 7%, beneden f 100.— korting 5%. Geldig tot 
5 Augustus. Porto extra, aanbieding zolang voorradig. Geen korting op catalogi. 

Alles Postfris — (6) betekent serie van 6 stuks. 
t l .P . r . SEBIES 

Algiers (3) f 5 , 
Frans Marocco . . . . (3) f 5 , 
Franse Koloniën . . . (12) f 13. 
Israël (2) f 2 : 
Israël tête bêche . . . (1) f 5 , 
Israël tête m. tussenstr. (2) f 5. 
Libanonblok (1) f 13. 
Liberiablok (1) f 19. 
Liberiaserie (3) f 8 . 
Nicaragua (18) f35. 
Paragua (5) f 6 . 
Peru (9) f21. 
Portug. Koloniën . . . (8) f65. 
Spaans Marocco . . . . (13) f 31. 
Triest B (2) f 18. 
Venezuela (9) f 9 . 

DIVERSE AANBIEDINGEN 
Britse Koloniën 

BAHAMAS 
1942 Souv. 1/14 Columbus. . . 
1948 Tercentenary 121/136 . . . 

GIBBALTAB 
1950 New Constitution . . (4) 

MALTA 
1938 178/198 compl. . . . (21) 
1948 201/215 compl. . . . (15) 

ST. KITTS 
1950 Anguilla Jubil. . . . (6) 

TUBKS & CAICOS 
1948 100 jr. onafhank. . . (7) 

£ 52.50 
f 44.50 
f 1.65 
£ 23.75 
f 16.75 
f 1.80 

f 15.75 

t '.P.U. CATALOGUS 
ED. BEBCK 1951 

juist verschenen, Franse Cat. ver
meldt alle congresseries UPÜ en 
tJPU series, 94 pagina's 

PBIJS . . . f 1.90 

CATALOGI „PBINET" 
Prinet van België . . . . 11.75 

Belg. Congo . . . f 1.75 
Luxemburg . . . 11.75 

Frankrük Cat. „Berck" 1951 f 1.15 
128 pagina's 

Britse Kol. U.P.U. series 
Aden. Kathiri & Quaiti (12) £23.75 
Kathiri alléén . . . . (4) f 8.50 
Malaya Staten . . . . (48) f32.50 
Ascension (4) f 2.25 
Basutoland (4) f 2.25 
Bcchuanaland (4) f 1.95 
Brunei (4) f 2.50 
Cyprus (4) £ 2.25 
Gambia (4) f 2.— 
Falkland Eilanden . . . (4) f 3.75 
Goud Kust (4) £ 6.75 
Hongkong (4) f 2.25 
Kenya & Uganda . . . (4) £ 2.50 
Nieuwe Hebriden . . . (4) f 3.25 
Nigeria (4) f 1.90 
Noord Borneo (4) f 2.50 
Noord Rhodesia . . . . (4) f 1.90 
Pitcairn Eil (4) f 2.25 
Sarawak (4) f 2.75 
Sierra Leona (4) f 2.—■ 
Seychelles (4) f 5.75 

ALBUMS YVERT & TELLIER 
Album ,,Benelux" met kol. . . f95.— 

in 2 banden 
Nederland & Kol £32.50 
België & Kol. en Luxemburg . . f 65.— 

GELEGENHEIDSAANBIEDING 
CUEAsAO 168/178 6 et t.m. IVa 

gld,, 11 waarden voor . • . . . £ 7.95 
Krijgsgevangenen 41/44 . . . . £ 22.75 

dito foutdruk 41/44fa . . . . £ 70.— 
CATALOGI Speciaal Cat. N.O.G. f 2.— 
Zumstein Europa 1951 £ 12.70 
Zumstein Europa 1950 £ 6.50 
Yvert wereld 1951 £16.75 
Gibbons Dl. I Br. Empire . . . £ 9.— 
Gibbons Dl. I I I Amerika, Midden 

en Zd. Amerika, Afrika, Azië f 11.70 
Wereld Simplified 1951 . . . . f 10.— 
Sanabria Amerik. Luchtp. cat. 

gehele wereld £ 21.75 
Silombra Franse Luchtp. cat. ge

■ hele wereld £ 11.25 
SUTHERLAND, POSTBUS 430. 'sGRAVENHAGE, Tel. 722369, Giro 77077 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C 

TEL. 30261 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN 

WORDT GAARNE 
VOORSCHOT VERLEEND 

Voor onze eerstvolgende veiling, die 

BEGIN SEPTEMBER a.s. 
gehouden v/ordt, kan nog tot 

10 AUGUSTUS a.s. 
materiaal v/orden toegevoegd. 

Al het materiaal van derden ten onzen kantore 
is op beurspolis tegen brand en inbraak ver
zekerd. Voor inzenders in onze veilingen ontstaan 
hierdoor geen extra kosten. 

O C C A S I O N S 
Nederland: 10 Gld. nr. 80 ongebr. f 85,—; 10 GId. nr. 
101 gest. £ 60,—; Armenwet zegels compl. gest. £ 18,—; 
1940 Cour Perm. nrs. 16/19 ongebr. f 15,—. Indonesië: 
1938, 50 et. met waterm. nr. 260 £ 70,—. Curasao: 
Luchtp. 1929 nrs. 1/3 ongebr. f 45,—; Luchtp. 1947 nrs 
69/88 ongebr. f 145,—. Suriname: Nw. Kon. Juliana 
serie compl. £ 9,—. Bel^rië: 1919 Helmserie nrs. 165/178 
ongebr. £ 100,—. Br. Guiana: 1938 nrs. 162/173 compl. 
ongebr. £ 24,—. Ierland: 1937 nrs. 68/70 compl. ongebr. 
£ 15,—. Sudan: 1941 Palmserie nrs. 62/76 compl. gest. 
£ 60,—. Egypte: 1933 Luchtvaart congres nrs. 150/4 
compl. ongebr. £ 24,—; 1951 Huwelijks zegel ongebr. 
£ 1.50. Denemarken: Jubileumboek der Deense P.T.T., 
293 blz. met vele afb. en herdrukken der Ie emissie 
£ 32,50. 
D. N. S A N T I F O R T - GRONINGEN 
Gr. Kr. Elleboog 14 - Telefoon 27768 - Giro 277850 

S U R I N A M E (ongebruikt) 
No. 111/14 £ 1.40 No. 179/82 £ 2.50 No. 245/46 £ 0.30 
No. 127/29 £ 1.25 No. 183/86 £ 1.15 No. 249/61 £ 1.50 
No. 130/36 £ 3.50 No. 190/93 £ 1.20 No. 249/71 £ 10.50 
No. 141/44 £ 8.— No. 206/09 £ 1.65 No. 272/73 £ 0.75 
No. 146/49 £ 4.75 No. 210/13 £ 1.65 No. 274/75 £ 0.85 
No. 150 £ 0.45 No. 214/19 £ 4.25 No. 276/77 £ 10.— 
No. 151/56 £ 4.75 No. 220/28 £ 2.75 No. 278/81 £ 4.75 
No. 177/78 £12.25 No. 202/05 en Lpst 23 £ 16.— 
Betaling met bestelling of onder rembours. Orders 
beneden £ 5.— porti extra. Te koop gevraagd Series 
Curacao en Suriname. Aanbiedingen met prijs worden 
omg. beantwoord. Yvert-Cat. 1951 £ 16.75 pi. 60 et. porti. 
Nederl. Postzegelhandel A. M. N. v. d Broeke 
N 7, Voorhnrgwal 316. Amsterdam-C, Postgiro 16,5298 

Zoek een ruilconnecfie in Nederland 
Schrijf mij en ik antwoord U 

S. N. RABIE 
2nd. entrance, 109 Shinkin St., 

Grivatäyim T. A., Israël 

IlllltPO Ulilldü 
Levant 
no. 19 — 

26 — 
36 — 

China 
19 — 
20 — 
34 — 
46 — 

Marokko 
15 — 
16 — 
18 — 
25 — 
26 — 
39 — 
42 — 
55 — 
57 — 

Postzege 

Vninniön Pohriiflitl 
IVUiUIII 
ƒ 6.50 
ƒ 1 1 . — 
ƒ 3 . — 

ƒ 5.50 
ƒ 9.50 
ƒ 2.— 
ƒ 4.50 

ƒ 3 . — 
ƒ 12.— 
ƒ 17.50 
f 2.50 
ƒ 3.50 
ƒ 10.— 
ƒ 12.50 
ƒ 10.— 
ƒ 35 .— 

ihandel C. 
Passage 25-27, D e n Haag, 

CILDCUIUini! 
Neu-Guinea 
no . 6 — ƒ 8.50 

11 — ƒ 5.— 
13 ~ ƒ 4.50 
14 — ƒ 6.50 
16 — ƒ 17.50 
17 — ƒ 25 .— 

Oost-Afrika 
20 — ƒ 7.50 
21 — ƒ 20.— 
29 — ƒ 12.— 
37 — ƒ 15.— 

Zuid-West-Afrika 
17 — ƒ 2.25 
22 — ƒ 3 . — 
23 — ƒ 6.— 
■31 — ƒ 6.— 
32 — ƒ 6.— 
34 — ƒ 27.— 

Keiser & Zn N.V. 
Tel. 11.24.38, Giro 4262 

TE KOOP GEVRAAGD: 
■^ Verzamelingen 
-jf Partijen 
-)f Massagoed 

Postzegelhandel G. v. d. EYNDE, Petristraat 8, 
UTRECHT (Oog in Al.) - Telefoon 24082 

PARTICULIER VERZAMELAAR VRAAGT TE KOOP 
van particulier (geen handelaar): 

GNGEBBUIKT NEDERLAND & O.G. 
in blokken en los in uitsluitend onberig-
pelUlie postfrisse kwaliteit 
en 
UITGIFTEN V66B 1900 
(z.g. klassiek, geen moderne zegels). 

Aanbiedingen' onder No. 70 Bureau van dit blad. 

PEETERS POSTZEGELHANDEL 
V. WELDERENSTR. 27, NUMEGEN, TEL, 24569 

ALLE PHIL. BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost- en Zuid-

Nederlandse verzamelaar.. 
-)(- V E I L E N 

Als U Uw bezit wilt laten veilen 
geven wij U gaarne gratis advies. 

ZOMER AANBIEDING 
500 GEHELE WERELD gebruikt . . . . ƒ 1.25 
400 DUITSLAND na 1945 ongebr ƒ 12.50 
100 REPUBLIK INDONESIA ongebr. . . ƒ20.— 
Alle verschillend, franco levering. 

MANCOLIJSTEN 
Algerië, Duitsland, Nederland en Tsjecho-Slowaklje 
worden gaarne ingewacht. 

Rennie Haagsma's - Postzegelhandel 
Lekstraat 30 lis, - AMSTEBDAM-Zuid 
Telefoon 28164 - POSTGIKO 336559 

Druk: N.V. Uitg. Mij De Gelderlander, Nijmegen 


