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NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

28e J a a r g a n g Augus tu s 1951 No. 8 (324) 

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

Telefoon K 3438 no. 864fl. 
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: 

IT. 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. DeUenbag, 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 . . . /8 ,50 
Afzonderlijke nummers ƒ 0,75 

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

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

Maandblad verstrekt. 
De prijs der 2.g. „Kleine advertenties" wordt ƒ 2.50 per 
vakjes (alleen voor leden van aangesloten verenigingen). 
Voor advertenties onder nummer wordt de prijs ver
hoogd met ƒ 0,25 voor administratie en het toezenden 
der brieven. 
Bfl 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. 

Ter kennis van onze adverteerders wordt gebracht, dat 
nu het Maandblad steeds de 3e Dinsdag van elke maand 
verschijnt, de sluitingsdatum voor het indienen, van 
advertentie-teksten wordt vastgesteld op de Ie Dinsdag 
van iedere maand. 

Y V E R T 1952 ƒ 22.50 
Y V E R T 1951 ƒ 12.50 
Y w E D T supplement ing. Yver t '52 
• ' ^ "^ ' g e d u r e n d e 12 m a a n d e n ƒ 3.75 
B O R E K Duits land 1952 . . . . ƒ 3.75 
B O R E K Oostenrijk 1952 . . . . ƒ 2.50 

Van verschillende landen zijn Borek Catalogi 
leverbaar. Vraagt offerte. 

Onze maandelijkse offerte 

H E T L A A T S T E N I E U W S 
zet het nieuwe seizoen in mot een ongeloof-
luke prestatie: 

Losbladige voordrukalbums vanaf . . ƒ 1.— 
Goede Gomstrookjes p . 1000 vanaf . . ƒ 0.25 
Zwaar verchroomde P incet f 1.— 
Loupe me t twee lenzen in é t u i . <' . . . 1 2.50 
Mancolijsten van.vrüwel geheel Europa -aorden nauw
gezet en vlot afgewerkt, onze zichtzendingen en onze 
nieuwtjes-leveringen trekken steeds meer afnemers! 

RENNIE HAAGSMA's 
POSTZEGELHANDEL 
LEKSTRAAT 30 hs - AMSTERDAM-Z 
Telefoon 28164 - G i ro 336559 

SPECIALE DUITSLAND-CATALOGUS 1952 
vermeldende alle zegels van Duitsland en de D. Post-* 
gebieden (Bez. gebieden, Oud-D. Staten enz. enz.) 
Uitgegeven door de Duitse Ver. van Postzegelhandela
ren A.P.H.V. e.V. met netto prijzen in DM.-West, 180 
pagina's. Verschijnt eind Sept., levering alleen mogelök 
bij voor-inschrijving t.m. 30 i»ug. a.s. Prijs ong. f2.—. 
Vert. voor Nederland: W. PöNITZ, Postbus 53, Zwolle 

Franse 
AXJOUAN 
110. 11 - 1.75 

13 - 6.— 

BENIN 
no 2 - 20.— 

5 - 8.75 
12 - 30.— 
15 - 20.— 

SOMALIKUST 
no. 1 - 10.— 

2 - 17.50 
16 - 4.50 
18 - 20.— 
24 - 9.— 
29 - 2.75 
32e - 10.— 
33 - 6.50 
35 - 9.— 
36 - 14.50 

Postzegelh 
Passage 25-27 -

Koloniën - 0 
(al les g e k e u r d ) 

ngebruikt 
DAHOMEY 
no. 25 -

26 -
27 -
28 -
29 -
31 -

GABON 
no. 22 -

25 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -

GUINEE 
no. 9 -

10 -
12 -
15 -
17 -

3.— 
25.— 

5.— 
3.50 
3.50 

37.50 

125 
4.— 
5.— 
2.— 
2.— 
3.75 

10.— 
27.50 

3.— 1 3 . — t 
3.75 

15 — 
2.60 

andel G. Keiser & Zn. n.v. 
Den H a a g - Telefoon 112438 - Giro 4262 
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Verschijnt de derde Dinsdag van iedere maand 
U i t d e i n h o u d : 

Nieuwe Uitgiften - Gemengde frankering Saar-gebied - Phil, allerlei 
DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS 

I T.E P 1952 
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 

EEUWFEEST POSTZEGEL 
Het doet ons genoegen de aan

dacht van onze lezers te mogen 
vragen voor de bijlage betreffende 

bovengenoemde Internationale 
Postzegel Tentoonstelling, welke 
in Utrecht zal worden gehouden 
van 28 Juni t /m 6 Juli 1952. 

Voor dit doel zijn enige gebou
wen van de Jaarbeurs gereser
veerd. 

De laatste maal, dat wij in Nederland een Inter
nationale Postzegel Tentoonstelling konden bezoeken, 
was in 1924 en wel in Pulchri Studio in Den Haag. 

Het is dus zeker niet overdreven, dat het aanstaande 
Eeuwfeest van de Nederlandse Postzegel aanleiding 
werd tot het organiseren van deze in 1952 te houden 
Internationale Postzegel Tentoonstelling. 

Aangezien een Internationale Postzegel Tentoonstel
ling alleen maar kan slagen, indien een voldoend aan
tal buitenlandse verzamelaars hun collecties inzenden, 
heeft het Uitvoerend Comité gemeend te moeten be
ginnen met propaganda te maken in het buitenland. 

Intussen zijn meer dan honderd belangrijke buiten
landse verzamelingen aangemeld. Het is dus zeker, 
dat onze Nederlandse Internationale Postzegel Ten
toonstelling zal slagen. 

Namens het Uitvoerend Comité doe ik dus gaarne 
een beroep op de Nederlandse Verzamelaars, opdat 
ook deze door het inzenden van hun mooiste verza
melingen zullen bijdragen tot het welslagen van 
I.T.E.P. 1952. 

In verband hiermede is in dit nummer van het 
Maandblad bijgevoegd een klasse-indeling, zodat elke 
verzamelaarster of verzamelaar kan nagaan, welke 
klasse voor haar of zijn verzameling het meest ge
schikt is. 

Gaarne hoop ik, dat alle Nederlandse verzamelaars, 
die reeds op een Nationale Tentoonstelling een zil
veren medaille behaalden, hun verzameling zullen 
aanmelden. 

Ook die verzamelaars, die nog nimmer exposeerden, 
wordt aangeraden het bijgevoegde inschrijvings
formulier in te vullen en dit onverwijld in te zenden 
aan het Secretariaat I.T.E.P.: Zeestraat 82, Den Haag. 

Moge ook de Nederlandse verzamelaar op I.T.E.P. 
1952 een goed figuur slaan. 

JAN POULIE 

VAN DE LEZERS VOOR DE LEZERS 
De oproep, om mij aan bepaalde nummers te hel

pen, heeft gehoor gevonden en wel op zulk een schaal, 
dat ik nu weer nummers over heb. Degenen die nu 
het April 1949-nummer en het Januari 1950-nummer 
missen, kunnen zich bij mij opgeven. 

Ik heb nu echter weer verschillende aanvragen 
lopen voor nummers van de jaren 1928 t /m 1939 en 
van de Philatelist. Gaarne doe ik ook nu weer een 
beroep op de lezers terwille van hun collega's. 

Chr. de Moor aesthetisch adviseur by P.T.T. 
Enkele dagen geleden troffen we in de pers een 

bericht aan onder bovenstaand hoofd, dat ook voor 
ons Philatelisten van groot belang is en dat we daar
om hier in zijn geheel overnemen. 

Tegen Januari 1952 wordt de benoeming verwacht 
van Christiaan de Moor' als aestetisch adviseur van 
P.T.T. Als zodanig zal Christiaan de Moor zijn oog 
moeten laten gaan over alles, waarmee dit bedrijf naar 
buiten treedt, zoals drukwerken, publicaties, post
zegels, telegramformulieren enz. Bovendien zal hij 
moeten waken over het aesthetisch aspect van de 
postkantoren in het gehele land en onder meer ter 
decoratie van de bureaux der P.T.T., kunstwerken van 
hedendaagse artisten moeten aankopen. 

Christiaan de Moor werd in 1899 te Rotterdam ge
boren. Na een middelbare studie volgde hij de Aca
demie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, de 
Ecole des Beaux Arts te Parijs en de Académies 
Libres. 

Van jongsaf voelde hij zich aangetrokken tot de 
monumentale en toegepaste kunst. In Milaan ontving 
hij de zilveren medaille voor tapisserieën en in Parijs 
het diplóme d'honneur voor geweven stof. Sinds 1924 
is hij werkzaam op het gebied van de tapisserie. Hij 
ontwierp in de loop der jaren vele tapijten. De laatste 
tijd werkt hij samen met Goedewaagen's Aardewerk
fabriek te Gouda. Zijn voornaamste werken zijn por
tretten van Berlage, Boutens, van Konijnenburg, 
wandschildermgen in het gebouw van de Hoge Raad 
te 's-Gravenhage, gobelins in het Provinciehuis te 
Haarlem, op de Nieuw-Amsterdam, in het stadhuis te 
Leiden enz. De Moor heeft ook bekendheid gekregen 
door zijn radio-causerieën over beeldende kunst. 

We zijn er van overtuigd, dat de heer de Moor een 
moeilijke taak zal hebben om het, wat de postzegels 
betreft, de verzamelaars naar de zin te maken. We 
hopen van harte, dat hij hierin zal slagen. 
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Zomerzegels 1951 
Om volledig te zijn moeten we nog het volgende 

over de perforatie vermelden. Leggen we de vellen zo 
voor ons, dat het plaatnummer rechtop staat, dan zijn 
alle boven- en linkervelranden doorgeperforeerd. De 
rechtervelranden zijn ongeperforeerd, terwijl zich in 
de ondervelranden één perforatiegat bevindt. 

De 2 + 2 cent komt echter ook voor op vellen waar
van de onder- en linkervelrand doorgeperforeerd zijn. 

We maken U er nog op attent, dat als het plaatnum
mer rechtop staat, bij de 2 -|- 2 en bij de 6 -)- 4 cent 
het zegelbeeld met de bovenzijde naar links staat. 

Misperforatie 25 cent Veth 4-zijdig:e rolperforatie. 
Het hier afgebeelde blokje 25 cent Veth 4-zijdige 

rolperforatie werd ons ter inzage gezonden door de 
heer R. Kormos te Voorburg. 

De aandachtige beschouwer 
zal zien, dat de beide onderste 
exemplaren een perforatiefout 
vertonen. Bij de verticale per
foratie ontbreken in de boven
ste brug normaal 2 gaatjes. Bij 
de afgebeelde zegels echter 
maar 1. Bij de middelste brug 
is precies het omgekeerde het 

1 geval. Daar ontbreekt normaal 
maar 1 gat en bij deze zegels 2. 

'M Het is nu aan de lezers om 
i l hun voorraad na te zoeken. Er 

zijn natuurlijk veel meer van 
deze zegels aangemaakt. Be
kend is, dat er drie oplagen met 

4-zijdige roltanding van de 25 cent aangemaakt zijn. 
Een hiervan zal waarschijnlijk de fout vertonen op 
alle vellen. Aangezien de fout verder 10 maal per vel 
voorkomt, bestaat er grote kans, dat de fout eenmaal 
op elke 60 zegels voorkomt. Gaarne zal ik bericht 
ontvangen van hen die dit zegel vinden. 

Nieuwe Etsingnummers enz. 
Sinds de vorige opgaaf verscheen in de maand Juni: 

frankeerzegels 10 et. L/R 33 (nummer 32 volgt later). 
Een Persbericht van de P.T.T. deelt mede, dat de 

verkoopstermijn van de door SURINAME uitgegeven 
weldadigheidspostzegels ten bate van het Radio-
Therapeutisch Instituut (Kankerbestrijding) opnieuw 
is verlengd, thans tot 31 December 1951. 

Naar aanleiding van de vermelding in ons vorige 
nummer op blz. 136 betreffende de zegels Spec. Cat. 
nos 119 en 120, deelt de heer A. G. Jalink te 's-Hage 
ons mede, dat de onderaan volgelopen C voorkomt op 
de nos 17 van elk vel (dus op de 2e horizontale strook 
het 7e zegel; en niet op zegel 161 (het zijn toch vellen 
van 100 stuks!). 

Het bedoelde verbindingsstreepje tussen T en 5 op 
cat. no. 200 komt alleen voor op het voorlaatste no. 
van het vel. Waar het hier vermoedelijk ook vellen 
van 100 stuks betreft, dus op zegel no. 99. 

D A V O - A L B U M 
Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen 

Geheel linnen band, donker
blauw, met goudstempel. 
Royaal van opzet. 
In schroefband . . f 18.50 
In klemband . . . . f20.— 

S U R I N A M E 

Het cliché op blz. 138 in ons vorige nummer is 
helaas niet duidelijk uitgevallen. Daarom geven we 
thans een tekeningetje van de ,,balkbreuken", waarin 
de breedte van de breuken iets te wijd is getekend, 
teneinde bij afdrukken vervloeien te voorkomen. Een 
verdere bestudering van meerdere vellen heeft ge
leerd, dat de opgave van de breuken als volgt gecom
pleteerd moet worden, type a) 23; b) 13; c) 4 en d) 1 
maal, terwijl 59 stuks geen breuk vertonen. De plaat
sen op het vel zijn als volgt: type a) 57 t /m 75, 79 
80, 86, 87; b) 81, 89 t / m 100; c) 82, 83, 85, 88; en 
d) 84. Deze opga've komt dus in de plaats van het 
gepubliceerde op blz. 138, waaruit volgt, dat de afge
beelde zegels niet de nos 63, 64 enz. maar 64, 65 
enz. waren. 

Tm*! 
norwi lool a 

N E D E R L A N D S e n I N D I ë 
Japanse bezetting 
Proeven. Van de Sumatraserie (blz. 210 Sp. Cat. nos 
46/57) bestaan proeven van de volgende waarden in 
afwijkende kleuren. 

Normaal getand zonder gom, 3 sen in kleur van de 
2 sen; 3 sen donkerder dan de normale kleur 3y2 sen 
in de kleur 4 sen; 31/2 sen in de kleur 5 sen, 10 sen 
in de kleur 20 sen; 40 sen in de kleur 30 sen, en 50 
sen in de kleuren van de 5 sen en 1 Rupiah, alsmede 
in geelbruin en in donkerbruin. 

R E P U B L I K I N D O N E S I A 1 9 5 0 
Nieuw cijfer-type. 

De 15, 20 en 25 sen zijn thans in dubbelvellen 
verschenen. Ook hier is de afstand tussen linker en 
rechter vel zeer groot, evenals bij de laatste port-
zegels, en in tegenstelling tot die bij de 5 en 10 sen, 
waar de tusseniruimte ongeveer een zegelbreedte was. 
Kleuren resp. paars, rood en olijfgroen; kamtanding 
12V2; papier zonder watermerk; etsingnrs 42, 43, 44. 

Nieuwe Portzegels. 
Ook de 21/2 en 50 sen zijn verschenen. Etsingnrs 

resp. 49 en 52, letter A; verder alles zoals beschreven 
voor de 5 en 10 sen op pagina 138. 

Noodportzegels. 

«-'('^ïi»* - /ttrt%*tT^ 

• ,..% -i'm».%m.&'.^s.iUiM:..t-> 

1-
/u^a<f-ez^ 

/%y6^ 
ic.-^:/-f,um^ik,mA%>£,M.m3ä!m-&^.:...... 
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In Indonesië schijnt op sommige kantoren gebrek 
aan portzegels geheerst te hebben, zodat zowel gewone 
postzegels als portzegels werden gebruikt (hiervan 
kunnen we echter nog geen afbeelding geven) als dat 
noodportzegels werden gemaakt. In Medan werd dit 
op zeer primitieve wijze gedaan, zoals uit de afbeel
dingen hierbij blijkt. Met de schrijfmachine werden 
met carbonpapier strookjes vervaardigd, welke met 
de pen genummerd werden en dan als portzegels op 
de stukken geplakt en afgestempeld werden. De tekst 
luidt: BAJAR DENDA SEN, terwijl op de plaats 
waar hier de puntjes staan de waarde werd opge
nomen. Tot op heden zijn gemeld (blauw carbon 
copie) TIGA PULUH en (zwart carbon copie) SEPU-
LUH sen, de vertaling luidt: „Te betalen porto dertig 
(resp. tien) sen." In ieder geval werden deze gebruikt 
tussen 9 en 24 Maart 1951. Kent een onzer lezers meer
dere uitvoeringen, waarden of data die voor of na de 
genoemde liggen ? 

i 

STEMPELS 
NEDERLAND 

Machinestempels. 
Sedert 5 Juli j.1. werd te 's-Gravenhage een spe

ciale vlag in de stempelmachine gebruikt met tekst: 
,.Bezoek Den Haag Bloemenzee 30 Juli t /m 4 Aug." en 
links ernaast een afbeelding van de toren van de 
Grote Kerk met enige bloemen. 

In het vorige nummer vermeldden wij een nieuwe 
stempelvlag van Zwolle Station: „Adresseer juist en 
volledig". Deze is inmiddels ook in gebruik genomen 
te Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem-Station, 
Breda, Bussum, Delft, Deventer, Gouda, Heerlen, 
's-Hertogenbosch, Hilversum, Leiden, Maastricht, 
Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Venlo, Zaandam, 
Zeist, Zutphen en Zwolle-Station. 
Nederlands Postmuseum. 

Het in het vorige nummer afgebeelde speciale post
stempel zal eerst met ingang van een nader te be
palen datum in gebruik genomen worden. 

Vergeet niet, dat U op 
24, 25 en 26 Augustus in Houtrust moet zijn! 

Stempel „Posterijen". 
Zoals bekend moeten abusievelijk ongestempeld 

gebleven postzegels op het kantoor van aankomst 
voorzien worden van het poststempel „Posterijen in 
dubbele cirkel, welk stempel men ook veel op buiten
landse zegels aantreft. 

De heer J. N. H. van Rest toonde ons nu een uit 
België afkomstig drukwerk, gefrankeerd met een post
zegel met pré-oblitération (als opdruk), waarop men 
te 's-Gravenhage dit stempel plichtsgetrouw ook had 
afgedrukt, hoewel deze soort zegels in België nooit 
afgestempeld worden, omdat zij dit feitelijk door de 
opdruk al zijn gedaan. 

GELEGENHEIDSSTEMPELS 

Ter gelegenheid van het „9e Internationale Congres 
voor Entomologie, Amsterdam, 17-24 'Augustus 1951" 
zal in het Instituut voor de Tropen a'daar gedurende 
die dagen een tijdelijk bijkantoor der P.T.T. worden 
gevestigd. In dit kantoor waar o.a. gelegenheid zal 
worden gegeven tot het aanbieden van gewone en aan
getekende stukken, zal de ter post bezorgde corres
pondentie van een afdiuk van een bijzondere stempel 
worden voorzien. 

Ter gelegenheid van de Nationale postzegeltentoon
stelling van 24 t.m. 26 Aug. a.s., georganiseerd door 
de I.V .„PHILATELICA" en van het jaarlijkse Congres 
van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzame
laars, zal in de Houtrusthallen te 's-Gravenhage op 
24 en 25 Augustus a.s. een tijdelijk bijkantoor der 
P.T.T. worden gevestigd, waar zowel gewone als aan
getekende stukken kunnen worden ter post bezorgd. 
De op 24 Aug. a.s. ter post bezorgde correspondentie 
zal worden voorzien van een afdruk van de bijzondere 
tentoonstellingstempel, de correspond'-'ntie, ter post 
bezorgd op 25 Aug., van een afdruk van de bijzondere 
philatelistendagstempel. Ook de correspondentie, welke 
op Maandagmorgen 27 Augustus a.s. in de brievenbus 
van het tijdelijk bijkantoor wordt aangetroffen, zal 
nog worden voorzien van een afdruk van de bijzondere 
tentoonstellingstempel. 

INDONESIë 
Baarfrankering. 

De heer J. H. Broekman meldde ons, dat men bij 
gebrek aan postzegels tot en met 15 sen begin Juni de 
brieven uit Surabaya verzond met oen violet hand-
stempel: PORT PAYE - SURABAYA - PORTO 
DIBAJAR. 

Militair Postkantoor. 

Van dezelfde heer ontvingen wij opgave van een 
eigen poststempel, gebruikt door de Leger-Lucht
vaartdienst. In het dubbelringstempel met lange mid-
denbalk staat: POS TENTARA ( = luchtpost) / 
(datum) / TERR. DJATIM ( = vliegveld bij 
Surabaya). 

POSTSTUKKEN 
NEDERLAND 

De briefkaarten voor het buitenlands verkeer zijn 
thans ook verschenen in een nieuwe rode tint (i.p.v. 
oranjerood tot dusver). 

Koningin Juliana, type Hartz, briefkaart 12 cent 
rood en idem 12 en 12 cent (met betaald antwoord) 
rood. 
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B U I T E N L A N D 
BELGIë 

Van de publibel's in het oude type —• op de kaarten 
van 90 centimes, lila (nos 142 en 143) — ontving ik 
het nummer 960 (op 143), dus de Nederlandse tekst 
van een reclame voor Tongeren, België's oudste stad 
(in het bruin). 

Van de 2,50 fr. landbouwserie (roodpaars op groen 
karton), dus de buitenlandse kaart, zag ik nog steeds als 
hoogste nummers slechts 06 (visitez la Belgique) in het 
zwart. 

BELGISCH CONGO 
Hier verschenen nieuwe kaarten van 1,20 fr.; 1,20 

fr. + 1,20 fr., 2,40 fr. en 2,40 fr. + 2,40 fr. Het type 
is mij nog niet bekend. 

DUITSLAND 
De verschillende Duitse gebieden maken, dat iedere 

maand een aantal nieuwtjes te melden zijn. Deze keer 
ontving ik de volgende nummers: 
a. Duitse Bondsrepubliek; 

8 pf. oranje op gekleurd karton; zegelindruk „Hol
steintor" met de deellijn precies midden over de 
kaart. 
10 pf. + 10 pf., groen op gekleurd karton, kaart 
met betaald antwoord, eveneens zegelindruk „Hol
steintor", deelstreep eveneens midden over de 
kaarten. 
West Berlijn; 
herinneringskaart aan de onthulling van het monu
ment voor de luchtbrug, op 10 Juli 1951. Zegelbeeld 
de Vrijheidsklok, kleur blauwgroen, waardeindruk 
10 pf. 

FübtLdrle 

b. 

o , So. 
■ria i ■.̂ »̂ Ji,.)̂ fm;l 

c. Duitse Democratische Republiek; 
kaart van 10 pf. groen, zegelbeeld August Bebel, 
met nummering no. 301. 
1200.000.XII.50; 
kaart van 12 pf. blauw, met de kop van Wilhelm 
Pieck, met eveneens links onder de vermelding 
III/18/85. 

ETIOPIë (Abessinië) 
herdacht de slag bij Adua op 2 Maart met een 

jubileumsenveloppe van 25 c. Dit bericht uit Berlijn 
kan nog geen verdere beschrijving geven. 

FINLAND 
In ait land doet zich het eigenaardige verschijnsel 

voor, dat de briefkaart voor binnen en buitenlands 
gebruik dezelfde is. Het tarief is nu 12 Mark. 

Eerst verscheen de kaart van 9 Mark, oranjerood, 
met het zegelbeeld leeuw, met de opdruk „12", en 
daarna een definitieve kaart van 12 Mark. 

FRANKRIJK 

De laatste postverhoging heeft, voor zover ik kan 
nagaan, nog geen nieuwe poststukken veroorzaakt. 
Mijn correspondent gebruikt nu de 12 francs, paars
blauw op gekleurd carton (zegelbeeld „boze Marianne" 
van Gandon), met bij plakking 6 francs. Willen met 
vacantie in Frankrijk eens opletten wat er verkocht 
wordt? 

NIEUWE UITGIFTEN 

Diverse postzegels werden ons ter reproductie af
gestaan door de postzegelhandel K. Beunder, School
straat 27 te Krimpen a.d. Lek. 

E U R O P A 
Andorra. (Frans kantoor). 

In verband met de op 9 Juli j . l . ingetreden tariefs
verhogingen zijn enige zegels van de koerserende 
serie in andere kleur uitgegeven, n.l. : 
3 fr. oranjerood, St. Jean de Casselles; 
5 fr. violet, Mai'son des Vallées; 
6 fr. groen, idem 

15 fr. violetlDruin, OudAndorra; 
18 fr. rood, idem 
30 fr. blauw, wijngaardenier. 

Andorra. (Spaans kantoor). 
Voor de gewone post verschenen hier 3 postzegels 

in nieuwe tekening, n.l. : 
2 c. olijf, edelweiss; 

10 P. violetbruin, landkaart; 
voor de luchtpost : 

1 P. donkerviolet, gezicht op oudAndorra. 

België. 
De in ons vorige nummer op blz. 138 vermelde 

luchtpostzegels ten bate van de Belgische Luchtvaart
vereniging, verschenen op 25 Juli j.l. in gewijzigde 
kleur, zonder de beruchte tussenstrook, en niet in 
samenhang, als geldige luchtpostzegels. Luchtpoststuk
ken kunnen echter ook met gewone postzegels worden 
gefrankeerd, zodat het niet recht duidelijk is waarom 
deze zegels verschenen. 

6 fr. donkerbruin, 
zweefvliegtuig; 

7 fr. groenachtig grijs, 
sportvliegtuig; 

Op 2 Juli daaraan vooraf
gaand verschenen nog 3 zegels 
voor de pakketpost (colis 
postaux) n 1,: 
12 fr. violet ('type Yv. 322); 
15 fr. blauw (type Yv. 323); 
18 fr. rood (type Yv. 324). 

In de loop van deze maand worden nog 3 postzegels 
met toeslag verwacht ten bate van de oorlogsslacht
offers, met een totaalwaarde van 20 fr. per serie. 
Postzegels met het portret van de nieuwe koning 
Boudewijn worden eerst tegen het einde van dit jaar 
verwacht. 

D u i t s l a n d Westelijke Zone : 
De 6 pf in de gebouwenserie is nu ook in de tanding 

14 i.p.v. 11 verschenen. 

Oostelijke Zone : 
Hier verschenen drie postzegels ter ere van de 

vriendschap tussen dit gebied en de Chinese Volks
republiek : 

http://1200.000.XII.50
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12 (pf) groen, portret van Mao Tse Tung; 
24 (pf) rood, chinezen krijgen een lesje; 
50 (pf) blauw, als 12 pf. 
F i n l a n d . 

Populaer Filateli weet nu reeds mededeling te doen 
betreffende de 4 postzegels welke in October of 
November a.s. alhier zullen verschijnen ter gelegenheid 
van de Olympische Spelen, welke in 1952 te Helsinki 
zullen worden gehouden. Het zullen zijn : 

7 + 1 Mk. groen, voetballers; 
12 + 2 Mk. rood, schoonspringen (zwemmen); 
20 + 3 Mk. blauw, inwendige van het stadion te 

Helsinki; 
4 0 + 6 Mk. kleur onbekend, hardlopen. 

De tekening van het eerst en van het laatst vermel
de zegel is van Tapio Virkkala, van het tweede zegel 
van Aimo Ronkanen en van het derde zegel van 
G. A. Jysky. 

DAVO-ALBUM 
F I N L A N D 

In de bekende donkerblauwe 
band met goudstempel. 

Prima papier, royaal van opzet. 
In schroefband . . . f 10.— 
In klemband . . . . f 12.50 

F r a n k r y k . 
Het 2000-jarig bestaan van de stad 

Parijs werd behalve met grote fees
telijkheden ook op de postzegel 
herdacht, zulks buiten het vastgestel
de programma van nieuwe zegeluit
giften voor dit jaar. Het betreft een 
postzegel zonder toeslag, waarvan de 
tekening werd ontworpen door R. 
Louis, terwijl de gravure verzorgd 
werd door J. Piel. In afwijking van 
de betreffende gewoonte staan hun 
namen in het zegelbeeld vermeld 
links en rechts bovenaan. 

Het opschrift luidt: Nautae Parisiaci (de schippers 
van Parijs), terwijl het afgebeelde zegelstempel het 
wapen weergeeft van deze schippers uit de 15e eeuw. 
Het randschrift vermeldt Per duo millia annorum, 
currit historia (door 2000 jaren loopt de geschiedenis). 
Het zegel verscheen op 7 Juni j . l . te Parijs en op 9 Juni 
d.a.v. aan de overige postksintoren. 
15 fr., blauw, wit, rood, zegelstempel. 

De serie heraldische wapens werd op 25 Juni j . l . 
voortgezet (de 2 fr. verscheen reeds op 21 Juni j . l . ) , 
zodat deze serie thans uit 22 stuks bestaat. Ook de 
tekeningen van deze zegels zijn van de hand van de 
heraldisch tekenaar R. Louis, terwijl de gravure werd 
verzorgd wat de 10 c en 1 fr. betreft door J. Piel, de 

50 c door Hourriez, de 2 fr. door Fenneteaux en de 
3 fr. door Frères. De huidige uitgave omvat: 
10 c. blauw, geel en rood, wapen van Artois; 
50 c. groen, zwart en rood, wapen van Limousin; 

1 fr. geel, rood, ultramarijn, wapen van Bearn; 
2 fr. ultramarijn, geel en rood, wapen van Touraine; 
3 fr. blauw, geel en rood, wapen van Franche-Comté. 

H o n g a r ü e. 
Een viertal zegels in 

klein formaat geeft af
beeldingen van gebou
wen in Budapest. 

20 f. groen; 
30 f. oranjerood; 
40 f. bruin; 
60 f. karmijnrood. 

IMMMIiiÉtliÉÉÉiÉtÉiMiÉa 
I t a l i ë . 

Op 18 Juni j . l . verschenen 2 postzegels ter herden
king van de wederopbouw van de Abdij van Monte 
Cassino. 
20 L. violet, de weder opgebouwde abdij; 
55 L. blauw, de ruïne van de adbij na het bombarde

ment van 15—2—1944. 

DAVO-ALBUM 
L U X E M B U R G 

Geheel linnen, donkerblauwe band 
met goudstempel. 

Royaal van opzet, prima papier. 
In schroefband 
In klemband . 

f 15.— 
f 17.50 

O o s t e n r i i k . 
Ter gelegenheid van de 7e Wereld
jamboree welke van 3 tot 13 Aug. 
1951 m dit land wordt gehouden 
tussen Bad Ischl en St. Wolfgang 
werd een speciale postzegel uitge
geven in de oplage van \ millioen 
stuks. De tekening is van de schilder 
Ernst Schrom en de gravure van 
Maria Olinowetz. De afmetingen 
van het zegel zijn 29,8 X 38,5 mm 
en van het zegelbeeld 25,8 X 34,5 
mm., tanding 14^4 X 13%. Het 
zegel werd op 31 Juli j . l . verkrijg
baar gesteld met frankeergeldigheid 
vanaf 3 Augustus. 
1 S. zwartgroen, teken van de Oostenrijkse padvinders 
(lelie met wapenschild) boven een gedeelte van een 
bol waarop het teken van deze Jamboree en het 
jaartal 1951. 
P o l e n . 

Een postzegel in het type duif van Picasso en in 
de niet uitgegeven waarde 15 Zl. verscheen nu met 
de opdruk in zwart van een nieuwe waarde. 45 Gr. op 
15 Zl. bruinrood, duif. 

In afwijking van het bericht op blz. 141 in ons 
vorige nummer verschenen op 9 Mei, 4 postzegels met 
afbeelding van fabrieken in de stad Nowa Hute. Het 
opschrift luidt in het Nederlands vertaald: ,,Wij bouw
den Nowa Hute". Alle zegels geven dezelfde afbeel
ding naar een tekening van B. Brandt, gravure van 
E. Konecki. 
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40 gr. blauw; 
45 gr. zwart; 
60 gr. bruin; 
90 gr. rood. 

Op 1 Juni verschenen 
twee postzegels ter ge
legenheid van het Inter
nationaal feest van het 
kind. 

30 gr. olijf, groetende 
padvinder; op de achter
grond drie rassen van 
padvinders voor een we
reldbol, waarvan het op
schrift in het Nederlands vertaald luidt: „Jeugd, onze 
gemeenschappelijke pogingen zullen de vrede ver
zekeren." 
45 gr. groenblauw, onderwijzeres met leerlinge voor 
een landkaart van Polen. Het opschrift luidt in het 
Nederlands vertaald: ,,De padvinder houdt van het 
Volks Polen." 

Op 25 Juni verscheen een serie van 6 postzegels ter 
gelegenheid van het Eerste Congres van de Poolse 
wetenschap. 
25 gr. rood, portret van St. Sta^zica; 
40 gr. blauw, portret van Maria (Sklodowska) Curie; 
45 gr. violet, portretten van Z. Wroblewski en K. 

Olszewski; 
60 gr. olijf, portret van prof. M. Nencki; 
1,15 Zl. roodviolet, portret van M. Copernicus; 
1,20 Zl. grijs, embleem van het congres (boek waar

boven vliegende vredesduif). 

Op 5 Juli j . l . verscheen een postzegel ter herdenking 
van het feit, dat 25 jaar geleden de Poolse revolution
nair en patriot Feliks Dzierzynski overleed (1877— 
1926). 
45 gr. roodbruin, portret van Dzierzynski. 

Op 15 Juni j . l . ver
scheen een tweede 
uitgave van de zegels 
6jarenplan met de 
afbeelding van twee 
werklui met boortol. 

75 gr. grijszwart; 
1,15 Zl. groen; 
1 20 Zl. rood 

In de serie portzegels met het staatswapen (adelaar) 
verscheen nu in de groszywaarden: 

20 gr. bruinrood. 
R o e m e n i ë . 

Het feit, dat 100 jaar geleden de schilder Ion Negu
lici (1812—1851) overleed, was aanleiding tot de uit
gifte op 20 Juni j . l . van een postzegel met diens 
zelfportret. 
35 Lei, rose, portret. 
R u s l a n d . 

Met het jaartal 1950 en 
klaarblijkelijk behorende tot 
uitgifte Juni 1950 ter ere van 
de arbeiders in de landbouw 
(Stanley Gibbons nos 1608/10) 
ontvingen we nu ter inzage 
een 4tal overeenkomstige 
postzegels n.l.: 
25 k. donkergroen, 

roggcoogst; 

40 k. groen, bijenteelt; 

1 R. bruin op geel, fruitoogst; 
2 R. donkergroen op zalm

kleur. 

;KUBP%»*MS« 

ViöSttifFa;«! 

T r i e s t . Zone A. 
De twee zegels uitgegeven in Italië ,,Abdij Monte 

Cassino" verschenen voor dit gebied met de bekende 
opdruk A.M.G.F.T.T. 

De bekende stalenbeurs van Triest, welke van 24 
Juni tot 8 Juli j . l . werd gehouden, was aanleiding tot 
een opdruk op 3 postzegels. Deze opdruk vermeldt: 
„Fiera di Trieste 1951" en vond plaats op de zegels 
6 L. bruin, 20 L. violet en 55 L. blauw. 

T s j e c h oS 1 o w a k ij e. 
Op 14 Juli j . l . verschenen hier 3 postzegels ter ge

legenheid van het Internationale Film Festival dat 
van 14 tot 29 Juli 1951 te Karlsvy Vary werd gehouden 
onder de leuze: „Voor vrede, voor een nieuwe mens, 
voor een betere wereld." 
0,80 Kcs. bruinrood, scène uit het meesterwerk der 

cinematografie „De val van Berlijn"; 
1,50 Kcs. groengrijs, scène uit de vooroorlogse film 

,,De grote' burger"; 
4 Kcs. blauw, als 0,80 Kcs. 

De tekening van het eerste en derde genoemde zegel 
is van Karel Perman, gravure van Jan Mräcek, de 
tekening van het tweede zegel is van Jiri Figer, 
gravure van Jindra Schmidt. De zegels dragen resp. 
de opschriften: ,,Met de Sovjetfilm in de strijd voor 
Wereldvrede" èn „Met de Sovjetfilm naar het 
Socialisme." 

Een officiële f.dcover verscheen ook voor deze 
zegels. 
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T u r k a et 
Van de in ons vorige nummer vermelde zegels geven 

we thans hierbij de afbeeldingen van 2 dezer zegels. 
In de wederom in gebruik genomen serie postzegels 

met afbeelding van Atatürk, verschenen: 
10 p. zalmkleur i.p.v. bruin; 
4 k. zwart i.p.v. grijs; 

100 k. bruin. 

f ^ 
llMUM^^^^I 

NpJPP 

É 

Vf999WWf^mW 

Y o u g o  S l a v i ë . 
Ter gelegenheid van het congres van de Internatio

nale Bergklimmersvereniging, dat van 13 tot 18 
Juli j . l . te Bied (Slovenië) werd gehouden, verscheen 
een serie van 3 luchtpostzegels. 

3 Din. lilarose, berg Kopaonik in 
Servië; opschrift: ,,50 jaar 
bergklimmen in Servië"; 

5 Din. blauw, berg Triglav in 
Slovenië; 

20 Din. groen, berg Kalnik in Crea
tie; opschrift: ,,75 jaar 
bergklimmen in Croatië". 

Alle zegels dragen bovendien het 
opschrift: UIAA 1951. De tekenin
gen zijn van Sreten Grujic te 
Belgrado, photogravure van „Jugo
slavija" te Belgrado, gommering en 
tanding door de Staatsdrukkerij. De 
uitgifte der zegels had plaats op 7 Juli wat de 3 D 

ttmêÊÊMÊm 

betreft en 
betreft. 

op 13 Juli wat de beide andere zegels 

De reeds aan
gekondigde 2 
zegels ter her
denking van de 

opstand in 
Montenegro 
zijn verschenen 
en zijn: 
3 Din. rood, de 
Montenegrünse 
nationale held 
Sava Kovace

5 Din. blauw, symbolische voorstelling van de op
stand (man met geweer). ' 

Alle zegels vermelden „Nationale opstand in Mon
tenegro" en de data: 1941 13VII. 1951. 

De 10e verjaardag van de opstand in Kroatië werd, 
zoals in ons vorige nummer aangekondigd, ook op de 
postzegel herdacht, evenals die van de opstand in 
Bosnië en Herzegowina. 

Eerstgenoemde zegels zijn: 
3 D. bruinrood, monument gewijd aan de nationale 

1 BECLAMEAANBIEDING (FRANKRIJK 
461 f 0.70 
504 f 0 15 
520 f 0 15 
525 10.60 
526/37 f 1.20 
540 £ 0.06 
Voor reclame 
geldig is: 

541 f 0.15 
542 10.08 
54.'! f 0.10 

■ 553/64 f 1.05 
568/71 f 0.55 
576/80 f2.15 

zie adver ten t ie in Ju l i 

POSTFBIS) 
584 f 0.18 
585/6 f 0.30 
587/92 £ 1.— 
593/98 £ 1 . — 
620/29 £1.85 
630/48 £1.75 

n u m m e r welke nog 
 G. BROERS, Dorplein 

Giro 411570, porto tot 
128, BUDEL 
110.— extra. 

held Marko Ores
kevic, opgericht in 
Podsused (een 
nieuw district van 
Zagreb) en het 
werk van de 
beeldhouwer Van
ja Radaué. 
5 D. donkergroen
blauw, afbeelding 
van het beeld
houwwerk „Trans
port van een ge
wonde, van de 
beeldhouwer An
tun Augustinciö. 
Beide zegels zijn 
ontworpen door 
Ferdo Bis te Zag
reb. 

Laatstgenoemde 
zegels zijn: 
3 D. rood, afbeel
ding van de nationale held Sium Solaj, ontwerp van 
Milan Lechner te Beograd, naar een foto. 

5 D. grijsblauw, symbolische voorstelling van de 
opstand in BosniëHerzegowina, ontwerp van Otto 
Antonini te Zagreb. 

Afmeting van al deze zegels is 25x31 mm. De druk 
is diepdruk van „Jugoslavija", terwijl de tanding en 
gomming plaats had in de Staatsdrukkerij te Beograd. 

Op 16 Augustus j . l . verschenen hier 2 postzegels ter 
gelegenheid van het Ie wereldkampioenschap para
chutespringen te Bied, dat van 16 tot 20 Augustus 
werd gehouden. 

6 D. donkerkarmijn, parachutisten en een vliegtuig; 
oplage 100.000 stuks, ontwerp van Sreten Grujic te 
Beograd; 

50 D. cobaltsblauw. Dit is hetzelfde zegel 50 D. lucht
post, als vermeld in ons Juninummer blz. 114 (gezicht 
op Bied) met opdruk in rood betreffende dit kam
pioenschap, oplage 30.000 stuks. 

DAVO-ALBUM 
Z W I T S E R L A N D 

Geheel linnen, donkerblauwe 
stempelband, met het wapen in 
de originele kleuren. 

In schroefband . . . f 18.50 
In klemband . . . . f20.— 

BUITEN EUROPA 

A r g r e n t i n i ë . 
Dit land voert reeds lang een strijd op papier inzake 

het Zuidpoolgebied, waar zowel dit land als Chili een 
deel van opeist. Dit leidde tot een soort oorlog op de 
postzegel met geografische afbeeldingen van dat 
gebied. In 1935 gaf Argentinië een postzegel van 1 
Peso uit (Yv. 380) waarbij op de kaart als het ware 
de Falklandeilanden waren geannexeerd. In 1937 werd 
dit zegel opnieuw uitgegeven, maar lichtelijk gewij
zigd (Yv. 386). Chili gaf in 1947 eveneens een post
zegel uit n.l. een 40 c. (Yv. 215) waarop het zijn 
poolbezit aangaf, dat voor een deel hetzelfde was als 
door Argentinië aangegeven. Thans gaf Argentinië 
wederom een postzegel uit, waarop in kleinere schaal. 
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dus meer omvattend, zijn Poolgebied is aangegeven, 
dat nog even groot is als voorheen. Wat zal Chili hier 
op antwoorden? Het zegel is: 
1 Peso, sepia en blauw, landkaart. 

De koerserende postzegels van dit land werden nog 
uitgebreid met een nieuwe uitgifte van de bekende 
stierenkop, thans op een zegel van 20 c . : 
20 c. melkblauw, kop van een stier. 

De 10e verjaardag van de luchtvaartmaatschappij 
L.A.D.E. (Lineas Aereas Del Estado) was aanleiding 
tot de uitgifte op 20 Juni j . l . van een postzegel in 
groot formaat met afbeelding van een vliegtuig: 
20 c. donkerolijf, vliegtuig. 

C h i n a . 
De Tempel van de Hemel te Peking, welke reeds 

meermalen op de postzegels werd afgebeeld o.a. Yv. 
80/82 en 202/205, is wederom het onderwerp voor 
zegels geweest en wel voor een serie luchtpostzegels, 
waarbij de afbeelding een vliegtuig vertoont dat boven 
deze tempel vliegt. 

1.000 $, rood; 
3.000 $, groen; 
5.000 $, oranje; 

10.000 $, bruinlila, en blauwgroen vliegtuig; 
30.000 $, blauw, en bruin vliegtuig. 

C o n g o . (Belgisch). 
Hier verscheen in de 

serie „bestrijding van 
de slavenhandel" (Yv. 
nos 274/276) nog een 
tweetal postzegels, n.l.: 
1,50 fr. blauwpaars. 

Kardinaal Lavigerie; 
3 fr. grijszwart. 

Baron Dhanis. 

C u b a . 
Het 100-jarig bestaan van de Cubaanse vlag was 

aanleiding tot de uitgifte van een serie postzegels voor 
gewoon gebruik en een voor de luchtpost. Eerstge
noemde serie omvat : 

1 c. groen, blauw en rood; 
2 c. rood en zwart; 
5 c. blauw en rood; 

10 c. violet, rood en blauw; 
Voor de luchtpost: 

5 c. olijf, blauw en rood; 
8 c. lilabruin, rood en groenblauw; 

25 c. zwart, groenblauw en rood. 
Op 24 Augustus a.s. zal hier een postzegel ver

schijnen ter herdenking van Clara Louise Maass, die 
als Amerikaans verpleegster 50 jaar geleden haar leven 
gaf voor de bestudering van de gele koorts, waartoe 
zij zich door een muskiet liet steken en aan de gevol
gen daarvan overleed. Het zegel, in groot formaat, zal 
het portret dezer vrouw afbeelden, waarvan ter 
linkerzijde het Lutherse hospitaal te Newark, waar zij 
in 1895 werd gediplomeerd, en ter rechterzijde het 
hospitaal las Animas te Havana, waar zij overleed. 
Het opschrift luidt: Voor wetenschap en mensheid in 
vrede en oorlog. 

D o m i n i c a 
De koerserende serie postzegels verscheen hier op 

1 Juli j . l . in de nieuwe waarde-azmduiding van cents 
en dollars der Antillen. 

D o m i n i c a a n s e R e p u b l i e k . 
De 10 c. oranje en de 20 c. roodbruin der serie 

Dienstzegels van 1939-'42, zullen worden uitgegeven 
met toevoeging van het woord „oro" achter de munt-
aanduiding. 

F a l k l a n d - E i l a n d e n . 
De firma Whitfield King en Co meldt ons, dat hier 

een geheel nieuwe serie postzegels voor gewoon ge
bruik zal verschijnen. Alle zegels zullen behalve een 
of andere voorstelling ook het portret bevatten van 
koning George VI, waarboven de koninklijke kroon. 
De zegels zullen zijn ; 

1/2 d. groen, schaap; 
1 d. rood, RMS ,,Fitzroy" (de mailboot der eilan

den; 
2 d. violet. Upland gans; 
2V2 d. blauw en zwart, kaart van de eilanden; 
3 d. blauw, wapen van de kolonie; 
4 d. paarsrood, vliegtuig; 
6 d. bruin, motorschip John Biscoe; 
9 d. geel, bergtoppen „De twee Zusters"; 
1 sh. zwart. Gentoo pinguïns; 
1/3 vermiljoen, Kelpgans en gander; 
2/6 olijfgroen, scheren van schapen; 
5 sh. purper, oörlogsgedenkteken; 
10 sh. grijs,zeeleeuw; 
£ 1. zwart, romp van de Gr. Britain. 
F e z z a n. 

Einde Juni verscheen de in ons Maartnummer aan
gekondigde serie postzegels, waarvan we thans de vol
ledige opgave kunnen geven n.l . : 
30 c. bruin, kamelenfokkerij; 

1 fr. blauw, idem; 
2 fr. rood, idem; 
4 fr. steenrood, landbouw; 
5 fr. lichtgroen, idem; 
8 fr. donkerblauw, idem; 

10 fr. zwart, boringen te Chatti; 
12 fr. groen idem; 
15 fr. vermiljoen, idem; 
20 fr. zwart en violetgrijs, portret; 
25 fr. zwart en lichtblauw, idem; 
50 fr. zwart en oranjebruin, idem. 

en voor de luchtpost: 
100 fr. zwartblauw, oase van Brak en vliegtuig; 
200 fr. rood fort in Sebha en vliegtuig. 

F r a n s E a u a t o r i a a l A f r i k a . 
Het feit, dat het a.s jaar het 100 jaar geleden zal 

zijn, dat de zeeman en Afrikareiziger, Pierre Paul 
Frangois Camile Brazza, vicomte Savorgnan te Rome 
werd geboren, wordt reeds in September a.s. herdacht 
met de uitgifte van 2 postzegels. Brazza was marine
officier en diende als zodanig in Senegal en Gabon. 
Later maakte hij vele ontdekkingsreizen o.a. in het 
Congo-gebied. Hij stierf in 1905 te Dakar. 

De zegels zullen zijn : 
Voor dè gewone post : 10 fr. portret van Brazza ; 
Voor de luchtpost: 15 fr. Brazza met landkaart in 

de handen; op de achtergrond gezicht op de golf 
van Guinea. 

F r a n s W e s t - A f r i k a . 
Hier zal in September a.s. een luchtpostzegel ver

schijnen van 500 fr., getekend en gf'graveerd door R. 
Serres. Het zegel in groot formaat zal een afbeelding 
geven van de haven van Abidjan en het kanaal van 
Vidry, dat door de duinen is gegraven. 

G u a t e m a l a . 
Het 4 c. expressezegel, dat in 1949 verscheen met de 

opdruk 10 c. (Yv. expr. no. 2) schijnt nu ook zonder 
deze opdruk te bestaan, aldus meldt Le Timbre. 

4 c. groen en zwart. ' 

I r a k . 
De in ons Decembernummer (blz. 277) vermelde 

postzegels met portret van koning Faisal, zijn nu ook 
als Dienstzegels verschenen met de opdruk On State 
Service. 
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I r a n (Perzië). 
De nationalisatie van de petroleumbronnen heeft 

ook de postzegels niet onberoerd gelaten. Het feit 
werd herdacht op een postzegel in groot liggend for
maat met de afbeelding van het landswapen (Leeuw 
en zon) bestraald door van rechtsboven vallende zon
nestralen. Een onderschrift in de arabische taal schijnt 
het feit te memoreren. 

15 dinars, groen en karmijn. 

J a p a n . 
Op 25 Juni j . l . verschenen 2 post

zegels resp. met gezichten op Tomo-
gashima en Wakanoura, in de 
waarden 8 yen, bruin en 24 yen, 
blauw. 

Op 9 Juli verscheen in de serie 
beroemde mannen het zegel met af
beelding van dokter Ogai Mori, een 
physicus en schrijver. Ook dit zegel 
is in de waarde van 8 yen, violet. 

K e l a n t a n . 
Van de Malayastaten heeft nu ook op 11 Juli j . l . 

deze staat zijn postzegels gekregen in het algemene 
type voor deze gebieden waarvan de waarden zijn : 
1. 2. 3. 4. 6. 8. 10. 15. 20.' 25. 40. 50 c. en $ 1. 2 en 5. 

K e n y a U g a n d a en T a n g a n y i k a . 
Hier zullen binnenkort twee nieuwe postzegels in 

oude tekeningen verschijnen n l . : 
25 c. rood en zwart, scheepje op Victoriameer 

(type Yv. 75) 
40 c. blauw en zwart, koningskop en kraanvogels 

(type Yv. 50) 
terwijl enkele andere zegels in gewijzigde kleur zullen 
worden uitgegeven, n l . : 
10 c. grijs en bruin; 15 o. groen en zwart; 30 c. bruin 
en paarsrood. 

L i b a n o n . 
De postzegels met de afbeelding van de brug over 

de Naïr-el-Kelb zijn verschenen met enige opvallende 
wijzigingen in het schrift van de waarde-aanduidingen 
en met geringe kleurvariatie : 
7,50 p. vermiljoen i.p.v. karmijnrose; 

lo' p. donkerviolet i.p.v. levendig violet; 
12,50 p. groenblauw; 
25 p. blauw; 
50 p. emeraldgroen. 

Ook de lage waarden met de afbeelding van een 
ceder hebben verandering ondergaan, zodat een sterk 
gewijzigd type is ontstaan. 
0.50 p. karmijn; 1 p. bruin; 2.50 p. leigrijs en 5 p. 

wijnrood. 
Ook de luchtpostzegels met afbeelding van het zee

kasteel Saïda ondergingen wijzigingen in schrift en 
kleur: 
10 p. blauwgroen i.p.v. bruin; 
15 p. violetblauw i.p.v. groen; 
20 p. rood i.p.v. karmijnrose; 
25 p. blauw i.p.v. ultramarijn; 
35 p. lilarose (deze waarde bestond nog niet); 
50 p. grijsUla i.p.v. zwart. 

M a c a o . 
Wegens gebrek aan portzegels zijn 3 gewone zegels 

daartoe overdrukt met het woord Porteado. Het zijn 
de 1 avo, geel; 2 avos, groen op blauw en 10 avos, rose 
op blauw. 

M a n d s j o e r ü e . 
In het Chinese type van de Poort van de Hemelse 

Vrede te Peking (gebouw en toren) verscheen de 

$ 1.000 in gewijzigde kleur, nl.: paarsrood i.p.v. oranje. 
In een gewijzigde tekening van bovenvermelde af 

beelding, waarbij de lucht uit regelmatige horizontale 
lijnen bestaat, verschenen : 
$ 5.000 oranje; 30.000 karmijn en 100.000 violet. 

Met watermerk liggende golflijnen verschenen in 
deze tekening: 
$ 250 bruin; 2.000 groen; 2.500 geel; 5.000 roodoranje, 
10.000 oranjebniin; 12.500 purper en 20.000 purper
bruin. 

Het blad Le Timbre meldt, dat sedert 1 Juni j . l . een 
monetaire gelijkschakeling heeft plaats gehad met de 
Chinese Volksrepubliek, waardoor aUe particuliere 
uitgiften in dit gebied geen reden van bestaan meer 
hebben en dan ook uit de verkoop zijn genomen. 

M a r o k k o (Frans). 
Op 16 Juli j . l . verschenen hier twee postzegels : 

M fr. bruin, Kasbah des Oudayas te Rabat (klein 
formaat); 

30 fr. blauw, vallei van Todra (groot formaat). 
De serie Leclerc, vermeld in ons Meinummer, was 

in 20 minuten uitverkocht, zulks mede tengevolge van 
de vele z.g. nieuwtjes-abonnementen bij de posterijen. 

M a r o k k o (Spaans) 
De koerserende serie zegels werd uitgebreid met 4 

zegels voor de gewone en 2 zegels voor de luchtpost, 
n.l. : voor de gewone post : 

1 c. blauwgroen, inlandse vrouw; 
2. c. oranjerood, idem; 

10 c. blauw, inlander; 
20 c. donkervioletgrijs, idem. 

Voor de luchtpost: 
20 c. grijslila, vliegtuig; 

1 P. violet, idem. 
• 

P a n a m a K a n a a l Z o n e . 
Zij 

4 c. 
6 c. 

10 c. 
21 c. 
31 c. 
80 c. 

bestaat u i t : 
paars; 
bruin; 
oranjerood; 
blauw; 
wijnrood; 
grijszwart. 

P a r a g u a y . 
Ter gelegenheid van een congres op economisch ge

bied verschenen hier 3 postzegels van de koerserende 
wapenserie met de opdruk Primer Congreso/del Pa-
raguay/18-IV-1951, en wel op de zegels : 
5 c. rose, opdruk zwart; 10 c. blauw, opdruk rood en 
30 c. lichtgroen, opdruk violet. 

P e r u . 
Onze opgave in ons vorige nummer van de alsnog 

verschenen U.P.U. zegels moet nog worden aangevuld 
met de waarde van 5 c. groenblauw, aerodrome, op
druk rood. 

R e u n i o n . 
Postale tariefsverhogingen en gebrek aan sommige 

soorten zegels deden hier enkele nieuwe opdrukken 
het licht zien, n.l: 
50 c. op 1 fr. 'wapen van Béarn; 

1 fr. op 2 fr. wapen van Touraine; 
2 fr. CFA op 5 fr. violet, Gandon; 
3 fr. CFA op 6 fr. groen, Gandon; 
9 fr. CFA op i8 fr. rood, Gandon; 

15 fr. CFA op 30 fr. blauw, gezicht op Arbois. 

S o e d a n . 
In September a.s. zal hier volgens mededeling van de 

firma Whitfield King en Co een serie postzegels ver
schijnen, welke thans bij Messers Thomas de la Rue 
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en Co wordt gedrukt op watermorkpapier SG. De serie 
zal bestaan u i t : 

1 mil. oranje en zwart, Ibex; 
2 „ blauw en zwart, ShoebiU (vogel Balaeniceps 

rex) ; 
3 ,, groen en zwart, giraffe; 
4 „ lichtgroen en zwart, Bagara-meisje; 
5 ,, paarsrood en zwart, Shilluh-krijger; 

10 ,, blauw en zwart, Hadendowa; 
15 ,, rood en zwart, Soedan-politieman; 
2 P. licht en donkerblauw, plukken van katoen; 
3 P. blauw en bruin, Ambatch kano; 
31/2 P. bruin en groenblauw, Nuba-worstelaars; 
4 P. zwart en blauw, weven 
5 P. groenblauw en bruin, Saluka-farm; 
6 P. zwart en lichtblauw, gom-aftappen; 
8 P. lichtbruin en blauw,' Darfur-hoofdman; 

10 P. donkergroen en zwart. Stack-laboratorium; 
20 P. zwart en groen, Lechwe-Nijl; 
50 P. zwart en karmijn, postkameel. 

Deze zegels zullen als Dienstzegels verschijnen met 
de opdruk SG. 

T u n i s . 
Op 19 Juni verscheen hier het toeslagzegel genaamd 

Kinderkruistocht. 30 fr + 15 fr blauw, slapend kind. 

V e n e z u e l a . 
De verplaatsing in April j . l . van het monument van 

Simon Bolivar in de stad New York was aanleiding 
tot de uitgifte van een postzegel van 30 c. rood, Bolivar 
te paard. 

Voorts werden 5 z.g. telegraafzegels voorzien van de 
opdruk ,,Habilitado Correos" en een nieuwe waarde, 
om als gewone postzegels dienst te doen: 
Bs. 0,05 op 5 c. bruin; 

0,10 op iO c. groen; 
20 c. op 1 B. zwart (opdruk rood); 
25 c. op 25 c. karmijn; 
30 c. op 2 B. olijf (opdruk rood). 

V e r e n i g d e N a t i e s . 
Ter aanvulling van ons bericht in het vorige num

mer op blz. 148 kunnen we thans vermelden, dat de 
druk dezer uit te geven postzegels is toevertrouwd aan 
de Haarlemse firma Joh. Enschede en Zonen en aan 
de Londense firma Thomas de la Rue en Co Ltd. De 
levering der gewone zegels is vastgesteld op 15 Sep
tember a.s. en die voor de luchtpost op 15 October a.s. 
Achter de vermelding der zegels zullen we het aantal 
bestelde zegels vermelden. De zegels voor gewoon ge
bruik zullen de afmetingen hebben van 27 x 33 mm 
of 33 X 27 mm, en die voor de luchtpost zullen 27 X 
40 mm meten. 

De zegels voor de gewone post zullen zijn: 
1 cent, een groep van 5 personen, voorstellende de 5 
voornaamste rassen, bevrijd van slavernij, kijken over 
een vredig landschap naar het embleem van de U. N., 
zulks onder de samenvattende gedachte Volkeren der 
wereld. Zegel in horizontaal formaat, naar de tekening 
van O. C. Meronti, de chef-tekenaar van de la Rue; 
4 millioen stuks. 

1% cent, zetel van de U. N. te New York, waar
achter het U. N. embleem cirkelvormig omgeven door 
de vermelding in 5 talen van United Nations n.l. in het 
Engels, Frans, Chinees, Russisch en Spaans. De teke
ning is van Leon Helguera, een Mexicaan, die thans in 
New York woont. Zegel in verticaal formaat; 
4 millioen stuks. 

2 cent, embleem van de U. N. en opschrift „Vrede, 
Gerechtigheid, Veiligheid" in het Engels en Frans er 
omheen en „United Nations" in het Spaans en Chinees 
bovenaan eiï in het Russisch onderaan het zegel. De 
tekening is van de Nederlander J. F. Doeve ; zegel in 
verticaal formaat; 4 millioen stuks. 

3 cent, vlag van de U. N., rand gevormd door het 
opschrift „United Nations" in de 5 reeds gemelde talen. 
De tekening is van Ole Hamann, een Deens kunstenaar. 
Zegel in horizontaal formaat; 6 millioen stuks. 

5 cent, gewijd aan de UNICEF, geeft een afbeelding 
van een kinderhand welke beschermend wordt vast
gehouden door de hand van een volwassene. De teke
ning is van de Nederlander S. L. Hartz. Zegel in verti
caal formaat, met randopschrift in de vijf vermelde 
talen en het opschrift UNICEF ; 6 millioen stuks. 

10 cent, als de 1 cent ; 1 millioen stuks. 
15 cent, als de 3 cent ; 1 millioen stuks. 
20 cent, de twee delen van de wereldbol worden 

samengehouden door de tekst United Nations in het 
Frans en Spaans, alsmede het U. N. embleem. Tekening 
van H. Woyty-Wimmer, een Oostenrijkse, thans in 
dienst bij de la Rue. Zegel in horizontaal formaat; 
1 millioen stuks. 

25 cent, als 3 cent ; 1 millioen stuks. 
50 cent, als IV2 cent ; 500.000 stuks. 
$ 1.00, als 2 cent; 500.000 stuks. 

De zegels voor de luchtpost zijn in twee verschillende 
tekeningen. 

6 cent, vliegtuig en meeuw, tekening van de Deen 
Ole Hamann. Zegel in horizontaal formaat; 2 mil
lioen stuks. 

10 cent, als 6 cent ; 1 millioen stuks. 
15 cent, een vluclit zwaluwen rond het embleem van 

de U. N. Tekening van de Deen Olav Mathiesen. Zegel 
in horizontaal formaat; 1 millioen stuks. 

25 cent, als 15 cent ; 1 millioen stuks. 

V e r e n i g r d e S t a t e n v a n A m e r i k a . 
Op 14 Juli j . l . verscheen het eerst te Genoa (Nevada) 

het zegel ter herdenking van het feit, dat 100 jaar ge
leden de eerste vestiging hier 
plaats vond. De tekening van 
het zegel is van Charles R. 
Ehickering en de gravure van 
Charles A. Brooks wat de 
tekening en van H. Helmuth, 
wat de omlijning en letters 
betreft. 

3 cent, groen, blokhut in 
berglandschap. 

Op 24 Juli j . l . verscheen buiten het vastgestelde 
programma voor de zegel-uitgiften van dit jaar. een 
zegel ter herdenking van het feit, dat 250 jaar 'gele
den Antoine de la Mothe Cadillac te Detroit landde. 
Het zegel geeft een afbeelding van deze landing en 
links boven een blik op de tegenwoordige stad. Eerste 
uitgifte te Detroit. 

3 cent, blauw, landing van de la Mothe. 
Op 1 Augustus j . l . verscheen het eerst te Denver een 

postzegel ter herdenking van de 75e verjaardag van de 
opneming van de staat Colorado in de federatie der 
Amerikaanse staten. 

3 cent, lilablauw, kapitool van Colorado, op de ach
tergrond de berg van het Heilige Kruis, zegel van de 
staat, en cowboy te paard. 

Op 4 September a.s. zal een postzegel verschijnen 
ter herdenking van het diamanten jubileum van het 
Amerikaans Chemisch Genootschap. 

V i e t - N a m (Indo-China) 
In aansluiting op ons bericht in het vorige nummer 

op blz. 149 kunnen we thans vermelden, dat op 6 Juni 
j.l . reeds het eerste zegel van de aangekondigde serie 
verscheen. Dit was de 3 piastres blauw, met portret van 
keizer Bao-Daï. Op 18 Juni d.a.v. verschenen 2 zegels, 
n.l . : 10 c. olijf en $ 5 groen, beide met de afbeelding 
van de waterval van Bongour te Dalat. De verder te 
verschijnen zegels zullen zijn : 
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Bondskeuringsdienst. 

NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secretaris: J. C. Norenburg, 

Welgelegenlaan 71, Driebergen 

AGENDA 
voor de Algemene Vergadering 
en de 39e Nederlandse Phila-
telistendag, te houden op Vrij
dag 24 en Zaterdag 25 Augustus 
1951 in de Houtnisthallen te 
's-Gravenhage. 

Vrijdag, 24 Augustus 1951, aanvang 
te 14 uur. 
(Bij niet beëindiging van behan

deling der Agenda zal de vergade
ring op Zaterdag 25 Augustus d.a.v. 
worden voortgezet.) 

Punten van behandeling. 

1. Welkomstwoord en medede
lingen van de ' voorzitter. 

2. Aanwijzing stemopnemers en 
leden van het stembureau. 

3. Notulen van de Algemene Ver
gadering te Groningen, gehou
den op 25 en 26 Augustus 1950. 

4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag 1950-'51 van de se

cretaris. 
6. Idem van het Bondsinformatie

bureau. 
7. Idem van de Bondskeurings

dienst. 
8. Idem van de Bondsbibliotheek. 
9. Idem van het Bondsruilverkeer. 

10. Idem van de Bondsafgevaardig
den bij de F.I.P. 

11. Idem van de Bondsraad. 
12. Rekening en verantwoording 

van de penningmeester. 
13. Verslag van de Financiële Com

missie. 
14. Begroting 1951-'52 en vaststel

ling contributie voor dat Bonds
jaar. 

14a Bespreking jubileum 1952 en 
voorstel bestuur tot crediet-
verlening. 

15. Bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn: de vice-voorzit-
ter, de heer J. Poulie; de secre
taris, de heer J. C. Norenburg; 
de commissarissen, de heren K. 
F. Kleiman en H. G. van de 
Westeringh. 

16. Verkiezing van een lid van de 
Financiële Commissie. Aan de 
beurt van aftreding is de Phila
telisten Ver. Groningen. 

17. Aanwijzing van de vertegen
woordigers in de Raad van Be
heer van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie. 

18. Voorstel van het bestuur i.z. de 
Dag van de Postzegel. 

19. Voorstel van het bestuur i.z. 
philatelistisch insigne. 

20. Voorstel van het bestuur i.z. 
Jeugdactie (indien dit gereed 
komt). 

21. Mededeling i.z. de Waller-
medaille. 

22. Mededeling i.z. de Costerus-
medaille. 

23. Aanwijzing van de plaats voor 
de volgende Algemene Verga
dering. 

24. Rondvraag. 
25. Sluiting. 

Zaterdag, 25 Augustus 1951. 

10 uur. Opening van de 39e Ne
derlandse Philatelistendag door de 
Bondsvoorzitter. 

Punten van behandeling. 

1. Zonodig voortzetting van de 
Agenda van Vrijdag 24 Augus
tus 1951. 

2. Aanwijzing van leden voor de 
Commissie tot toekenning van 
de Bondswisselbeker. 

3. Voordrachten te houden overeen
komstig het reglement voor de 
Wisselbeker. 
Hiertoe hebben zich de volgende 
heren aangemeld: 
A. M. J. Annegarn, onderwerp: 
De Stichting en de Zegels Pro-
Juventute van Zwitserland; 
K. E. König, onderwerp: De 
emissie 1906 van Bosnië-Herze-
gowina; 
J. Poulie, onderwerp: (uitgifte 
1852 Nederland) titel nog nader 
te preciseren; 
F. W. V. d. Wart Jr., onderwerp: 
De geschiedenis en het gebruik 
van „Airgraphs" door de Engelse 
troepenonderdelen en van de 
„V.-mail" door de Amerikaanse 
troepenonderdelen gedurende de 
2e wereldoorlog. 

4. Uitspraak van de Commissie. 
5. Uitreiking van de Wisselbeker 

door de Bondsvoorzitter. 

Bondsraad. 

De secretaris van de Bondsraad 
verzoekt mede te delen, dat geen 
vergadering van de Bondsraad meer 
is bijeengeroepen, omdat er geen 
punten van zodanig belang waren, 
dat dit een bijeenkomst vereiste, 
zulks in verband met de aan de ver
gadering verbonden kosten. 

In verband met herhaaldelijk ge
stelde vragen en gemaakte opmer
kingen maakt het hoofd van de 
Bondskeuringsdienst het volgende 
bekend. 

In het reglement van de Keu
ringsdienst staan de tarieven ver
meld, welke door het hoofd van de 
Bondskeuringsdienst in rekening 
moeten worden gebracht. 

Het tarief voor de afdeling A, be
treffende zegels van Nederland, 
Ned. Indië, Suriname en/of Ned. 
Antillen is nog steeds van kracht. 
Omdat niet iedereen dit tarief kent, 
wordt het hieronder nog eens afge
drukt. 

Afdeling A. 
Voor als echt gekeurde zegels van 

Nederland, Ned. Indië, Suriname 
en/of Curagao: bij een waarde vol
gens de laatst verschenen catalo
gus van de Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhandelaren: 
van minder dan f 5,— f 0,25 
van f 5,— tot beneden f 10,— f 0,50 
van f 10,— tot beneden f 25,— f 1,— 
van f 25,— tot f 50,— f 1,50 
van meer dan f 50,— f 1,50 
vermeerderd met f 0,50 voor elke 
f 50,—• of gedeelte daarvan, welke de 
waarde van f 50,— overschrijdt, een 
en ander vermeerderd met de ver
zendingskosten. 

Voor vals of vervalst bevonden 
zegels, zomede voor nadrukken, be
dragen de keuringskosten f 0,25 per 
zegel, vermeerderd met de verzen
dingskosten, welke echter niet in re
kening worden gebracht, indien de 
zegels worden afgestaan ten behoeve 
van het Bondsfalsificaten-album. 

Voor zegels, waarover geen oor
deel kan worden afgegeven, worden 
uitsluitend de verzendingskosten in 
rekening gebracht. 

Wat betreft de verzendingskosten 
wordt nog medegedeeld, dat hiertoe 
ook behoren de portokosten voor 
onderlinge toezending, indien beoor
deling door de voltallige keurings-' 
commissie dit noodzakelijk maakt. 

Het tarief voor de Afdeling B is 
vervallen, aangezien dit slechts be
trekking had op buitenlandse zegels, 
welke in Nederland konden worden 
gekeurd. Dit reglement is n.l. opge
steld in 1943 toen het bijna niet 
mogelijk was zegels in het buiten
land te doen keuren. 

Inmiddels is door het Bondsbe-
stuur besloten alle buitenlandse ze
gels wederom in het buitenland te 
doen keuren. 

Voor gekeurde zegels moesten 
sedert 1950 in rekening worden ge
bracht: 
1. Het aan de buitenlandse keur

meester verschuldigde bedrag. 
2. De vergunningskosten. 
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3. De overmakingskosten. 
4. De kosten wegens inklaring en 

vrijmaking. 
5. Het invoerrecht. 
6. De portokosten. 
7. Bijdrage voor de Nederlandsche 

Bond, welke max. f 2,— per zen
ding kan bedragen. 

Omdat de buitenlandse keurmees
ters ook bij valse zegels keurings
kosten in rekening brengen, moesten 
deze aan de inzender worden door
berekend. Vanzelfsprekend vervalt 
in een dergelijk geval het invoer
recht. 

Om drukkosten te besparen is het 
Bondsbestuur er nog niet toe over
gegaan een nieuw reglement voor 
de Keuringsdienst te doen drukken. 
Het is gewenst hiermede ook thans 
nog te wachten, omdat het niet is 
uitgesloten, dat t.z.t. de vergun-
ningskosten van f 1,— voor elke re
mise naar het buitenland komen te 
vervallen, terwijl de aan de overma
king verbonden bezwarende voor
schriften wellicht eveneens zullen 
worden opgeheven. 

Buitenlandse zegels worden regel
matig gekeurd in Engeland, Frank
rijk, Zweden en Duitsland. Het is 
echter ook mogelijk zegels te doen 
keuren in België, Zwitserland en 
Amerika. 

Hoofd Bondskeuringsdienst, 
JAN POULIE, 

de Lairessestraat 46, 
Amsterdam-Z. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
van POSTZEGELVERZAMELAARS 
Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom Tous-
saintlaan 63, Hilversum. 
Mededeling : In het Septembernummer 
van het Maandblad wordt opgenomen de 
lijst van de maandvergaderingen der af
delingen in het seizoen 1951/2. H.H. 
Afdelingssecretarissen worden verzocht 
om, indien de vermelding in het jaarboek 
1951 niet juist of onvolledig is, hiervan 
mededeling te doen aan het secretariaat 
vóór 28 Augustus a.s. 

Nieuwe leden : Zie de aanmeldingen in 
het Julinummer. 

Aanmeldiniren : 42 J. G. van Beek, 
Vlijtseweg 102, Apeldoorn; 35 A. Gouds
waard, St. Agathastraat 15 B, Rotterdam-
N. )oud-lid); 1978 A. den Haan, p /a B. 
F. M., Pladju, Sumatra Selatan; 2100 J. 
J. Pantekoek, van Aostastraat 28, Heilo; 
74 A. Ros, Javastraat 12, Alphen a/d 
Rön; 1 M. Ruiter, Dahliastraat 30, Alk
maar; 1968 A. E. J. Sandbrink, Nieuw
straat 81, Boskoop; 6 Mej. A. J. Scher
mer, Brinklaan 108, Bussum; 24 H. A. E. 
Spaanenburg, Lekstraat 2, Deventer; 
1964 N. L. W. van Straten, Bronbeek, 
Arnhem; 1969 W. Weerheüra, Berkenweg 
39, Boskoop; 47 Ir. M. H. Wevers, Oude 
Grensweg 83, Hengelo (O). 
Royement ingetrokken : 1248 Herrn. Ho-
zemans. Westplein 21, Rotterdam-C; 146 
Th. E. Jahn, Eropl. B. P. M., Hzn., (v/h 
Djalan Koning 2), thans Sawarigadmg 
2, Makassar; 894 Mevr. B. L. Schiotling-
Dassen. Djalan Musi 28, Surabaja. 

Overleden : 1791 W. Okker. 
Bedankt : 344 P. J. M van Djjk; 206 

T. P. E. Halewijn; 1343 Mevr. J. S. H. 
ten Herkei-Bies; 138 W. Rast; 468 Ir. J. 
L. Wiemans. 
Royement wegens wanbetaling : 1194 L. 
Blom. Krommedük 61 rd, Dordrecht. 

POSTZEGELVER. „BREDA". Secr.: 
C. A. Otter, Ulveiüi. laan 34, Breda. 

Geroyeerd : 747 G. van Hecke, Ant
werpen; 690 W. Heineman, Borgerhout, 
Antw.; 30 E. C. de Poorter, Weert; 519 
W. R. H. Strubbe, Amstelveen; 702 R. J. 
Soebert, Borgerhout, Antw.; 98 C. M. J. 
Vogels, Maastricht. 
VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „HOLLANDIA", 
AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, 
Churchill-laan 175 I, Amsterdam.Z 2 

De eerstvolgende ledenvergadering zal 
plaats vinden op 28 September 1951. In 
verband met de vacanties wordt er in de 
maand Augustus niet vergaderd. 

Candidaatlid : 26 M. Kamps, Rijks
straatweg 87a, Wageningen. 

Nienwe leden : 803 W. K. de Bruün, 
Sara Burgerhartstraat 40 I, Amsterdam-
W; 805 P. van Dalen, Kalverstraat 28 III, 
Amsterdam-C; 804 E. B. Isken, van 
Ostadestraat 315, Amsterdam-Z; 25 B. 
Vogel, Voornse Vliet 11 C, Rotterdam Z. 

Overleden : 433 A. C. Huysse. 
HAAGSCHE PHILATELISTEN 

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

Nienwe leden : J. A. J. Risseeuw, 
Konmgin Emmakade 193, 's-Gravenhage. 

Candidaat lid : G. C. van Apeldoorn, 
van der Aa-straat 68, 's-Gravenhage. 

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

De Penningmeester verzoekt de leden, 
de contributie voor het verenigingsjaar 
1 September 1951 t / m 31 Augustus 1952 
over te maken op postrek. 36991 t.n. van 
Penningmeester U. Ph. V. (Buitenleden 
f4,—; Stadsleden-postkring Utrecht 
f5,—). 

Landenwedstrüd Septembervergadering; 
Postzegels met beeltenis Koningin 
Juliana. 

Overleden : A. P. N. den Daas, Utrecht. 
Af te voeren : F. van den Broek Utrecht; 
J. Griffioen-Zuilen-post, Utrecht; E. 
Idsinga, Utrecht; B. G. Keun, Utrecht; 
G. J. Kley, Utrecht; W. D, G. Loyson, 
Utrecht; P. van Merkesteijn, Utrecht; 
J. T. Olink, Utrecht; Jac. van Overbeek, 
Utrecht; Chr. Röhrs, Utrecht; Mevr. J. 
Timmer-de Wilde, Utrecht; A. R. Ver
meulen, Utrecht; Zuster M. Bieger, Huis 
ter Heide; F. de Bruvn Ha- ' i . m; M. J 
Bogert, Bilthoven; H. D. Boot, Gouda: 
A. P. C. H. Felix, Bennekom; C. W. 
H. H. Fröger, Amsterdam; S. Griffioen, 
Maarseveen; H. A, van der Grind, Hou
ten; Mr. C. H. Haas, Bussum; E. M. 
Hermelijn, 's-Gravenhage; A van ' t 
Hoen, Schiedam; A. Kerssemakers, Ber-
kel N. Br.; M. J. Kolsteren, Houten; J. 
J. de Lenne. Goor; J. Oudendijk, Hens
broek; H. Smilde, Amsterdam. 

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

Adres onbekend : Ar. 193 G. Pijl, v/h 
Handweg 105, Bovenkerk. 

Rectificaties : Gv. 4122 K. van Heuke-
lom, Sweelinckplein 35, Den Haag, moet 
zijn No. Gv. 4139; Rz. 3005 Mej. C. A. 
Verton, Tapuitstraat 103 B, Rotterdam, 
moet zijn Mevr. C. A. Luüendök-Verton, 
Rijsdük 229 te Rhoon. 

Afvoeren : Gv. 2234 Mevr. J. H. 
Bestebroer-Fleischmann van Padua; Zt. 
2651 C. G. v. d. Horst; ld. 2930 H. G. 
Vinke. 

Verandering van Afdeling : ld. 3211 
J. Freen, Treubstraat 7b, Rotterdam C 2, 
naar Rotterdam-Zuid; Hm. 3534 G. S. 

Han, Fred. Hendriklaan 241, Den Haag, 
naar Den Haag. 

Opnieuw lid geworden : Gv. 1492 J. Th. 
Jalink, Loosduinseweg 1061, Den Haag, 
(oud lid No. 492); Gv. 4122 J. W. Bee-
ling. Crocusstraat 15. Wassenaar, (oud 
lid No. 4122); ld. 4282 A. P. v. Gogh, 
Djalan Merak 2, Djakarta, (oud lid No. 
2889); Gv. 4308 P. Hagemeyer, Galileï-
straat 32, Den Haag, (oud lid No 313). 

Candidaatleden Afd. 's-Gravenhage : 
Gv. 4283 A. F. Barends, Hoefkade 1288, 
Den Haag; Gv. 4297 H. van Diggelen, 
Daguerrestraat 10, Den Haag; Gv. 4306 
H. M. Gout, Frambozenstraat 36. Den 
Haag; Gv, 4327 G. Toetenel, Kortenbos 
1—3, Den Haag; Gv. 4334 F. A. Ver-
steegh. Pijnboomstraat 75, Den Haag. 

Individueel : ld. 4247 J. A Wasch, 
Oosteine 74 c, Rotterdam. 

Afd. Tlel : Tl. 4251 H. E. Elserman. 
Gelderse straat 40, Geldermalsen; 4255 
H. G. A. de Rooti, LingedUk D. 25 b, 
Drumpt. 

Afd. Zeist : Zt. 2997 Mevr. M. P. Ware-
man-Nelisse, Veldheimlaan 10, Zeist; Zt. 
4138 Mevr, F, J. M v. Lidt de Jeude-
Dubois, Lyceumlaan 7, Zeist, 

Alle candidaatleden. bekend gemaakt in 
het Julinummer, werden als nieuwe leden 
aangenomen. Wij roepen hen een harte
lijk welkom toe. 

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

Ledenvergadering 4 September 1951 en 
2 October 1951. Builavond 18 Sept. 1951 
en 16 October 1951. Alle bijeenkomsten 
zijn op Dinsdagavond, In Hotel ,,De 
Kroon", Rembrandtplein 17, Amsterdam-
Centr. 

Nienwe leden : Alle zes, in het Juli-
nummer van het Maandblad opgenomen 
candidaten, zijn als lid aangenomen, 

Candidaat-leden : 66 H. S van Krim
pen, Frans Halsstraat 67 hs., Amster
dam-Zuid. 

Afvoeren : 146 D. J. Fernandos; 166 C. 
van Nimwegen. 

ROTTERDAMSCHE PHILATE-
LISTENVEREENIGING TE ROT
TERDAM. Secr.; G. C. Tops, Stad
houdersweg 89b, Rotterdam C. 

Ledenvergadering : De eerstvolgende 
gewone ledenvergadering zal worden ge
houden op Maandag 24 September 1951 
in ,,Du Nord". Gewone agenda 

In de maand Augustus wordt geen 
vergadering gehouden. 

Nienwe leden : 591 A. Boekman, van 
Nideckstraat 32, Rotterdam C2; 610 D. 
K. van Essen, Orchideestraat 34 Rotter
dam N 2 ; 618 C, van Essen, Schiekade 30a, 
Rotterdam C l ; J. 644 W. Heymans Jr., 
Nw. Binnenweg S31 a, Rotterdam C 2; 
652 N. L. Koeman, Oranjeboorastraat 
162 a, Rotterdam-Z 1. 
Overleden: 29 J. Beunder; 1324 H, F. J. 
M. von Frijtag, Drabbe. 

VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS „DE GLOBE" 

Secr.: J. W. Vonk, Mesdaglaan 36, 
Arnhem 

Jaarvergadering op 8 September 1951 fn 
Centraal-Nationaal, Bakkerstraat, Arn
hem, in zaal III. Postzegelbeurs met 
philatelistisch loket in zaak II op de
zelfde dag. Deelnemende handelaren zyn 
de firma's Boekema, Eecen, Gosse, Kaas. 
De beurs is geopend van 14.00—22.00 uur. 

Agenda : 14.00 Opening door de Voor
zitter; 15.00 Hoofdbestuursvergadering; 
16.00 Algemene vergadering : 1) Opening, 
2) Notulen vergadering 28 April 1951, 3) 
Ingekomen stukken en mededelingen, 4) 
Verkiezing voorzitter, aftredenden her
kiesbaar, de hr. de Bosch Kemper, ver
kiezing commisaris (Ie Secretaris), af
tredend en herkiesbaar de hr. Vonk, 5) 
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Verslag Bondsvergadering, 6) Begroting 
51/52 (vaststelling contri-retributie), 7) 
Ver.slagen werkzaamheden van de afde
lingen, jeugdclubs en bibliothecaris, 8) 
Rondvraag, 9) Sluiting. 

H.H. Afd. Secr. en Penningmeesters 
worden er aan herinnerd hun verslagen 
ten spoedigste In te zenden alsmede op
gave te verstrekken van afgevaardigden 
naar de Alg. Verg. (dit vóór 6 Sept.) aan 
de hr. J. W. Vonk. 

Nieuw lid : 984 H. Galjier, Groesbeekse 
dwarsweg 278, Nymegen. 

Geschorst : 8 D. v. Gorkum; 37 A. En-
zerink; 151 A. C. J. Burgers; 250 F. 
Jongerius; 251 C. M. Hilgerdenaar; 289 
W. J. Aalbers; 303 G. J. J. Gooiker; 
332 A. J. Goudswaard; 365 D. Bezemer; 
393 H. J. K. Berndsen; 485 W. Hieminga; 
503 H. v. Leeuwen; 1005 M. Knop; 511 J. 
Rombout; 512 A. G. Vis; 923 H. P. v. 
d. Linden; J. Lenslnk; 933 H Vergoos
sen; 955 J. H. A. Tonen; 969 B. Ver
meulen. 

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

Bedankt per 1 Angustns 1951 : 638 J. 
Th. Schlüter; 124 W. L. Bom. 

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

LEIDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: G. M. Minnema, Boerhaave-
laan 41, Leiden. 

Vergadering op Woensdag 5 Sept. 1951, 
's avonds te 8 uur in Café Restaurant 
,,De Kleine Burcht", Nieuw Rijn 19, 
Leiden, (bovenzaal). 

Nieuw lid : 320 Dr. A. Diakonoff, 
Lijsterstraat 36, Lelden. 

Candidaat lid : 329 J. J. Swaan; Schel
penkade 31, Leiden. 

Beurs- en Ruilavond voortaan de 4de 
Woensdag van de maand; de eerstvolgen
de dus op Woensdag 26 Sept. a.s. in 
Chem. School, Rapenburg 30. 

Volgende vergadering is vastgesteld op 
Donderdag 11 Oct. a.s. 

Jeugdafd. 1ste Dinsdag van de maand 
in het V.C.F. Huis, Gerecht 10. 

Afd. Noordwtjk : Convocatie wordt ge
zonden. 

De leden, die hun enquête-formulier 
nog niet hebben ingevuld en terugge
zonden, worden verzocht dit zo mogelijk 
vóór 1 Sept. te doen. 

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

Bedankt: 237 A. Hagen. 
Aangenomen als lid : 434 P. van Vel-

sen. Röntgenstraat 36, Hilversum. (In 
mün schrijven d.d. 28 Juni abusievelijk 
genoemd P. van Velzen). 

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

Bijeenkomsten : Maandag 3 September 
Beursavond; Maandag 17 September 
Ledenvergadering. Beide om 20.00 uur in 
Restaurant ,,In de Gouwe Poort", Vrijt
hof 50. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENI
GING VAN POSTZEGELVERZA
MELAARS. Secr. J. Grijns, Loonse-
baan 68, Vught, Tel. 7568. 

Nieuwe leden : A. A. Hes, Waterstraat 
28, Zalt-Bommel; D. Kole, Katwtjkstraat 
60, Oss. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: J. v. d. 
Berg, Minderbroederstr. 12,, Den Bosch; 
J. de Rooy, Snellestraat 44, Den Bosch; 
W. A. Valentijn, Griftdijk Z 117, Bist 
(Gld.). 

Afgevoerd : L. v. d. Bergh, Oss; C. van 
Oerle, Boxtel. 

A.S. Alg. ledenvergadering zal gehou
den worden op Woensdag 19 September 
1951 in Hotel Central, Den Bosch. 

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

Afvoeren : 99 W. v. Keulen; 191 J. v. 
Vliet; 243 K. M. v. d. Stok; 348 H. v. 
Zanten; 364 A. A. v. Mastrigt. 

POSTZEGELCLUB „DE KRING": 
secr.: tijdelijk K. Kouwenberg, Tes-
selschadelaan 110, Den Haag. 

Nieuwe leden : 151 Joh. W. L. Gerrets, 
Wenckenbachstraat 86, Den Haag; 156 D. 
J. Luteyn, Heerenweg 17, Wassenaar; 
157 L. Scheffens, Gedempte Burgwal 38, 
Den Haag; 158 J. W. v. d. Kroft, Karel 
de Geerstraat 45, Den Haag; 159 W. A. 
Scholten, Engelënburgstraat 24, Den 
Haag; 160 F. H. J. Dutscher, van Vloten-
straat 55, Den Haag. 

De bijeenkomsten in September zijn : 
vergaderavond Maandag 3 Sept., ruil- en 

veilingavond Maandag 17 Sept., Spui 10. 
Den Haag. 
SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.". 
Secr.: D. C. Kets, Badhuisweg 3, 
Amsterdam-Noord. 

Nieuw lid: C. Vollers, Argonautenstraat 
60, Amsterdam-Z. 

DE DORDTSE PHILATELISTEN-
VERENIGING „DE POSTJAGER", 
Secr.: L. In 't Veld, Nassauweg 19 C, 
Dordrecht. 

Aspirant-leden : J. van Tiel, Jac. v. 
Lennepstraat 12, Dordrecht (jeugdlid); 
M. van Geldorp, Sumatrastraat 27 zw., 
Dordrecht. 

„DE KENNEMER POSTZ. CLUB" 
Secr.: C. Luttik^ Waj'kerstraatweg 
207a, Velsen-Noord. 

De eerstvolgende bijeenkomst is 3 Sept. 
De Jaarl. Alg. ledenvergadering wordt 
gehouden op 17 September, eveneens in 
het ,,Witte Kruisgebouw" aan de Baan-
straat te Beverwijk, Willen de leden er 
voor zorgdragen, dat hun contributie vóór 
de Alg. Verg. is voldaan bij de Penningm. 
W. Marcusse, H. Burgerstraat 14, te 
Beverwijk, giro-nummer 435867. 

Bedankt : J. F. Groot uit Velzen N. 

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

Eerstvolgende vergadering : Dinsdag 
4 September e.k. in Hotel Robertz. 

Gewone Agenda : Eerstvolgende Beurs
avond : Woensdag 12 September e.k. 

NED. VER. V. POSTSTUKKEN, & 
POSTSTEMPEL VERZAMELAARS. 

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

De reeds aangekondigde vergadering 
vindt niet plaats op Zaterdagmiddag 
doch op Zondagochtend om 11 uur 
voormiddag, terwijl de zaal reeds om 
10 uur open is. De vergadering wordt 
gehouden In Café L'Espérance, Laan v. 
Meerdervoort hoek Reinkenstraat te Den 
Haag. 

Nieuw lid : Adrian J. Lindeman, 7241 
South University Ave, Chicago, 111, USA. 
SHELL POSTZEGELCLUB PERNIS. 
Secr.: J. P. Kranendonk, Röntgen
straat 36B te Vlaardingen. 

Deze club heeft zich per 1 Januari 1951 
met 24 leden btj het Maandblad aan
gesloten. 

NIEUWE CATALOGI 
In September a.s. en volgende maanden ver
schijnen zoals gewoonlijk weer vele nieuwe 
catalogi, waarvoor wij uw bestelling gaarne 
tegemoet zien. Indien U uw bestelling nu plaatst, 
kunt U er van verzekerd zijn, dat U het bestelde 
direct na verschijnen ontvangt. 
Yvert wereld catalogus 2 delen 1952 ƒ22,50 
Yvert Frankrijk catalogus 1952 . . . ƒ 2,60 
Michel Europa catalogus 1951/52 . . . ƒ16,15 
Michel Overzee catalogus, deel I A/K 

(November 1951) ƒ17,50 
Michel Overzee catalogus deel II L/Z 

(Februari 1952) ƒ17,50 
Zumstein Europa catalogus 1952 

Zumstein Zwitserland catalogus 1952 
(Spec. Cat.) 

Junior catalogus Nederland & O.G. 1951 
Davo Nederland & O.G. catalogus 1952 
Wennbergs Zweedse speciaal catalogus 

van Scandinavië (450 blz.) uit voorr. 

0,75 
1,— 

ƒ 6,-

Vw YVERT WERELD catalogus (2 delen) nemen 
wij in betaling ad ƒ 6.—, mits in goede staat en 
franco toegezonden. Porto extra. 

D. N. SANTIFORT - CHONINGEN 
POSTZEGELHANDEL 

Giro 277850, Tel. 27768, Gr. Kr. Elleboog 14 
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(Advertentie) 

Het was niet mooi en 
het was om zo te zeggen zo-zo la-la; meer la-la dan 
zo-zo. Zijn bladen zaten aardig vol, maar van veel 
series misten zo domweg middenin eens enkele waar
den. En niet om de collectie af te breken, te roddelen 
of die man zijn lol te bederven, maar ik moet zeggen 
er zaten gestempelde zegels bij, nu ja, waarover je 
niet lang in twijfel hoefde te verkeren óf ze wel ge
stempeld waren. Er waren een behoorlijk aantal 
werkelijk zeldzame zegels in en op het albumblad zag 
je dat niet zo gauw, maar wanneer je die ene per on
geluk eens op een donkere ondergrond hield dan was 
dat rechthoekje net een trapezium. De tanding klopte 
ook niet zo helemaal precies. 
Maar enfin, die andere zag er een stuk beter uit. 
Tenminste zolang je hem niet tegen het licht hield, 
want dan kon je dóór het zegel je overbuurman zien 
zitten. Francoland had-ie practisch compleet. De be
kende knipgaten waren merendeels vakkundig dicht-
gesoldeerd en alleen in benzine zou je dat nog ontdekt 
kunnen hebben. Maar je postzegels horen nou eenmaal 
in een album te zitten en niet in de benzine rond te 
zwemmen. Het beste zegel van dat land, had een weg
gestreken vouw, maar als een vouw weggestreken is, 
dan is-ie wég nietwaar? Sommige zegels bungelden 
aan een minuscuul snippertje papier en dus dacht je 
dat plakkers wel erg duur moesten zijn, maar dat 
bleek niet het geval, want bij een volgende moest blijk
baar een half pakje ineens opgemaakt worden. Het 
kan ook wel zijn dat er een dunne plek of scheur 
weggewerkt was, maar dat was natuurlijk niet meer 
te constateren. Het is trouwens niet aardig om zoiets 
maar ineens van een overigens mooi fris zegel te 
veronderstellen. Niettemin komt dat wel eens voor, 
hoor. O ja, over Baden gesproken. Ergens bij die ouwe 
zegels, ik weet niet meer waar, (had iets met taxis 
te maken), daar zat een juwéél. Keurig gebruikt 
exemplaartje met vier brede randen; zie je nooit bij 
dat land, zeggen ze. Echt iets móóis. En dat ding staat 
ettelijke duizenden francs. Nog voor een héél, werkelijk 
heel schappelijk prijsje had-ie-um gekocht. 
Het was natuurlijk kwaadspreken toen die eigenwijze 
vent, die zichzelf altijd een expert noemt, het stempel 
zat te bevoelen en sarcastisch opmerkte, dat een 
ongebruikte niks waard is. En het was domweg afgunst 
toen-ie nog bij dat dure rose zegel hatelijk opmerkte, 
dat dat zegel van zijn eigen prijs zeker geschrokken 

Heeft U bij mij nog nooit 
een zichtzending van Nederland 
en O.C. aangevraagd? 

Zo neen, dan spoedig doen ! Mijn prij
zen zijn 50 ä 65% catalogus handelaren 
1951, en U kunt iedere maand een 
zending toegezonden krijgen. 

Postzegelhandel H. V A N LIESHOUT 
Hurksestraat 26, Helmond, Giro 325951 

het was niet lelijk . . . . 
was toen hij verkocht werd, want meneer-de-kenner 
dacht dat dat zegel eigenlijk knalrood moest zijn. 
Het was overigens ook een gemene opmerking van 
hem om te vertellen dat die mooie garantieverklaring 
bij het volgende zegel niks om het lijf had, omdat het 
van een waardeloze vent was, die in het schuurtje zit 
of op de fles is inmiddels. Maar als je zoiets niet pre
cies weet, moet je er niet over praten, vind ik. 
Zijn trots was Oudalpenland. Als je dät zag, sloeg je 
steil achterover. Die zegels waren nog hobbeliger dan 
het land zelf. Waar het 'm in zat kon je zo niet zien. 
En bij zulke ouwe zegels kan je alles verwachten, 
nietwaar. Niet al te critisch wezen hè. Had ze boven
dien van een reuze geschikte kerel gekocht die een 
kwartslamp heeft. Wat die vent met die lamp doet 
mag Onze-Lieve-Heer weten, maar men fluistert dat 
een postzegel daar nog nooit in de buurt van geweest 
was. Soms maar beter ook. 
Kort en goed, de volgende avond ging-ie de verzame
ling van zijn vriend eens bekijken en ja, tóén zag hij 
het verschil. Eerjste vraag natuurlijk, waar die al dat 
mooie spul vandaan gevist had. Nou, en het bleek 
natuurlijk bij Van Dieten te zijn. Er werd toen iets 
gemompeld over of-ie soms de ge ldp . . . had, maar 
toen kreeg hij haarfijn te horen dat het tegendeel het 
geval was. Die vriend moest zelfs erg uitkijken met 
z'n centen, en je zou pas zien -wie zijn Portemonnaie 
er beter voor zou staan als later het boeltje eens 
verkocht zou moeten worden. Want dan merk je pas, 
wat goedkoop en duurkoop geweest is. Die wijsheid 
had vriendlief ook niet allemaal van zichzelf. Dat had 
hij net gelezen in een pampiertje, dat-ie toegestuurd 
gekregen had van Van Dieten. Dat ' is die postzegellaar 
die iedere lieve dag, nu al 20 jaar lang van 9 tot 5 uur 
postzegels aan alle kanten zit te bekijken. Vóór die 
tijd mocht hij er nog niet aankomen want toen was 
zijn vader er een 40 jaar intensief mee bezig en 
mocht hij alleen maar kijken. Nou en die prospectus 
dan, is niet zo maar een mooi reclameverhaaltje hoor. 
Maar écht, alles met de bewijzen er bij. Trouwens 
dat interessante verhaal kan iedereen gratis-cadeau-
voor-niks bij Van Dieten aanvragen. En waarom zoudt 
U het niet doen? U kunt er alleen maar wijzer van 
worden. Een postzegel van een dubbeltje is het altijd 
waard en Van Dieten i.s ook de beroerdste niet als U 
het niet met hem eens blijkt te zijn. 

WIJ BIEDEN AAN N E D . EN OVERZ. GEB. 
TEGEN HALVE PRIJSCOUBANT 

In voorraad hebben wü bijna a l les , nendt uw mancolijst. 
Ongebr . : Nederl . Rolt . 1930 f 1.90, 1932 f2.70; U.P.U. 
f 0.35; Indones ia 322-330 f 2 . — , 331-332 f7 .—; Inhuldi
g ing Ju l i ana f 0.25; H a r t z 15-80 e t s f 1.—; Bajarport 
3 w. f 0.25; J u b i l e u m 1938 f 0.65; Indones ia opdruk 10 
gid. en 25 gld. f27.—, o p d r u k 2.50 f2 .15; Ned. Antillen 
IVa gld. Konijnenburg- f 1.50; H a r t z 6 t.m. 25 ets f2.—, 
no. 192 f 0.70, no. 193 f 0.75, no. 194 f 1,20 50 jaa r Jub . 
fO.45; Inhu ld ig ing J u l i a n a fO.55; Vi^eld. 200-205 f3.25-, 
gebr . : no. 179 f 5 . — , no. 39 vl iegp. f5 .75; ongebr. ; vl. 
45-52 Ju l i ana f l l .75 ; Curacao he lp t f 11.75. 

Bezoek o m e zaak : SPUISTR. 301 bü N.Z.H. Tramhalte 

JAC. ENCELKAMP - AMSTERDAM 
Lever ing al leen bü voorui tbe ta l ing 

TELEFOON 30998 
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20 c. 
30 c. 
50 c 
60 c. 

$ 1 
$ 2 

olijf, keizerlijk paleis te Hué; 
blauw, klein meer van Hanoï; 
rood, iierinneringstempel te Saigon; 
donker geelbruin, als 10 c ; 
roodachtig geelbruin, als 50 c ; 
violet, als 20 c ; 

$ 10 karmijn, als 20 c ; 
$ 15 roodbruin, als 30 e. 
Le Timtore voegt hieraan toe, dat de catalogi meestal 

de zegels met opdruk van de Viet-Minh betitelen als 
uitgaven van Viet-Nam. Dit is foutief. Eerstgenoemde 
zegels behoren feitelijk als Viet-Minh uitgiften te 
worden gecatalogiseerd en de hierboven als juist ver
schenen zegels genoemden, zijn de eerste van de 
Viet-Nam. 

Dr K. A. Andriesse deed ons een mededeling, welke wij 
gaarne ter bescherming van f-d-enveloppen-verzame-
laars aan onze lezers doorgeven. Het betreft hier de 
aanbieding van Joegoslavische f-d's, die men tegen
woordig bij diversie postzegelhandelaren kan aantreffen. 
Hierbij bevindt zich vaak waardeloos maakwerk. Zo 
werden meerdere enveloppen aangetroffen met de spoor
wegserie 1949 (Yv. 523/526) afgestempeld echter met 
het speciale stempel der Marine-serie van Deo. 1950. 
Hetzelfde feit doet zich voor met de 1 Mei 1950-serie 
(Yv. 544/547), welke afgestempeld werd met het 
speciale stempel van de schaakwedstrijden te Dubrov-
nik. Daarbij wordt kennelijk gespeculeerd op het feit, 
dat de verzamelaars de taal van dat land niet kennen 
en zo het slachtoffer worden van een (of enige) 
knoeiers. De Sloveense Philatelistenbond zal trachten 
te voorkomen, dat nog meer van deze bedriegelijke 
stukken worden uitgevoerd. 

In feite kent Joegoslavië slechts een uiterst beperkt 
aantal f-d's. Dit zijn de volgende: 

Gedenkuitgifte Macedonië, 2 D. rood, klooster Prohor, 
Pcinjski (Yv. 418). 

Uitgave Kosir, 3, 5, 10, 12 en 15 D. (Yv. 485-488, 
Luchtp. 23). 

Skiwedstrijden Planica, 10 en 12 D. (Yv. 515-516). 
Schaak Olympiade Dubrovnik, 2, 3, 5, 10 en 20 D. 

(Aug. 1950). 
Dag der Marine, 2, 3, 5, 10, 12 en 20 D. (29 Nov. 1950) 
Herdenking verzet Slovenië, 3 en 5 D. (27 April 1951) 
ZEFIZ. Luchtpost 6 D. groen, met rode opdruk (16 

Juni 1951). 
Welwillende postambtenaren hebben weliswaar 

ook andere uitgiften met een der bovengenoemde stem
pels bewerkt, doch ook wanneer men de Servische tekst 
niet kan lezen, geven de datumstempels voldoende hou
vast. 

Leveren 
Leveren 

alle 

Schoorlse Fostzegelhandel 
C. M. WINDER 

Telef. K 2209-365 - Giro 348933 
Gaarne behandelen wij uw maneoHist 
EUROPA, NED. & OVERZ. GEW. 
We zenden de zegels per om
gaande op zicht, tegen zeer bil
lijke prijs. 

nieuwigheden van ' E u r o p a . 
rondzendingen voor verenigingen. 

DE PHILAPOST. 

Nog slechts een zeer korte tijd scheidt ons van de 
Philapost, de Nationale Postzegeltentoonstelling, die op 
24, 25 en 26 Augustus 1951 door de I. V. Philatelica in 
Houtrust te 's-Gravenhage georganiseerd wordt. 
De ontvangen medewerking van de zijde van de Over
heidsdiensten, het Postmuseum en van de verzamelaars 
hebben de toch reeds hoog gespannen verwachtingen 
verre overtroffen. Het gevolg is dan ook, dat de organi
satoren zich voor alle moeite beloond kunnen achten 
door in staat te zijn een attractieve show van extra 
klasse te bieden. 

Houtrust, dat dicht bij het strand, de duinen en de 
bosjes van Poot gelegen is, m.a.w. voorzien is van „par
keerplaatsen" voor niet belangstellende gezinsleden, 
biedt de benodigde grote expositieruimte — circa 600 
kaders worden opgesteld —, een postkantoor voor de 
bijzondere stempels, vergaderzalen voor het Congres, 
een filmzaal voor de films, ruimte voor de handelaren-
stands, een bar voor de dorstigen, diners en lunches 
voor de hongerigen, een toneel voor de Kleinkunst, 
enz., enz. 

U KOMT NATUURLIJK OOK. 

ROTTERDAMSCHE 
PHILATELISTEN VEREENIGING. 

Behalve met een feestavond zal deze steeds actieve 
vereniging ter herdenking van haar 25-jarig bestaan 
van 10 t /m 18 November a.s. een z.g. verenigingsten-
toonstelling houden, waarbij door de leden een keur uit 
hun verzamelingen zal worden tentoongesteld. De ver
eniging (welke meer dan 1000 leden telt) heeft daartoe 
ditmaal wel een bijzonder gunstige gelegenheid ge
kregen in het aangrenzende Schiedam (waar zij vele 
leden heeft). Aldaar zijn haar enkele zalen afgestaan 
in het Stedelijk-Museum aan de Hoogstraat (centrum 
van de stad). Eén dezer zalen zal speciaal zijn gewijd 
?an oude brieven van Nederland en de zegels Neder
land le emissie! Maar ook overigens zal er op allerlei 
gebied te bewonderen vallen. 

De officiële opening zal plaats hebben op Zaterdag 
10 November a.s. te 15 uur, terwijl de tentoonstelling 
verder geopend zal zijn op de boven aangegeven werk
dagen van 10 tot 17 uur en van 19 tot 21 uur, alsmede 
op de Zondagen van 14 tot 17 uur. 

Het entree is zeer laag gesteld, zodat dit voor nie
mand een bezwaar tot bezoek zal kunnen zijn. Het be
draagt n.1. slechts ƒ 0,25, terwijl een doorlopende kaart 
voor de gehele duur van de tentoonstelling slechts 
f 0,50 zal kosten. 

Wie de R. Ph. V. en het bezit zijner leden kent, weet, 
dat hier iets goeds geboden zal worden, dat een Ijezoek 
zeker ten volle waard zal zijn. Noteert U dus deze 
data in uw agenda ! 

JUBILEUM-TENTOONSTELLING 1951 VAN DE 
NEDERLANDSE VERENIGING VAN POSTSTUKKEN

EN POSTSTEMPELVERZAMELAARS. 
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van boven

genoemde vereniging wordt door haar in het a.s. na
jaar een tentoonstelling gehouden van inzendingen door 
leden en erikele genodigden op het gebied van post
stukken en poststempels. Deze tentoonstelling zal, dank 
zij de bijzondere medewerking van de Directie van het 
Nederlandse Postmuseum, in een der localiteiten van 
dit museum aan de Zeestraat 82 te 's-Gravenhage, 
onderdak vinden. Liefhebbers van speciale verzamelin-
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gen op het terrein van telegraaf- en telefoonzegels, 
spoorwegzegels, fiscaalzegels, geperforeerde zegels, 
privaatpostzegels, frankeerstempels, postale dienst-
etiketten enz. enz. zullen hier zeker iets op deze ge
bieden aantreffen dat hun belang zal inboezemen. 

De tentoonstellingscommissie bestaat uit de heren F. 
Blom, Sweelinckplein 39 en A. van der Willigen, Laan 
van Poot 194, beiden te 's-Gravenhage, bij wie desge
wenst alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen. 

Nationale Luchtposttentoonstelling te 
Wuppertal-Elberfeld 1-17 Juni 1951. 

VOOR PHILATELIE Augustus 1951 

internationale vereniging van alle aero-philatelistische 
verenigingen in Europa of van de gehele wereld, hetzij 
tot een internationale aaneensluiting van alle aero-
philatelisten. Door een en ander zouden de belangen 
der luchtpostverzamelaars ook internationaal meer be
hartigd kunnen worden dan thans het geval is, daar 
helaas in vele landen de aero-philatelie nog maar stief
moederlijk behandeld wordt door de philatelisten-orga-
nisaties, waarbij de luchtpostverzamelaars, hetzij indi
vidueel, hetzij met hun vereniging, zijn aangesloten. 

Een resolutie in bovenstaande zin werd op 10 Juni 
jl. opgesteld tijdens bovengenoemde tentoonstelling en 
deze werd getekend door 24 vooraanstaande aero-phila-
telisten uit de reeds eerder genoemde 7 verschillende 
Europese landen. 

Op 10 Juni had bovendien ter gelegenheid van deze 
luchtposttentoonstelling de eerste officiële helicopter-
vlucht met postvervoer in Duitsland plaats; voor bij
zonderheden verwijzen wij naar de rubriek Luchtpost. 

J. C. E. M. D. 

MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE CENTENARIO 
PRIMO F R A N C O B O L L O S A R D O . 

Onder deze wijdse titel zal van 29 September tot 
7 October a.s. te Turijn een postzegeltentoonstelling 
worden gehouden, welke hoofdzakelijk gewijd zal zijn 
aan de zegels van de Sardijnse Staten, alsmede het 
congres van de Italiaanse postzegelverenigingen en een 
congres van speciaalverzamelaars van deze gebieden. 
De vorst van Monaco heeft toegezegd zijn verzameling 
Sardijnse afstempelingen e.a. tentoon te zullen stellen. 
Voor de beste studies over enige uitgiften \fan Sardinië 
is een drietal gouden plaquetten uitgeloofd. 

Speciaalverzamelaars van deze zegels in Nederland 
worden verzocht hiervan mededeling te doen aan de 
tentoonstellingscommissie Via Roma 101 te Turijn. 

WUERTTEMBERGISCHE POSTWERTZEICHEN
AUSSTELLUNG STUTTGART 1951. 

Van 27 October tot 4 November a.s. wordt door het 
Landesverband der Würt. Philatelisten-Vereine, welke 
is aangesloten bij de Bond Deutscher Philatelisten, een 
postzegeltentoonstelling gehouden in het Landesge
werbemuseum te Stuttgart, waarbij het de steun ont
vangt van het Bundespostministerium in Frankfurt, de 
staat Würtemberg, de stad Stuttgart en de Oberpost-
direktion aldaar. Eventuele inlichtingen zijn te verkrij
gen bij het tentoonstellingscomité, Bismarckstr. 60 te 
Stuttgart W. 

INTERNATIONALE 
POSTZEGELTENTOONSTELLING CAïRO. 

De Secretaris-Generaal van bovengenoemde tentoon
stelling heeft medegedeeld aan de heer Jan Poulie, als 
Commissaris-Generaal voor Nederland, dat het tentoon
stellingscomité, bijeen geweest zijnde op 14 Juni 1951 te 
Alexandria en op 25 Juni 1951 te Cairo, heeft besloten 
bovengenoemde tentoonstelling niet te doen doorgaan, 
in verband met de internationale- zowel als locale om
standigheden. 

Deze mededeling is in het bijzonder bestemd voor die 
verzamelaars, die indertijd via de heer Poulie in
schrijvingsbiljetten voor bovengenoemde tentoonstel
ling naar Caïro hebben doen zenden. 

ADVÊRTÉÊWTEFTKEÈR 
EN U DOET HET MEER 

Deze luchtposttentoonstelling (welke wij reeds in ons 
Mei-nummer op blz. 106 aankondigden) behoort thans 
weer tot het verleden en wij kunnen gerust zeggen, dat 
deze tentoonstelling een volledig succes geworden is. 

Er waren 48 inzendingen, waarbij natuurlijk in de 
allereerste plaats de Zeppelin-post (waaronder wij dan 
mede verstaan de oudere Duitse luchtschepenpost van 
de „Deutschland", „Schwaben", „Viktoria Luise", 
„Hansa", „Sachsen", etc.) met schitterend materiaal 
vertegenwoordigd was. Maar ook de overige verzamel-
gebieden waren practisch alle vertegenwoordigd, ter
wijl ook enige mooie luchtpostzegelverzamelingen te 
zien waren. Zo zagen wij o.a. een zeer interessante 
verzameling onder de titel „Transeurasia Luftpost", die 
de gehele luchtpostontwikkeling tussen Europa en Azië 
in beeld bracht met veel documenten, foto's etc. Verder 
Katapultpost, Zwitserse luchtpost met de pioniervluch-
ten compleet, Deense pioniervluchten, Ballonpost 
1870/71, Duitse luchtpost, Holland-Indië-lijn, Helicop-
terpost, Luchtbrug Berlijn, Raketpost, Transatlantische 
vluchten, etc. etc. Het zou ons te ver voeren om zelfs 
maar een korte beschrijving te geven van de geëxpo
seerde objecten. Het was alles buitengewoon interes
sant en degenen, die de reis naar Wuppertal hiervoor 
hebben gemaakt, hebben er beslist geen spijt van gehad. 

De Jury bestond uit de heren: Hermann E. Sieger 
voorzitter), J. Boesman, Manuel Galvez, Adolf Kosel, 
Frank Muller, Jean Silombra en Oscar Stahel. 

De hoogste onderscheidingen, bestaande uit de gou
den tentoonstellingsplaquette met de ereprijs „Sieger-
Zeppelin- und Flugpostmedaille in Gold" werden toe
gekend aan de heer Konrad Kreis en de heer August 
Sommer, resp. voor „Zeppelinpost-Sammlung" en 
„Deutsche Flug- und Luftschiffpost". 

Onze landgenoot, de heer R. Tocila, wist met een ver
zameling „Die Entwicklung der Holland-Indienlinie 
1924-1950" een bronzen plaquette te verwerven, terwijl 
hem van de extra-prijzen, welke door de DAPC werden 
uitgereikt voor litteratuur, een zilveren plaquette ten 
deel viel voor de bekende Luchtpostcatalogus van Ne
derland en Overzeese Gebiedsdelen. 

De hoogtijdagen van deze tentoonstelling waren op 
8, 9 en 10 Juni. Behalve de algemene jaarvergadering 
van de „Deutscher Aero-Philatelisten-Club" (DAPC) 
op 9 Juni, vonden nog gezellige bijeenkomsten plaats, 
waar de diverse aero-philatelisten uit verschillende 
landen van gedachten konden wisselen over de diverse 
problemen. Het was hier wel voor het eerst in West-
Europa, dat een zo groot aantal vooraanstaande Phila
telisten uit verschillende landen bijeen was; behalve het 
grote aantal deelnemers uit Duitsland, leden van de 
DAPC, waren België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitser-
lang, Spanje en Nederland vertegenwoordigd. Velen 
van de aanwezigen maakte hier persoonlijk kennis met 
luchtpostverzamelaars en -handelaren, waarmede zij 
reeds jarenlang schriftelijk contact hadden gehad en 
het spreekt vanzelf dat een en ander veel bijdroeg tot 
de prettige sfeer, waarin alle vergaderingen, bespre
kingen etc. gehouden werden. 

Uit de diverse besprekingen bleek, dat de aanwezige 
aero-philatelisten allen de wens koesterden zo spoedig 
mogelijk te komen hetzij tot de oprichting van een | 
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DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS 
DOOR K. E. KÖNIG 

(Vervolg). 

ONTWERPER EN ONTWERP 
Zo langzamerhand had ik alle gegevens bij elkaar, 

alleen mankeerde mij nog steeds de ontwerper(ster), 
waarover mij de drukker geen inlichtingen kon ver
strekken. Daar de heer Jansma in zijn schrijven mel
ding maakte van een ONTWERPSTER, dus een dame, 
nam ik Neerlands bekende damesweekblad „LIBELLE" 
in de arm. Een ingezonden stuk onder de rubriek 
„Libelle weet 't" leverde vier brieven op, waarvan de 
laatste het geheim geheel ontsluierde. Typisch was 
overigens wel, dat de vier brieven van mannen afkom
stig waren, alweer het beste bewijs, dat „Libelle" het 
meest door mannen — of moet ik zeggen: het door de 
meeste mannen ? — gelezen damesweekblad van Ne
derland is. 

Afb. 12 
Collectie H. OncUn, Amsterdam 

De zegels werden ontworpen door de grafische 
kunstenaar A. P. W. VAN STARRENBURG, die van 1911 

tot 1939 als tekenaar-ontwerper verbonden is geweest 
aan — schrik niet, lezer — de Drukkerij J. van Beek
hoven te Utrecht, de firma dus, die de opdracht kreeg 
en die uitbesteedde. Volgens de heer Jansma waren de 
ontwerpen, die ik helaas niet heb kunnen achterhalen, 
uitgevoerd als pastel- tekening") . 

Deze grafische kunstenaar (geboren in 1874 te Am
sterdam) is in Maart 1945 te Hilversum op 70-jarige 
leeftijd overleden. Hij heeft lange tijd gewerkt onder 
leiding van Roland Holst en Lion Cachet. Hij bepaalde 
zich voornamelijk tot figuur, stadsgezicht, landschap en 
stilleven. Het Rijksmuseum heeft enige linoleum- en 
houtsneden van zijn hand. Bij een oomzegger van de 
kunstenaar te Amsterdam heb ik de gelegenheid gehad, 
zijn omvangrijk oeuvre nader te leren kennen. Naast 
hout- en linoleuntisneden heb ik talloze litho's, etsen, 

pastel-tekeningen en ook een 
schilderij kunnen bewonderen. 
De lezers vinden hier enige repro
ducties van zijn werk (zie afb. 13 
en 14). In de eerste plaats een EX 
LIBRIS, gekozen om de over
eenkomst in lettertype met de in
terneringszegels te laten zien, in 
de tweede plaats een kleine hout
snede uit het jaar 1916, dus uit 
het jaar, waarin ook de inter
neringszegels ontstonden. 

Al met al een kunstenaar, die 
ongetwijfeld wat kon. De inter
neringszegels zijn overigens naar 
mijn bescheiden mening nog als 
het minst geslaagd te beschouwen. Vermoedelijk was 
het een spoedopdracht en heeft hij dit werk in een 
vloek en een zucht moeten klaarmaken. 

Afb 13 

Afb. 14 
Houtsnede: Kerk te Laren (N.-H.) 
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Op beide zegels staat de Nederlandse maagd met de 
leeuw en de vlag afgebeeld, bij de bruine zegel komt 
bovendien op de achtergrond nog een deel van een 
interneringskamp voor. Waarom Zumstein vermeldt, 
dat op deze bruine zegel „Belgica" — dus niet de Ne
derlandse maagd! — afgebeeld staat, is mij niet duide
lijk. Dat zal wel op een vergissing berusten. Evenmin 
is duidelijk, waarom op de zegels „Augustus 1914" ver
meld staat. Dit vroeg de heer J. M. Ente van Gils zich 
reeds in 1917 af en hij schrijft daarover het volgen
de 2»): 

„Waarom men gezet heeft „AUG. 1914" is mij niet 
recht duidelijk, daar toen nog geen enkel internee-
ringskarnp bestond; vermoedelijk is 't een herinne
ring aan den aanvang van den grooten wereldstrijd". 

Dit zal het inderdaad wel geweest zijn en meer niet. 
Misleidend is het echter in hoge mate geweest, want 
tot en met 1948 stond in alle catalogi en prijslijsten 
vermeld, dat de zegels in 1914 waren uitgegeven. De 
eerste catalogus, die deze zegels opnam, was — voor 
zover mij bekend — de Mebus-Catalogus (editie 1922 of 
1923) en alle andere catalogi en prijslijsten van Neder
landse handelaren namen dit jaartal klakkeloos over, 
zonder enig verder onderzoek. Geen wonder dan ook, 
dat de buitenlandse catalogi het toen ook maar over
namen. Alleen zo is het te verklaren, dat het tot 1949 
duurde — dus ruim 25 jaar — vóór deze fout, dank zij 
mijn in de aanhef van deze studie genoemd artikel in 
het „Vlaamsch-" en „Nederl. Postzegeltijdschrift" uit 
de catalogi verdween. 

Als verschijningsdatum kan men 1 Februari 1916 
aannemen, hoewel er geen afstempelingen van vóór 
3 Februari 1916 bekend zijn. In ieder geval werden op 
1 Februari o.a. naar de legerplaats Zeist-Amersfoort 
23.252 zegels ter verspreiding onder de daar geïnter
neerde Belgen gezonden. Uit dit „o.a." blijkt duidelijk, 
dat ook de andere kampen met Belgische geïnterneer
den van deze zegels werden voorzien. De geïnterneer
den moesten per zegel — om misbruik te voorkomen — 
J cent betalen. 

VELEVDELING, OPLAGE EN PERFORATIE 

De groene zegels werden gedrukt in vellen van 65 
zegels (5 rijen van 13 zegels), de bruine in vellen van 
72 zegels (9 rijen van 8 zegels). De groene vellen had
den witte velranden zonder enige randbedekking, de 
bruine vertoonden zowel boven als onder op de witte 
rand een streep, waarvan de bovenste 3,9 cm en de 
onderste 3,3 cm lang is. Deze streep is 7 mm van de 
perforatie verwijderd. 

Waarom die streep? De zegels zijn immers in twee
kleurendruk uitgevoerd; daarbij zijn dus twee afzon
derlijke platen — in casu twee stenen — nodig. Deze 
streep nu was voor de drukker een aanwijzing, of de 
tweede steen ten opzichte van de eerste goed was in
gesteld. Dekten de strepen van de bruine en de gele 
steen elkaar volkomen, dan had de drukker dus goed 
ingesteld, m.a.w. de verschillende kleurpartijen kwa
men op de juiste plek, en kon hij tot afdrukken over
gaan. 

De grootte van de vellen bedraagt binnenwerks (dus 
gemeten van perforatie tot perforatie): 

bij de groene zegels 24,1 x 44 cm 

bij de bruine zegels 25,6 x 41 cm 

Buitenwerks gemeten bedroegen de getallen: 

bij de groene zegels 29,2 x 45,8 cm 
bij de bruine zegels 30,1 x 46 cm I 

Bij de bruine zegels zijn de velranden dus het breedst. 
Na mijn bezoek aan de Centrale Bibliotheek van het 

Ministerie van Oorlog, toen ik wist, dat de groene zegels 
alleen voor de maand Februari 1916 bedoeld waren (in 
Maart zouden immers de bruine gebruikt worden!) en 
toegerust met de wetenschap, dat er ruim 31.000 ge-
interneerde Belgen in ons land waren, die twee van die 
zegels per maand zouden ontvangen, had ik voor mij
zelf de oplage reeds op ruim 62.000 stuks geschat. Ver 
bezijden de waarheid was ik niet, want de Drukkerij 
J. van Boekhoven deelde mij later mede^i): 

„Voorjaar 1916 werd door ons bedrijf aan de Inter-
neringsdienst te Den Haag geleverd: 
a. 65.000 zegels, in 1 kleur uitgevoerd, 
b. 65.000 zegels, in 2 kleuren uitgevoerd". 22) 

De perforatie is het enige, wat steeds vastgestaan 
heeft. Tanden meten, dat kunnen wij, verzamelaars, 
immers. De zegels hebben Lijntanding l l J x Hè- Voor 
zover mij bekend, bestaan er geen ONGETANDE exem
plaren, noch paren, die horizontaal of verticaal onge-
tand gebleven zijn. Alle hulde voor zulk een controle. 

Wel vertonen de zegels tal van kleinere en/of grotere 
plaatfouten en het is derhalve zeer wel mogelijk, deze 
zegels te „platen", hetgeen wijlen Mej. van Dieren, 
voorheen conservatrice der postwaarden van het 
„Nederl. Postmuseum", mij bij een bezoek aan genoemd 
museum volmondig bevestigde. Ik heb van een opstel
ling van plaatfouten afgezien; het aantal verzamelaars, 
dat deze zegels zal willen platen, zal wel altijd zeer, 
zeer gering blijven. Bovendien zou een opsomming zon
der meer er maar toe leiden, dat men plaatfouten ging 
jagen en dat is de bedoeling van deze studie niet. 

AFSTEMPELINGEN VAN DE 
INTERNERINGSKAMPEN 

Vóór ik tot de verschillende afstempelingen overga, 
is het voor een goed begrip niet ondienstig, even stil te 
staan bij de onderscheiden interneringskampen en hun 
kortere of langere geschiedenis. Uit de aard der zaak, 
interesseren ons in het bijzonder de kampen met Belgi
sche geïnterneerden 23) 

Afb 15 
Op 10 October 1914 was de toestand, wat de Belgen 

betreft, als volgt: ^*) naar Assen — 2500, naar Kampen 
— 1600, naar Gaasterland — 600, naar Loosduinen — 
1450, naar Zwolle — 350, naar Zeist-Amersfoort — 
16500 en naar Harderwijk — 8000. 
Eind October 1914 werd Loosduinen opgeheven, terwijl 

Zeist-Amersfoort ontlast werd. In Gaasterland kwamen 
definitief 2300, in Leeuwarden 2300, in Zeist-Amers
foort 15000 en in Harderwijk 9500 geïnterneerde Bel-

I gen. 
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Begin 1915 werd Leeuwarden opgeheven; de ge-
interneerden gingen naar Oldebroek. 20 Januari 1915 
werd ook Assen opgeheven (deels naar Oldebroek, deels 
naar Nunspeet) en eveneens Kampen (deels naar Nun-
speet, deels naar Harderwijk), terwijl 30 Januari d.a.v. 
ook Zwolle ophield te bestaan (naar Harderwijk). Al
leen de Belgische generaals met hun helpers bleven — 
tot het einde van de oorlog — in Zwolle. 

Toen werd besloten tot oprichting van 3 grote kam
pen, nl. te Zeist-Amersfoort, te Harderwijk en te Olde
broek, die tezamen met de kampen in Gaasterland 5̂) 
alle BELGISCHE geïnterneerden zouden herbergen ^s). 

A / / , . / , .ff„,J ^ ö / j 
/ 

Afb. 16 
Oldebroek werd in Juli 1916 opgeheven; de geïnter

neerden werden deels naar Zeist-Amersfoort, deels 
naar Harderwijk overgeplaatst. Enige maanden later 
werd ook Gaasterland opgeheven (December 1916); ook 
deze geïnterneerden gingen voor een deel naar Zeist-
Amersfoort, voor een ander deel naar Harderwijk. 

Dan was er ook nog URK, dat bedoeld was als ver
blijfplaats voor die officieren, die weigerden hun ere-
woord te geven, dat ze niet zouden ontvluchten. Urk 
werd op 9 November 1916 opgeheven. 

In 1917 hield op te bestaan Nunspeet (24.2.1917), dat 
oorspronkelijk onderdeel van Oldebroek was geweest. 
Bij opheffing van Oldebroek in Juli 1916 werd Nun
speet onderdeel van Harderwijk. 

Tenslotte was er ook nog WIERICKERSCHANS (bij 
Bodegraven), waar eerst Engelse, Franse en Belgische 
officieren ondergebracht waren, later Duitse officieren. 
In Mei 1917 werd ook dit kamp opgeheven. 

Medio 1917 was de toestand aldus: de Belgische ge-
interneerden waren ondergebracht in Zeist-Amersfoort 
en in Harderwijk. Bovendien bestonden er reeds tien
tallen interneringsgroepen over het gehele land ver
spreid. 

Dan Vlissingen, dat practisch van het begin van de 
oorlog af tot zijn einde heeft bestaan, als „bijzonder 
interneringsdepot": bestemd voor die elementen onder 
de geïnterneerden, wier aanwezigheid in de overige 
depots ongewenst was. 

Uit de opsomming van alle bovengenoemde inter
neringskampen, -depots en legerplaatsen kunnen we 
zien, wat voor afstempelingen er zoal op de interne
ringszegels kunnen voorkomen. Daarvan vallen natuur
lijk weg die interneringsdepots, die op 1 Februari 1916 
reeds opgeheven waren. Daartegenover staat echter, dat 
er tal van plaatsen mogelijk zijn, waar een interne-
ringsgroep gevestigd was. Daar werd dan voor afstem
peling de gewone plaatsnaam-stempel gebruikt, zoals 
b.v. ook heel veel brieven van de gewone afstempeling 
„Harderwijk" voorzien zijn, hoewel daar één van de 
grootste interneringsdepots gevestigd was met eigen 
poststerripel. 

Afb 17 

1«) S C H R I J V E N d d. 5 Ju l i 1950 
20) Zie P H I L A T E L I S T I S C H MAANDBLAD, 1917, blz, 46 
21) S C H R I J V E N d.d 5 Sep tember 1950 (ten overvloede nog 
eens bevest igd in een schrijven d.d. 31 J a n u a r i 1951). 
22) Bij de groene gaa t d i t mooi o p . 1000 vel è. 65 zegels is 
inde rdaad 65.000 s tuks . Ander s btj de b r u i n e : zun er 900 vel 
afgeleverd, dan b e d r a a g t he t to ta le aan ta l zegels 64.800; zijn 
echter 903 vel afgeleverd dan b e d r a a g t he t aan ta l 65.016 zegels. 
W e mogen g e r u s t aannemen, d a t h e t aan ta l ee rder r u i m e r ge
nomen IS dan aan de k rappe kant . De zegels h a d d e n immers 
geen nominale w a a r d e ; voor he t leger w a r e n h e t t ens lo t t e een 
soort van slui tzegels . 
23) De gegevens zün voor he t g roo t s te deel ont leend aan he t 
meer genoemde ar t ike l van wulen G e n - M a j J . T. Oos t e rman : 
„ D E I N T E R N E E R I N G H I E R T B L A N D E " . 
24) De getal len, die b e t r e k k i n g hebben op he t a a n t a l ge -
in te rneerden , zün al lemaal afgerond en beva t ten zowel de aan
ta l len officieren als manschappen . 
25) nl . te Bakhuizen, Oudemirdum, Sondel en Rijs, in welke 
laa ts te p l aa t s de mil i ta i re , , b u r e a u x " gevest igd waren . 
26) Volledigheidshalve vermeld ik, da t de Du i t se r s definitief 
te Bergen (N.H.) en de Enge l sen definitief te Groningen 
ondergebrach t werden en d a a r to t he t einde van de oorlog 
bleven. H u n aan ta l l en bedroegen 130, resp . 1550. 

ƒ # UIT DE OUDE DOOS 
Door W. B. BROCX 

/# 

WETENSWAARDIGHEDEN EN 
MERKWAARDIGHEDEN 

Dit keer nog enige bijzonderheden van enkele Franse 
zegels: 

I Yvert 305. Uitgifte van 1935. Uitgegeven naar 
aanleiding van het 300-jarig bestaan van de Académie 
Frangaise. Men noemt dit zegel gewoonlijk het zegel 
van Richelieu. 
Richelieu, die eigenlijk Armand du Plessis heette, 
was de stichter van de Académie. Het zegel is ont
worpen door Ouvré naar een schilderij van Philippe de 
Champaigne, dat zich bevindt in het Louvre. 

Het bijzondere van dit zegel is de kleur. Deze moest 
feitelijk blauw zijn, want fr. 1,50 was het porto voor 
het buitenland, en daarvoor geldt in het algemeen de 
kleur blauw. Men heeft echter de kleur karmijn ge
kozen vanwege het kardinaalschap van Richelieu. 

Verder vertoont dit zegel een merkwaardige fout. 
Op het gebouw van de Académie staat een koepel 
en daardoor kreeg de Académie de volksnaam „la 
Coupole". Vandaar, dat op het zegelbeeld het hoofd 
van Richelieu onder een koepel is geplaatst. Echter, 
ten tijde van Richelieu bestond die koepel nog niet. Die 
is pas later op het gebouw geplaatst tijdens Mazarin! 
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II. Yvert 341 en 342. Descartes. 
Deze was een beroemd wiskundige en philosoof. 

Hij was de grondlegger van de logica en zijn werk, 
dat de naam droeg „Discours de la methode" wordt 
wel eens de Magna Oharta van de moderne wijsbe
geerte genoemd. Naar aanleiding van het 300-jarig 
bestaan van dit werk verscheen op 22 April 1937 een 
herdenkingszegel, Yvert no. 341, maar op het boek
werk, dat zich bevindt achter het hoofd van Descartes, 
staat te lezen „Discours sur la methode". Dat was 
natuurlijk een lelijke fout, en men was eerst van 
plan de hele emissie te vernietigen, en een verbeterde 
oplaag te doen verschijnen. Die verbeterde oplaag, 
Yvert no. 342, verscheen op 28 Mei 1937, maar om 
speculatie te voorkomen, heeft men de eerste oplaag 
ook ntiaar gewooon verkocht naast de tweede. 
Deze zegels bevatten echter nog een andere fout. Als 
men de „kop" van Descartes beschouwt, dan blijkt het 
licht in te vallen van rechts. Maar op het boekwerk 
valt ook een schaduw, namelijk van de veren pen. En 
die schaduw kan alleen ontstaan, als het licht van links 
invalt. 

Naar aanleiding van het stukje „Uit de oude Doos" 
— Wetenswaardigheden en Merkwaardigheden — 
voorkomende in ons Aprilnummer op blz. 81 meldt 
de Heer M. Respaud uit Parijs ons, dat het daar ver
melde omtrent de geldigheid van vroegere postzegel
uitgiften niet geheel juist is. Volgens zijn mededeling 
zijn alle in Frankrijk uitgegeven postzegels nog voor 
frankering geldig met uitzondering echter van de 
volgende: de zegels met toeslag voor de Amortisatie
kas (Caisse d'Amortissement) omdat deze niet door de 
P.T.T. maar onder verantwoordelijkheid van een 
ander ministerie zijn uitgegeven; 

de zegels van de Olympische spelen 1924; om de 
zelfde reden; 
de postzegels met de afbeelding van maarschalk Pétain; 
om politieke reden. 

Wat de zegels met reclame 
Mineraline en Phena betreft 
deelt genoemde Heer ons 
mede, dat het zegel met re
clame „Mineraline" reeds lang 
zelfs bij de gemiddelde verza
melaars bekend was in de 
bekende carnets, terwijl daar
entegen het zegel met de 
„Phena"-reclame onbekend 
was en later werd geweigerd. 
Thans zijn beide zegels met 
deze reclame-aanhangsels bij 

de verzame
laars bekend, 
maar wordt 't 

yil"*ftXHijr'; Phena-zegel in 
rilntKÄLIifi de catalogi niet 
L»-̂  .«*.«i.j opgenomen. 

De prijs van 
de Phena-zegel 
blijft dan ook 
achter bij de 
Mineraline. 

FRANKEER 
PHILATELISTISCH !! 

WANNEER WAREN GEMENGDE FRANKERINGEN 
VAN DE NIEUWE SAARGEBIED-UITGIFTEN 

MOGELIJK ? 
door H. H. Engrelhardt 

(Met toestemming van de schrijver uit het 
Duits vertaald) 

Hoewel het postbedrijf van het Saargebied van tijd 
tot tijd een zeer betreurenswaardige activiteit aan de 
dag legt in het scheppen van nieuwe speciale post
zegels, heeft toch het verzamelgebied „Saar" geens
zins aan geliefdheid ingeboet. — Het bewijs voor deze 
conclusie leverden de jongstleden postzegeltentoon
stellingen, die in zeer opmerkelijke hoeveelheden 
zulke verzamelingen toonden. 

Helaas bemoeit een groot deel van de verzamelaars 
zich, juist bij een dergelijk in verhouding klein en 
thans nog te verkrijgen speciaalgebied, nog te weinig 
met de uitbeelding van de postale geschiedenis. — 
Deze kan wel het best door postzegels op brief wor
den gedocumenteerd. En hierbij zijn het o.a. de ge
mengde frankeringen, die de veelvuldige wijzigingen 
van de portokosten, maar ook van de muntstandaard 
duidelijk en interessant aan de dag doen treden. 

Jammer genoeg zijn de voor de postzege^verzame-
laars zo gewichtige data ten dele in de catalogi nog 
niet opgenomen. — De hier volgende opstelling zal 
derhalve een leemte aanvullen. 

Vanaf 1 September 1945 werd het postverkeer in 
de gezamenlijke Franse zone en zo ook in het Saar
gebied ter hand genomen. — Er waren toen nog geen 
postzegels, zodat het stempel „Gebühr bezahlt" te hulp 
moest komen. Ook, nadat vanaf December 1945 enkele 
waarden van de eerste Franse zone-uitgave (Wapens) 
verschenen, treffen we zulke zegels nog veelvuldig 
tezamen of naast het „Bezahlt"-stempel aan, daar 
door gebrek aan postzegels dikwijls geen postzegel'j 
verstrekt konden worden. 

Briefkaarten met 6 pf — en brieven met 12 pf — 
frankering uit deze tijd tot 1 Maart 1946 zijn voor de 
verzamelaars van postzegels-op-brief een kleine zeld
zaamheid, daar ook hiet weer deze eerste toenmalige 
postzegelgroet voor het grootste gedeelte in het 
afweekbad terecht kwam en de gehele stukken 
slechts nauwelijks in verzamelaarskringen behouden 
zijn gebleven. 

Vanaf 1 Maart 1946 werden, zoals bekend, de Duitse 
portheffingen- overeenkomstig het Contróleraads-
besluit met 100% (voor het buitenland vanaf 1 April 
1946 zelfs 200%) verhoogd. 

In het voorjaar van 1947 besloot de Franse bezet
tingsmacht de diverse landen in haar zone afzonder
lijke postzegeluitgiften te verschaffen en begon zij op 
20 Januari 1947 met de beide aanvangswaarden van 
de eerste Saargebied-uitgifte. 

Deze waarden werden in de loop van hun geldig
heid in twee muntsoorten uitgegeven, nl. tot Juni 1947 
in Rijksmark en Rijkspenning en vanaf Juni 1947 in 
Saarmark en Saarpenning. 

Zoals bekend zou laatstgenoemde muntsoort op een 
nieuwe oplage van deze postzegels tot uitdrukking 
worden gebracht (1 SM), maar door de op 20 Novem
ber 1947 gevolgde nieuwe omrekening van de Saar-
Markmunt op de Franse franc, kwam deze niet meer 
op de voorgenomen wijze in het verkeer. 

Konden dientengevolge tot op 20 November voor ge
mengde frankering de wapen- en Ie Saar-uitgifte 
worden gebruikt, zo ontstond in de tijd van 20 tot 27 
November 1947 een verdere mogelijkheid door met de 
nieuwe opdrukzegels, dat is de tweede Saar-uitgifte, 
drie muntsoorten in een enkele frankering te vereni
gen. Zulke brieven met Rijksmark, Saarmark en 
Francwaarde zullen door de korte termijn wel kleine 
zeldzaamheden zijn. 
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Deze Provisorien, wier opdruk voor een deel op de 
eerste Saaruitgifte, maar voor het grootste deel 
echter op de juist opgeleverde naoplage werd aan
gebracht —■ iets waarop we hier niet verder zullen 
ingaan —■ werden op 31 Maart 1948 van de loketten 
terug genomen en bleven frankeergeldig tot 31 Mei 
1948. 

Op 1 April 1948 verscheen de derde Saaruitgifte 
met de aanduiding „SaarPost" nu in francmunt
soort. De tijd van 1 April tot 31 Mei bracht daardoor 
gemengde frankeringen van deze provisoriën en de 
derde uitgifte. 

Om de verzamelaars een mogelijkheid tot toetsing 
van de portokosten te bieden, worden hieronder de 
verschillende wijzigingen aangegeven: 

Datum 

1— 9—'45 
1— 3—'46 
1— 4—'46 
1—1 9—'47 

20—11—'47 
22— 9—'48 

1—12—'48 
12— 1—'49 
1— 5—'51 

1— 9—'45 
1— 3—'46 
1— 4—'46 
1— 9—'47 

20^11—'47 
22— 9—'48 

1—12—.'48 
12— 1—'49 

1 _ 5—'51 

D r u k w . 
3 pf. 
6 pf. 
6 pf. 
6 pf. 
2 fr. 
3 fr. 
3 fr. 
5 fr. 
5 fr. 

15 pf. 
10 pf. 
2 fr. 
4 fr. 
5 fr. 
5 fr. 
6 fr. 

Binnen land : 
Briefk. 

6 pf. 
12 pf. 
12 pf. 
12 pf. 

5 fr. 
8 fr. 
8 fr. 

12 fr. 
12 fr. 

Bui t en land : 
— 
— 

45 pf. 
30 pf. 
6 fr. 

12 fr. 
15 fr. 
15 fr. 
18 fr. 

Brievei 
12 pf. 
24 pf. 
24 pf. 
24 pf. 

6 fr. 
10 fr. 
10 fr. 
15 fr. 
15 fr. 

— 
— 

73 pf. 
50 pf. 
10 fr. 
18 fr. 
25 fr. 
25 fr. 
30 fr. 

Met de invoering van het francmuntstelsel golden 
van het Saargebied naar Frankrijk de binnenlandse 
tarieven, terwijl de tot dan geldende binnenlandse 
tarieven naar Duitsland vanaf 1 Mei 1948 ophielden 
en Duitsland tot postaalbuitenland werd verklaard. 

Vanaf 2 April 1949 verscheen de als zodanig ver
melde eerste waarde van een nieuwe duurzame serie, 
nl. 15 fr. (Universiteit), maar het bleef bij deze ene 
zegel. De eigenlijke vierde Saaruitgifte (nu weer met 
de aanduiding „Saar") verscheen eerst op 1 December 
1949 aan de loketten en werd met grote tussenpozen 
volledig gemaakt, zulks al naar gelang van het opge
bruikt geraken der waarden van de derde uitgifte. 
Dientengevolge zijn gemengde frankeringen van derde 
en vierde Saaruitgiften voortdurend aan te treffen. 

Mogen deze regels vele Saargebiedverzamelaars een 
aansporing zijn om hun verzameling door het invoegen 
van interessante brieven een nieuw aanzien te geven. 

Cyprus 
Onlangs werd door onze Hoofdredacteur 
in een artikel terloops melding gemaakt 
van fiscaalzegels van Cyprus met hand
stempelopdruk "Postal Surcharge". 
Volgens de heer Brun (zie zijn mede
deling in de l'Echo de la Timbrologie no. 
1168) hebben aldus overdrukte zegels 
dienst gedaan als controlezegels voor 
verrekening van postale verrichtingen 
tussen het centrale postkantoor van de 
kolonie en andere kantoren. Sommige 
dezer zegels dragen de initialen van de 

chiefpostmaster uit de tijd van omstreeks 1883: J. A. B. 
De opdrukken werden met handstempel aangebracht 
in horizontale, diagonale of kopstaande stand. 

De aldus overdrukte zegels blijken dus geen fiscaal
zegels te zijn, doch zijn als dienstzegels gangbaar ge
weest in de officiële interne postdienst. 

Wij geven hierbij de afbeelding van zulk een zegel, 
afgestempeld Larnaca 1883 (een kleine plaats aan de 
zuidkust van het eiland) waardeinschrift 1 Piastre. 
Men zoekt deze zegels tevergeefs in alle catalogi. 

L. FRENKEL 

IETS OVER PLAATFOUTENNUMMERS DER 
PORTZEGELS IN DE „LEIDRAAD" EN HET 

„HANDBOEK" 

In het „Handboek der Postwaarden van Ned. 
Indië, deel II, hetwelk handelt over de Portzegels 
van Ned. Indië en Nederland, vinden wij afbeeldingen 
van alle gevonden plaatfouten. Zij zijn genummerd en 
de, bij de verschillende drukken behorende, tabellen 
geven tevens aan, waar de fouten op de gehele vellen 
te vinden zijn, resp. waren. Dit mede ten behoeve 
van hen, die uit losse zegels een gehele plaat willen 
samenstellen. 

Het „Handboek" verscheen in het begin van de 
tweede helft van 1925. (De Fa. Enschede te Haarlem, 
die de uitgave verzorgde, heeft verzuimd, het jaar van 
uitgifte te vermelden). Ruim twee jaar vóórdien, in 
1923, was de „Leidraad", die ook een aantal plaat
fouten der portzegels van Nederland beschreef en 
afbeeldde, uitgekomen. Dit laatste werkje wilde alleen 
maar dienen tot „Leidraad" van de Speciaal
verzamelaar van Nederland. Uit de toen reeds bekende 
Plaatfouten der verschillende uitgiften werd een keus 
gedaan. Vandaar, dat de nummeringen grote hiaten te 
zien geven. Natuurlijk werden de meest in het oog 
vallende Plaatfouten vermeldenswaard geacht. 

Wie én de „Leidraad" én het „Handboek" bezit 
zal wel bemerkt hebben, dat dezelfde plaatfouten in 
beide werken met verschillende nummers worden 
aangegeven. Zulks kan aanleiding zijn tot talrijke 
vergissingen. Dit is erg jammer en had gemakkelijk 
voorkomen kunnen worden. De „Leidraad" kon zich 
van de gegevens van het „Handboek" moeilijk iets 
aantrekken. Hij verscheen immers, als uitgave van 
de Ned. Bond, ruim twee jaar vóór het „Handboek". 
Dit laatste, 'n uitgave van de „Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars", heeft zich van de 
,,Leidraad" ook niets aangetrokken en vandaar het 
verschil in nummering der Plaatfouten. Wel heeft de 
Commissie van samenstelling van het „Handboek" mij 
destijds verzocht, mijn gegevens ter beschikking te 
willen stellen, hetwelk ik ook gedaan heb. Maar tot 
een gelijke nummering is bedoelde commissie, zoals 
later zou blijken, niet overgegaan. 

Ten behoeve der verzamelaars dezer fouten leek 
het mij gewenst, eens een staatje te geven met de 
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nummers van de „Leidraad" en daarbij de nummers 
van het „Handboek". Tevens is het dan een kleine 
moeite, daarbij te vermelden de juiste plaats van het 
zegel in het vel. Het hieronder volgende staatje heeft 
betrekking op de plaatfouten van de le druk van de 
Portzegels van 1896, te vinden op bladzijde 81 van de 
„Leidraad". Wie dit werkje bezit, kan gemakkelijk 
de nummers van het „Handboek" naast die van de 
„Leidraad" plaatsen en de plaats van het zegel op 
het vel daar nog aan toevoegen. Fout 40 is om onbe
kende reden in de prijslijst van de „Leidraad" ver
zuimd. U vindt dit nummer thans in onderstaand 
lijstje. De prijzen van No. 40 zijn gelijk te stellen met 
die van No. 16. Hierbij wil ik opmerken, dat alle prij
zen in de „Leidraad" natuurlijk, na verloop van 
bijna dertig jaar, geen reële betekenis meer hebben. 
Wel kunnen zij echter nog steeds dienen als basis ener 
onderlinge verhouding. 

Mocht er interesse voor deze „bijschrijvingen" be
staan, dan zou dit kunnen blijken, door mij zulks te 
berichten. Met goedvinden van onze Hoofdredacteur 
zouden meerdere van zulke lijstjes kunnen volgen. 

Plaatfouten der Portzegels van 1896 le druk 
Leidraad bladz. 81 

Handboek bladz. 174 en 175 
Fout No. 
Leiddraad 

12 
16 
20 
27 
40 
44 
47 
48 
68 
75 
78 
79 

Fout No. 
Handboek 

21 
69 
57 
50 

23, 24 
101 
102 
79 
299 
90 
3 
16 

Plaats in het vel 
van 200 zegels 
4, 54, 104, 154 
10, 60, 110, 160 
14 
25, 75, 125, 175 
43, 93, 143, 193 
45, 95, 145, 195 

80 
82 

130 
154 
171 

1 
F. H. M. POST, Utrecht, Maliebaan 104. 

Philatelistisch allerlei 
Frankrijk is een origineel land, vooral op kunstge

bied, en daar de postzegels tot op zekere hoogte ook 
tot dit terrein behoren, verwondert het ons niet, dat 
ook de P.T.T. in deze niet ten achter blijft door op 
dit gebied te trachten de geest fris te houden. Dat zij 
dit thans op bijzondere wijze tracht te doen, vinden 
we vermeld in het blad Le Timbre, waar dit mededeling 
doet van een schrijven van de minister van de P.T.T., 
zulks in overleg met zijn ambtgenoot voor nationale 
opvoeding, waarbij de leerlingen van de onderwijs
instellingen le en 2e graad en van de technische 
scholen worden uitgenodigd mede te doen aan een 
wedstrijd voor ontwerpen van nieuwe postzegels. 
Natuurlijk zijn onze verwachtingen, evenals die van 
onze Franse collega van voornoemd blad, niet hoog 
gespannen, al verwachten we dan niet, zoals deze doet, 
tekeningen te zullen zien in de trant van Mickey-
Mouse of iets dergelijks. Toch kijken wij gaarne verder 
dan de in te leveren tekeningen, want het kan o.i. niet 
missen of een dergelijke wedstrijd zal een goed middel 
zijn om de aandacht van de jeugd eens te vestigen 
op het aestetische van de postzegel en alles wat daar
mede samenhangt. Een goed begrip van deze zaken 
bij de jeugd zal zeker de gehele philatelie ten goede 
komen, en wie weet wat er nog te voorschijn wordt 
gebracht door onze „moderne" jeugd. 

Oostenrijk heeft weer een stap in de goede richting 
gedaan. In een onzer vorige nummers hebben we 
reeds melding gemaakt van de maatregel der Oosten
rijkse P.T.T. om onder de zegels welke (zoals daar 
mogelijk is) op privaatstukken kunnen worden aan
gebracht, de tekst te vermelden van het besluit waarop 
de zegelafdruk berust, zulks ter voorkoming van het 
verhandelen dezer stukken, nadat zij uitgeknipt zijn, 
als ongetande zegels. Deze maatregel schijnt echter 
nog niet afdoende te zijn geweest en er is daarom met 
onmiddellijke ingang afgekondigd, dat voor dergelijke 
zegeldrukken alleen nog maar de landschappen-serie 
in rood of violet en de klederdrachtenserie in aanmer
king kunnen komen. Herdenkings- of gelegenheids-
zegels e.d. worden daartoe niet meer toegelaten. 

In een vorig nummer hebben we ook melding ge
maakt van de verkoop in veiling van een collectie 
doubletten uit de verzameling van de koning van 
Egypte. Nu lazen we, dat deze veiling, welke door de 
firma J. en H. Stolow te New York werd gehouden, 
en welke 5.616 kavels omvatte, een bedrag van 
$ 167.500 heeft opgebracht. Om enkele voorbeelden 
te noemen: een blok van 4 stuks Rusland 7 roebel, 
zwart en geel, met kopstaand middenstuk, bracht 
? 1.600 op. Vier kavels van de bekende Duitse „Vineta" 
(Yv. no. 65) brachten $ 1.330 op en het £ 1. opdruk 
I.R. Official van Engeland (met certificaat van de 
Koninklijke) wist het tot $ 415 te brengen, terwijl 
de 1 franc, vermiljoen van Frankrijk zelfs een op
brengst van $ 1.500 bereikte. 

Nu de U.N. eigen zegels gaat uitgeven, zoals in de 
rubriek Nieuwe Uitgiften wordt vermeld, willen we 
toch nog een en ander hieromtrent mededelen, dat 
moeilijk in genoemde rubriek kon worden opgenomen. 

De uit te geven postzegels zullen alleen verkrijgbaar 
zijn en alleen worden gebruikt op het hoofdkwartier 
van de U.N. te New York. Onder de voorschriften van 
de speciale post-overeenkomst tussen de U.S.A. en de 
U.N. zal deze postdienst alleen worden uitgevoerd 
door het U.S. post-department, zulks ten behoeve 
van de U.N. De zegels worden aan dit kantoor door 
de U.N. post-administratie geleverd en zijn zij ook 
voor Philatelisten aldaar verkrijgbaar door bestelling 
per post. De zegels zijn alleen geldig voor frankering 
indien de afstempeling plaats heeft op het hoofd
kwartier der U.N. De U.N. zal zelf deze zegels ge
bruiken voor haar officiële correspondentie en kunnen 
particulieren deze zegels eveneens voor hun post ge
bruiken mits deze op voornoemd kantoor wordt gepost. 

De U.N. post-administratie is erkend door de U.P.U. 
overeenkomstig een besluit van het Uitvoerend en Ver-
bindings Comité van de U.P.U. te Locarno in 1948 
genomen en bevestigd te St. Gallen in 1951 luidende: 
„De U.N. mag, zonder lid te zijn van de U.P.U., een 
afzonderlijke post-admänistratie vestigen, behorende 
tot de U.P.U. . . " 

Hierdoor zijn dus de door de U.N. uit te geven 
postzegels volledig erkend en geldig in het internatio
naal verkeer in de bij de U.P.U. aangesloten landen. 

In de Berner Briefmarken Zeitung van vorige 
maand troffen we een mededeling aan, welke zeker 
de moeite waard is om ook hier vermeld te worden, 
teneinde eventuele slachtoffers te voorkomen. Het 
betreft hier het bericht omtrent een postzegel-uitgifte 
van de Exil-regering van Kroatië te Montevideo 
(Uruguay), ter gelegenheid van de 10e verjaardag van 
de bevrijding van Kroatië (10.IV.1941/10.IV.1951). 
Deze jubileumserie bestaat uit 6 zegels in de waarden 
1.2.5.10.20 en 30 Kuna en heeft een oplage van 30.000 
series. De zegels, welke een afmeting hebben van 
41x36 mm geven diverse afbeeldingen zoals een 
scène uit de bevrijdingsstrijd in Zagreb, een gezicht 
op de stad Split, het klooster van Siroko Brijeg, een 

http://10.IV.1941/10.IV.1951
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gezicht op de stad Serajewo, het Kroatisch parle
mentsgebouw, en een soldatenkerkhof. Voornoemd 
blad heeft de verzekering van het secretariaat van 
genoemde regering als zou de staat Kroatië steeds 
bij de U.P.U. zijn aangesloten, aan deze instelling 
voorgelegd met enkele andere vragen omtrent de gel
digheid van deze zegels in internationaal verkeer. 
Het antwoord van de U.P.U. was ondubbelzinnig een 
ontkenning van alle geldigheid. Men zij dus op zijn 
hoede voor deze plaatjes. 

Onder het opschrift „Philatelie und Strafrecht" 
werd in de Neue Zürcher Zeitung van Vrijdag 9 Maart 
j.1., welke Dr. Feriz te Amsterdam ons ter kennisne
ming toezond, een zowel uit het oogpunt van philatelie 
als uit strafrechtelijk oogpunt interessante verhan
deling over een voor het Zürcher Obergericht plaats 
gehad hebbende strafzaak vermeld. Hat betrof hier de 
daad van een postambtenaar, die op verzoek van een 
kennis een aantal niet meer frankeergeldige Pro-Ju-
ventute postzegels en andere gelegenheidsuitgiften, van 
teruggestelde datum-stempel had voorzien. Hoewel de 
wettelijke voorschriften in Zwitserland niet overeen
stemmen met de Nederlandse en dus een vergelijking 
niet geheel opgaat, ging toch ook hier de postambtenaar 
niet ongestraft naar huis, en kreeg hij, behalve zijn 
ontslag, ook nog 7 maanden gevangenisstraf voor
waardelijk met een proeftijd van drie jaar. De uit
spraak viel op grond van „Urkundenfälschung", dat 
is dus overeenkomende met onze „valsheid in ge
schrifte". 

De „vriend" die de postambtenaar tot diens daad 
had bewogen, kreeg 3 maanden onvoorwaardelijk. 

Alleen doordat een postzegelhandelaar, die enkele 
der zegels van de „vriend" had gekocht, op een 
stempel een cijfer ontdekte dat niet in overeenstem
ming was met het stempel dat op de zegel diende voor 
te komen, kwam deze knoeierij aan het licht. 

Het ingezonden stuk in ons vorige nummer van 
„Senex" en het daaronder gestelde van de hand van 
de Heer Poulie heeft sommige verzamelaars niet kun
nen bevredigen, iets wat niet te verwonderen is, aan
gezien hier de bona-fide verzamelaar in zijn ruil wordt 
belemmerd, omdat er deviezenknoeiers zijn, zodat de 
goeden mét de kwaden moeten lijden ; een systeem 
dat door onze bezetters in de laatste oorlog zo vaak 
werd toegepast en daardoor zeker niet aan waardering 
heeft gewonnen. 

Het ligt niet in de bedoeling hier thans verder op in 
te gaan, maar nu wij in de Schweizer Briefmarken-
Zeitung Van Juni 1951 op blz. 155 de regeling lazen 
welke in Engeland voor de postzegelverzamelaars is 
ingevoerd, vragen we ons ernstig af waarom hier in 
Nederland een dergelijke regeling niet mogelijk is. In 
Engeland is de uitvoering van de voorschriften geheel 
in handen gelegd van de British Philatelie Association 
Ltd te Londen. Zou de Nederlandse Bond van Vereni
gingen van Postzegelverzamelaars niet een gelijk ver
trouwen geschonken kunnen worden? Wij weten zeker 
dat de Bond die taak gaarne zou aanvaarden en 
serieus zou uitvoeren, waardoor wellicht menige smok-
kelarij voorkomen zou worden, terwijl bovendien de 
ambtelijke werkzaamheden er door zouden worden 
verlicht. 

Wij geven hier een vertaling van de hoofdzaken van 
dit besluit, dat door de Board of Trade (Ministerie 
van Handel) op 26 April j.1. werd genomen, en betrek
king heeft op de in- en uitvoer van postzegels en 
philatelistische benodigdheden. Het besluit trad op 1 
Mei j.1. in werking. 

Invoer van bovengenoemde voorwerpen is zonder 
meer toegelaten wanneer daarvoor noch betaling, noch 
enige andere prestatie wordt gevorderd. 

Ruil- en handelsverkeer — met uitzondering van 

enige verder te noemen landen — is eveneens vrij, 
maar moeten de zendingen worden geadresseerd aan 
de British Philatelie Ass. Ltd. te London, WC. 1, Ber
ners Street 3, onder overlegging van een gedetailleer
de opgave van de waarden en de soort van tegenpres
tatie (ruil,betaling). Wanneer betaling volgt, dan moet 
de Br. Phil. Ass. de rekening goedkeuren en dient deze 
als bewijs voor voldoening van de schuld overeen
komstig de Deviezenvoorschriften. 

Niet toegelaten voor het vrije handelsverkeer zijn 
postfrisse uitgiften van de volgende landen: Albanië, 
Argentinië, Bolivië, Bulgarije, Canada, Costa Rica, 
Duitsland (Russische zone). Dominicaanse Repu
bliek, Ecuador, Frans Somaliland, Guatemala, Haïti, 
Honduras, Iran, Japan, Joegoslavië, Columbië, Korea, 
Cuba, Liberia, Mexico, Nicaraguay, Panama, Philip-
pijnen. Polen, Roemenië, Salvador, Tanger, Tsjecho-
slowakije, Hongarije, USA, USSR en Venezuela. 

Dezelfde beperking geldt ook voor gebruikte post
zegels en verzamelingen voor zover zij afkomstig zijn 
van eigenaars in deze landen. 

Wederrechtelijke invoer van postzegels en phil. 
benodigdheden wordt met boete gestraft; de zending 
kan verbeurd worden verklaard. 

De uitvoer is naar alle landen, met uitzondering 
van de landen behorende tot het Gemenebest (zonder 
Canada), slechts geoorloofd met toestemming van de 
Br. Phil. Ass. Ltd., die namens het Handelsministerie 
is belast met het toezicht over de in- en uitvoer. 

LITERATUUR 
FINLAND-POSTZEGELALBUM. UitffeveriJ DAVO, 
Nieuwstraat 78 te Deventer. Schroefband f 10.—, klem-
band f 12,50. 

Ondanks de prachtige uitvoering in donkerblauwe 
band met landswapen en de uitvoering op mooi dik 
wit albumpapier, wordl deze album voor de boven
vermelde lage prijs aan de verzam.elaars aangeboden. 
Eenvoudig van opzet (hoofdzakelijk naar de Yvert-
catalogus) zonder bijnummers, is deze album voor 
iedere verzamelaar geschikt, want hij die iets meer 
specialiseert of enkele onderdelen uitgebreider wil 
opzetten, kan door tussenvoeging van overeenkomstige 
blanco bladen, welke bij de uitgever verkrijgbaar zijn, 
deze album naar hartelust uitbreiden en toch een fraai 
geheel behouden. 

Reeds zagen enkele albums in deze uitgave het licht 
(zie de advertenties in dit blad) waarbij dit album 
zich fraai aansluit, zodat deze albums, tezamen met 
die waarvan de uitgave in voorbereiding is, een 
prachtige en zeer bruikbare reeks gaan vormen, welke 
bij iedere verzamelaar zeker van harte welkom zal zijn. 

Wij wensen de uitgever van harte toe, dat deze al
bums zulk een aftrek bij de verzamelaars mogen 
hebben, dat hen daardoor weldra alle landen van 
Europa ter beschikking zullen staan. N. 

HET NEDERLANDSCHE POSTMUSEUM. 
Jaarverslag 1950. 

Weer ligt een jaarverslag van deze stichting voor ons, 
thans over het jaar 1950, zijnde het eerste jaar na de 
bevrijding waarop het museum elke dag voor het pu
bliek geopend is geweest. Hoe belangrijk deze open
stelling wel is, moge voldoende blijken uit het feit, dat 
het museum in het verslagjaar door ruim 10.000 per
sonen werd bezocht, waaronder zeer velen in groeps
verband. Het bestuur der stichting geeft in haar verslag 
blijk de ogen geopend te houden voor alles wat het 
museum ten goede kan komen. Jammer dat de na-
sporingen naar een oud postvalies zonder gunstig 
resultaat bleven. 

Zoals gebruikelijk, is ook dit jaarverslag weer ver-
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rijkt met een paar interessante bijlagen, waarvan voor 
de posthistorie-liefhebber zeker het artikel van de 
hand van Mr W. J. M. Benschop over „Bevordering 
van het vreemdelingenverkeer in 1761: plan voor een 
Paardenposterij van Jacques Le Jeune", wel het meest 
interessante is. Wij kunnen dan ook niet nalaten de 
liefhebbers van posthistorie de aanschaffing van dit 
jaarverslag aan te raden. Het is voor de luttele prijs 
van 75 cent bij genoemde stichting (giro 162000) ver
krijgbaar. N. 

Voor mij ligt Publicatie No. 1 van de Contact-
Commissie voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland getiteld: 

ORGANISATIE EN WERKWIJZE VAN ENIGE 
JEUGD-POSTZEGELVERENIGINGEN 

IN NEDERLAND 
door W. de Bodt en N. Ph. Glaudemans 

Voor de buitenwereld — dus voor alle verzamelaars, 
die buiten het intieme leven der jeugdverenigingen 
staan — is dit het eerste tastbare en zichtbare bewijs 
van de grote activiteit dezer Contact Commissie. Op 
de 38 pagina's, die deze brochure telt, nemen de beide 
schrijvers — de leiders van jeugdclub 's-Hertogen-
bosch — ons via een inleiding en de omvang van het 
onderzoek mee naar de resultaten van het onderzoek. 
Niet alleen de verenigingen als zodanig, maar ook 
hun leden, hun leiders en bovenal hun werkwijzen 
worden uitvoerig besproken. Interessante mededelin
gen, die iedere rechtgeaarde philatelist en jeugdvriend 
belang moeten inboezemen. Een knap stuk werk van 
de jeugdafdeling 's Hertogenbosch, die bovendien in 
haar besluit nog alle medewerking toezegt — indien 
mogelijk en waar nodig —i opdat over jaren kan wor
den getuigd, dat Nederland een land is, waar men 
niet alleen postzegels verzamelt, doch waar men er 
ook iets van w e e t . . . . en waar men „vakkundig ver
zamelt." 

Daaraan kunt ook U meewerken door deze brochure 
bij de Contact-Commissie te bestellen. De kosten be
dragen slechts ƒ 1,—, over te maken op postrekening 
317628 ten name van J. G. Straatman, penningmeester 
der Contact-Commissie te Zuilen, Bessemerlaan 4. 
Toont Uw grote belangstelling voor de verzamelende 
jeugd door zo'n boekje tegen kostprijs te bestellen. 

K. E. König. 
OPGAVE VAN ARTIKELEN IN BUITENLANDSE 

TIJDSCHRIFTEN 
Le Philateliste Beige, no. 54 Juli/Aug. 1951. 

Studie van de platen „medaljon" (vervolg). 
De 10 centimes plaat I. 
De postzegels van de Belgische Congo, le hoofdstuk. 
Argentinië. De uitgifte „Rivadavia" in 1864-1872 
(vervolg). 
Heeft men zich bediend van secondaire stempels bij 
de uitgifte van Ferdinand van Sicilië (1859)? 
P.P. en P.D. stempels van België. 
Een zeer samengestelde geschiedenis: Enghien -
Emile - Montmorency of 3 namen voor een zelfde 
gemeente. 
De eerste briefkaart van België (vervolg). 

Balasse Magazine, no. 76, Juli 1951. 
Onze epauletten (vervolg). 
Griekenland. Wat betreft de grote Mercurius-kop. 
Uitgifte genaamd „van Generaal Tomleur". 
Zegels van Belg. Congo met opdruk Ruanda of 
Urundi. 

Gibbons Stamp Monthij. No. 11, Juli 1951. 
De „One Cent" Brits Guiana 1856. 
Kwantiteit en kwaliteit. 
Betekenis van namen van landen en plaatsen in het 
postzegelalbum. 

The Stamp Collectors Fortnightly. Nos 1469/1470 
Juli 1951. 

John Palmer of Bath. 
Van de postale hervorming tot de grote tentoon
stelling. 
Moderne Deense variëteiten. 

La Vie Philatelique. No. 81 Juli/Aug. 1951. 
10e hoofdstuk van Constructieve Philatelie; sche
matische indeling van literatuur. 
De rouwzegels van Yougo Slavië met portret van 
Koning Alexander. 

L'Echo de la Timbrologie. No. 1171, Juli 1951. 
Wij hebben voor U bes tudeerd . . . . 
Caiman no. 18, China no. 74, Columbia no. 260. 

il Collezionista. No. 7, Juli/Aug. 1951. 
Vernietiging met twee-ringstempel (van zegels van 
Sardinië). 

Norsk Filatelistisk Tidsskrift. No. 6, Juni 1951. 
De Noorse postzegelboekjes. 
Baden en Württemberg 100 jaar. 
Licht betreffende Noorwegen nr 53 pi. VIII en pi. 
VII Gr. Type I. 

Svensk Filatelistisk Tidsskrift. No. 6, Juni 1951. 
Zweedse luchtpost 1939-'51. 

Schweizer Briefmarken Zeitung. No. 7, Juli 1951. 
De frankeerzegels van de Zwitserse Bondsspoor
wegen (slot). 
De disinfectie van brieven te Venetië ten tijde van 
de republiek en regering Lombardo-Veneto. 

Philately from Australia. No. 1, Maart 1951. 
Postdienst van de Royal Australian Air Force. 
De plaatsnaam- en datastempels op de beeldzegels 
van Tasmanië (1900-1912). 
De 1897-uitgifte van Tonga. 

India's Stamp Journal. No. 6, Juni 1951. 
De kanaal-eilanden en hun postzegeluitgiften (verv.) 

The American Philatelist. No. 9, Juni 1951. 
Burgeroorlog. Tekeningen van patriottische vlaggen. 
Haiti's „onderste boven" gebruikte zegels (Salomon-
uitgifte). 
Verkoopsbevordering van enveloppen met opgedrukt 
zegel. 
Twee toegevoegde stempels van de twee cent enve-
loppe-zegel van 1887-'94. 
Enige A.M.G.-uitgiften van Duitsland. 
De Luxemburgse „Intellectuelen". 
Postgeschiedenis van vóór de postzegels en Post-
merken van Newfoundland. 

Mekeel's Weekly Stamp News. Juni 1951. 
no. 22. Kamelen op de postzegel. 
no. 23. Hawaiian postzegel-eeuwfeest. 
no. 24. U.S. 1851-'57 uitgifte. 
no. 25. Sea Jug post (overboord geworpen post). 

The South African Philatelist. No. 6, Juni 1951. 
Enige matrijsproeven van de la Rue postzegel en 
portiabels koning Edward van Transvaal. 

DAVO 
J E U C D - A L B U M S 
Bij iedere postzegelhandelaar 
verkrijgbaar. 

UITGEVERIJ DAVO 
Nieuwstr. 78, Deventer, Tel. 4018 

Het volgend nummer verschijnt 18 September 19^1-
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200.000 catalogi verzonden 
236.000 veilingkavels afgeslagen 

1.000.000 folo-platen verzonden 

Z E G G E N D E Z E C I J F E R S U N I E T S ? 
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TE KOOP GEVRAAGD door 
verzamelaar : P o s t a l e a l -
s tempelingen, geb r . op Ned. 
grondgebied p l .m. 1650 to t 
heden, zoals b r i e v e n zonder 
zegoLs (oude a r ch i even ) , l ang-
stempels. spoors tempe l s , 
scheepspost (ook Ned . boot-
stempels op b u i t e n l . zegels) 
veldpost, , ,Nie t ig-af geschre
ven" op s t ra fpor tzegeU, 
, ,Deutsche D i e n s t p o s t Nieder 
lande" e.a. n i e t veelvuldig 
voorkomende s t empe l s . Btt 
voorkeur op g e h e l e enve
loppen of k a a r t e n , eventueel 
ook op b r i e f s t u k k e n . Aan
biedingen (geen bu i t en l . s t em
pels, tenzij op Ned . zegels) , 
liefst met toezend ing en pri js
opgave aan A. v. d. W I L L I 
GEN. L a a n v a n P o o t 194, 
' s -Gra \ enhage . 

T E K O O P O F I N R U I L 
'GEVRAAGD: F r a n k r i j k 1849/ 

1900 zegels los en op brief 
met speciale s t e m p e l s : p a q u e -
bot.'!, ba l lons mon té s , corps 
expodit ionnaire , Levan t , enz. ; 
bijzondere t a n d i n g e n : Süsse, 
ClaniPCpy. enz , zomede de 
zegels 701a-701t. Oostenrijk 
1850/8,^ zogels m e t fraaie 
stempels en zege l s op brief. 
Geef in r u i l : O u d - L u x e m b u r g 
Memel. S O. Br ieven aan D. 
G N I J H O F , R J . Schimmel-
pennincks t raa t 10, Almelo. 
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• Adverteert 
in DIT blad! 

Mijn boekjes D O U B L E T T E N 
zijn beschikbaar voor ver
enigingen en par t icul ier . L a g e 
prijzen, zegels pr ima. Aan
vragen onder no. 73, B u r e a u 
van di t blad. 

AANGEBODEN: a l b u m Bel-
gië-Congo to t 1947. Ed i t ion 
Philac Bruxel les z.g.a. n ieuw 
f 16.— p lus postzegels t e g e n 
1 c. per fr. franc. C. Yvert . 
G. TURIEN, Vi l lapark 11, 
Venlo. 79 

BOD GEVRAAGD op p rach t -
ex. Sur iname 10 c. op 25 c. 
u l t ramar i jn (no. 32 A) onge
bruikt . Met Bondskeur . VALK 
Ccdcrs t raa t 60, ' s -Gravenhage 
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D I T I S E E N K O O P J E . De 
schaarse 45 cents oranje Kon. 
Ju l i ana . Spec. Cat 1951 f 0.30, 
nu f 0.04. Kon. Ju l i ana f 1.— 
voor f 0.02. Alles p r i m a ge
b r u i k t e exemplaren. Bestel
l ingen to t f 10.— plus porto. 
D. GROENEVELD, Ooster
w e g 82, Groningen. 76 

200 vers . ƒ0.85. 500 vers . 
ƒ 2.30, 1000 vers . ƒ 5.30 postz. 
Were ld , 600 vers . E u r o p a 
ƒ 3 . — , 1000 /7 .E0 u i t mtjn 
doubl franco. D . v. OMMEN 
Epe. Popu l ie ren laan , Pos t -

g i ro 132330. 

P A R T I C U L I E R VERZAMELAAR VRAAGT T E K O O P 
van par t icu l ie r (geen hande laar ) 

O N G E B K U I K T N E D E R L A N D & O.G. 
in u i t s lu i tend onberispeli jke post f r isse k w a 
li tei t in b lokken en los, evenwel a i t a ln i t end 
klassiek, zoals eers te , tweede, d e r d e en v ierde 
emissie (besl is t geen zegels n a 1900). 

Aanbiedingen onder No. 77 Bureau van di t b lad . 

— Zumstein Catalogi 1952 — Zumstein Catalogi 19S2 

ZIIMSTEIS CÄTALOIJI 1952 
verschönen begin September, geheel bijgewerkt 

EUROPA 1952 . . . '. ƒ 13.50 
Speciaal Cat. Zwitserland/Liechtenstein 1952 ƒ 8.25 

3 

O 

Kleine Cat. Zwitserland/Liechtenstein 1952 ƒ 1.15 ~ 

BESTEL REEDS NU! Verkrijgbaar bij alle erkende 
Porto extra. POSTZEGELHANDELAREN 

Vertegenw. v. NederL: Sutherland's Boeken Import, Postbus 430, Den Haag, tel. 722369 
Zumstein Catalogi 1952 — Zumstein Catalogi 1952 — Zumstein Catalogi 1952 



DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAMC 

TEL. 30261 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN 

WORDT GAARNE 
m s S ^ VOORSCHOT VERLEEND 

EERSTVOLGENDE VEILING: 
19, 21 en 22 September a.s. 
in GEB. „FKASCATI", NES 5963 
AMSTERDAM. 

Voor de RESTANTENDAG van deze veiling 
(Zaterdag 22 September) en voor onze veiling, 
welke einde October a.s. plaatsvindt, kan nog 
materiaal worden toegevoegd. 
RONDZENDING. Nieuwe aanvragen om zicht
zendingen zien wij wederom gaarne tegemoet. 
Steeds boekjes voorradig in diverse prijsklassen, 
aangepast aan het huidige prijspeil. 

INDONESIë (Compl. series onsrebr.) 
No. 167/70 f 2 50 298/03 f 0.50 349/50 f 0.35 
No. 226/27 £0.60 304/16 f3.75 351/58 f 1.70 
No. 230/34 f 1.40 322/30 f 3 . — 372/73 f 0.50 
No. 239/40 f 0.95 331/32 f8.50 374/83 f2.25 
No. 241/45 f 2.25 333 f 0.15 L p s t 1/5 f 5.50 
No. 266/71 f 1.80 337/44 f 1.50 L p s t 13 f6.50 
No. 290/92 f 5 50 347/48 f 0.25 L p s t 18 f 0.50 
No 293/97 f5.60 Hulpu i tg . Bandjerm. 40/41 f 10.— 
Beta l ing m e t bes te l l ing of onder r embours . Orde r s 
beneden f 5 . — por t i ext ra . Te koop gevr. Series Neder 
l and en Overz. Gcw. Aanbiedingen m. prijs worden om
gaand beantwoord . Tver t Cat . 1952 f 22.50 pi. 50 c. por t i 
Nederl. Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 316, Amste rdam C , Pos tg i ro 165298 

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

ALLE PHIL. BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost en Zuid

Nederlandse verzamelaar. 
■H- V E I L E N 

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

AANBIEDING INDONESIë 
322/330 ong. 1.90 gebr . 1.— 351/358 ong. 1.75 
331/332 ong. 8.50 gebr . 3.26 359 ong. 3 25 gebr 2 25 
337/344 ong. 1.60 360/361 ong 32.— 
345/346 ong. 35.— 
POSTZEGELHA»NDEL G. v. d. E I J N D E  I T B E C H T 
P e t r i s t r . 8 (Oog in AI)  Giro 498361  Telefoon 24082 
Te koop gevraagd verzamel ing of losse part i j zegels 

DIT IS GOEDKOOP! 
Elen a lbum Neder land en zijn Overzeese Gewesten onge
veer 185 pagina ' s . Met t ypen , t a n d i n g e n van post en 
portzegels , tevens alle p r i m a i r e fou td rukken , in kuns t 
lederen band en .schroef, de schroeven van buiten niet 
zichtbaar . Prijs ƒ12.50. Di to a l b u m klemband ƒ15.—. 
Hetzelfde a lbum zonder t y p e n en tandingen, wel de 
rol tandingen. Ben compleet a l b u m , pri js ƒ 8.—. F o r 
maten ongeveer 29 : 31 cm. R e e d s 30 Jaar verschijnen 
op de^e a lbums de supp lemen ten . 
500 verschil lende Neder l and e n Overz . Gewesten, p ros 
ƒ17 50. Neder land 1940 o n g e b r . 5, 7%, 10, 12^4. 15. 20, 
22y2, 25, 30 en 40 e t , p r o s 50 cent . 

J. MEBUS, Postzegelhandel, A'DAM 
HITIDENSTBAAT 13 (BU h e t Spn l ) - ^ Beëdigd Exper t 
Telefoon 37767 - P o s t g i r o 33045 - Gevestigd 1916 

EEN EXCtPTlONta 

MOOIE VEILING 
, 5 27 en 28 September 
^5' ^' „ Den Haag 

in Pomona » •'*' 
' R u i m 2000 kavels: 
Nederland en O.G. 

.,. iïïi^ - -« 
Fnöelse Kolonien 

P . C M " K Landenco.iect,es 
enz. 

Noordeinde f'^^^^.u 
Telefoon ^ 0 1 ^ '̂  — 

U.P.U. CATALOGUS 
vermeldende alle UPU series, „Berck" 
Franse Cat. Juist verschenen f 1.90 
YVERT WERELD 1952 . . . f22.50 

Frankrijk 1952 . . . f 2.60 
ZUMSTEIN EUROPA 1952 f 13.50 

„ Speciaal Cat. Zwitserland 1952 f 8.25 
„ Kleine Cat. Zwitserl./Liecht. 1952 f 1.15 

Verschijnen in September a.s. 
Voor UPU series alsmede diverse aanbiedingen 
Britse Kol. zie onze annonce Jul i nummer Ned. 
Maandbl. Curagao Krijgsgevangenen compl. 
postfris nog enkele series voor f 22.50 

SUTHERLAND ■ DEN HAAG 
Postbus 430 - Telefoon 722369 - Giro 77077 


