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NEDERLAND POSTFRIS 
1943 IJ^ cent zonder wmk. nr. 406a ƒ 15,— 
1940 Cour Permanente de Justice. Serie cpl. „ 27,50 

DE NIEUWE HEKKER PRIJSCOURANT 
Voor de zegels van Nederland en O.G. is juist ver
schenen met vele bijvoegingen en prijsveranderingen. 

Prijs 80 cent. 

IN ONZE BEGIN APRIL-VEILING KOMT O.M. 
ONDE5 , DE HAMER EEN PRACHTIGE AFDE
LING VERENIGDE STATEN, STERK GESPE
CIALISEERD. 

CATALOGUS GRATIS. 

HEKKER'S 
Rokin 10, AMSTERDAM. 

Postzegelhandel CV. 
Postgiro 21278 

CD 
El 
co 
E3 
co 

PHILEA BLANCO ALBUMS 
De omzet isÉiog steeds stijgende, aangezien er geen Hollands 
blanco album is dat in het gebruik beter voldoet dan JUIST 
dit album. Mooi papier, fraaie band, vlakke openligging. 
Wij hebben twee shorten, waarvan .vooral No. 2 het meest 
verkocht wordt, n.1.: 

Philea album 1 form. 27 x 32 schroefband, 
75 bladen houtvrij ivoorcarton ƒ 7,— 

Philea album 2 form. 27 x 32 schroefband, 
100 bladen houtvrij albumpapier ƒ 6,—. 

Dezelfde banden voor kwal. 1 of 2. BI. bladen st0Êi leverb. 
AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 

Hilversum, Surinamelaan 31, Giro 1700 
Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 151 bij de Paleisstraot-

Philea albums ook verkrijgbaar bij: H. v. d. Loo's Postzegel
handel, Herengr. 8, DeA^Haag; Postzegelh. Philadelphia, 
Kruisweg 43, Haarlem; R. B. de Jonge, Hoek Academieplein, 
Groningen; Postzegelh. Lafèbre, Leeuwenstr. 2a, Hilversum; 
Postzegelh. J. Riet, Minrebroedersstr. 2, Utrecht; Fa. Langen-
Dnessen, Klaasstraat 40, Venlo; J. P. Tesselaar, Alkmaar. 
Vraagt toezending van onze aanbieding Nr. 213 van Febr. 
•49 waarin NIEUWE UITGAVEN, REGERINGS-KILO'S 
EN DIVERSE KOOPJES aangeboden worden. 

/ 
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¥AKifl ©i îlDACïïDIE 
Mocht ik als Hoofdredacteur vorige maand de tolk zijn inzake 

een prettige mededeling voor de bij het Maandblad aangesloten 
verenigingen (niet-eigenaressen) wat de voor 1949 hoogstens te 
betalen prijs voor dit blad betrof, toch bleef daarbij toen een wens 
nog onvervuld. Immers sprak het vanzelf, dat men ook gaarne 
het blad weer als tolk van de handelaren zag door middel van de 
door hen geplaatste advertenties. Welnu, geachte lezer, deze wens 
kan nu ook in vervulling gaan, want de heren handelaren zijn 
door hun organisatie weder vrij gelaten wat het adverteren in 
ons blad betreft. Terwijl ik dit schrijf is het mij nog niet bekend 
in hoeverre van deze gelegenheid weer gebruik zal worden ge
maakt, doch ik heb goede hoop dat vele onzer vaste adverteerders 
van voorheen ook thans weer naar onze advertentiekolommen 
zullen terugkeren, en wij weder te zamen, ieder op zijn manier, 
de belangen der philatelie zullen dienen. Geachte lezer, laat dit 
ook Uw antwoord zijn op hun daden en koop bij voorkeur bij hen 
die in ons blad adverteren. 

Na deze verblijdende mededeling moet ik helaas iets minder 
piettigs aan U mededelen. Als U systematisch dit blad hebt gelezen, 
en U dus niet de kolom hebt overgeslagen waarin de officiële 
opsomming staat van hen die aan dit blad zijn verbonden, dan 
zult U onder de opsomming van onze redacteuren de naam heb
ben gemist van hem, die sedert November 1924 U regelmatig een 
philatelistisch prijsraadsel wist voor te zetten. To t onze spijt heeft 
de heer Dr. P. H. van Gittert te Utrecht medegedeeld door drukke 
werkzaamheden niet meer in de gelegenheid te zijn nog verder 
prijsraadsels uit te denken, en de oplossingen daarvan te bezien. 
In ons December-nummer mochten wij nog zijn 43ste raadsel 
opnemen en wij kunnen verzekeren, dat daarop reeds een groot 
aantal oplossingen is ingekomen, zodat de werkzaamheden, hoe 
eenvoudig dit alles er ook uitziet, heus niet te onderschatten zijn. 
Wij zijn dan ook Dr. van Gittert hoogst dankbaar voor alle arbeid 
en herseninspannlng welke hij zich ten gerieve van onze lezers 
heeft willen getroosten. 

Gelukkig kan ik na dit woord van afscheid weer iets prettigs aan 
onze lezers mededelen in de vorm van een welkomstwoord. Ik ben 
er van overtuigd, dat zeer veel lezers met mij wel zeer verheugd 
zijn over de mededeling, welke ik op een door mij gedaan verzoek 
mocht ontvangen. Ik wil U niet lang nieuwsgierig laten en deel 
U maar aanstonds mede, dat het hier mijn vriend, en zeker ook 
die van vele andere philatelisten, de heer K. E. König betreft, die 
reeds vroeger de lezers van het Maandblad zo vele mooie artikelen 
heeft geschonken. De heer König heeft zich desgevraagd bereid 
verklaard als redacteur op te treden van een in het Maandblad in 
te voeren rubriek voor de Jeugd en de beginnende verzamelaar. 
Wie zou deze rubriek beter kunnen voeren dan de heer König, 
die als hoofd ener school te Koog aan. de Zaan, zeker over de 
nodige paedagogische kennis en niet minder over de nodige 
philatelistische kennis beschikt ! Maar ook buiten dit gebied zal 
de heer König zeker eveneens wel van zich laten horen. Ik kan 
dan ook niet anders doen dan de heer König een hartelijk welkom 
toe roepen bij zijn (philatelistisch gesproken) „re-entry" zowel uit 
naam van de redactie als die van onze lezers. 

Maar er is voor onze lezers nog een verblijdend bericht. Door 

vriendelijke bemiddeling van een onzer trouwe medewerkers, heeft 
de in philatelistische kringen zeer bekende heer Major Anthony 
Walker, D.S.O., Assistent Editor van het Engelse philatelistische 
tijdschrift „Stamp Collecting", adres 27 Maiden Lane, London. 
W. C. 2, England, ons toegezegd in de vorm van „Brieven uit 
Londen" de Nederlandse lezers van ons blad in te lichten omtrent 
philatelistische aangelegenheden e.d. in wat hij zelf in zijn eerste 
brief noemt het „Philatelistisch Centrum van de Wereld". Ik ben 
er dan ook van overtuigd, dat ik namens zeer veel lezers van ons 
Maandblad spreek, wanneer ik hier Maj. Walker dank zeg voor 
deze toezegging en de hoop uitspreek dat de eerste „Brief uit 
Londen", welke in dit nummer is opgenomen, nog door zeer vele 
brieven gevolgd zal worden.' Ik mag hier namens Maj. Walker 
nog aan toevoegen, dat hij gaarne bereid is alle redelijke vragen, 
wat philatelistisch Engeland betreft — mits in de Engelse taal tot 
hem gericht — te beantwoorden. 

Aan het einde van mijn voorwoord in het vorige nummer heb 
ik de medewerking inroepen van alle min of meer artistiek aan
gelegde philatelisten of belangstellenden in de philatelie om hun 
krachten eens te beproeven op een ontwerp voor onze voorpagina. 
Reeds van enige zijden mocht ik de medeling ontvangen dat men 
aan het werk was getogen, maar tot op heden kwamen slechts 
enkele inzendingen in. Is U al aan Uw ontwerp begonnen ? 

U ziet, geachte lezer, dat de redactie van dit Maandblad gaarne 
wil medewerken om het zowel uiterlijk als innerlijk voor een ieder 
aangenaam te maken en dat, al wordt het blad hier en daar wel 
eens met een oude deftige dame vergeleken, de geest jong blijft, 
ondanks de leeftijd. 

Mil^il^lLAMP 
Frankeerzegels met beeltenis van H.M. Koningin Juliana. 
In D O H 113 van 23 Februari 1949 vinden we omtrent de 

definitieve frankeerzegels met de beeltenis van H.M. Koningin 
Juliana het volgende: 
1. Zoals in DO 557/1948 is medegedeeld, zullen de frankeerzegels 

met de beeltenis van H.M. Koningin Wilhelmina geleidelijk 
worden vervangen door zegels met de beeltenis van H.M. 
Koningin Juliana. 

2. De eerste uitgifte van laatstbedoelde zegels, in de waarden van 
10 en 20 cent, moest in verband met de korte tijd van voor
bereiding, om redenen van technische aard, in een groter for
maat dan het gebruikelijke verschijnen. 

3. Bij de verdere overgang naar het Koningin Juliana-type zullen 
— behoudens het vermelde in punt 5 — alle waarden, dus ook 
de zegels van 10 en 20 cent, in het gebruikelijke kleine formaat 
uitgegeven worden. 

4. De waarden van 5 tot en met 60 cent zullen in rotogravure 
worden uitgevoerd. De voorbereidende maatregelen zijn thans 
zover gevorderd, dat ter aanvulling van de magazijnvoorraad, 
behoudens onvoorziene omstandigheden, binnenkort zegels in 
het nieuwe type zullen verschijnen. 

5. Voorts zal worden overgegaan tot de aanmaak, in plaatdruk, 
op zomerzegelformaat (24,25 x 31,5 mm) van de frankeer
zegels van ƒ 1,— (en later ook van ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,—) 
van het nieuwe type. 
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Portzegels van Krimpen 30 cent en ƒ 1,—. 
Konden we in het vorig nummer onder Nagekomen Nieuws nog 

melding maken van bovengenoemde waarden, in D O H 80 van 
9 Februari 1949 vinden we de officiële aankondiging. Van belang 
zijn de punten 2 en 3, die we hier laten volgen. 
2. Zolang bij de clr portzegels van 30 cent en ƒ 1,—, in de oude 

uitvoering aanwezig zijn, zal geen verstrekking van genoemde 
waarden in de nieuwe uitvoering aan de kantoren, behoudens 
het hierna vermelde, plaats vinden. 

' 3 . Aan de kkt, waar een verzamelaarsloket, bedoeld in art. 16, 
lid 1 van de Postgids is opengesteld, zal door de clr een hoe
veelheid nieuwe portzegels van 30 cent en ƒ 1,— uitsluitend 
bestemd voor de verkoop aan postzegelverzamelaars ambts
halve worden toegezonden. 

Wederinvoering van ongefrankeerde postpakketten. 
Uit D O H 81 bis van 9 Februari 1949 vernemen we, dat het 

met ingang van 1 Maart 1949 weder mogelijk zal zijn ongefran
keerde gewone postpakketten te verzenden. 

Onder C vinden we vermeld, dat alvorens de ppn. in de bestel
ling worden opgenomen, het van de geadresseerde in te vorderen 
port door middel van portzegels op de daarvoor bestemde plaats 
van de adreskaarten P 38E moet worden verantwoord en de zegels 
dadelijk na aanhechting met de dagtekeningstempel onbruikbaar 
behoren te worden gemaakt. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Frankeerzegels: type van Krimpen 2 et: 19 

type Hartz 5 et: L / R 5 
Portzegels: 

ƒ 1 , — : 1 knip: 10. 

®¥i l^I i iS i ©liDiP^ilLiilNI 
INDONESIË. 

Opdrukken Indonesia. 
Volgens betrouwbare bron bedraagt de eerste oplage van deze 

opdrukken: 15 et 439.000, 20 et 1.800.000, 25 et 1.718.000, 40 et 
1.607.000, 45 et 522.000, 50 et 1.026.000, 80 et 760.000, ƒ 1,— 
1.331.000, (lijntanding), ƒ 1,— 83.000 (kamtanding), ƒ 10,— 32.300, 
ƒ 25,— 15.800. 

De opdruk op alle waarden (met uitzondering van de 45 et en 
50 et) was glanzend zwart, de 45 en 50 et zijn voorzien van een 
dof zwarte opdruk, terwijl ook de 15 en 25 et met dof zwarte 
thans verschenen zijn. In hoeverre meerdere waarden met dofr 
zwarte en glanzende opdruk zullen verschijnen, moet nog afge
wacht worden. 

De half tot sterk glanzende opdruk heeft bovendien de volgende 
kenmerken, balklengte 17 mm. bij een hoogte van 1,6 ä 1,8 mm., 
de lengte van het woordje Indonesia 17, 5 k 17,7 mm., komt voor 
bij de 15, 20, 25, 40 en 80 et. 

De doffe opdruk heeft de volgende kenmerken, balklengte 17,5 
mm. bij een hoogte van 2 a 2,2 mm., lengte van het woordje In
donesia 16,5 ä 16,7 mm., komt voor bij de 15, 25, 45 en 50 et. 

Opdrukafwijkingen. 
Bij de zegels met opdruk Indonesia komen diverse foutjes voor, 

de voornaamste zijn: Weggevallen eerste I van Indonesia, zodat 
er staat ndonesia. Komt o.a. voor bij de 15, 25 en 50 et, rechter
helft van het dubbelvel, zegel 44 (vierde zegel van links, vijfde 
rij van boven). Deze fout is later ontdekt en hersteld, daar er ook 
zegels voorkomen met op gelijke plaats een sterk misvormde I. 

Vervolgens is de a van Indonesia naar rechts verschoven, dit 
foutje komt alleen voor bij de zegels met glimmende opdruk, 
linkerhelft van het dubbelvel, zegel 15, (tweede rij van boven 
zegel 5). Ook bestaat een llchtbeschadigde N, bovenzijde van de 
eerste ophaal, waar een klein stukje is weggevallen, wordt aan
getroffen bij de doffe opdruk 25, 45 en 50 ct., linkerhelft zegel 
67 (zevende zegel, zevende rij van boven). 

Volgens instructie van P T T moeten alle foutdrukken uit de 
vellen verwijderd worden, en ter vernietiging geretourneerd. 

Nieuwe zegels. 

i | 1.1 U W PW f f 
De reeds gemelde zegels in de lagere waarden 

zijn volgens ontwerp van de heer H. G. Smit. 
Bijgaand afbeelding van de 2J^ et uit deze 
reeks. "Begin Februari verschenen de 2% en 
12J^ et. De 2% et heeft oplaagletter A, etsing-
no. 1, kamtanding 12}^, papier zonder water
merk. Vervolgens werd door de Ind. radio reeds 
omgeroepen, dat de hoge waarden volgens 
nieuw ontwerp reeds ontworpen werden. De 
opdrukken Indonesia zijn dus slechts een tijde
lijke uitgifte, en werden voornamelijk in de 
nieuw betreden gebieden van de Repoeblik (o.a. 

Djocja) in omloop gebracht, mede in verband met het daar heer
sende gebrek aan zegels. 

Philatelistenloket. 
In Batavia (attentie, niet in Nederland), waren -begin Januari nog 

de volgende zegels verkrijgbaar; Dansers 3, 4, 7% et, Hartz 15, 
20, 40, 45,. 80 ct. en beide tandingen ƒ 1,—, Amerikaanse druk, 
17K, 30, 60 ct., Portserie Austr. druk alle waarden behalve Z% 
et en 2% et druk Kolff. Indonesiaopdrukken 15, 25, 40, 80 et. 
en beide tandingen ƒ 1,— Karbouw met wmk. 5 et Kreisler met 
wmk. 10 en 15 et en 12K et met opdruk 1947. 

JAPANSE BEZETTING NEDERLANDS-INDIE. 
Door de Nederlands-Indische Vereniging van Postzegelverzame

laars is uitgegeven „Periodieke publicatie no. 1". Dit 24 bladzijden 
grote werkje plus 4 bladzijden foto's geeft een uitvoerig artikel 
over de initiaalopdrukken in Ned-Indië, zoals de IPL opdrukken 
van Palembang, Lahat, Kajoeagoeng, Loeboeklinggau, enz., ver
valsingen enz. Verder een artikel over zegels gebruikt ter Sumatra 
Oostkust, en een artikel over de speciale opdrukken van Ambon. 

Dit werkje, het verkleinwoord hier alleen gebruikt voor het 
aantal pagina's, maar allerminst voor de tekst, is een zeer waarde
volle aanvulling en uitbreiding op het handboek DAI NIPPON, 
en zal door alle verzamelaars van dit gebied met interesse gelezen 
worden. 

De prijs bedraagt ƒ 2,50, en nadere inlichtingen zijn te verkrijgen 
bij de vertegenwoordiger van de Ind. Ver. in Nederland, de heer 
J. Piet, Amstelkade 78, Amsterdam-Zuid. 

SURINAME. 
Uit betrouwbare bron vernemen wij dat het in het voornemen 

ligt een zegel van 27% et uit te geven ter gelegenheid van de 
1ste KLM speciale vlucht Suriname-Amsterdam via de Zuid-
Atlantische route. 

REPOEBLIK I N D O T M E S I A . 
Zonder commentaar geven wij onderstaand berichtje dat we 

ontlenen aan „De Maasbode": 
„De postzegelredacteur van het Amerikaanse dagblad „Sun" is 

in zijn pen geklommen en heeft bezwaar gemaakt tegen postzegels 
van de republiek Indonesia, die hier en daar door de republikeinen 
in Amerika aan liefhebbers worden verstrekt. Het blad drukte een 
foto af met drie postzegels, waarop de beeltenissen van Sjahrir, 
Agus Salim en Maramis. In een inzet hebben de heren echter op 
die postzegels een plaatsje gegund aan vroegere Amerikaanse pre
sidenten. De zegels waren gedrukt in Wenen, maar zijn nooit als 
zodanig gebruikt. Het is dus wel niet veel anders dan een soort 
publiciteitsstuntje". 

In de opdrukkenserie op de „Fonds Kemerdekaanserle" zonder 
Inschrift is nog verschenen de 1 sen op 15 sen blauwviolet. Opdruk 
in rood. 

JAPANSE BEZETTING NEDERLANDS-INDIE 
door N. F. HEDEMAN en R. BOEKEMA. 

Ambon. 
Door onderzoekingen van de Ned. Ind. Vereen, v. Postzegel

verzamelaars, van wier publikatie no. 1 hierboven melding is 
gemaakt, zijn thans meer gegevens bekend geworden over dit 
eiland. 
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Het ronde Yubin Koku Cho Ambon stempel kwam eerst tegen 
het einde van 1944 in gebruik. Gedurende de periode vóór de capi
tulatie van Japan was Ambon grotendeels van de buitenwereld 
geïsoleerd. Als gevolg hiervan was een aanvulling van postzegels 
vit Makasser of Singaradja buitengewoon moeilijk en moest men 
zich herhaaldelijk behelpen met genoemd rond stempel. Toch is 
de oplage zeer klein en niet met nauwkeurigheid op te geven. Het 
stempel werd bij de capitulatie door de met de postzaken belaste 
Japanse luitenant Kono vernietigd. 

Bekend zijn thans: 
Met rode opdruk: Karbouw en Kreisler zonder w.m.: 1, 3, 3'A, 

7K, 12} | , 20, 25, 30, 35, 50, 60, 80, 1,— ; met wm.: 2, 2 ^ , 4, 
15, 35, 40 et. Cijfer 5 et. Konijnenburg: 17%, 50, 60, 80, 1,—. 
Danser: 2j4, 3, 7% et. 

Met zwarte opdruk: Karbouw en Kreisler zwm.: 1, 3, 3%, 4, 
20, 25, 30, 50, 60, 1,— ; met w.m.: 2, 2K, 7>^, 15, 35, 40 et. 
Cijfer: 5 et. Konijnenburg: 10 et Type II, 30 ,50, 80, 1,—. Danser: 
2K, 3, 7 ^ et. 

De opdruk komt in zwart tevens voor op de enveloppe met 
12>2/10 cent Kreisler, alsmede in rood op de Ned. Indische brief
kaart van 3J4 cent. 

Oorspronkelijk had men op Ambon een houten opdrukstempel, 
dat van elders ontvangen was en bestond uit een anker met de 
bekende drie tekens voor Dai Nippon. Onder het bestuur van de 
met de postzaken belaste Japanse majoor Oda werd deze opdruk 
in 1942 een enkele maal gebruikt, wanneer de aanvullingen uit
bleven. Dit stempel ging bij één der bombardementen verloren. 

Bekend zijn: 
Rode opdruk op Karbouw en Kreisler zonder w.m.: 30, 50 et, 

met w.m.: 4, 40, 60 et. 
Zwarte opdruk op Karb. en Kreisler met w.m.: 20, 80, 1,—. 

Konijnenburg: 10 et Type II. 
De opdruk komt eveneens in zwart voor op de enveloppe met 

zegelbeeld. 
Kreisler \2%I\Q cent, alsmede in rood op de briefkaart 3H et 

Ned.Indië. 

Correcties Spec. Catalogus. 
Pag. 248 No. 196 6 et. roodoranje. 
Pag. 248 No. 197 12 K et. blauw. 

î flËiüiWË yairaiFïïii^ 
EUROPA. 

Albanië. 
Het blad „Le Timbre" vermeldt de uitgifte van een serie van 

8 zegels alle in de zelfde tekening, n.1. (spoorweg ?) wegwerkers 
aan de arbeid: 

0,50 Lek, roodbruin. 5 „ groenblauw en zwart. 
1 „ groen en zwart. 8 „ roodbruin en zwart. 

1,50 „ steenrood. 12 ,, roodlila en zwart. 
2,50 „ geelbruin. 20 „ sepia. 
Voorts zouden in December j.1. 3 zegels verschenen zijn ter 

herdenking van de 5e verjaardag van de oprichting van het leger: 
2,50 Lek, roodbruin, militair défilé 

5 „ ultramarijn, id. 
8 „ violet en zwart, gevecht. 

België. 
In verband met de portowijzigingen wordt de verschijning 

gemeld van een aanvullend zegel in de z.g. wapenserie en wel: 
80 c. groen. 
Als dienstzegels met de bekende opdruk B verschenen de zegels 

uit de zelfde serie als boven: 
20 c paars. 
90 c bruinviolet. 
Met de zelfde opdruk verschenen ook enkele zegels van d; 

z.g. nijverheidsserie in ons vorige nummer vermeld, n.1.: 
1,75 Fr. grijsgroen. 
3 Fr. roodlila. 
4 Fr. blauw. 

Tevens wordt gemeld, dat binnenkort enige nieuwe waarden in 
ae Strafportserie zullen verschijnen n.1. 65 c, 1,80 Fr, 5 Fr., 8 Fr., 
en 10 Fr. 

Ook verschenen enkele zegels, van een vermoedelijk wel groter 
wordende serie zegels, voor de pakketpost in nieuwe tekening, 
en wel de afbeelding van Belgische locomotieven in de loop der 
tijden; het zijn thans: 

1 Fr. karmijnrose. Locomotief type T l . , van 1862. 
5 Fr. vermiljoen. Locomotief type 22, van 1902. 
7 Fr. l.groen. Locomotief type T 8, van 1905. 
8 Fr. groenblauw. Locomotief type F 16, van 1906. 

20 Fr. oranjegeel. Locomotief type T 38, van 1920. 

Bulgarije. 
De dichter Christo Botef, die reeds tweemaal op de Bulgaarse 

postzegels werd herdacht, werd nu, wegens het feit dat hij 100 
jaar geleden geboren werd, herdacht met de uitgifte van een 
serie aan hem gewijde zegels, en wel: 
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1 L. zwartgroen, geboortehuis van Botef te Kalofer, thans 
museum. 

4 L. lilabruin, portret van de dichter. 
9 L. paars, Donauraderboot „Radetsky". 

15 L. bruin. Gezicht op Kalofer. 
20 L. d.blauw, Botef als militair. 
40 L. roodbruin, moeder van Botef. 
50 L. olijf, revolver, vederpen en krans. 

Cyprus. 
De koerserende serie is volgens opgave getand 12H> maar enige 

tijd geleden schijnen verschillende waarden ook verschenen te zijn 
in tanding 12^^ : 13}^. 

Vooral de 1 Pi in deze tanding schijnt zeer zeldzaam te zijn. 

Denemarken. 
In verband met de ingevoerde portoverhoging voor binnenland

se post is een postzegel van 25 öre noodzakelijk geworden. Om in 
korte termijn aan de behoefte daaromtrent tegemoet te komen 
zijn 2 zegels van oudere uitgiften overdrukt met de aanduiding 
25 öre. Het betreft de postzegels 20 öre type leeuw, uitgifte 1940 
en 20 öre Dienstzegel, wapentype, uitgifte 1939. Vermoedelijk 
zullen deze opdrukzegels op 15 Maart 1949 verkrijgbaar worden 
gesteld. 

25 ö op 20 ö type leeuw opdruk zwart. 
25 ö op 20 ö dienst (wapen) opdruk zwart. 

Duitsland, Russische Zone (Oostzone). 
De in ons Novembernummer van het vorige jaar vermelde serie 

zegels met afbeeldingen van bekende personen (2—80 pf) is hier 
ook in zijn geheel verschenen in dezelfde tekening en kleur, doch 
zonder de letters der muntaanduiding (pf). 

Westelijke Zone. 
De in Berlijn uitgegeven zegels schijnen nu ook een rode opdruk 

van het woord „Berlin" te hebben gekregen. Het schijnt dat deze 
zegels voor aangetekende stukken en luchtpoststuken worden ge
bruikt, die van uit Berlijn naar de westelijke zone worden vervoerd 
en waartoe betaling der zegels in WestDuitse Marken verplicht is. 
Voor andere zendingen uit Berlijn mogen de zegels ook met Oost
duitse Marken worden betaald. Om dit onderscheid ook in de 
zegels kenbaar te maken zijn nu enige zegels van de laatste serie 
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met afbeeldingen van gebouwen met de rode opdruk voorzien. Dit 
zijn de zegels: 

10 pf. groen, Keulse Dom. 
15 pf. violet, Frankfurter Römer. 
20 pf. rood, Brandenburger poort. 
60 pf. bruinllla, Keulse Dom. 
Vermoedelijk zullen ook de overige zegels dezer serie de zelfde 

rode opdruk ontvangen. 

Württemberg (Franse Zone). 
Hier zijn 2 zegels verschenen ter gelegenheid van de Duitse 

Skikampioenwedstrijden te Isny. De oplage zou 250.000 series be
dragen van 2 zegels en wel: 

10 f 4 pf groen. 
20 + 6 pf. rood. 
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Bovendien zal zowel in dit gebied als in de gebieden Baden en 
ReinlandPfaltz (alle Franse Zone) een serie Rode Kruiszegels ver
schijnen welke uit 4 zegels zal bestaan, doch voor ieder dezer ge
bieden verschillend zal zijn. Deze zegels zullen daar ook in blok
vorm en ongetand verschijnen. 

Saargebied (Franse Zone). 
Van het in ons vorige nummer vermelde stel zegels ten bate 

van de jeugdherbergen, geven we hierbij een afbeelding. De oplage 
dezer zegels bedroeg voor ieder 326.000 stuks. 

« » • • ' « • i i i i f I I I 

Frankrijk. 
Op 14 Februari j.1. verschenen hier 4 zegels met toeslag ten bate 

van het „Hulpfonds", alle betrekking hebbende op een of andere 
arbeid, het zijn: 

3 f + 1 f. wijnrood, machinale landarbeid. 
5 f f 3 f. indigo, visser. 
8 f | 4 f. blauw, mijnwerker. 

10 f | 6 f. bruin, metaalarbeider. 

Op 1 Februari j.1. zijn met de bekende voorafstempeling „Af
franchts" verschenen de zegels met afbeelding van Marianne 
(Gandon). 

4 f. geelbruin, Marianne (Gandon). 
15 f. rood, id. 
Voorts verscheen hier op 10 Januari j.1. een zegel van 15 fr. 

m het type Marianne (van Gandon) ter vervanging van het pas 
verschenen 15 fr. zegel type Luxemburgpaleis, vermoedelijk 
omdat het eerste zegel een thans veel gebruikt zegel is i.v.m. de 
gewijzigde posttarieven en de aanmaak gemakkelijker en misschien 
ook goedkoper is als van het laatste zegel. 

15 fr. rood, Marianne (Gandon). 
Op 27 Januari j.1. verscheen in het zelfde Mariannetype: 
12 fr. blauw, Marianne (Gandon). 
Met opdruk in zwarte kleur verscheen : 
5 fr. op 6 fr. rood, Marianne (Gandon). 

Liechtenstein. 
Op 15 Maart zullen de eerste 5 zegels verschijnen van een serie 

van 9 stuks met afbeeldingen van schilderijen uit het museum van 
de regerende vorst. Het ontwerp voor de omlijstingen is gemaakt 
door J. Troyer te Schaan, druk van Courvoisier. Vellen van 12 
zegels 15,6 bij 21,1 cM. in afmeting. 

10 R. groenolijf. Portret van een vrouw door Leonardo da Vinci. 
50 R. violetgrijs, Madonna door Hans Mcmling. 
20 R. roodbruin. Meisjesportret door Peter Paulus Rubens. 
80 R. okerbrum, Luitspeelster door Orazio Gentileschi. 
1,20 Fr. wijnrood. Portret van een man door Raphael. 

Oostenrijk. 
Op 1 Maart j.1. verschenen 4 verdere waarden in de serie zegels 

met afbeeldingen van klederdrachten. Deze zijn: 
5 g. blauwgroen, Salzburg Pinzgau. 

50 g. sienna, Vorarlberg Bregenzerwald. 
70 g. smaragdgroen, Nederoostenrijk Wachau. 

3 S. roodachtig, Burgenland. 

mm 

Ook deze ontwerpen zijn van prof. J. Seger. 
Als bewijs van dank aan de „Unicef" (Hulpfonds der Ver. Naties 

voor de kinderen) zal in Mei a.s. een postzegel worden uitgegeven 
van 1 S., terwijl in Juni een zegel zal worden uitgegeven ter ge
legenheid van het Oostenrijkse Esperantistencongres 1949. Dit zal 
een postzegel zijn van 20 g., welke ten doel heeft de aandacht der 
volkeren te richten op Oostenrijk dat reeds vele tientallen jaren 
het Esperanto bevordert als Kultuurmiddel en als bevordering 
van het vreemdelingenverkeer. 

Polen. 
Als hulde aan de Poolse democratie verschenen hier 3 zegels, n.1.' 

80 Zl. grijs, afbeelding van F. D. Roosevelt. 
100 Zl. paars, afbeelding van C. Polaski. 
120 Zl. blauw, afbeelding van T. Kosciuszko. 
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Deze zegels verschenen ook in velletjes van 16 stuks, waarbij 
de 3 zegels naast elkaar voorkomen, alsmede een vignetzegel met 
opschrift. Een omlijsting van eikenblaren omgeeft het geheel als
mede vermeldt het een Pools opschrift. De kleuren der zegels van 
dit velletje zijn; 

80 21. ultramarijn. 
100 Zl. karmijn. 
120 Zl. groen. 
Ontwerp van T. Gronowski, druk van de firma Courvoisier. 
Men maakt ons er op opmerkzaam dat de in ons Februarinum

mer vermelde zegels uitgegeven ter gelegenheid van het Congres 
van de Bond der werkende stand niet alleen in kleur verschillen 
van de in ons Januarinummer vermelde zegels uitgegeven voor 
de zelfde gelegenheid, maar er is ook verschil dat bestaat in het 
afwezig zijn in eerst bedoelde uitgifte van het datumcijfcr. De 
eerst verschenen uitgifte vermeldt n.1. 8XII1948, terwijl de tweede 
uitgifte vermeldt XII1948. 

Roemenië. 
Ter herdenking van de eerste verjaardag van de verjaardag van 

de vestiging van de Volksrepubliek verscheen op 30 December j.1. 
een zegel met de afbeelding van twee handen die een ketting ver
breken boven een papierrol met het opschrift „30 December 1947". 

5 L. rood. 
Op 31 December j.1. verschenen 3 zegels met toeslag als jaar

lijkse sportserie. De zegels verschenen zowel getand als ongetand; 
maar in andere kleur: 

De getande zegels zijn: 
5 L f 5 L. groen, hardlopers. 

10 L j 10 L. violet, défilé van turners. 
20 L + 20 L. blauw, vliegtuigmodelvliegers (voor de luchtp.); 
en ongetand met de zelfde afbeeldingen: 

5 L + 5 L. bruin. 
10 L + 10 L. rood. 
20 L f 20 L. groen. 

Rusland. 
Ter herdenkmg van het 225jarig bestaan van de stad Jekate

rinaburg (thans Sverdlovsk) verschenen hier 3 zegels in 2 ver
schillende tekeningen: 

30 k. blauw, stadsgezicht met standbeeld. 
40 k. violet, stadsallee. 

1 R. groen, als 30 k. 

Ter bevordering van het tourisme voor de plaatsen aan de 
Zwarte Zee verscheen een serie van 8 zegels met afbeeldingen van 
landschappen uit die streek; alle zegels zijn in gelijke waarde van 
40 k. Het zijn: 

40 k. paars, Sotchi. 
40 k. blauw Gagrie. 
40 k. groenblauw, bocht van More. 
40 k. groenblauw, Sotchi. 

40 k. lila, Ratigorsk. 
40 k. d.groen, Sachumi. 
40 k. bruin, Krim. 

De 30ste verjaardag van de federatieve republiek van WitRus
land werd herdacht met de uitgifte van 2 zegels met de afbeel
dingen van het wapen: 

40 k. vermiljoen. 
1 R. emeraltgroen. 

Ter ere van de luchtvaart verscheen een zegel in bijgaandp 
afbeelding: 

1 R. grijsblauw. 

Ter herdenking van de grote Ri^ssische letterkundige Michael 
Wasiljewitsj Lomonosow (1711—1765), tevens bekend geleerde van 
de Russische academie, verschenen 3 zegels in 2 verschillende 
afbeeldingen: 

40 k. bruin, portret van Lomonosow. 
50 k. groen, idem. 

1 R. d.blauw, academiegebouw. 
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Het feit dat in 1648 de Russische ontdekkingsreiziger S. I. Desh

nev als eerste schipper de Beringstraat wist te bereiken, en daarbij 
de noordelijke kaap van Azië ontdekte, welke naar hem de naam 
van Kaap Deshnev ontving, was aanleiding om nu, na 300 jaar, 
een tweetal postzegels uit te geven, waarop dit feit werd vastge
legd: 

40 k. olijf. Kaap Deshnev. 
1 R. blauwgrijs, tocht van Deshnev door de Beringstraat. 

San Marino. s,|3 
De in ons vorige nummer aangekondigde serie zegels met afbee

dingen van landschappen is verschenen. Het zijn: 
1 L. blauw en zwart, vesting. 
2 L. rood en d.paars, gezicht op stadje. 
3 L. blauw en d.paars, gezicht op kerk en omgeving. 
4 L. violet en zwart, gezicht op kerk en kasteel. 
5 L. l.bruin en d.paars, als 1 L. 
6 L. zwart en blauw, als 2 L. 
8 L. okerbruin en d.bruin, landweg. 
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10 L. blauw en zwart, kerk. 
12 L. violet en rood, als 2 L. 
15 L. rood en d.paars, als 5 L. 
35 L. violet en groen, als 1 L. 
50 L. okerbruin en rood ,als 2 

100 groen en zwart, als 8 L. 
200 L. d.bruin en blauw, als 10 

L. 
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Spanje. 
Op 1 Februari j.1. weid hier ten behoeve voor de hulp aan de 

oorlogsslachtoffers voor alle binnenlandse correspondentie het 
bijplakken van een zegel van 5 c verplichtend gesteld. 

Dit zegel, dat we hierbij afbeelden, draagt het opschrift „Hulp 
aan de slachtoffers van de oorlog 1946" en was oorspronkelijk 
bestemd ook in dat jaar te verschijnen. Het decreet van 16 Nov. 
1945 (gepubliceerd op 20 November 1945) vermelde de noodza
kelijkheid om een daad van internationale solidariteit te doen en 
in verband met de treurige toestand waarin vele kinderen in de 
diverse landen verkeerden, zou de binnenlandse post van een bij
slagzegel moeten worden voorzien, waarvan de opbrengst in een 
fonds voor hulp aan de buitenlandse kinderen zou worden ge
stort. Daar echter de internationale bemoeiingen op dit gebied niet 
vlotten werd bedoeld zegel opgelegd. Plotseling verscheen echter 
emde Januari van dit jaar het decreet dat de zegels vanaf 1 Fe
bruari gebruikt moesten worden. Hoelang de zegels zullen worden 
uitgegeven en gebruikt moeten worden is nog niet bekend. 

5 c. paars, ridder te paard. 

I>i|i»i'l I PVVI I I 

Daar de nationale Munt en postzegelfabriek de beschikking 
heeft gekregen over nieuwe machines zowel voor het drukken der 
zegels als voor het perforeren daarvan, zijn verschillende zegels in 
een gewijzigde tanding verschenen. Hiervan noemen we Type 
Franco 194046: 

45 c. thans lijntanding 10 i.p.v. 9 ^ : lOK pintanding. 
50 c. thans kamtanding 13 : 13J^ i.p.v. 9 ^ : lOK. 
Type Franco, gegraveerd: 
90 c en 1 P 35 thans in kamtanding 9% : lOK i.p.v. lijntanding 

lOK. 
Type Franco (kop over vrijwel gehele zegel). 

5 c. sepia, thans getand 13 : 13K

15 c. l.groen, id. 
50 c. l.oker, id. 
Type Franco met mantel (kniestuk): 
25 c. vermiljoen, thans getand 13 : liH. 
35 c. blauwgroen, id. 
40 c. d.bruin, id. 
50 c. roodviolet, id. 
75 c. d.blauw, id. 
1 P. karmijnrood, id. 

Tsjecho Slowakije. 
Ter herdenking van de gebeurtenissen in Februari 1948 is op 

25 Februari jl. een zegel uitgegeven, vervaardigd naar een foto

• V«'«*«« • ' « « ■ • • • • • ' • grafie en gearrangeerd door B. Ne
mec. Het zegel geeft ee.i afbeelding 
van het moment wcar.,p de tegen
woordige president K. Gottwald al' 
toenmalige president van de Natio
nale Vergadering zijn proclamatie 
hield op het plein van de Oude Stad 
te Praag. Het zegel zal tot 31 De
cember a.s. frankeerg;'.d'gheid heb 
ben. 

3 Kcs. rood. 
Ook voor dit zegel verscheen een door de P.T.T. uitgegeven 

eerstedagenveloppe met de afbeelding van Gottwald in een 
spreekgestoelte en als achtergrond een doek met de Slowaakse 
leeuw. Voor de afstempeling werd een speciaal eerstedagstempel 
gebruikt. 

Het zegel met portret van president K. Gottwald zal in een ge
wijzigde kleur worden uitgegeven. 

3 Kcs. karmijnrood. Portret. 

BUITEN EUROPA. 
Afghanistan. 
Het 3jarig bestaan van de U.N.O. werd herdacht met de uit

gifte van een zegel: 
125 p. blauw. 
Algiers. 
Hier zouden in het laatst van Februari 2 zegels verschijnen voor 

de luchtpost en wel: 
50 f. ooievaar in vlucht. 

100 f. vliegtuig tussen de bergen boven een stad. 
Ook was de verwachting dat omstreeks die zelfde tijd een zegel 

zou verschijnen ter herdenking van het feit, dat 25 jaar geleden 
aldaar de eerste postzegels verschenen. Dit zegel zou een afbeel
dmg hebben van de Moskee op het Gouvernementsplein en een 
standbeeld van de hertog van Orleans, terwijl de waarde zou zijn 
15 f 4 15 f. 

Argentinië. 
Hebben we in ons Januarinummer melding gemaakt van een 

70 c. zegel uitgegeven ter gelegenheid van het PanAmerikaanse 
congres voor cartografie, hetwelk te Buenos Aires werd gehouden, 
alsnog verscheen een tweede zegel voor de zelfde gelegenheid in 
een oplage van 2 millioen stuks; voor de luchtpost: 

45 c bruin, Atlas met de wereldbol 
De serie van 7 zegels waarvan wij in ons Februarinummer mel

ding maakten en welke zal worden uitgegeven ter herdenking van 
het feit dat 100 jaar geleden de generaal Don José Martin over
leed, zal bestaan uit de volgende zegels: 

10 c. portret van San Martin door Gil Gastro. 
20 c. id. door Madou. 
25 c. San Martin te Boulogne sur Mer door Antonio Alice. 
50 c. portret naar foto 
75 c. portret van San Martin door zijn zoon. 

1. p. het huis van Grand Bourg. 
2 p. mausoleum van San Martin. 

De 4 zegels met portret zullen tezamen in blok verschijnen. 

Australië. 

i ini»«m»nnn»>il Volgens mededeling van de Posterijen zijn 
alle 19 waarden van de koerserende serie 
van }i p tot £ 1 tegen nominaal + ver
zendkosten op bestelling verkrijgbaar. De 
waarden tot 5 sh. zijn ook lichtgestempeld 
verkrijgbaar, terwijl de 10 sh. en 20 sh. 
verkrijgbaar zijn met opdruk „Specimen", 
tegen de prijs van 10 sh., aldus meldt Linn's 
Weekly. 

Hierbij geven we tevens nog een afbeelding van het Jamboree
zegel door ons vermeld in het Januarinummer. 

Bahawalpour. 
De 4 hoge waarden van de serie vermeld in ons nummer van 

Juni 1948 zijn in het laatst van vorige jaar in gewijzigde kleuren 
verschenen en wel: 

U M É U É M A I U É É É 
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1 R. oranje en groen, portret Emir Abassi. 
2 R. rood en zwart, idem. 
5 R. blauw en bruin, idem. 

10 R. groen en bruin, 3 portretten. 
Ook verschenen 8 waarden dezer serie in nieuwe kleuren met 

dienstopdruk: 
3 p. grijsblauw en zwart, portret. 
1 a. bruinrood en zwart, idem. 
2 a. d.rood en groen, idem. 
4 a. bruin en oranje, idem. 

en de vier bovengenoemde waarden: 
1, 2, 5 en 10 R. 
Ter herdenking van het 25jarig regeringsjubileum van de Emir 

zullen vermoedelijk een 4tal zegels worden uitgegeven. 

Brazilië. 
Ter bevordering van de actie voor de opvoeding van de jeugd 

verscheen een zegel met de afbeelding van een onderwijzer met 
boek en de letters a.b.c. 

60 c. lila. 

De in 1947 verschenen postzegels met afbeelding van president 
Dutra (Yv. nos 458—^460) zijn thans te zamen in blokvelletje 
verschenen, ongetand op zijdepapier en met de jaartallen 1945 en 
1948 en de datum 29 de Outubro. 

BritsHonduras. 
Ter herdenking van de 150ste verjaardag van de slag van St. 

George's Cay verschenen hier een 6tal zegels in 2 verschillende 
afbeeldingen, alle met het opschrift St. George's Cay 1798—1948 
en met het portret van koning George in medaillon: 
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1 c. groen en blauw, eiland. 
, 3 c. l.bruin en blauw, id. 

4 c. lila en olijf, id. 
5 c. d.blauw en d.bruin, schip H.M.S. Merlin. 

10 c. roodbruin en groen, id. 
15 c. paarsblauw en l.groen, id. 
Cirenaica. 
Hier zal een serie zegels verschijnen van 13 stuks, waarvan de 

hoogste 4 waarden in groter formaat dan de overige waarden. Zij 
dragen alle de afbeelding van een krijger te paard: 

10 m. violet. 12 m. rood. 
8 m. oranje. 20 m. blauw. 
5 m. grijs. , 50 m. blauw en bruin. 
4 m. groen. 100 m. rose en grijs. 
3 m. geel. 200 m. lila en blauw. 
2 m. rose. 500 m. geel en groen. 
1 m. sepia 

Tevens zal er een serie portzegels verschijnen in het zelfde type 

als die van Engeland, doch met Inschriften zowel in het Engels 
als in het Arabisch. Het zullen zijn: 

2 m. bruin. 20 m. geel. 
4 m. groen. 40 m. blauw. 
8 m. rood 100 m. grijs. 

10 m. oranje. 

Columbia. 
Ter herdenking van het feit dat 100 jaar geleden Carlos Mar

tmez Silva werd geboren verscheen hier een zegel met zijn portret : 
40 c. karmijnrood. 
Voorts verscheen hier een postzegel met de afbeelding van de 

waterval van Tequendama. 
10 c. rood. 

Cuba. 
De in ons Februarinummer vermelde serie zegels ter herdenking 

van Antonio Maceo moet nog worden aangevuld met: 
8 c. zwart en roodbruin, portret van Maceo omgeven door 

opgestoken zwaarden, 
terwijl de 1 c. niet het portret doch een standbeeld van Maceo 
vertoont. 

Ter gelegenheid van het eerste panamenkaanse pharmaceutische 
congres verscheen een zegel met het bekende symbool van een 
slang om een schaal: 

2 c. rood. 

* » WI%"1 
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Eerst thans verscheen met de jaartallen 1844—1944 (dus wel wat 
l?at) een postzegel met de afbeelding van" de vuurtoren van 
Morro te Havana. 

2 c. karmijn. 

Eritrea. 
De in ons nummer van Juh 1948 gedane opgave van Engelse 

postzegels met opdruk „B.M.A.Erithrea" is thans uitgebreid met 
de waarde: 

65 cents op 8 d. lilarose. 

Indië. Frans

Op 24 Januari j.1. verschenen hier 3 zegels voor de luchtpost. 
1 R. geel en rood, vliegtuig. 
2 R. groen en blauwgroen, tempel. 
5 R. blauw en violet, vliegende vogel. 

Israël. 
Op onze voorpagina is afgebeeld een „first day cover" met het 

zegel van 250 milis, uitgegeven op 16 Februari j.1., de dag waarop 
Israel een nieuwe phase in haar geschiedenis inging, door de ope
ning van het Israëlietische parlement en de beëdiging van Weisz
man tot president. 

Het zegel geeft een afbeelding van de heuvels van Judea en de 
daarover lopende wegen naar Jerusalem, van welke stad men op 
de achtergrond de oude muren ziet en in het midden de Davids
toren. Aan de bovenzijde geeft het zegel, zowel in latijns als in 
hebreeuws en in arabisch schrift, de landsnaam Israel. 

Het gelegenheidsstempel luidt: Opening van de samenkomst der 
Staat Israël. 

Het onderschrift onder de poort op de linkerzijde van de enve
loppe is ontleend aan Psalm 122 : 2 (Onze voeten zijn staande 
in Uw poorten, o Jeruzalem). 

De kleuren van het zegel zijn bruin en grijs, uitgevoerd in 
offset. Tanding 11, gedrukt in vellen van 50 stuks. 
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Japan. 
Op 27 Januari j.1. verscheen hier een zegel ter gelegenheid van 

de 4e Nationale athlethiek wedstrijden te Suwa: 
5 yen violet, kunstschaatsenrijdster. 
Door ons werd nog niet vermeld het op 13 December j.1. ver

schenen z.g. nieuwjaarszegel, speciaal uitgegeven om daarmede de 
nieuwjaarsgroeten te frankeren. Het zeegel geeft de afbeelding 
van een Japans kind. 

2 yen, rood, kind. 

Liberia. 
Hier verschenen 2 zegels voor de luchtpost met de afbeelding 

van een vliegtuig in vlucht. 
25 c. rood. 
50 c. blauw. 

Macao. 
In ons vorige nummer is een drukfout doorgeslopen bij de 

aankondiging van het zegel 8 A Onze Lieve Vrouw van Fatima. 
Boven deze aankondiging staat n.1. vermeld Monaco i.p.v. Macao. 

Marocco (Engels-) 
De serie Engelse zegels met opdruk TANGIER, type George VI, 

werd uitgebreid met de volgende waarden: 
2 p. oranje. 9 p. olijfgroen. 

1% p. l.blauw. 10 p. blauw. 
3 p. l.lila. 11 p. lilabruin. 
4 p. grijsgroen. 1 s. geelbruin. 
5 p. bruin. 2 /6 s. geelgroen. 
6 p. lila. 5 s. karmijnrood. 
7 p. geelgroen. 10 s. zwartblauw. 
8 p. lilarose. 

Marocco (Spaans-) 
Op 1 Januari j.1. verscheen hier een serie luchtpostzegels: 

5 c. d.violet, stadsgezicht. 
10 c. zwart en l.violet. Markt. 
30 c. ultramarijn en grijsgroen, Guersa Kebira. 

1 p. 75. bruinrood en ultramarijn, als 5 c. 
3 p. blauw en zwart, als 10 c. 
4 p. grijsgroen en karmijnrood, als 30 c. 
6 p. groen en zwart, aankomst van de post. 
8 p. violet en grijsblauw, ruiter. 

Marocco (Frans-) 
In verband met de ingevoerde portoverhogingen verschenen hier 

voorlopig 2 nieuwe waarden, n.1.: 
2 Fr. bruinviolet, beschermde oase. 
5 Fr. groen, ander type beschermde oase. 

Mozambique. 
De in Ons Januari-nummer vermelde serie zegels werd nog aan

gevuld met de volgende waarden: 
50 c. grijsblauw, Lorenzo Marques. 

1 E. rood, Palmenplantage te Baixa. 
1,20 E. grijs, brug over de Zambezie. 

5 E. groen, als 1 E. 
10 E. bruinviolet, als I E. 

Panama-Kanaal Zone. 
In het type gezicht op het kanaal verscheen op 3 Januari j.1. 

een aanvullende zegel: 
4 c rose 

Peru. 
Het luchtpostzegel van 70 c. grijsblauw werd voorzien van de 

opdruk HABILITADA, alsmede van een nieuwe waarde, en wel: 
5 o.lO op 70 c. 
S 0.20 op 70 c. 
S 0.35 op 70 c. 

Philippijnen. 
Op 30 December j.1. verscheen hier het eerste Dienstzegel, het

welk vermoedelijk wel door meerdere zal worden gevolgd. Het is 

het 2 c. groen Rizal-zegel overdrukt met de letters O.B. (official 
Business). 

Hier zal een zegel verschijnen met de afbeelding van de 
nationale bloem van dat land, de Sampaguita. Het zegel zal in de 
waarde zijn van 3 c , en bestaat het plan nog meerdere zegels met 
bloemenafbeeldingen te laten volgen. 

Slam. 
In de koerserende serie zegels met portret van Koningin Phumi-

phil Aduldet verschenen op 3 Januari j.1. 2 nieuwe waarden: 
10 s. rood. 
50 s. olijfgroen. 

Soedan (Egyptisch-) 
Ter gelegenheid van de bijeenkomst van de Soedanese wetgeven

de vergadering verschenen op 23 December j.1. 2 zegels in het 
zelfde type als het zegel, uitgegeven ter herdenking van het 50-
jarig bestaan van de postzegels in dat land, met de afbeelding v a ' 
de kameelruiter, doch thans met het Inschrift: Opening van de 
legisLiifve vergadering December 1948. 

10 m. zwart en karmijnrose. 
5 p. grijsgroen en oranjegeel. 

Tunis. 
Met de afbeelding van de moskee te Halfaouine verschenen hier 

twee aanvullende waarden: 
4 Fr. geelbruin. 
5 fr. geelgroen. 

Uruguay. 
Hier verschenen 2 nieuwe zegels met afbeelding van een brug 

en bedoeld als blijk van vriendschap met Brazilië: 
10 c. blauw. 
50 c. geelgroen. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 3 Maart j.1. zou hier de eerste bijzondere zegel van dit jaar 

verschijnen en wel in verband met het 100-jarig bestaan van 
Minnesota. De eerste dag van uitgifte zou zijn te St. Paul (Minn). 
Het zegel geeft een afbeelding van de Rode rivier-ossenwagen, het 
vervoermiddel uit de eerste tijd van die streek van de rode rivier. 
Oplage 100 millioen stuks. 

3 c. 
Op 12 April zal een zegel verschijnen ter herinnering aan het 

200jarig bestaan van de Washington en Lee-universiteit te Lexing
ton (Virginia). 

3 c. blauw, (zie elders in dit blad). 

Yemen. 
De in ons December- en Januari-nummer vermelde zegels uit

gegeven ter gelegenheid van de United Nations, werden nog aan
gevuld met 2 waarden n.1.: 

20 bogshas, zwart en groen, stadsmuur en vliegtuig. 
1 imadi, oranje, vliegtuig. 

pmisïïyiscBCiiiij] 
NEDERLAND. 

Luchtpostblad. 
In het October-nr. '48 werd Dienstorder 601 van 25.8.'48 ver

meld, waarin ongezegelde militaire luchtpostbladen werden aange
kondigd. 

Intussen verscheen in het Hartz-type een luchtpostblad van 10 
cent lila met „L". Oude spelling werd gebezigd. De binnendruk 
vertoont nu geen netwerk, doch een lichtblauwe kleur. In het 
,.M"-type is deze soort voorzover ik heb kunnen nagaan nog niet 
verschenen. Of ze verschijnt is de vraag, aangezien Dienstorder 35 
van 10 Januari '49 mededeelt dat gezegelde luchtpostbladen met 
„L" uitgeput raken bij de Controleur. Na 1 Februari moeten alleen 
nog gezegelde luchtpostbladen met „M" worden aangevraagd. 

Als de behoefte der postkantoren zich daaraan doet gevoelen 
moeten voor „L" voortaan ongezegelde luchtpostbladen worden 



MAART 1949 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 49 

aangevraagd. Verlangt men besHst een ongezegeld luchtpostblad 
„M", dan moet ten postkantore een kleine voorraad daarvan 
worden aangehouden. 

De gezegelde luchtpostbladen met „L" en „M" moeten worden 
uitverkocht, voordat met verkoop van ongezegelde mag worden 
aangevangen. 

In verband hiermede zie ik gaarne berichten tegemoet of het 
postblad „M" nog in het Hartz-type verkrijgbaar wordt gesteld. 

Spoorwegbriefkaart. 
In Model A.A. 238 f verscheen de Hartz-type 5 cent groen. 

Oplage: 132.12.000.9.'48. 

INDONESIË. 
Luchtpostbladen. 
De heer Horst te Rotterdam meldt me naar aanleiding van de 

opstelling in het Sept.nr. '48 gegeven nog drie andere soorten, daar 
niet vermeld. Ik wil hieronder diens mededelingen laten volgen, 
voorzover het aanvullingen van die lijst betreft. 

Luchtpostbrief. 
1. oude spelling, zwarte tekst, formaat 123 : 192, smalle onge-

gomde plakranden. Onder afzender: Standplaats (later vervan
gen door Veldpostkantoor/Marinepostkantoor BATAVIA). 

2. oude spelling, zwarte tekst, formaat 118 : 177, brede onge-
gomde plakranden, binnenzijde rose netwerk. Eveneens met: 
Standplaats. 

3. de door mij als 2a vermelde (kenmerk Nix w.o. 5064), waarvan 
afzender-aanwijzing geheel is als hierboven onder 1 en 2 ver
meld, blijkt ook te bestaan met i.p.v. Afzender, rang enz. 
„Rang, afzender enz." Dit postblad is in nieuwe spelling uit
gevoerd. Formaat 121 : 190. 

Met de reeds vermelde soorten, zijn er dus thans negen ver
schillende soorten bekend geworden. 

BUITENLAND. 
De reactie van de lezers op mijn eerste artikeltje was zeer ver

blijdend; van talrijke zijden bereikten mij aanvullende mededelin
gen over de Tsjechische kaarten, zodat ik een, naar mij toeschijnt, 
vrij volledig overzicht van de laatste uitgiften van dit land hier
onder zal kunnen geven. Ik wil toch nogmaals mijn verzoek om 
medewerking herhalen, omdat op het ogenblik mij b.v. nog niet 
bekend is of België, dat evenals Luxemburg (zie hieronder) tot 
tariefsverhoging overging, reeds nieuwe kaarten uitgaf, of er nog 
opdrukken zijn verschenen of dat de post zich nog slechts tot 
bijplakken bepaalde, enz. Ook van het in Frankrijk verschenene 
heb ik nog een zeer onvolledig beeld. 

Duitsland. 
In het September-nummer '48 werd gemeld, dat naast een cata

logus van de Duitse zonale- en lokale uitgiften door Enst Muller, 
ook één verscheen van Walter Beckhaus. De titel luidt: „Illustrier
ter Ganzsachen Katalog Deutsche Postkarten ab 1945". Uitgever 
is Julius Müller, Berlin. Spandau, Postfach 4. De bewerking is 
van Walter Beckhaus, Dr. A. A. Schulze-Dirks en Kurt Zirken-
bach en 16 andere medewerkers. Het boekje werd over twee 
kolommen gedrukt en beslaat 56 blz. compacte tekst. Veel uitvoe
riger dus dan het eerstgenoemde werkje. Beckhaus' boekje geeft 
een uitvoerig beeld van de grote verscheidenheid van uitgiften, 
sedert 1945 verschenen, die hier door onbekendheid met wat be
staat en door de belemmering van het ruilverkeer bijna niet 
bijeengebracht kunnen worden. 

Frankrijk. 
Vorige zomer kocht ik in Vittel een groot formaat kaart op 

ruw gekleurd karton, met een zegeldruk van 5 fr., blauw, type 
Gandon (de „boze" Marianne) benevens een 6 fr. op geglaceerd, 
wit karton in hetzelfde type met de zegelindruk geeloranje, en 
een ander in roodoranje. 

Mijn laatste Franse post bevatte een 8 fr. turkoois in het type 
van de 5 fr. op glad gekleurd karton. 

Dit eerste type heeft als opschrift Carte postale, rechts van de 
middellijn alleen een M met vier stippellijnen en links boven Ex-
pédié par met 3 stippellijnen, terwijl het tweede type rechts onder 
Carte postale, eerst nog het woord destinataire en dan pas de M 

met de 4 stippellijnen bevat, terwijl links expediteur voorkomt, 
gevolgd door eveneens een M met 4 stippellijnen. 

Luxemburg 
deelt officieel mede, dat 1 Februari de nieuwe poststukken — 
nieuw zowel wat de zegelindruk betreft als wat de waarden aan
gaat — verkrijgbaar gesteld zullen worden. 

Het zegelbeeld is, evenals dat op de nieuwe postzegels, van 
Bickel, maar de kaarten zijn niet bij Courvoisier gedrukt, maar 
bij Pierre Linden in Luxemburg. Of het kaarten met of zonder 
omlijsting, met of zonder afbeeldingen zijn, kan ik uit het bericht 
niet opmaken. Wel kan ik mededelen, dat de kaarten voor bir^nen-
lands gebruik in zwart uitgevoerd zijn en een 1 franczegel als 
indruk hebben en ook als kaart met betaald antwoord voor 1 
-|- 1 fr. in de handel gebracht worden, terwijl de buitenlandse 
kaarten rood zijn en een 2,50 fr., respectievelijk 2,50 -|- 2,50 fr. 
zegel voeren. 

De oude kaarten zijn vanaf 15 Februari j.1. niet meer verkrijg
baar, maar blijven tot nader order geldig. 

Tsjecho Slowakije. 
De eerste serie die ik in het vorige nummer vermeldde, bevat 

de volgende illustraties: 
1. Praha; 2. Bratislava; 3. Brno; 4. Opava; 5. Kosice; 6. Kar

lovy Vary 7. Frantiskouy Lazne; 8. Marianské Lazne; 9. Jachy-
mov; 10. Luhacovice; 11. Trencianské Teplice; 12 Piestany; 13. 
Vysoké Tatry; 14. Lysa Hora; 15. Pardubice; 16. Hradec Kralové. 

Van deze gebouwen- en landschapserie zijn mij nog geen 
buitenlandse kaarten bekend. 

Van de Sokolserie zijn in totaal 24 stuks verschenen, 16 voor 
binnenlands gebruik zoals in het vorige nummer vermeld, en 8 
buitenlandse met hetzelfde zegelbeeld, doch in rood, met waarde 
aanduiding 3 Kcs. 

Het opsommen der verschillende afbeeldingen zou zeer eentonig 
worden, daar het allemaal parades e.d. demonstraties zijn, zonder 
onderschriften. 

Een der lezers maakt bezwaar tegen mijn terminologie „van 
terzijde" en wil dit portret van Benesj „en face" genoemd hebben. 
In werkelijkheid is het echter niet „en face", maar „driekwart". 

Als derde emissie moet nog een propagandaserie voor de winter
spelen in de Hohe Tatra genoemd worden. Voor zover ik heb 
kunnen nagaan, zijn er van de binnenlandse- èn van de buitenland
se kaarten ieder 8 zegelbeelden, de waarden als bij de Sokolserie. 
Tekst en plaatjes bij de kaarten voor buitenlands gebruik blauw, 
wat met de rode kleur van het zegel en het gekleurde karton een 
levendig geheel vormt. Omschrijving van alle landschappen e.d. 
zou zeer eentonig worden en clichéring van de gehele serie zou te 
veel plaats vergen, door de opschriften kan echter geen verwarring 
met een andere uitgifte voorkomen. 

Dan verscheen nog een kaart waarvan de juiste aanleiding tot 
uitgifte niet bekend is, doch die krachtens de illustratie (zie af
beelding) wel betrekking op een herinnering aan de oorlog zal 
hebben. 

) V * » O Ä l M T W U J O K O L O V A e 
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En tenslotte een jubileum-uitgifte met een afbeelding van de 
eerste officiële Tsjechische postzegel (met een voorstelling van het 
Hradschin in Praag) van dertig jaar geleden. De kaart is heel mooi 
uitgevoerd (zie afbeelding), kleur diepbruin. 

SïïilMIP^ilS 
Nieuwjaarsstempels. 
Van enige zijden werden ons nog aanvullingen gemeld op de 

opgave in het vorige nummer. In Alkmaar blijkt de machine
stempel met naam in kastje dit jaar toch wel gebruikt te zijn, 
terwijl hetzelfde model ook nog van Deventer, Middelburg en 
Zaandam gemeld wordt. Het type „kantoornaamstempel" zal 
ongetwijfeld van meerdere plaatsen bestaan; wij zagen nog Hooge-
veen en Zuidland. 

Gelegenheidsstempels. 
Overeenkomstig de aankondiging in het vorige nummer volgt 

hieronder de eerste aanvulling op het boekje „Gelegenheidsstem
pels" van F. W. v. d. Wart Jr. De achter sommige stempels ver
melde pagina-nummers verwijzen naar de in de vorige jaargang 
van het Maandblad opgenomen afbeeldingen van deze stempels. 
307. van 1 t / m 5 April 1948. 
311. 's-Gravenhage Grafelijke Zalen van 7 t / m 11 Mei 1948 op 

het Congres van Europa, Zwart. 
312. „Legertentoonstelling 15-5 t / m 29-5" van 15 Mei t / m 29 

Mei 1948 te Utrecht. Violet. 
313. 's-Gravenhage Vredespaleis op 28 Mei 1948 gedurende de 

zitting betreffende de eis van Rusland om bepaalde landen 
toe te laten tot de Verenigde Naties als andere bepaalde 
landen ook toegelaten worden. Zwart. 

314. Hoenderloo (Gld) Het Nationale Park van 1 Juni t / m 30 
Sept. '48. Zwart. 

315. „Legertentoonstelling 12-6 t / m 26-6" van 12 Juni t / m 3 
Juli 1948 te „Amsterdam. Zwart en Violet. 

316. „Vara Zomerfeest 27 Juni 1948 Ginneken" op 27 Juni '48 te 
Ginneken. Zwart en Violet, (pag. 115). 

317. „Oud Rotterdam van 2 tot 11 Juli 1948 Rivièrahal" van 
2 t / m 11 JuH '48 Violet (pag. 115). 

318. „Missietentoonstelling Haarlem/Mittovos 3—11 Juli 1948" 
van 3 t / m 11 Juli 1948. Zwart. 

319. „Tentoonstelling Romeins Nederland Utrecht 3 Juli—3 Oct. 
'48" van 3 Juli t / m 3 Oct. 1948. Violet en Rood. (pag. 115). 

320. „Leg;rtentoonstelling 10-7 t / m 24-7" van 10 Juli t / m 24 
Juli 1948 te 's-Gravenhage. Violet. 

321. 's-Gravenhage Vredespaleis van 12 Juli t / m 16 Augustus 
1948 op de Korfoeconferentie. Zwart. 

322. „Bloemen in Berg en Bosch Apeldoorn/BBB 5 Juli—21 Aug. 
1948" van 17 Juli t / m 21 Aug. 1948. Violet, (pag. 134). 

323. „De Zilveren Schelp Nat. Tentoonstelling 's-Bosch 17 t / m 
26 Juli Ambachten en Bedrijven" van 17 t /m 26 Juli 1948 te 
's-Hertogenbosch. Violet en Blauw. (pag. 115). 

324. „LegertentoonsteUing 31-7 t / m 14-8" van 31 Juli t / m 14 
Aug. '48 te Rotterdam. Violet. 

325. „Esperanto 21a Kongreso de S.A.T./31 Julio—5 Aug. '48" 
van 31 Juli t /m 4 Aug. 1948 te Amsterdam. Zwart en Violet. 

326. „lOth Int. Congr. of Philosophy-Amsterdam/11-8 Aug./ 
1948" van 11 t/m 18 Augustus 1948. Violet, (pag. 152). 

327. „Tentoonstelling De Nederlandse Vrouw 1898—1948/18 
Aug. 30 Sept./1948" van 18 Aug. t / m 30 Sept. 1948 te 
's-Gravenhage. Violet en Zwart. (pag. 153). 

328. „LegertentoonsteUing 21-8 t / m 28-8" van 21 Aug. t / m 28 
Aug. 1948 te Eindhoven. Violet en Zwart. 

329. „ le Congres van de Wereldraad der Kerken 22 Aug.—4 
Sept. 1948 Concertgebouw Amsterdam/Oikumene" van 22 
Aug. t / m 7 Sept. 1948 te Amsterdam. Violet, (pag. 152). 

330. „Tentoonst. Stad en Lande van Groningen 25 Aug.—9 Sept." 
van 25 Aug. t / m 9 Sept. 1948 te Groningen. Violet (pag. 
153). 

331. „Legertentoonstelling 4-9 t / m 11-9" van 4 t / m 11 Sept. 1948 
te Enschede. Zwart. 

332. Utrecht-Jaarbeurs van 7 t / m 16 September 1948. Zwart. 
333. Utrecht-Jaarbeurs 2, van 7 t/m 16 September 1948. Zwart. 
334. „LegertentoonsteUing 17-9 t / m 25-9" van 17 t / m 25 Sept. 

1948 te Groningen. Violet. 
335. „36e Nederlandse PhUatelistendag Breda" op 10 en 11 Sept. 

1948 te Breda. Zwart. (pag. 153). 
336. „Nat. Postzegeltentoonst. Brebopost 1948/10-12 Sept." van 

10 t / m 12 Sept. 1948. Zwart. (Pag. 153). 
337. 's-Gravenhage-Vredespaleis van 2 November t / m 21 Decem 

ber 1948 gedurende de Korfoe conferentie. Zwart. 
338. Dag v / d Postzegel 28 November 1948/Breda" op 28 No

vember 1948 te Breda. Zwart. (pag. 213). 
339. Autopostkantoor van 15 Nov. t / m 31 Dec./1948. (pag. 213) 

te Amsterdam 15 November: Violet. 16 November. Zwart 
340. idem Haarlem 17 November: Violet. 
341. idem Alkmaar 18 November: Blauw. 
342. idem Leiden 19 November: Violet. 
343. idem Hilversum 20 November: Violet. 
344. idem 's-Gravenhage 22 November: Blauw, 23 November: 

Violet. 
345. idem Rotterdam 24 en 25 November: Violet. 
346. idem Dordrecht 26 November: Violet. 
347. idem Breda 27 November: Violet. 
348. idem Goes 29 November: Violet. 
349. idem Middelburg 30 November: Violet. 
350. idem Vlissingen 30 November: Violet. 
351. idem Roo.<;endaal 1 December: Violet en zwart. 
352. idem Tilburg 2 December: Zwart. 
353. idem 's-Hertogenbosch 3 December: Violet. 
354. idem Eindhoven 4 December: Violet. 
355. idem Helmond 6 December: Violet. 
356. idem Maastricht 7 December: Violet. 
357. idem Heerlen 8 December: Violet. 
358. idem Roermond 9 December: Violet. 
359. idem Nijmegen 10 December: Violet. 
360. idem Arnhem 11 December: Violet. 
361. idem Utrecht 13 December: Violet. 
362. idem Amersfoort 14 December: Violet. 
363. idem Apeldoorn 15 December: Violet. 
364. idem Zutphen 16 December: Violet. 
365. idem Deventer 17 December (foutief 18 Dec) : Violet. 
366. idem Zwolle 18 December: Violet. 
367. idem Enschede 20 December: Violet. 
368. idem Almelo 21 December: Violet. 
369. idem Hengelo (Ov.) 21 December: Violet. 
370. idem Meppel 22 December: Violet. 
371. idem Assen 23 December: Violet. 
372. idem Groningen 24 December: Violet. 
373. idem Leeuwarden 27 December: Violet en Zwart. 
374. idem Heerenveen 28 December: Violet. 
375. idem Tiel 29 December: Violet. 
376. idem Gorinchem 30 December: Violet. 
377. idem Gouda 31 December: Violet. 
378. 's-Gravenhage-Vredespaleis van 7 Januari 1949 t o t . . . . 

F R A N K E E R A L T I J D P H I L A T E L I S T I S C H 
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NEDERLAND 
SA 50 . 

HOOGOVENS "^c^-
Frankeermachines. 
Vooruitlopende op de voortzetting der beschrijving van de Ne

derlandse frankeermachines geven wij hier een afbeelding van het 
sinds kort in gebruik zijnde Zwitsgrse merk frankeermachine, de 
SAFAG. De importeurs van deze machines hebben ons toegezegd 
hierover nog nadere inlichtingen te zullen verstrekken. 

2 2'tg ) DEJÄVÄSCHEBANK 

Naast de postzegels met nieuwe landsnaam werden ook fran
keermachines voorzien van nieuwe waardeclichés met INDONESIA 
en de waarde in „Sen". Totdusver zagen wij slechts de machines 
60 en 70, doch wij vermoeden, dat vele (of alle ?) andere thans 
gebruikte machines reeds aldus gewijzigd zijn. Voor opgaven van 
lezers, liefst met bewijsstukken, houden wij ons gaarne aanbevolen ! 

iWDONESIA 

11*25 H 
II 1 - 1 1 -1 Seni 

NEDERLAND. 
K.L.M.-Constellation „Franeker" maakte geslaagde 
proefvlucht naar Batavia. 
Zondagmorgen 30 Januari jl. arriveerde de „Franeker", na een 

voorspoedige vlucht, op het vliegveld Kemajoran bij Batavia. 
Op Woensdagavond 26 Januari was de „Franeker" (gezagvoerder 

de Haas) van Schiphol vertrokken met bestemming Batavia. Deze 
vlucht, die volgens de route Amsterdam—Karthoum—Reunion— 
Padang—Batavia zou worden afgelegd, was bedoeld als proefvlucht. 

Hoewel het dus aanvankelijk in de bedoeling had gelegen alleen 
op het vliegveld van Reunion te landen, was gezagvoerder de Haas 
om technische redenen verplicht ook op Mauritius een landing te 
maken. Gedurende de vlucht over de Indische Oceaan stond de 
„Franeker" geregeld in contact met de torpedobootjager van de 
Kon. Marine H.M. Tjerk Hiddes, die ter hoogte van Padang ge-
stationneerd was. Verder werd telegrafisch contact onderhouden 
met het s.s. „Utrecht" en het s.s. „Straat Soenda", die beiden in 
de buurt van de door het vliegtuig gevolgde route voeren. De 
weerberichten ontving de „Franeker" van Mauritius. 

Ondanks het lange traject over de Indische Oceaan had de 
„Franeker" na landing te Batavia nog zoveel benzine aan boord, 
dat men nog wel tot Balik Papan had kunnen doorvliegen. De 
afstand Mauritius—Batavia werd in één ruk in 16 uur afgelegd. 

In tegenstelling met ons bericht over deze vlucht in het Fe-
bruari-nummer is dus de „Franeker" behalve op Reunion ook op 
Mauritius geland. 

Bij de volgende vluchten (2, 4, 9, 11 Februari, etc.) werd niet 
meer op Reunion geland, doch op Mauritius; de route is dus 
Amsterdam—Khartoum—Mauritius—Batavia; met ingang van 7 
Maart j.l. wordt op deze route weer een 3 x wekelijkse dienst 
uitgevoerd. 

K.L.M, gaat ook via Shannon vliegen. 
Met ingang van 16 Mei a.s. zal de K.L.M, op haar transatlanti

sche vluchten ook de luchthaven Shannon aan de Ierse Westkust 

aandoen. Wekelijks zullen twee dien
sten naar New York en een dienst 
naar Curajao over Shannon worden 
geleid. De overige Noord Atlantische 
diensten nl. vier naar New York en 
twee naar Cura9ao zullen de tot nu 
toe gebruikelijke route over Prest-
wick blijven volgen. 

Nieuw luchtpostblad. 
In het type van ' t bestaande luchtpostblad met ingedrukte 10 c. 

violet Konijnenburg verscheen thans een luchtpostblad met inge
drukte 10 c. violet Hartz. Tot op heden zagen wij alleen nog maar 
de bladen met de letter „L"; wellicht volgen die met „M" nog. 

OOSTENRIJK. 
Tweede speciale K.L.M.-vlucht Wenen—Amsterdam. 
Op 29 Januari jl. vond de tweede speciale K.L.M.-

vlucht Wenen—Amsterdam plaats. 
De stukken werden wederom voorzien van een afdruk 

van een speciale stempel van het model zoals afgebeeld 
bij de beschrijving van de eerste speciale vlucht in ons 
Januari-nummer, doch thans in rode kleur en met datum: 
29-1-49. 

Herppening luchtpostverkeer Oostenrijk—Italië. 

Met ingang van 8 Januari werd het 
luchtpostverkeer tussen Oostenrijk en 
Italië heropend. 

De stukken, welke met de eerste 
vlucht op 8 Januari jl. werden vervoerd, 
werden voorzien van een speciale af
stempeling: „Erstflug Wien—Trieste— 
Milano"; hieronder een afbeelding van 
de speciale stempel (kleur zwart). 

U.S.A. 
In de Verenigde Staten verscheen een luchtpostkaart met een 

ingedrukte luchtpostzegel van 4 cents. De kleur van de zegel is 
rood, terwijl links van de zegel, eveneens in rode kleur tussen 
een omlijsting de woorden staan: „Air Mail - Postal Gard". 

liJlïï©©l!^SirillLDIü9©il^ 
Voor de op 26, 27 en 28 Augustus a.s. te Amsterdam te hou

den tentoonstelling ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan der 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, is het vol
gende comité samengesteld: 

G. M. Donck, Voorzitter. 
Th. R. Parmentier, Secretaris; Gijsbrecht van Amstelstraat 390 

te Hilversum. 
P. Wittkämper Jr., Penningmeester. 
G. van den Berg, P. J. M. Boel, Jos. de Kraaij, B. T. W. Parson, 

E. Verff, Gommissarissen. 
De tentoonstelling wordt verdeeld in zeven klassen: 
Klasse I: Zegels tot 1900. 
Klasse II: Zegels na 1900. 
Klasse III: Verzamelingen van landen. 
Klasse IV: Studie van een zegel, van een emissie of de werk

wijze. 
Klasse V: Luchtpost. 
Klasse VI: Poststukken. 
Klasse VIL Frankeerstempels. 
Voor de klassen V. VI en VII voor zover ruimte beschikbaar. 
Inschrijvingsbiljetten kunnen worden aangevraagd bij de secre

taris van het comité. 
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door ir. H. J. W. REUS. 

Met de benaming van de kleuren zal men het misschien niet 
eens zijn. Men bedenke echter wel, dat het buitengewoon moeilijk 
is bij tientallen schakeringen in lichtblauw te beslissen, of men 
twee zeer weinig verschillende tinten één naam zal geven, of onder
scheid moet maken en hoe men de zeer vele overblijvende schake
ringen moet noemen. Hierbij speelt nog een rol, dat de tinten in 
de loop der tijd waarschijnlijk iets lichter zijn geworden, afhan
kelijk van de toestand, waarin de zegels bewaard zijn geworden. 

Het mooiste zou zijn, als we dan tenminste voor een bepaalde 
ptriode één kleurbenaming aan zouden kunnen houden. Ook dit 
is helaas niet mogelijk. De eenkleurige portzegels zijn van 1911 tot 
1947 gebruikt en hebben daarmee de tijd van twee wereldoorlogen 
meegemaakt met de daaraan verbonden schaarste aan en afwij
kingen in materialen, en daarom zal het duidelijk zijn, dat we 
genoegen moeten nemen met de zaak, zoals deze zich voordoet. 

Zoals bekend, komen verschillen in papier en verf naar voren 
als men de zegels in Uviol licht bekijkt. Ook dit heb ik gedaan. 
Bij de zegels, die tussen 1934 en 1947 verschenen zijn, zal ik daar 
iets verder op in gaan, omdat in dit geval wel bepaalde tijdvakken 
te onderscheiden zijn. Over de thans besproken periode wil ik 
alleen opmerken: 

Ie. dat de kleur van de zegels hoofdzakelijk op twee verven 
van zeer verschillende oorsprong wijst. Er zijn n.l. zegels, 
die in Uviol licht nog lichtblauw zijn, terwijl andere licht 
tot donkergrijsviolet zijn. Echter zijn ook in Uviollicht 
nog weer tintsverschillen waar te nemen. 

2e. dat het papier in Uviol licht bij de oudste oplagen grauw 
was, soms iets aan de gelige of groenige kant, doch dat er 
telkens plotseling melkwit papier tussen doorloopt (% et A 
van Maart '19, 1 et F van Juli '24 en 3 et A van Februari 
'28) of papier dat een min of meer grauwrose uiterlijk aan
neemt (bv. K et C van Juli '20, 4 et A van Maart '21, 11 
et B van December '21). 

Al met al is het bovenstaande eigenlijk, de oorzaak dat het 
onmogelijk is een aesthetisch geheel op te zetten, wanneer men 
dat doet in volgorde der waarden. 

Kamper Noodporten. *) 
Hoewel het geen afzonderlijk gedrukte zegels betreft, menen 

we de Kampernoodporten nog even te moeten memoreren. 
We vermelden op blz. 200 reeds, dat na de tariefsverhoging 

voor drukwerk van I K op 2 cent en voor briefkaarten van 5 
en 7J^ cent, die op 1 Maart 1921 inging, tot 1 April slechts het 
ontbrekende bedrag zou nagevorderd worden. Dit bedroeg voor 
drukwerk dus % cent, voor briefkaarten 214 cent. 

In Kampen raakten op 3 Maart 1921 de portzegels van 2% et 
op en op 5 Maart 1921 die van }4 cent. 

Met toestemming van de Directeur werd toen een aantal port
zegels van 5 en van 1 cent gehalveerd, door ze loodrecht midden
door te knippen en als portzegels van 2% resp. J4 cent gebruikt. 

Het aantal op deze wijze gehalveerde zegels is niet bekend. Ver
moedelijk is de 1 et oplaag D van Aug. 1920, de 5 et oplaag 
C van Aug. '20 hiervoor gebruikt. 

Deze zegels bevinden zich alle op de bekende gele venster
enveloppen. 

Voor afbeeldingen verwijzen we naar het Gedenkboek. 
V. Overdrukken van 1923. 
a. Invoering. 
In October 1923 zijn enkele waarden, die ingetrokken waren 

en waarvan de op de kantoren aanwezige voorraden naar Haar
lem waren gezonden, van de bekende overdruk voorzien. 

DO H 833 van 1923 deelt hieromtrent mede: Port en Frankeer
zegels met opdruk. Binnenkort zullen aan de kantoren ambtshalve 
worden toegezonden; 

a 
b. portzegels met opdruk t.w. 

■*) Zie ook Postzegelkunde en Postwezen (Het Gedenkboek van 
het Nederlandsch Maandblad) blz. 309. 

1 cent op portzegels van 3 cent. 
2% cent op portzegels van 7 cent. 

25 cent op portzegels van 7K en 1% cent. 
Portzegels met opdruk zijn voortaan ook voor het publiek 

verkrijgbaar. 
Op te merken valt, dat van de 1% cent zowel de oplage in twee

voudige als die in enkelvoudige druk overdrukt is. De 3, 7 en 
7}4 cent die voor het overdrukken gebruikt werden, waren in 
enkelvoudige druk uitgevoerd. 

b. Proefdrukken. 
Van de overdrukken 1923 bevinden zich de volgende proeven 

in het Postmuseum: 

Afb. 16. 
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¥iliM©!llü©SIÜJiD|yWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. Secr.: J. C. Norenburg, Bergse-
laan 101a, Rotterdam-N. 

Verslag van de Bestuursvergadering gehouden op 26 Februari 
1948 te 's-Gravenhage. 

Aanwezig waren alle bestuursleden met uitzondering van de 
heer K. F. Kielman, die bericht had gegeven door dringende 
omstandigheden verhinderd te zijn. 

De vergadering werd geleid door de voorzitter de heer P. S. 
van 't Haaff, die eerst sedert kort, en dan nog niet geheel, van 
zijn ziekte was hersteld. 

Hij deelde mede, dat door zijn ziekte hec voorgenomen bezoek 
aan de heer Directeur Generaal van de P.T.T. nog niet had 
kunnen plaats vinden, maar hoopte hij binnenkort in de gelegen
heid te worden gesteld bij de inmiddels opgetreden nieuwe Direc
teur Generaal Z.E. de heer Neher te worden ontvangen. 

Een groot aantal ingekomen stukken wordt daarna voor zover 
nodig behandeld. Hierbij bevonden zich enige verzoeken van 
aangesloten verenigingen inzake de verkrijgbaarstelling van diverse 
uitgiften van Overzeese gebiedsdelen, in het bijzonder uitgiften 
van Cura9ao en Suriname. Ook was er een verzoek van de ver
enigingen „Breda" om te trachten, dat bij frankering bij abonne
ment voor het betaalde bedrag ook andere postzegels dan alleen 
v/eldadigheidszegels kunnen worden terugontvangen. Deze aange
legenheden zullen onderwerp van bespreking uitmaken bij voren
bedoeld bezoek aan de Directeur-Generaal der P.T.T. 

Inzake een verzoek om deviezen te verkrijgen voor inzendingen 
op de Bepitec te Brussel zullen de heren Poulie en Polling, die 
rok nog andere aangelegenheden aldaar hebben te bespreken, deze 
zaak opnemen met de Ned. Bank. 

Als afgevaardigde naar deze tentoonstelling wordt de heer P. S. 
van t Haaff aangewezen en als zijn eventuele plaatsvervanger de 
heer J. Poulie. 

Voorts werd overleg gepleegd met de heren Donck en Witt-
kampcr inzake de in Augustus a.s. te Amsterdam te houden 
Philatelistendagen in verband met de door De Ned. Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars dan tevens aldaar te houden nationale 
postzegeltentoonstelling. Een voorlopig programma werd vast
gesteld. 

De bespreking inzake eventuele toetreding van de Bond als 
mede-eigenares van het Ned. Maandblad voor Philatelie wordt tot 
de volgende vergadering aangehouden aangezien het advies van 
de Bondsraad in deze nog niet is binnengekomen. 

De heer Polling dci-k mede weer een aantal z.g. Bondstanding-
meters te hebben laten vervaardigen, welke a ƒ 0 1 5 per stuk 
verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

Ten slotte is besproken weder contact op te nemen met de 
Nederl. Indische Vereniging van Postzegelverzamelaars om te 
trachten tot ruil te geraken van een aantal series Ned.-Indische 
zegels, hoge waarden met opdruk „Indonesia'. 

De secretaris, 
J. C. NORENBURG. 

N.I.W.I.N. 
Postzegelruilverkeer met de Nederlandse militairen in Ned.-Indië. 

Zoals wc reeds in het Maandbkd van Januari j.1. mededeelden 
werden op verzoek van de N.I.W.I.N. met deze instelling bespre
kingen gevoerd om in samenwerking met de Nederlandsche Bond 
van Vereeniging van Postzegelverzamelaars een postzegelruilverkeer 
tot stand te brengen tussen de Nederlandse verzamelaars en het 
groot aantal verzamelaars onder de Nederlandse militairen in Indië. 
Daar zulk een ruil zeker niet mogelijk zou zijn zonder toestem
ming van de Nederlandse Bank en die van Ned.-Indië, werd door 
de leiding van de NIWIN de hulp dezer instellingen ingeroepen 
en werd een vergunning voor een beperkte ruil verkregen. Na de 
besprekingen van de Bondsvertegenwoordigers met de NIWIN-
leiding te 's-Gravenhage is de volgende regeling tot stand gekomen: 

Indien men z.g. ruilboekjes met zegels aan de militairen in Ned.-
Indië wil toezenden, dient zulks te geschieden door bemiddeling 
van de secretarissen der diverse philatelistische verenigingen in 
Nederland aan het adres van de heer Dr. K. A. Andriesse, Hoofd 

Afdeling Publiciteit NIWIN, Koninginnegracht 26 te 's-Graven
hage. Persoonlijke zendingen aan dit adres zijn met het oog op een 
vlotte afwikkeling niet gewenst. De ingekomen boekjes worden 
door de NIWIN geadministreerd en worden van een volgnummer 
dagtekening en paraaf voorzien. Vervolgens worden deze boekjes 
ter controle gezonden aan het Bondsbestuurslid de heer J. G. J. 
Polling, te Haastrecht, daartoe door de Nederlandse Bank aange
wezen. Vervolgens worden de boekjes doorgezonden aan de mili
taire autoriteit in Ned.-Indië, die vanwege ' t militaire gezag aldaar 
met de leiding van het rondzendverkeer is belast. De militairen 
kunnen uit deze boekjes kopen en rekenen hun aankopen met 
genoemde militaire autoriteit af. Omgekeerd kunnen de militairen 
aldaar door hen samengestelde boekjes aan bedoelde leider afgeven 
om deze via de heer Polling en de N I W I N bij de Nederlandse 
philatelistische verenigingen te doen circuleren. 

De in Indië gecirculeerd hebbende boekjes worden door de ruil-
leider aldaar weer aan de heer Polling teruggezonden en door deze 
na controle aan de N I W I N doorgegeven, waarop afrekening door 
de N I W I N aan de inzender geschiedt. Deze afrekening geschiedt in 
Nederlands geld, bij voorkeur per postgiro, zodat het aanbeveling 
verdient bij inzending van boekjes eventueel gironummer te ver
melden. Behoudens de kosten voor terugzending door de NIWIN 
aan de inzender en de kosten van eventueel postwissel of post-
cheque, zijn generlei kosten aan dit ruilverkeer verbonden en 
wordt geen provisie berekend. 

De ruilboekjes dienen van het gebruikelijke formaat te zijn van 
ongeveer 12 bij 17 cM. De zegels dienen goed ingeplakt te worden 
en moeten bij de zegels de nummers worden vermeld van de 
Nederlandse Speciaalcatalogus of van de Yvcrtcatalogus alsmede 
van de verkoopsprijs in Nederlandse munt. De waarde van een 
enkel zegel mag het bedrag van ƒ 5,— niet te bovengaan, terwijl 
in ieder boekje slechts 10 % van het ingeplakte aantal zegels een 
waarde mag hebben gelegen tussen ƒ 3,— en ƒ 5,— per zegel. 

Daar het in Ned.-Indië uitstaande bedrag aan uitgeprijsde post
zegels in de boekjes niet het totaal bedrag van ƒ 6000 te boven 
mag gaan, is het aantal in circulatie te brengen boekjes beperkt en 
kunnen eerst weer nieuwe boekjes worden uitgezonden, nadat af
rekening van teruggezonden boekjes heeft plaats gehad, zodat het 
gewenst is een niet te groot aantal boekjes te gelijk in te zenden. 
De Nederl. Bond draagt generlei geldelijke verantwoording voor 
eventueel zoekgeraakte boekjes, maar zal de schade door het 
militair gezag in Ned-Indië of door de N I W I N worden geregeld. 
Hoewel de prijzen der postzegels in Ned.-Indië over het algemeen 
hoger liggen dan in Nederland, is het niet de bedoeling bij de 
prijsvaststelling der zegels hiermede rekening te houden, maar 
dienen de zegels tegen de gebruikelijke Nederlandse notering te 
worden geprijsd. Te hoog geprijsde boekjes zullen niet naar Ned.-
Indië worden gezonden. 

Postzegelverzamelaarsverenigingen in Nederland die voor hun 
rondzendverkeer of voor een of meer harer leden in aanmerking 
wensen te komen voor boekjes welke door de militairen naar 
Nederland zijn gezonden, kunnen hiertoe door hun secretaris een 
aanvrage doen richten aan het adres van de heer Dr. K. A. An
driesse bovenvermeld, die zo mogelijk aan de aanvrage zal voldoen. 
Afrekening van de uit deze boekjes gekochte zegels dient bij de 
terugzending te geschieden op postrekening van De N I W I N : 
511000 (met vermelding van de zending waarop zulks betrekking 
heeft). Bij een vereniging zoekgeraakte boekjes dienen door deze 
vereniging aan de N I W I N te worden vergoed. 

In verband met het zeer warme en vochtige klimaat in Indië 
wordt er uitdrukkelijk op attent gemaakt, dat het noodzakelijk is 
z.g. postfrisse postzegels aan de gomzijde te poederen (vooral geen 
geparfumeerde poeder, maar eenvoudige z.g. rijstpoeder), daar 
deze zegels anders onherroepelijk aan het papier of aan andere 
zegels zullen kleven en dus beschadigd worden. 

NEDERLANDSCHE VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS. Secr.: Ir. J. M. Böeseken, Kerktraat 15, Goor (O.) 

De Voorburgse Postzegelverzamelaars Vereniging heeft zich aan
gesloten bij de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzame
laars. Secretaris: de heer D. H. Vrugtman, Tuinluststraat 6 te 
Voorburg. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Februari-nummer. 
Aanmeldingen: 1475 H. Alink, van Arembergelaan 38, Voor

burg — 1379 A. M. Bavelaar, Rozenlaan 25, Boskoop — 1442 
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H. Z. Berkhout, von Faukenbergestraat 3, Voorburg — 1435 
J. A. L. Biedermann, von Faukenbergestraat 21, Voorburg — 1454 
Jhr. E. von Bose, Koningin Wilhelminalaan 487, Voorburg — 
1370 R. E. P. Brandenburg, p / a de heer D.. J. E. Heuckerath, 
Hanenburglaan 34, den Haag — 1514 H. J. Coops, gezagvoerder 
N.LT., p / a B.P.M., (afd. Shipping), Pladjoe, (2. Sumatra). — 1365 
J. A. Dekker, Djocjaweg 73a, Batavia — 1422 K. Denhoorn, 
Looierslaan 111, Voorburg — 1457 Jan van Dorp, Kerkstraat 53, 
Voorburg — 1519 Ir. A. van Duursen, p /a B.P.M., (huis 5), 
Pladjoe. (Z. Sumatra) — 1458 J. F. van Ekkendonk, Oranjelust 62, 
Voorburg — 1419 L. Fischer, Prinses Mariannelaan 129, Voorburg 
— 1495 A. P. van Gogh, Dambrinkweg 2, Batavia, (lid „Philate-
lica") — 1437 B. W. de Groot, van Arembergelaan 85, Voorburg 
— 1414 G. A. de Groot, Veenestraat 100, Leidsedam — 1501 
G' A. Hannink, Mach. N.I.T., p / a B.P.M., (afd. Shipping), Plad
joe (Z. Sumatra) — 1525 Dr. W. van Hasselt, p /a B.P.M., (huis 
138), Pladjoe (Z. Sumatra) — 1350 W. Hartog, Breestraat 121, 
Koog a/d Zaan, Lid 2.Z.Z.) — 1478 L. C. F. E. van Helden 
Tucker, Oosteinde 341, Voorburg — 1546 W. D. van der Hey-
den, Celebesstraat 14, Vlaardingen — 1534 D. Heijve, Zaandam-
merpad 19, Wormer — 1520 A. W. Huetink, p /a B.P.M., (huis 
65), Pladjoe, (Z. Sumatra) — 1371 J. B. Kampschuur, Djocjaweg 
73a, Batavia — 1397 T. Kramer, Laan van Swaenstijn 19, Voorburg 
— 1524 Mevr. C. A. Langeveld-Bourgonjen, p /a B.P.M., (huis 179), 
Pladjoe, (Z. Sumatra) — 1464 Mevr. T. de Lint-Donker, Zwarte
laan 47, Voorburg — 1356 E. Loesberg, Rijswijkstraat 11a, Batavia 
— 1351 N. Mastrandra, Acacialaan 9, Wormerveer — 1418 C. de 
Mooy, Oosteinde 333, Voorburg — 1542 Mevr. H. Niessen-Maas-
sen. Zilverweg 13, Apeldoorn — 1531 H. P. W. Paling, p /a 
Internatio, Lloydstraat, Batavia (Stad) — 1463 K. G. Paulus, Een
hoornstraat 4, Voorburg — 1509 W. H. C. Poort van Ingen, 
gezagvoerder N.I.T., p /a B.P.M., (afd. Shipping), Pladjoe. (Z. 
Sumatra) — 1449 A. v. d. Post, Herenstraat 68, Voorburg — 1516 
W. J. van de Pijpekamp, p / a B.P.M., (huis 156) Pladjoe, (Z. 
Sumatra) — 1381 J. D. de Regt, Rozenlaan 45 Boskoop — 1376 
J. C. Remmerswaal, Schipper, Marinekazerne „Weltevreden", Ba
tavia — 1432 A. J. W. Renaud, Rembrandtlaan 93, Voorburg. 

Suppletoire opgave „Aanmeldingen": 1575 J. Bokhove, Bornse-
straat 235, Almelo — 1576 B. Bomhof, Parkweg 4, Almelo — 
1577 W. ter Brake, Violierstraat 4, Almelo — 1578 F. Exoo, 
Spreeuwenstraat 76, Almelo — 1583 H. G. van Eijsden, Vrielinks-
laan 14, Almelo — 1585 J. Ezink, Willem de Clercqstraat 27, 
Almelo — 1600 W. J. Frieke, Grotestraat 15, Almelo. (Lid Ph. 
Ver. Enschedé) — 1594 P. van Gooi, Willem de Clecqstraat 10, 
Almelo (Lid H. Ph. V.) — 1602 G. J. Johannink, Grotestraat 139, 
Almelo (Lid H. Ph. V.) — 1603 M. Kerkdijk, Hofkampstraat 24, 
Almelo — 1605 J. Klein Nulent, Aa-straat 2, Almelo — 1606 S. 
Lelsz, Schoolstraat 53, Almelo — 1610 F. Letteboer, Aa-straat 10, 
Almelo — 1611 H. J. Noordijk, Ootmarsumsestraat 40, Almelo 
— 1613 — K. Ruiter, Begoniastraat 19, Almelo — 1617 B. J. 
Siaghekke, Prins Hendrikstraat 28, Almelo — 1618 W. Ter 
Brugge, Ootmarsumsestraat 15, Almelo — 1621 G. Th. Teunissen, 
P.C. Hooftstraat 5, Almelo, (Lid „De Globe) — 1624 W. Velt-
huizen, Ootmarsumsestraat 65, Almelo — 1625 G. Verboom, Be
goniastraat 18, Almelo — 1632 G. Vrolijk, Hofkampstraat 33, 
Almelo — 1638 N. Wolters, Bornebroeksestraat 89, Almelo — 
1561 — J. W. Caspers, Tuinluststraat 4, Voorburg — 1563 F. 
Kubart, Riouwweg 5, Batavia — 1568 A. C. Oberg, p / a B.P.M., 
Willemslaan 2, Batavia — 1571 Ir. W. Th. B. Reimering, p/a B.P.M., 
Balikpapan, (Borneo) — 1539 N. C. Rooseboom de Vries, Kleine 
Oost 4, Hoorn — 1498 W. de Rooy, Ie Mach. m.s. „Aldegonda", 
p /a B.P.M., (afd. Shipping), Pladjoe (Z. Sumatra) — 1456 G. M. 
V. d. Ruit, Haasburgstraat 12, Voorburg — 1384 J. Ruitenburg, 
Reyerskoop 293, Boskoop — 1455 M. H. Sarton, Koningin Wil
helminalaan 297, Voorburg — 1391 L. Th. P. Scheffers, Laan van 
Oostenburg 6, Voorburg — 1430 Th. Schoot, van Lugtenburgstraat 
39, Voorburg — 1399 A. Smit, Koninginnelaan 58, Voorburg — 
1400 J. W. Smit, van Arembergelaan 40, Voorburg — 1484 F. 
Spendlik, v. d. Houtlaan 3, Batavia — 1386 P. van Spang, Tuin-
straat 55, Boskoop — 1496 Ph. E. Stobberingh, Baweanstraat 31, 
Soerabaia — 1453 D. J. Stoop, Herenstraat 129, Voorburg — 
1536 J. Teel, Eendrachtstraat 17, Wormer — 1503 J. Timmers, 
Ie Officier, p / a B.P.M., (afd. Shipping), Pladjoe (Z. Sumatra) — 
1436 J. C. Tonnon, van Arembergelaan 109, Voorburg — 1494 
J. M. Tromp, p / a Hotel Wilhelmina (kamer 20), Goenoeng Sahari 

52, Batavia — 1472 J. Vidal de St. Germain, Parkweg 320, Voor
burg — 1361 G. J. H. Volders, p / a B.P.M., Pladjoe (Z. Sumatra) 
— 1353 D. Waal, Noordeinde 3, Wormerveer — 1389 E. van 
de Waal, Haasburgstraat 18, Voorburg — 1527 L. W. Wakka, 
Laan Trivelli 38, Batavia — 1465 F. A. van der Welle, Tuinlust
straat 6, Voorburg — 1515 H. W. van Wessel, p / a B.P.M., (huis 
108), Pladjoe, (Z. Sumatra) — 1548 A. J. Westerkamp, Lusthof
straat 19, Vlaardingen —) 1532 J. F. C. Westerweel, Kapt. Mil. 
Politie, Blavatskypark 9, Batavia — 1521 H. J. van Zanden, p / a 
B.P.M., (huis 127), Pladjoe. (Z. Sumatra). 

Overleden: 1425 R. Ensingh — 1803 Th. J. van der Ende. 
Afgevoerd: 867 J. Benjaminse — 1940 Mej. J. van Triest. 
Royement ingetrokken: 1589 E. Slieker, heeft bedankt p. 1-1-49. 

POSTZEGELVERENIGING „BREDA". Secr.: J. H. van Wer-
meskerken, Min. Nelissenstraat 21, Breda. 

Voorgehangen als lid: E. C. de Poorter, Breda, Bernhardsingel 
30 — J. Midij, Berchem-Antwerpen, Statiestraat 75 — C. A. C. 
J. L. Albada Jelgersma, Breda, Ie Muntstraat 8 — E. Papciak, 
Breda-Ginneken, Cartier v. Disselstraat 4a — Chr. Vermeiren, 
Oosterhout, Gasthuisstraat 7. 

Nieuwe leden: 741 (E) P. du Bois, Borgerhout-Antwerpen, Karel 
Geertstr. 65 — 109 C. A. J. de Vries, Eindhoven, Sperwerlaan 11. 

Afgevoerd als lid: 256 F. M. den Brok, Vught (voorheen Breda). 
Geroyeerd: 264 Mr. W. K. N. Hengeveld, Breda. 
Overleden: 243 I. M. Scherer, Breda-Ginneken. 
Hersteld als lid: 564 N. M. van der Spelt, Steenbergen (wenst 

geen rondzendingen). 
Vergaderingen: Bestuursvergadering op Maandag 21 Maart a.s. 

om 20 uur in café „de Beurs", Markt, Breda. Ledenvergadering 
op Maandag 28 Maart a.s. om 20 uur in café „Moderne", Markt, 
Breda. Jeugdbijeenkomst op Zondag 3 April a.s. om 10.30 uur in 
café „Moderne", Markt, Breda. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „HOL-
LANDIA", TE AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, Nie. Maes-
straat 47bv., Amsterdam-Z. 

Vergadering: Ledenvergadering op Vrijdag, 25 Maart 1949, te 
20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. 
De veiling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 781 Barneveld, C. J., Zeeburgerdijk 31, Amster
dam-O. — 782 Bronkhorst, J. C. B. van, Lutmastraat 3 belet., 
Amsterdam-Z. — 783 Klaassen, E., Insulindeweg 1021, Amster
dam-O. — 147 Otto, Mevrouw A. G., P.C. Hoofstraat 9, Am
sterdam-Z. — 784 Scheidelaar-Jansma, Mevr. H., Adm. de Ruy-
terweg 88 bov., Amsterdam-W 

Nieuwe leden: 778 Haas, J. A. de, Wagenaarstraat 68II , Am
sterdam-O. — 779 Hesterman, A., Borneostraat 16, Amsterdam-O 
— 780 Peters, B., Orteliusstraat 234 III, Amsterdam-W. 

Overschrijving: 141 Hofland, H. W. moet worden: Ven, W. P. 
van der. Westzijde 44b, Zaandam. 

Overleden: 430 Helsdingen, P. J. van — 39 Knegt, J. B. F. de. 
Bedankt: 330 Faber, H. 
Afvoeren: 145 Beek, H. G. van der. 
Geroyeerd (wegens wanbetaling): 762 Staal, E. G. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 
U T R E C H T . Secr.: H. G. van de Westeringh, W. de Zwijgerplant
soen 1, Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 22 Maart a.s. des n.m. 8 uur 
te huize van de heer Tholen. 

Ledenvergadering op Dinsdag 29 Maart a.s. des n.m. 8 uur in 
Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Ballotage. 5. Voor
dracht Mr. J. H. Vuystingh over „San Marino". 6. Pauze, waarin 
Landenwedstrijd: San Marino. 7. Rondvraag. 8. Veiling. 9. Ver
loting. 10. Sluiting. 

Nieuwe leden: 3 candidaatleden, genoemd in het Februari
nummer. 

Candidaat-lid: Zuster M. Bieger. Duinweg 35, Huis ter Heide. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secretaris: 
G. J. Stoop, Thorbeckelaan 236, 's-Gravenhage. 

Nieuw lid: C. Bakker, Spreeuwenlaan 44, 's-Gravenhage. 
Bedankt: G. J. Schmitz, Rijssen. 
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Vergadering: Vergadering op Donderdag 24 Maart 1949 des 
avonds om 8 uur in Diligentia, Lange Voorhout 5. Aan deze ver
gadering wordt wederom een attractie verbonden waarvoor enige 
aardige prijsjes beschikbaar worden gesteld. 

INTERNAT. VEREENIGING „PHILATELICA", TE 's-GRA-
VENHAGE. Secretaris: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 249, 
's-GRAVENHAGE. 

Wederom lid geworden, afd. Hoodbestuur: 452 J. den Ouden, 
Stuyvesantstraat 129, Den Haag, oud lid 389 — 1138 Mevr. J. 
Berben-Brouwers, Rijksweg Zuid 4, Reuver (L.) oud lid 1138 — 
1255 P. Evers, Hoofdstraat 137, Driebergen, oud lid 1255 — 1644 
Joh. H. de Boer, Bredevoortsestraat 16, Aalten, oud lid 1644 — 
1939 H. A. Thesing, Burg. G. Borgesiusstr. 9, Steenwijk, oud lid 
1939 — 2603 G. v. d. VUet, Lippenhuizen, oud lid 2603. 

Afd. Driebergen: 3766 "W. de Baat, Jac. v. Gaesbeeklaan 12, 
Driebergen, oud lid 3766. 

Afd. 's-Gravenhage: 273 B. v. Asperen Vervenne, Thorbecke-
laan 337, Den Haag, oud lid 273. 

Afd. Utrecht: 3012 I. Nehmelman, Noordzeestraat 29, Utrecht, 
oud lid 723. 

Candidaat-Ieden, afd. Hoofdbestuur: 14. D. Buikema, Oudeweg 
3, Groningen — 46 G. Hendriksen, F. W. Reitzstraat 13, Gouda 
— 130 F. F. Mattern p/a Lindeteves N.V., Molenvliet, Batavia,— 
133 H. H. Ravesloot, Elisabethstraat 23, Leeuwarden — 163 A. 
Vogelaar, Ringstraat B. 256, Sommelsdijk. 

Afd. Aalsmeer: JL. 1 A. H . Hoogmoed, (28-2-'34), Aalsmeer
weg 436, Haarlemmermeer (Rijk) — 510 L. H. van der Leur, Am
sterdamseweg 193, Aalsmeer — 513 H. J. Stutvoet, Henegouwse
laan 81, Amsterdam-Z. — 518 J. A. Onel, W. van Beierenlaan 16, 
Amstelveen. 

Afd. Amsterdam: 808 H. Bok, Tintorettostraat 15, Amsterdam-Z. 
— 827 C. Louisse, Willemsparkweg 183, Amsterdam-Z. — 835 
Dr. O. C. Nijst, Joh. Vermeerstraat 27, Amsterdam-Z. 

Afd. Driebergen: 1008 J. H. van Daalen, Hoofdstraat 96, Drie
bergen — 1019 R. Gerritsen, Traay 31, Driebergen — 1022 R. A. 
de Moor, Hoofdstraat 65, Driebergen — 1034 A. ten Oever, 
Meenkschelaan 16, Driebergen — 1039 F. H. W. de Quartel, Die-
derichslaan 11, Driebergen — 1044 Mej. G. Simonka, Kraaybeek-
laan 2, Driebergen — 1046 W. C. C. van Strijen, Diederichslaan 11, 
Driebergen — 1049 G. de Vries (Secr. Penningm.), Burgemeester
park 12, Driebergen — 1053 M. de Vries, Meenkschelaan 27, Drie
bergen — 1068 O. Baron v. Wassenaer, Hoofdstraat 90, Drie
bergen. 

Afd. Goes: 1318 T. van Raaijen, Burgem. Elenbaasstraat 25, 
Kruiningen. 

Afd. 's-Gravenhage: JL. 2 Mej. A. A. Lanting (16-5-1934), 
Soestdijksekade 297, Den Haag — JL. 22 J. de Ridder (13-10-1936) 
Zuiderparklaan 288, Den Haag — 1509 L. C. en Brummele, v. 
Slingelandstraat 68, Den Haag — 1514 Mevr. E. J. W. de Graaf-
Hermans, Stephensonstraat 38, Den Haag — 389 Mevr. A. Heisen, 
V. d. Kempstraat 10, Den Haag — 1524 J. de Leur, Jan Blanken
straat 117, Den Haag — 1529 A. T. Peet, Carel Reinierszkade 19, 
Den Haag — 1531 Prof. Dr. E. de Vries, Jacob Hopstraat 10, Den 
Haag. 

Afd. Harderwijk: 2013 Joh. Roetman, Prins Mauritslaan 13, 
Harderwijk. 

Afd. Langedijk: 2304 M. A. Kaas, Wilhelminastraat 27, Broek 
op Langendijk. 

Afd. Rotterdam-Zuid: 2500 C. Kasbergen, Dorpsstraat K. 11, 
Moordrecht — 2501 H. C. P. Kind, Eendrachtstraat 116a, Rot
terdam — 2502 J. S. Zandee, Mathenesserlaan 228, Rotterdam. 

Afd. Utrecht: 3003 C. J. Lammers, Rembrandtkade 21bis, 
Utrecht. 

Afd. Venlo: 3509 H. Valize, van Bommelstraat 35, Venlo — 
3510 Mej. L. van Well, Steenstraat 7, Horst. 

Afd. Zeist: JL. 25 G. A. A. van der Poel, Ernst Casimirlaan 11, 
Zeist (21-8-1933). 

Afd. Zwolle: 4311 G. A. R. Enserink, 3e Ebbingestraat 34, 
Kampen — 4314 D. Vegter, Ambonstraat 54, Meppel. 

Nieuwe leden: Alle Candidaat-leden, bekend gemaakt in het 
Februari-nummer, werden als nieuwe leden aangenomen. Wij 
roepen hen een hartelijk welkom toe ! 

Vergadering: Hiermede wordt de leden ter kennis gebracht, dat 
de jaarlijkse algemene vergadering gehouden zal worden op Zater

dag 14 Mei 1949 te 10.30 uur in Rest. „Esplanada", Lucas Bol
werk te Utrecht. Voorlopige agenda: 1. Opening. 2. Notulen van 
de vergadering van 23 October 1948. 3. Mededelingen en inge
komen stukken. 4. Jaarvergadering van de secretaris, penningmees
ter, directeur rondzendverkeer, bibliothecaris, kascommissie. 5. 
Begroting 1949. 6. Mededelingen omtrent het rondzendverkeer. 
7 Aanwijzing vertegenwoordigers voor het Bondscongres in Aug. 
'49. 8. Eventueel aanhangig te maken voorstellen voor het Bonds
congres. 9. Kleine verloting. 10. Samenwerking tussen de afdelin
gen. Afdelingsfinanciën. 11. Wat verder ter tafel zal worden ge
bracht. 12. Rondvraag en sluiting. Leden die prijs stellen op een 
exemplaar van het jaarverslag, kunnen deze bij de secretaris aan
vragen. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 
ROTTERDAM. Secretaris: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, 
Rotterdam-C. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering 
zal worden gehouden ojj Maandag 4 April 1949 in de bovenzaal 
van Café-Restaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 
228) te Rotterdam-Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. 
Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmede
delingen. Ballotage Candidaatleden. Verloting. Rondvraag. Daarna 
te circa 9.30 uur Veiling. Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 
2 April in ons clublokaal en voor de aanvang der vergadering. 

Nieuwe leden: Op de vergadering van 28 Februari 1949 werden 
6 candidaten als lid van de vereniging aangenomen, terwijl 1 oud-
lid opnieuw als lid werd opgevoerd. 

Afgevoerd: 505 L. A. Beth — 1239 W. A. v. d. Broek Jr. 
Opgezegd per 1 Januari 1949: 106 J. M. v. d. Valk — J. 927 

H. L. A. Tobé — 1257 M. A. Swinkels. 
Overleden: 78 H. J. J. van Seventer. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING 
„ O P . H O O P VAN ZEGELS" TE HAARLEM. Secr. M. W. van 
der Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

Candidaat-leleden: 59 H. L. Manson, Staten Bolwerk 8, Haar
lem — 65 G. Ligtenberg, Vondelweg 342, Haarlem. 

Bedankt per 1-3-1949: 1 M. W. Brockbernd, Haarlem — 26 
J. D. Ponsen, Haarlem — 94 J. C. de Buisonje, Amsterdam — 121 
A. Zwemmer, Haarlem — 180 G. C. v. Deventer, Bussum — 233 
K. J. Heiweg, Haarlem — 245 A. L. Uitenhage de Mist, Haarlem 
— 341 A. F. Dinger, Heemstede — 393 C. H. v. d. Berg, Haarlem 
— 482 H. Reiber, Haarlem — 623 J. B. Doevendans, Haarlem — 
632 C. J. V. d. Weiden, Haariem — 654 H. L. v. d. Ploeg, Heem
stede — 676 F. W. M. Vink, Haarlem. 

Eerstvolgende Algemene Vergadering: Donderdagavond, 25 Maart 
a.s. bij Brinkmann, Haarlem. 

Aan de Leden. Een nieuw verenigingsjaar is per 1 Maart j.1. 
begonnen. BeUpfd, doch dringend, verzoekt de Penningmeester den 
leden hem het verschuldigde contributiebedrag ad ƒ 5,— zo spoe
dig mogelijk te doen toekomen, liefst door storting op postreke
ning 245576, ten name van Penningmeester „Op Hoop van Zegels", 
Haarlem. 

AMSTERDAMSCHE VEREN. „DE PHILATELIST", Secr.: 
K. Buiter, Marathonweg 40 hs., Amsterdam-Z., Tel. 92075. 

Vergadering: Ledenvergadering 5 April 1949; Ruilavond 19 
April 1949. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", 
Marnixstraat 400; aanvang half acht, zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: Alle in Het Maandblad opgenomen candidaat
leden werden aangenomen, behalve 843. A. M. Kamerman. Boven
dien werden aangenomen: 611 J, J. W. van Egmond, Molsteeg 1, 
Amsterdam-C. — 874 mej. A. J. Kannegieter, Rusland 25, Am
sterdam-C. 

Overleden: 455 J. Karman. Hiervoor nu te lezen: 455 Hans 
Karman, Amsteldijk-Noord 151, post Ouderkerk a/d Amstel — 
793 W. Dekker, wordt: 793 R. Dekker, Pieter Baststraat 12, 
Amsterdam-Z. 

Candidaat-leden: 1096 mevr. G. Willemse-Tuininga, Saffierstraat 
97, Amsterdam-Z. — 1138 H. de Groot, Heinzestraat 17hs., Am
sterdam-Z. — 1139 W. Mellink, Jekerstraat 98 i n , Amsterdam-Z. 

Nagekomen bedankjes: 518 Ph. van Waveren Hogervorst — 
715 J. G. M. Zondervan. 
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POST2EGELVEREENIGING VLISSINGEN (P.V.) Secretaris: 
C. J. L. Sitsen, C. Buskenstraat 54, Vlissingen. 

Bijeenkomst: Dinsdag 15 Maart 's avonds 8 uur bij de heer 
Kiviet, Badhuisstraat, Vlissingen. 

POSTZEGELVEREENIGING „HILVERSUM EN OMSTRE
KEN". Secr.: G. van den Broeck, ten Katelaan 5, Hilversum. 

Nieuwe leden: De in het Maandblad van Februari aangegeven 
candidaatleden. 

Candidaatlid: 389 C. H. Verberne, Eemnesserweg 44, Hilversum. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 80 H. L. J. Kessen, Faisantenstr. 

10, Hilversum — 293 M. Wessel, Hemoneystraat 27, Amsterdam 
— Th. A. M. Sinnige, B. Gülcherlaan 41, Hilversum. 

Vergadering: "Woensdag 20 April 1949 te 7.30 u. n.m. in de 
O.L.B., 's-Gravelandseweg 55, Hilversum. 

Beurs: Elke Zaterdagmiddag van 2—5 uur in de O.L.B. 
Contributiebctaling op giro 360655, Penn. Hilv. en Omstr., 

Lobeliastraat 19, Hilversum. 

VEREENIGING V. P O S T Z E G E L V E R ^ A I V I E L A A R S „DELFT". 
Secr.: J. A. v. d. List, Delfgauwseweg 199, Delt. 

Nieuw lid: 55. P. W. de Leeden, Gort v. d. Lindenstraat 62, 
Delft. 

Bedankt: 70 C. J. "Wafelbakker — 76 B. Heiweg. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
GLOBE". Secr.: Jhr. G. A. de Bosch Kemper, van Pallandtstr. 21, 
Arnhem. 

Mededeling van het Hoofdbestuur: Nu verschillende afdelingen 
afzonderlijke giro-rekeningen hebben voor hun afdelingsrondzen-
dingen, wordt den leden verzocht nauwkeurig op te letten op 
welk giro-nummer het bedrag der aankopen dient te worden ge
stort. Dit nummer is steeds in het hoofd van de lijsten vermeld, 
die bij de rondzendingen gevoegd worden. 

Afdeling Arnhem: Vergadering: "Woensdagavond 30 Maart te 
19.30 uur in „Central-National" te Arnhem. 

Afdeling Ede-Wageningen: Vergadering: "Woensdagavond 6 April 
te 20 uur in „Hof van Gelderland" te Ede. 

De jeugdclub komt bijeen Maandag 28 Maart en Maandag 25 
April 1949. 

Afdeling Nijmegen: Vergadering: Dinsdagavond 29 Maart te 20 
uur in ,,Union" te Nijmegen. 

Afd. Velp: Vergadering: Zaterdagavonden 19 Maart en 16 April 
te 19.30 uur in „Naeff te Velp. 

Afdeling Zutphen: Vergadering: Woensdagavonden 6 April en 
20 April te 19.30 uur in het „Volkhuis" te Zutphen. 

Nieuwe leden: 1010 Mevr. E. C. Cornellssen-Goedkoop, Gr. 
Wickmanlaan 15, Bussum — 395 A. Uittenbogaard, Blokhuizerweg 
4, Slichtenhorst, Nijkerk — 964 D. A. v. Houweningen, Verl. 
Greenestraat 45, Nijmegen (lid afd. Nijmegen). 

POSTZEGELVEREENIGING „HEERLEN". S e c r ^ C . van Dis-
hoeck. Hindestraat 24, Heerlerheide. 

Nieuwe leden: De candidaat-leden genoemd in Februari-nr. 
Afgevoerde leden: N. Lejeune, lid no. 15 — M. J. G. R. Rei-

nards, lid no. 75 — A. America, lid no. 78. 

POSTZEGELVEREENIGING „SANTPOORT" TE SANT
POORT. Secr.: W. Merten, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Candidaatleden: vermeld in het Februari-nummer. 
Nieuw lid: A. Moolenaars, Jan Steenstraat 64, Haarlem. 
Bedankt: 74 H. J. Schoonderwoerd — 92 H. J. Poen. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING VAN POSTZEGEL-
"VERZAMELAARS TE 's-HERTOGENBOSCH. Secr.: J. Crijns, 
Loonsebaan 68, Vught, tel. 7568. 

Candidaatleden: "W. G. Weijers, Vughterweg 68, Den Bosch — 
D. Barmentlo, Marggraffstraat 41, Vught — C. Linders, Molenstr. 
B 142, Gemert — C. A. M. van Hoek, Ribeslaan 11, Rotterdam. 

Nieuwe leden: A. de Veer, Empel. 
Afgevoerd: L. van Drunen, 's-Hertogenbosch — N. van Hoek, 

Cuijck a/d Maas — B. Mulder, 's-Hertogenbosch. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging ! 

POSTZEGELVEREENIGING „BRUNSSUM-HOENSBROEK". 
Secr.: P. v. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade. 

Nieuw lid: A. Dorant, Heerlerheide, Bloemenstraat 4. 
Bedankt: Mej. P. v. d. Vuurst, Brunssum. 

POSTZEGELVEREENIGING „ROOSENDAAL". Secr.: J. P. M. 
Smeekens, Boulevard Antverpla 7, Roosendaal. 

Nieuwe leden: Mej. G. Jongenelen, Bredaseweg C 210, Zegge 
— H. J. Loesberg, Heuvellaan 21, Roosendaal (N.B.) 

Afvoeren: A. Geldens, Roosendaal (N.B.) 
Mededeling: In de jaarvergadering werd tot leider van het 

rondzendverkeer benoemd: A. Huson, Dahliastraat 26, Roosen
daal (N.B.) • 

DORDTSE LUCHTPOSTCLUB „DE POST JAGER". Secretaris: 
A. L. Blonk, Zuidendijk 32 U, Dordrecht. 

Contactavond: De eerstvolgende Contactavond (met expositie 
door dhr. A. L. Blonk) wordt gehouden op Vrijdag 25 Maart a.s., 
pigenhaard 52, Dordrecht. 

Nummerwijziging: j.1. 4 J. H. Louwe wordt no. 33. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DOR
DRECHT" . Secr.: P. C. v. Heusden, Alexanderstraat 7, Dordrecht. 

Vergadering: 30 Maart a.s. des avonds 7 uur in C.J.M.V. Ge
bouw. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en 
mededelingen. 4. Lezing van de heer Ackermann over „Ultraviolet 
en Postzegels", 5. Rondvraag. 6. Veiling. 7. Verloting. 8. Sluiting. 

Ruil- en Koopavond zelfde tijden, zelfde plaats op Woensdag 
13 April a.s. 

Aangenomen als nieuw lid: J. Quartel, Mij. Dordrechtstraat 31, 
Dordrecht. 

SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.", TE AMSTERDAM. Secr.: 
D. C. Kets, Badhuisweg 3, Amsterdam-N. 

Nieuwe leden: Mej. E. Glasius, Jan Steenlaan 55, Naarden — 
P. Zwaan, Kanaalstraat 148 III, Amsterdam-W. 

Bedankt: L. Bakker, Utrecht. 

VEREEN. VAN POSTZEGEL"VERZAMELAARS „GOUDA", 
TE GOUDA. Secr. D. Palsgraaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Nieuw lid: A. P. Salome, Gouda, Bothastraat 3. 
Bedanktvals lid: M. Zwijnenburg, De Bilt — D. Nederhorst, 

Gouda — E. Koster, den Haag. K 
Vergadering: Maandag 28 Maart 1949, in de „Réunie-Sociëteit" 

(ingang Bioscoop Vestibule). Mooie veiling met vele aantrekkelijke 
kavels. Op Uw komst wordt gerekend. 

PHIL. VEREENIGING „ZUID-LIMBURG", TE MAASTRICHT. 
Secr.: J. H. M. Muijsson, Bllserbaan 47a, Maastricht. 

Bestuur: Het Bestuur van onze vereniging is thans samengesteld 
als volgt: J. F. Alen, Voorzitter; J. J. A. van de Ven, Ondervoor
zitter; J. H. M. Muijsson, Secretaris, wonende Maastricht, Bllser
baan 47a; A. de Beer, Penningmeester, wonende Maastricht, Jo
seph HoUmanstraat 18b, Mevr. P. Verzijl, Commissaresse voor het 
rondzendverkeer, wonende Maastricht, Bredestraat 1 en H. Loon-
tjens. Commissaris. 

Nieuwe leden: 96 Fr. Ramaekers, Mariastraat 23, Maastricht — 
114 Mej. J. Boermans, Grote Looierstraat 23, Maastricht. 

Candidaatlid: Mej. C. M. Graf, Wouwermanstr. 7, Amsterdam-Z. 
Volgende bijeenkomsten: 21 Maart 1949, vergadering. 4 April 

1949, beurs. 25 April 1949, vergadering. 

UW VOOROUDERS 
zoeken wij na tegen billijke kosten. Onderzoek en schildering van 
familiewapens. Meer dan 50 "/o der vroegere Ned. geslachten voer
den een wapen. Algem. wapenonderzoek vanaf ƒ 2,50. Levering 
van glas In lood raampjes, briefpapier, courant advert., oorkonden. 
Kasteel met Heerlijkheid te koop. 

Heraldisch Genealogisch Bureau „De Banier" 
Bronsteeweg 90 — Heemstede — Teleloon 14639. 



MAART 1949 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 53 

TABEL IV 
Gewijzigd type Uitgave 1921/'33 Enkelvoudige druk Tanding I2V3 : I2V3 

Data van aflevering der verschillende oplagen aan de Controle 

Aantal afgeleverde zegels, met opgave van tanding, randbedekking en kniptekens 

Datum 
van 

aflevering 

Juli '27 

Nov. 
Feb. '28 
Feb. '30 
Feb. '31 

Sept. 

Juli '32 
Oct. 
Juli '33 

3 Cent 

Aantal 

975600 

194800 

195800 

194600 

Per

fo

ratie 

N b 

Gl'8 

Gl'» 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

A 9 

B 9 

C 9 

D 9 

Drukkers 
teken 

ea 
plaats 

C\ 10 

* 10 

m 10 

X 1 

Knipt 

V 

6 Cent 

Aantal 

185428 

195600 

276000 
194200 

191000 

193800 
193200J 

Per

fo

ratie 

N b 

N b 

Gr 16 
Gr 16 

Gl'6 

GP« 
Gi;6 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

A 9 

B 9 

C 9 
D 9 

E 9 

F 9 
G 9 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

^ 10 

^ 10 

^ 10 

^ 10 

X 10 
X 1 

Knipt 

P 

A 

♦ 

i 
Y 

7 Cent 

Aantal 

983200 

Per

fo

ratie 

N b 

Oplaag Drukkers 
letter 1 teken 

en en 
aantal 1 plaats 

1 ^ 

A 9 

* 

Knipt 

i 

Juni '21 
Dec. 
Feb. '23 
Aug. 

Mei '25 

Aug. '26 

Dec. '29 

71/2 C e n t 

763227 N b A 9 Ï 10 0 

9 Cent 

431400 Gr 'e A 9 ^ 10 f 

11 Cent 

374400 
188000 
194000 
190000 

221800 < 

Gr 
N b 

N b 

A 
B 
C 9 
D 9 

E 9 

■C» 10 

^ ' 

J 10 

C 5 

C 6 

Mei '21 
Mei "25 
Nov. 
Mei '26 
Dec. 
Nov. '27 
Feb. '28 
Juni 
Mrt. '29 
Jan. '30 

Aug. 

Mei '31 
Jan. '32 
Nov. 
Juli '33 
Sept. 

12 Cent 

976600 

190800 
187000 

N b 

G l ' " 
GPe 

A 9 

B 9 
C 9 

M 10 

^ 10 

X 1 

Ï 

z 
1 

25 Cent 

543429 
593000 
982400 
784400 
788800 

779600 
962400 
976600 

785000 

776600 
931600 
775000 

764600 

N b 
N b 

N b 
N b 

GP6 

Gri6 

Gl'6 
Gl'6 
Gl'8 

Gr'6 

A 9 
B 9 
C 9 
D 9 
E 9 

F 9 
G 9 
H 9 

I 9 

J 9 
K 9 
L 9 

M 9 

10 
^ 10 
^ 10 

^ * 10 
•j^ 10 

^ 10 

II 10 
■Ä" 10 

^ 1 

■ft 10 
• • • 10 

* 10 

X 1 

C 6 
A 

Hh 
♦ 
* 

A 
T 
X 
Y 
i 
♦ 
A 

i 

1 Gulden 

363400 ^ N b A 9 U> 10 1 C 
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1. Proeven op de 3 cent. -
Een verticale strip van 10 zegels, overdrukt met het bekende 

„mopje" 1 C N T van boven naar onder in zwart, rood, bruin, 
groen, paars en 5 stuks onoverdrukt. Zie afb. 16. 

Een horizontale strip van 3 zegels overdrukt in zwart met 1 
CNT, 2K CNT, 25 C N T en onoverdrukt. Zie afb. 16. 

Een blok: horizontaal 4 stuks, verticaal 8 stuks: naast elkaar 
overdrukt met 1 CNT, 2% CNT, 25 CNT, onoverdrukt onder 
elkaar: 

2 rijen in rood. 
2 „ in groen. 
2 „ in bruin. 
2 „ in paars, (zie afb. 16). 

Elders zag ik een blok van 3 stuks horizontaal, 9 stuks verti
caal, op dezelfde wijze overdrukt, waarbij de bovenste horizontale 
rij in zwart overdrukt was. 

2. Proeven op de 7 cent. , 
Een verticale strip van 10 zegels overdrukt met het „mopje" 

234 C N T van boven naar onder is paars, groen, bruin, rood, 
zwart en 5 stuks onoverdrukt. 

Een horizontale strip van 3 zegels overdrukt met 1 CNT, 2% 
CNT, 25 C N T in zwart. 

Een blok van 8 x 4 zegels naast elkaar overdrukt met 1 CNT, 
2% CNT, 25 CNT, onder elkaar: 

2 rijen in rood. 
2 „ in groen. 
2 „ in bruin. 
2 „ in paars. 

En ook weer een blok van 9 x 3 zegels, waarbij de bovenste rij 
in zwart. 

3. Proeven op 7% cent. 
Een verticale strip van 10 zegels overdrukt met het „mopje" 

2% CNT, van boven naar onder m paars, groen, bruin, rood, 
zwart en vijf onoverdrukt. 

TABEL V 
Type met schakelrand - Overdrukken 1923 - Tweevoudige en enkelvoudige druk 

Datum van aflevering aan de Coatróle 
Aantal afgeleverde zegels, met opgave van tanding, randbedekking en knipteken 

Datum 
van 

aflevering 

Oct. '23 

1 Cent op 3 Cent 

Aantal 

320000 

Tan
ding 

Gr'« 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

A 10 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

g — 

Knipt 

C 2 

2 Va Cent op 7 Cent 

Aantal 

700000 I 

Tan
ding 

Nb 
Gr 

Oplaag 
letter 

en 
aanul 

B 10 
C 10 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

g — 
g — 

Knipt 

C 4 

25 Cent op IV2 Cent 

Aantal 

354000 f 

Tan
ding 

Nb 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

blanco 
1 10 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

g — 

Knipt 

C 4 

Oct. '23 

25 Cent op 7 V2 Cent 

672000 Nb A 10 g — C 5 

V 

N.B. De gestippelde accolade geeft aan, dat niet bekend is hoeveel zegels van ieder der daarachter genoemde oplagen overdrukt zijn, doch 
alleen het totaal. 

26 EN 27 AUGUSTUS A.S, 
Postzegeltentoonstelling te Amsterdam. 

Een horizontale stip van 3 zegels overdrukt met 1 CNT, 2J^ 
C N T , 25 C N T in zwart. 

Een blok van 8 x 4 zegels naast elkaar overdrukt met 1 C N T , 
2% CNT, 25 C N T , onder elkaar: 

2 rijen in rood. 
2 „ in groen. 
2 „ in bruin. 
2 „ in paars. 

c. Drukvormen en zettingen. 
Aangezien het hier enkele bepaalde oplagen betreft (zie tabel 

V) die overdrukt werden, kan hier volstaan worden met te 
verwijzen naar wat er over bij de onoverdrukte zegels is vermeld. 

d. Plaatfouten. 
Dezelfde plaatfouten als bij de onoverdrukte zegels komen ook 

hier voor. Vele ervan zijn door de grote zwarte opdruk niet meer 
terug te vinden. 

e. Randbedekkingen en Contrólekniptekens. 
De randbedekking is die der onoverdrukte zegels. Zie hiervoor 

Tabel V. 
Wat betreft de aantallen zegels die overdrukt zijn, merken we 

op, dat de hier gegeven aantallen afwijken van die van het Hand 
boek. In het Handboek worden gegeven de aantallen der oor
spronkelijke zegels, die voor het overdrukken beschikbaar waren, 
de hier genoemde aantallen hebben betrekking op de aan de 
Controle afgeleverde overdrukte zegels. 

f. Perforatie. 
Hierover valt uit de aard der zaak niets nieuws te vermelden. 

g. Kleur. 
We vestigen er de aandacht op, dat de beide oplagen der 7 

cent die overdrukt werden, aanzienlijk in kleur verschillen. 
Oplaag C is de in normale kleur gedrukte; oplaag B de in de 

matgrijsblauwe kleur gedrukte oplaag. 
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i i i ® i y m BMË^mmM SAî m îgiHiAiî © door H. Ẑ UNENBURG 

Motto: Philatelie is overal mijn vrinden, 
' t Is maar wie ze wel, 
Wie ze niet kan vinden. 

INLEIDING. 
Ter gelegenheid van het verschijnen van het 100ste nummer 

van het tijdschrift „De Philatelist" verscheen in 1934 De Vraag
baak der Philatelie. Dit boekwerk zullen vele qudere verzamelaars 
wel in hun bezit hebben en zeker zal het in iedere verenigings
bibliotheek aanwezig zijn, zodat ik in de loop van mijn artikel 
met een gerust hart naar dit werk kan verwijzen. 

Toen ik dan indertijd op verzoek een beknopt artikeltje in de 
Vraagbaak schreef, hetgeen te vinden is op blz. 90/91, eindigde 
ik met de woorden: „In mijn beschouwing ben ik zeer onvolledig 
geweest; volledigheid was dan ook niet mijn doel. Ik wilde U 
alleen maar eens brengen op een terrein, dat van het alledaagse 
afwijkt, een terrein, dat voor de verzamelaar interessante moge
lijkheden biedt". 

Nu ik door het Maandblad voor Philatelie in de gelegenheid 
word gesteld wat uitvoeriger op de materie in te gaan, grijp ik 
deze gelegenheid gaarne aan en wel om verschillende redenen, die 
ik hier onder even naar voren meen te moeten brengen. 

Allereerst wil ik hier meedelen, hoe ik zelf tot dit verzamelen 
kwam. 

Bij mijn medeverzamelaars dan, vond ik bij iedereen zo onge
veer hetzelfde. D.w.z. bij de een was de verzameling meer of 
minder compleet, de zegels van betere of slechtere kwaliteit, goed 
of minder goed gecentreerd, de oudere zegels beter of minder 
goed aanwezig, enz. enz. Hoe dan ook, veel verzamelingen leden 
m.i. aan eenvormigheid, vooral die van hen met beperkte beurzen 
en over het algemeen getuigden de meeste verzamelingen van 
weinig eigen initiatief bij de samenstellers en van enig nieuw idee 
was bij de meesten niets te bespeuren. Daar kwam voor mij zelf 
bij, dat goede oude stukken van om maar eens enkele landen te 
noemen: Hannover, Finland, Roemenië, enz. enz., niet alleen 
sporadisch werden aangeboden, maar Bovendien door te enge 
beurs niet te bemachtigen waren. Toen rijpte zich bij mij het idee 
mij op een ander gebied te gaan begeven en ik wil hier even neer
schrijven, dat ik niet het minste berouw heb over de genomen stap, 
want dit verzamelen heeft mij de grootst mogelijke genoegdoening 
geschonken. 

Maak hieruit vooral niet op, dat ik geen of weinig waardering 
heb voor ander soort verzamelingen. In Rotterdam bestaat naast 
de Rotterdamsche Philatelistenvereeniging nog een andere, veel 
oudere vereniging, n.1. de Rotterdamsche Philatelistenclub. Op de 
bijeenkomsten van de laatste vereniging wordt steeds door een 
der leden een land of een gedeelte van een land ter bezichtiging 
gesteld en ik kan hier verzekeren, dat het mij ten zeerste aan het 
hart zou gaan, als ik een van die bijeenkomsten niet zou kunnen 
meemaken, omdat daar voor mij steeds veel te leren valt. Ik wil 
hier tevens mee zeggen, dat er ook veel genoegdoening kan liggen 
in het meeleven en zich inwerken in wat anderen op hun gebied 
bezig houdt of dit al zijn landenverzamelingen — algemeen of 
speciaal — scheepjesverzamelingen, dieren op postzegels, etc. e t c , 
als maar daaruit kennis van en liefde voor de postzegel spreken. 
In dit verband moet ik wel denken aan onze overleden vriend, 
all-round philatelist Van der Lecq, die — zelf in hoofdzaak 
stempelverzamelaar — interesse had voor verzamelingen op elk 
ander gebied. En als ik door mijn verhandeHng bij mijn medever
zamelaars wat belangstelling heb gewekt, is althans één van mijn 
doelstellingen bereikt. 

Vele verzamelaars zullen mogelijk in de aanvang wat schuchter, 
misschien zelfs afwijzend tegenover dit onderwerp staan en dat 
neem ik hen absoluut niet kwalijk, het is namelijk een bekend 
feit, dat veel wat nieuw is, altijd bestrijders vindt. Toen ik in 
1936 ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der R. Ph. V. voor 
het eerst het een en ander exposeerde, stond zelfs de toenmalige 
jury in zekere zin voor een nieuw probleem: moest mij wel of 
niet een bekroning worden toegekend en zo ja, dan welke ? Voor 
dat feit komt een jury natuurlijk altijd te staan, maar ik leverde 
iets geheel bijzonders en er was hoegenaamd geen vergelijkings
materiaal. 

Een ding staat vast: mijn bescheiden inzending trok in hoge 
mate de belangstelling der bezoekers, veel en veel meer dan andere 
waardevoller en philatelistisch hoger staande verzameling'en en op 
de Nationale tentoonsteUingen in 1946 te Rotterdam en in 1947 
te Maastricht — op welke tentoonstellingen mij een eerste prijs 
werd toegekend — deed zich uitgesproken hetzelfde verschijnsel 
voor, hetgeen toch wel aanleiding tot denken of overpeinzen 
geeft. 

Een der jury-leden gaf mij na de bekroning de goed gemeende 
t ip: U moet U nu eens op oudere stukken gaan toeleggen. Mijn 
antwoord kon niet anders luiden dan dat mijn beurs dit niet 
toeliet. 

Hoewel ik niet in de eerste plaats had ingezonden om een be
kroning te verkrijgen, moet ik toch zeggen, dat de uitslag mij 
in hoge mate welkom was en mij ten zeerste verblijdde, omdat ik 
kon constateren, dat een jury met hoge philatelistische capaciteit 
hieimee haar waardering voor een nieuw idee had uitgesproken. 
Intussen is mij uit correspondentie en gesprekken met anderen 
gebleken, dat er navolgers zijn gekomen. 

In dit verband kan ik wijzen op de kleine advertenties voor 
verzamelaars, vorkomende onder nos. 383 en 429 in de nummers 
van November 1948 van het Maandblad en van no. 12 in het 
Januari-nummer van 1949, alles dus van zeer recente data. 
Waneer het mij gelukt de verzamelaars, die zich al op dit gebied 
bewegen van enige voorlichting te dienen, is mijn tweede doelpunt 
bereikt. 

Ten derde wil ik alle andere verzamelaars, die een speciaal land 
verzamelen, trachten aan te tonen, dat het voor hun verzameling 
soms nodig is ook samenhangende zegels op te nemen. En tenslotte 
hoop ik te bereiken, dat verzamelaars na kennis genomen te 
hebben van mijn artikel niet soms argeloos zegels vernietigen waar 
anderen naar zitten te snakken. 

Voor ik deze inleiding ga beëindigen moeten mij echter enkele 
waarschuwingen van het hart. 

Ie. Wie het plan opvat een verzameling op te zetten volgens 
door mij te geven systeem, zal vermoedelijk bedrogen uitkomen als 
geldbelegging hoofd- of nevenbedoeling is. 

2e. Zeker zal hij bedrogen uitkomen, die te grote waarde hecht 
aan compleetheid. 

3e. Verzamel niet in voordrukalbum. 
En nu begin ik een algemeen schema te geven om daarna achter

eenvolgens iedere groep aan een nadere bespreking te onderwerpen. 

Gro€p I. Keerdrukken of tête-bêches. 
a. Zegels in dezelfde kleur en gelijke waarde onmiddellijk hori

zontaal of vertikaal verbonen. 
b. Als a, doch met blanco, versierde of geperforeerde tussen-

strook. 
c. Zegels van verschillende waarde en (of) kleur in dezelfde 

onderafdelingen. 

Afb. 1. 
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Groep II. Zegels met reclameaanhang, ten dienste van staat, 
charitas of firma. 

a. Niet geperforeerd verbonden. 
b. Horizontaal of vertikaal geperforeerd verbonden, los of in 

carnets, met of zonder blanco of bedrukte tussenstrook. 
c. Reclame of velrand. 
Groep III. Onmiddellijke verbinding van zegels van verschil

lende waarde. 
a. in dezelfde kleur. 
b. in verschillende kleur. 
c. in verschillende tekening. 
Groep IV. Verbinding van zegels in dezelfde waarde. 
a. Met blanco tussenstrook. 
b. Met versierde tussenstrook. 
c. Met geperforeerde tussenstrook. 
d. Millesimes. 
Groep V. Zegels in bijondere omlijsting (Bloks). 
Groep VI. Twee of meertalige zegels. 
Groep VII. Met vignetversiering en Andreaskruis, met postalisch 

doel aangebracht. 
Groep VIII. Verbinding van Diverse typen. 
Groep IX. Varia. 
a. drukfouten, b. foutdrukken, c. druktoevalligheden, d. dubbel

drukken, e. kopstaande opdrukken, f. diverse typen opdrukken, g. 
zegels met souches, h. carnets, i. zegels op stafkaart of bank
papier, j . zegels met telnummers, k. idem met plaatnummers, 1. 
coins date's, m. zegels met verschillende boekletters, n. soldaten
zegels, o. rollen en proefrollen, p. nietofficiële zegels, enz. enz. 

GROEP I. 
TêteBêches. 
Daar ik niet mag veronderstellen, dat vooral de jongere ver

zamelaars in het bezit zijn van De Vraagbaak, neem ik, zij het 
hier en daar gewijzigd en aangevuld sommige gedeelten over uit 
het artikel, dat deze hoofdgroep in het kort behandelde. 

De oudste en tegelijkertijd de meest aantrekkelijke soort zegels 
in samenhang vertegenwoordigt de groep têtebêche en ieder mid
delmatig verzamelaar zal stellig meerdere exemplaren in zijn bezit 
hebben of althans hebben ontmoet. De Yvertcatalogus vermeldt 
vrij nauwkeurig de bij ieder land voorkomende exemplaren, d.w.z. 
die van Groep Ia. Wie dus de moeite neemt zijn catalogus op te 
slaan, zal tot de ontdekking komen, dat de têtebêche zeer oude 
brieven heeft. Reeds vóór Nederland op zijn eerste zegels kon 
bogen, waren in 1849/50 de eerste representanten geboren: in 
Beieren de 1 Kreuzer, grijs zwart (Yvert no. lb) en in Frankrijk 
alle waarden der eerste emissie, behalve de 40 ctm. (Yvert 1 c 
t / m 8q); dit zijn niet minder dan 12 nummers. In totaal telt 
Frankrijk er een 25 tal en wanneer men de francsnoteringen ver
gelijkt met bijv. die der Mauritiuszegels (no. 1 en 2) kunnen we 
ons enigszins een denkbeeld vormen van de betrekkelijke zeld
zaamheden der Franse têtebêches. Met de têtebêches van Spanje 
(1867), Finland (185675) en Roemenië (1858) vormen de oude 
vertegenwoordigers van deze soort een niet te versmaden bezit. 
Als de geachte lezer ook tot dit besef gekomen is, zal mogelijk 
de vraag bij hem opkomen, hoe is het mogelijk verzamelaars aan 
te sporen keerdrukken te gaan verzamelen. Stel U gerust lezer, bij 

In de loop dezer maand is het juist 300 jaar geleden, dat een 
voor die tijd zeer vooruitstrevend man een activiteit ontwikkelde, 
welke van het grootste belang voor het postwezen der toenmalige 
Republiek der Vereenigde Nederlanden was. 

Op 2 en 8 Maart 1649 werd respectievelijk tot postmeester van 
Dordrecht en Rotterdam op Antwerpen benoemd: Hendrik 
Jacobsz. van der Heyde, schepen van Zevenbergen. Echt een be
richtje om overheen te lezen: zeker weer één van die regenten 
zoontjes, die een vet baantje in de wacht gesleept heeft ! Maar 
laten wij dit eens nader bekijken. 

In 1648 is bij de Vrede van Munster, na 80jarige strijd, onze 
volledige onafhankelijkheid erkend door geheel Europa, een 
Europa, waar het postwezen voor driekwart gedeelte in handen 

verder naslaan van de Yvert zal U blijken, dat er tal van jongere 
têtebêches bestaan — als we ons tot Europa bepalen zeker wel een 
honderdtal — die ook voor bezitters van minder ruime beurs te 
bemachtigen zijn. Ik zei immers al in mijn inleiding: laat de eis 
van compleetheid vallen. De jongere keerdrukken werden voor
namelijk geleverd door Zwitserland ( ± een 40 tal), Saargebied (16), 
Duitsland (een 25 tal), Beieren (10), en België (een 25 stuks). 

Dit zijn dan nog maar alleen de têtebêches in onmiddellijke 
samenhang. Nog bij enkele andere landen komen deze zegels voor 
en van Nederland kennen we de 734 ent bruin emissie 1899 en de 
opdrukportzegels 1924: 10 op 1"^ en 12}^ op 5 ent. 

Groep Ia. Beieren. Yvert no. 78a. Onmiddellijk horizontaal 
verbonden. 

Afb. 2 Afb. 3 

Denemarken. Yvert no. 232. In Yvert niet als têtebêche aan
gegeven en Granada. Yvert no. 23 (zie aantekening onder no. 19), 
onmiddellijk vertikaal verbonden. 

Vele van de latere têtebêches zijn in oorsprong opzettelijk aan
gemaakt voor de vorming van postzegelboekjes (carnets), om tech
nische redenen dus. Ook kan het nevenverschijnsel: speculatie op 
de beurzen der verzamelaars hebben meegeteld. We denken hierbij 
aan België, dat uitsluitend hele vellen zegels aan de loketten ver
kiijgbaar stelde. Met 2 0 % têtebêches werden tegelijk 80 Vo nor
male zegels verkocht. En op gelijke wijze kan men in bezit 
komen van diverse Zwitserse soortgenoten, waarbij dan ook nog 
een rol speelt de verbinding — met of zonder tussenstrook — van 
Verschillende zegels in waarde of kleur. 

Opmerkelijk is het, dat tot op 1945 landen als Danzig, Bulgarije, 
Hongarije, Polen en niet te vergeten Rusland met z'n meer dan 
1200 Yvertnummers geen keerdrukken leverden. 

Als ik hiermee afscheid neem van Groep Ia om over te gaan tot 
de volgende, meen ik er goed aan te doen de verzamelaars aan 
te raden kennis te nemen van het artikel Drukfouten, Foutdruk
ken en Druktoevalligheden door de heer P. C. Korteweg, voor
komende in De Vraagbaak op blz. 43 t / m 48, waarin de techni
sche kant van het ontstaan van têtebêches wordt belicht. 

■was van één familie: het geslacht Taxis. De Zuidelijke Nederlan
den, het grootste gedeelte van Duitsland, Italië, Spanje, allen 
waren afhankelijk, voor wat hun brievenvervoer betreft, van dit 
energieke geslacht, en daar, waar geen Taxis rechtstreeks het Post
meesterschap bekleedde, waren door wederzijdse contracten overal 
dusdanig sterke banden gelegd, dat practisch overal ter wereld 
Taxis zijn invloed kon doen gelden. 

Vóór 1648 behoorde ons land tot de Spaanse Nederlanden, de 
bakermat van de Taxische postdynastie. Immers in 1501 wordt 
Frans van Taxis die wij op België Yvert Nr. 410 zien afgebeeld, 
door Filips de Schoone, Hertog van Bourgondië, Heer der Neder
landen, benoemd tot „Capitaine et Maistre des Postes" aan diens 
Hof te Brussel, en van hieruit begint de victorie en wordt in df 

iHlilNlPl̂ DÎ  JlÄ€©iSI. ¥AM mu IHiiYPi door J. P. BOUMA 
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loop der eeuwen Europa veroverd, waarvan het postnet meer dan 
550 jaar in handen blijft van dit geslacht, dat eerst in 1867 zijn 
laatste postrechten — Thurn und Taxis — aan Pruisen afstaat. 

Officieel was tot 1648 steeds een Taxis postmeester over da 
Spaanse Nederlanden, dus ook over het Noordelijke, in opstand 
zijnde gedeelte: een postmeesterschap, hem door de Koning van 
Spanje, als Heer der Nederlanden verleend. Toen echter in 1648 
de band met Spanje voor goed verbroken werd, verviel van
zelfsprekend ook het recht van de toenmalige postmeester, Lamoral 
van Taxis, voor het vrijverklaarde Noordelijke gebied. 

En nu pleit het toch wel bijzonder sterk voor het inzicht van 
van der Heyde, dat hij reeds terstond na het sluiten der vrede 
begreep, dat het van het grootste belang voor het Postwezen der 
jonge Republiek zou zijn, als direct contact en aansluiting kon 
gevonden worden bij het grote Europese postnet en dat hij dit ook 
in één jaar tijds tot stand bracht. 

Hij neemt op zich, éénmaal per week een rijdende post op Ant
werpen in te richten, een „ordinaris rypad" aan te leggen door 
Zevenbergen tot het Keizersgors (Moerdijk), daar een veerhuis te 
bouwen en een veerman aan te stellen „met schuyt ende storm-
schuyt" die de brievenmalen bij vloed naar het Kil (eiland van 
Dordrecht) en bij eb naar Stryen-Sas (Hoekse Waard) overbrengt, 
en sluit een contract met Rotterdam, Dordrecht „ende alle andere 
steden van Holland, Zeeland ende Westvriesland", tot het ver
voeren van al hun Antwerpse, Franse en Engelse brieven. 

Met Amsterdam, dat zich in de aanvang afzijdig houdt, hoewel 
— of misschien juist: omdat — deze stad het grootste gedeelte der 
buitenlandse correspondentie van de Republiek voerde, bestond 
geen afzonderlijk contact, maar reeds binnen twee jaar tijds, in 

De heer Millaard 
blad een opsomming 
hij ontdekte in 
schreef (Mndbl. 

het 
Dec. 

gaf in h 
van de 
artikel 
'48). En 

et Februari-nummer van 
vele „fouten 

dat ik over 
het ergste is 

' en „oniuis 
bovenstaand 
nog 

het Maand-
theden" die 

onderwerp 
wel dat hij in vier 

Althans: Fout was de vermelding dat van de „Royal Reprints" 
ook de karmijnrode het watermerk kopstaand heeft; een betreu
renswaardige vergissing. De drukkersfirma droeg in 1840 nog niet 
de naam „Perkins Bacon & Co. doch Perkins, Bacon & Petch"; 
ik nam die fout ten onrechte over uit Melville. De graveursnaam 
luidde inderdaad Heath en niet Hearst: schrijf- of tikfout. Het
zelfde geldt voor het jaar van Invoering van het wmk. gr. kroon 
dat 1855 moet luiden en zeker niet 1885. 

Peccavi voor die fouten. 
Voor het overige moet voor de argeloze lezer het artikel van 

de heer M. wel de schijn wekken dat ik mij nog aan veel meer 
fouten en onjuistheden schuldig maakte en dat nog wel, terwijl 
de heer M, zich tot zijn „voornaamste op- en aanmerkingen" be
paalde. En nu heb ik wel aan te nemen dat de heer M. niet 
schreef „om onaangenaam" te zijn, doch ik stel er toch wel belang 
in door enkele voorbeelden de niet als „afbrekend" betitelde 
kritiek, nader aan het oordeel van de lezer te onderwerpen. 

Maar — om aan het verlangen van de heer M. te voldoen — 
eerst de voornaamste bronnen waaruit ik mijn gegevens putte: 
het goed gedocumenteerde werk van Fred. J. Melville: „Great-
Britain; Line-engraved stamps"; L. N. & M. 'Williams: „Famous 
Stamps"; de uitgebreide Catalogue van Stanley Gibbons; vele arti
kelen uit Engelse tijdschriften („St. G. Monthly Journal", „The 
Philatelic Journal of Great-Britain" e.a.): voorts de in mijn artikel 
genoemde, studies van Evers (Gedenkboek), Korteweg (Phik.telist 
'39), Dr. BöHan (a.v. '37) Moet ik die bronnen op gezag van de 
heer M. als „zeer onbetrouwbaar" beschouwen ? Ik denk er niet 
aan. Terloops kwam ik ook de door de heer M. gegeven opsom
ming tegen van de oplagen der diepdukzegels 1858—1870 in het 
Mdbl. '35, doch voor een lezing vond ik een dergelijke opsomming 
allerminst geschikt. 

En nu de op- en aanmerkingen. 
Ik zou hebben doen uitkomen dat het misbruik van portvrijdom 

de „doorslag" zou hebben gegeven bij de invoering der zegels. 
Zo ? Ik schreef nota bene dat R. Hill's hoofddoel was de invoering 

1651, lopen ook de Amsterdamse brieven over die rit, dat in één 
der contracten omschreven wordt als „'t gemeen postpeerd van 
Suythollandt op Antwerpen ende wederom herwaerts". 

Tien jaar later,, in 1660, organiseert van der Heyde de Engelse 
post, „voor beyde de staten ende voor de commerciën seer dien-
stigh", zoals de Hollandse gezant in Engeland opmerkt. Met twee 
eigen schepen, „De Windhond" en „de Waterhond", worden post 
en retourpost vervoerd van Brielle op Harwich (Dover of Yar
mouth), de voorloper dus van onze tegenwoordige Harwich-lijn. 
Hoezeer het van der Heyde meer om het organiseren der verbin
dingen, dan om het gewin ging, blijkt wel uit het feit, dat hij 
reeds in 1661 „eer de suppliant van deselve ietwes heeft können 
trekken" deze gehele dienst abandonneert ten behoeve van het 
kantoor Rotterdam, onder voorwaarde, dat dit kantoor de schuld 
voor de reeds gemaakte onkosten overneemt. 

Ten slotte reorganiseert hij het reeds sinds 1634 te Amsterdam 
bestaande vrij gebrekkige Hamburger rit, zet dit om In een ge
regelde posterij en opent zo ook de poort naar het Oosten en 
Noorden, naar Noord-Duitsland en Rusland, naar Scandinavië en 
naar de Baltische landen. 

Hoewel uit latere gegevens blijkt, dat van der Heyde eigenlijk 
de middelen en de ervaring ontbraken voor het zelf exploiteren 
der post en ook zijn financieel beleid veel te wensen overliet, mogen 
wij In hem toch de man zien, die vol energie de eerste stoot 
gegeven heeft tot de internationalisering en de centralisatie van 
het te dien tijde in ons land toch wel zeer versnipperde post-
v^rkeer, organisator en baanbreker voor een gedachte, waarin hij 
zijn tijd meer dan een eeuw vooruit was, en die eerst haar volledige 
ontplooiing kon vinden na het ontstaan der Statenpost in 1752. 

© mM% mm mm¥AB^ ©^©©ÏÏ iî DirïïAî ijiDi.mmA 
van de „uniforme penny-post" en dat de invoering van het post-
zegclgebruik een practisch hulpmiddel v/as om dit hoofddoel 
te bereiken; vervolgens wees Ik er op dat R. Hill In de invoering 
van postzegels „tevens een middel zag" om het misbruik van 
portvrijdom de kop in te drukken. Middel dus in de derde graad ! 

De heer M. ziet zich voor een raadsel geplaatst waar In mijn 
artikel zou zijn aangenomen dat Perkins de uitvinder was van 
het „verstalen van ijzer" en de bewerking van „smeedijzer tot 
staal". — Ik schreef dat Perkins „de kunst verstond staal naar 
believen te harden of zachter te maken" en plaatste daarachter 
tussen streepjes: — „volgens Korteweg zou hij zelfs de uitvinder 
hiervan geweest zijn —". Maar geen woord over ijzer of smeed
ijzer ! 

Al noemt de heer M. geen bronnen, ik wil gaarne aannemen 
dat het verschil In dikte der witte lijnen op de 2d. aan toevallig
heid te wijten is, mede omdat daardoor verklaard wordt waarom 
de zegels van plaat 6 (1857) opvallend dunner lijnen vertonen; doch 
later, van 1869 af, (platen 13, 14 en pi. 15 als laatste) werden 
die dunne lijnen uitsluitend toegepast, waardoor — naar mijn 
persoonlijk oordeel — het zegelbeeld een verfraaiing onderging. 
En daar blijf ik bij. 

Ook blijf ik er bij dat de Regering het papier aan de drukkers 
leverde; dit vloeide reeds voort uit de scherpe controlemaatregelen 
die de Regering had ingesteld om misbruik van het papier te 
voorkomen. Melville zegt: „The paper, which was supplied to 
the printers by the Government. . . .". Natuurlijk maakte de 
Regering het papier niet zelf; doch over de papierfabrikant die het 
aan de Regering leverde heb Ik met geen woord gerept ! 

Ik noemde de „Royal Reprints" — mij aan de letterlijke verta
ling houdend „herdrukken"; de heer M. wil „nadrukken". 
In feite zijn de Royal Reprints noch het een noch het ander. 
Bovendien acht ik de philatelistische betekenis die sommigen aan 
het woord „nadruk" toekennen, taalkundig niet juist. 

Ik heb inderdaad geschreven „(er zijn slechts 3 vervalsingen, 
ruwe nol ootsingen, bekend)" wat de heer M. aanleiding geeft te 
vragen hc^ of ik zo iets beweren kan. „Zoiets kan men toch zeker 
nooit weten" schrijft hij. Ja, mijnheer Millaard, dat is mij bekend 
op dezelfde gronden als waarop U blijkt te weten op welke data 
Brazilië enz. hun eerste zegels uitgaven, wie de tekening van het 

I hoofd van Koningin Victoria maakte, wie de papierfabrikant was. 
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hoeveel vellen uitgegeven werden, wie de vervalsing van — let 
wel — de 1 / - groen ontdekte. Dat alles en nog veel meer weet 
U omdat het U en anderen bekend is en wel uit bronnen. En zo 
is (mij) bekend uit „The Life of Rowland Hill and the History of 
Penny-Postage (2vols. 1880)" dat Hill zelf verklaard heeft dat er 
slechts 3 vervalsingen „bekend" waren, terwijl ik in een andere 
bron (ik meen de „Londen Philatelist") een aardige studie aantrof 
over de den schrijver bekende drie vervalsingen, waarbij hij uit
voerig inging op de omstandigheden waaronder die plaats vonden, 
hoe zij werden ontdekt en in 2 gevallen berecht. Nu weet ik wel
iswaar niet of er meer vervalsingen plaats vonden, maar wel weet 
ik dat er drie vervalsingen bekend zijn. 

Dat het wmk. kl. kroon wel degelijk in 2 types voorkomt is 
mij reeds lang bekend; ik bezat van beide, verschillende specifieke 
exemplaren in een mij helaas ontstolen collectie. En het is ook 
alweer Melville die zowel bij de ld . als de 2d. de in 1853 inge-
\oerde wijziging vermeldt; hieronder de uit zijn werk overgenomen 
tekeningen. 

è & 
T. 11840 T. II1853 

Indien de drukfoutenduivel de heer M. geeen parten heeft ge
speeld, dan is zijn rechtzetting dat wmk. grote kroon niet in 
1885(!) verscheen, doch in 1854 een vergissing. Melville zegt 
„1855 (July?)", Michel geeft aan 10 Juli 1855. Of is ook Michel 
onbetrouwbaar ? 

Laat ik het hierbij laten voor wat de „op- en aanmerkingen" 
betreft. 

Alleen nog dit: inderdaad nam ik tijd en moeite voor het 
samenstellen van mijn lezing, doch dit vloeide in hoofdzaak voort 
uit het extraheren uit de inderdaad zeer uitgebreide stof van het 
meest kenmerkende dat op het onderwerp betrekking had en dat 
bovend ien . . . . voor een lezing geschikt was; zo heb ik er mij 
dan ook voor gewacht een droge opsomming te geven van jaar
tallen van uitgifte, van gedetailleerde oplagecijfers, of een tech
nische uiteenzetting ten beste te geven van een drukmethode die 
in de U.S.A. werd toegepast, doch waarvan de toepassing in Gr. 
Britannië niet vast staat, enz. 

De heer M. haalt in zijn artikel dergelijke zaken er wel bij en 
nog velerlei andere aangelegenheden, waarover ik met geen woord 
gerept heb of waarvan ik slechts het kenmerkende aangaf. Hij 
houde mij ten goede dat hij hierdoor wel de schijn om kritiek 
te leveren versterkt, doch dat hij het door hem vooropgezette doel, 
de zogenaamde onjuistheden en fouten in mijn betoog te weer-
leggen(?), overschrijdt op een wijze die de criticus niet tot eer 
kan zijn. 

H. G. ONTROP. 

RECTIFICATIE. 
De heer J. G. Millaard verzoekt ons mede te delen, dat in zijn 

opmerkingen over het artikel „De ld en 2d van Groot-Britannië 
1840—1880' een foutje is geslopen, n.1. staat op blz. 30, H e 
regel van onder: De watermerkkroontjes 1840 tot 1885. Dit laat
ste jaartal moet zijn: 1855. 

Dit is ook logisch, want in 1854 werd het kleine kroontje ver
vangen door het grotere. 

Hiermede worden door ons de beschouwingen over dit onder
werp gesloten. RED. 

nm WAmm^i@M m lEhuuwmumnumu ¥ÄNI m UXA. 
2oals reeds onder de rubriek nieuwe uitgiten is vermeld, zal 

op 12 April van dit jaar het eerst te Lexington (Virginia) een 
postzegel worden uitgegeven ter herdenking van het feit, dat 200 
jaar geleden de Washington en Lee-universiteit werd opgericht. 

Oorspronkelijk werd deze universiteit in 1749 opgericht onder 
de naam Augusta-academie, welke naam in 1775 werd veranderd 
m Liberty Hall-academie. Toen de revolutionnaire oorlog over 
was, schonk de staat Virginia $ 50.000 in Kanaal-aandelen aan gene
raal George Washington voor de diensten, welke hij aan deze staat 
en zijn land had bewezen. Washington stond deze schenking aan
stonds af aan de Liberty Hall-academie te Lexington. 

Op 12 April 1798 schreven de curatoren van de universiteit een 
brief aan Washington, waarin zij hem voor zijn gift dank zegden 
en hem mededeelden, dat de naam van de universiteit als blijk van 
dank was veranderd in Washington-academie. 

In 1813 veranderde de naam nogmaals en wel in Washington 
College. Deze leerschool maakte een tijd van bloei door, totdat 
de oorlog tussen de verschillende staten uitbrak. Toen op 9 April 
1865 hieraan een einde kwam, bleef generaal Robert E. Lee de 

ri749^ilCT0N^!^EE UNIVERSITY 1949 

aanvoerder van de geconfereerde troepen, die in het Zuiden zeer 
geliefd was en als een soort ideaal werd beschouwd, arm en zonder 
thuis staan. Na langdurige overweging nam hij de benoeming aan 
van president van het Washington-college, op een zeer pover 
salaris. 

Onder zijn bekwame leiding groeide het college en breidde zich 
uit, hetgeen aanleiding was om kort na de dood van Lee ook diens 
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naam aan het college te verbinden en werd de naam gewijzigd in 
die, welke daaraan thans nog is verbonden n.1. de Washington en 
Lee-universiteit. 

Het is daarom dan ook dat de postzegel, welke te dezer her
denking zal verschijnen, niet alleen een afbeelding van de universi
teit geeft, doch ook van de portretten van de twee personen 
aan wie deze universiteit zoveel heeft te danken. 

Van universiteitswege zal een eerste-dag-enveloppe worden uit
gegeven voorzien van een mooie afdruk in 5 kleuren van het 
hierbij afgebeelde vignet. 

Deze enveloppen, die van een enkel zegel voorzien op 12 April 
a.s. met een eerstedagstempel zullen worden afgestempeld zijn voor 
25 c. (Am.) bij de Universiteit verkrijgbaar. Ten behoeve van het 
buitenland zullen zonder prijsverhoging de enveloppen van 2 der 
herdenkingszegels worden voorzien. Het batig saldo dezer actie 
komt ten goede aan een Oorlogsherdenkingsfonds van leerlingen, 
die hun leven in de tweede wereldoorlog lieten. 

DS m IPIHlDILÄiriEILDIi IfliCCS 
Op ons artikeltje met bovengenoemde „blikvanger" als titel, 

afgedrukt in het Januari-nummer, heeft men in het Februari
nummer gereageerd met zeer interessante inzichten betreffende 
andere inhaerente ziekten van de overigens kerngezonde philatelic. 
Contradictio in terminis ! 

Wij spraken de mening uit, dat de tot dusverre toegepaste 
tentoonstellingsvorm de philatelic ziek maakt. Trouwens, in ver
schillende buitenlandse tijdschriften levert men eveneens kritiek op 
de klasse-indeling, de puntenwaardering, benevens op de nume- | 

Het doet mij buitengewoon genoegen om voor een Nederlands 
philatelistisch blad te schrijven, zowel als verzamelaar van een 
bepaald deel der Nederlandse Koloniale zegels, als ook als iemand 
die gezien heeft hoe het Nederlandse volk een moeilijke toestand 
in de Oost tracht te overbruggen, en die daarom de grootste sym
pathie voor dat volk heeft. Te gelijker tijd waren vele mijner vrien
den in de Europese oorlogs-zone, terwijl ik in de Oost was, en ik 
heb van hen gehoord hoe zij denken over de strijd welke de 
Hollanders voeren voor de wederopbouw. Voor dat sommige 
mijner lezers vragen wat dit te maken heeft met een postzegel
tijdschrift, wil ik gaarne zeggen, dat een ieder die de merites van 
het geval kent, niet anders dan lof kan hebben voor hun huidige 
handeling in Indonesia. De Japannezen lieten een erfenis na van 
haat en pseudo-communisme, welke gedurende generaties nog 
zullen blijven bestaan en vele Machten zijn niet realistisch genoeg 
in hun gedachten daaromtrent. Te meer eer voor de Hollanders 
voor hun houding, zeg ik. Nu verder geen inleiding meer of 
po l i t i ek . . . . 

* * * 
Het is misschien wel zeer geschikt voor mij om deze maand 

aan te vangen, daar er meer wezenlijk enthousiasme en belangstel
ling in Engeland is voor de zegels van Nederland en Koloniën 
dan ooit te voren en ik wil dit gaarne groepsgewijze weergeven, 
zoals ik dat zie. 

Nederland zelf is het onderwerp van vele verzamelingen en som
mige zelfs zeer mooie. Zij zijn gewoonlijk beperkt tot de eerste 
twee uitgiften, ofschoon niet alleen tot deze. De modernen (het 
begin van de regering van koningin Wilhelmina is een goed uit
gangspunt) worden gretig verzameld en de „Kinder-weldadigheids-
zegels" in het bijzonder zijn altijd zeker van verkoop. Van de 
andere series zijn op de Londense markt blijkbaar het meest 
populair de Olympische spelenserie van 1928 en de verschillende 
series met portretten van Rembrandt, een schilder wiens reputatie 
hier natuurlijk zeer groot is, zoals in zijn geboorteland. De roltan-
dingzegels zijn zeer populair, maar worden thans weinig aange
troffen, echter is er weinig belangstelling voor de portzegels of 
voor de oorlogs-uitgiften. Om volkomen openhartig te zijn, er 
was te veel speculatie in deze uitgiften tussen de strijdmachten en 
menige vinger brandde zich hevig ! 

riek meestal te kleine jury. Het is onmogelijk voor een paar 
jury-leden, een grote tentoonstelling volledig te overzien en de 
afzonderlijke inzendingen allen op de mérites zuiver te waarderen, 
zelfs al zijn al deze leden stuk voor stuk nog zo deskundig. 

Het wedstrijdkarakter moet volledig tot zijn recht kunnen 
komen en, geleid door een voortreffelijke organisatie en reglemen
tering, aangevuurd worden tot een grootse manifestatie van het 
philatelistisch kunnen, zichtbaar voor iedereen. 

De heer Van Dieten acht de vermoeiende uitgestrektheid van 
een grote internationale tentoonstelling ongewenst en zou iedere 
inzender slechts een paar meter expositie-ruimte ter beschikking 
willen stellen voor een deel van zijn object, terwijl de collecties 
dan verder in de kluis kunnen slapen. Mijne heren, stelt u zich 
nu eens een hondententoonstelling voor, waar netjes alle koppen 
naast elkaar gelegd zouden zijn, omdat de rompen, de vier poten, 
mitsgaders de vrolijke kwispelstaarten in koffers elders gedepo
neerd werden, teneinde met hun levendig gewriemel de arme be
zoekers niet te veel te vermoeien, terwijl de jury, desgewenst, toch 
nog het geheel zou kunnen aanschouwen ! Pas op, mijne heren, 
vivisectie is verboden, ook op de nimf Philateleia ! 

Men kan een grote expositie toch gerust meer dan éénmaal 
binnenwandelen en gaan bewonderen, zoals men ook de gangen 
van een diner één voor één savoureert, om na afloop te kunnen 
spreken over het zeer geslaagde geheel. 

In de kern is de philatelic wel gezond, doch naar onze mening 
te zeer besmet met een aantal, gelukkig uitwendige ziekten, welke 
die kern verzwakken. Daarom hebben wij speciaal de tentoonstel
lingsvorm onder het hoogte-zonnetje gezet, in de hoop, dat daar
door één dezer ontsierende eczemen zal verdwijnen en de glanzende 
kern weer in zijn volle glorie zal kunnen gaan schijnen. 

N. F. HEDEMAN & R. BOEKEMA. 

Overgaande op de Koloniën, de Nederlands-Indische zegels heb
ben nimmer een zeer groot gevolg gehad, hoewel de zeer aantrek
kelijke weldadigheidsseries onmiddellijk voor de oorlog enige 
belangstelling voor dat land wisten te wekken. De Japanse uitgiften 
(ik zeg dit met smart, omdat ik vermeen de grootste verzameling 
van deze uitgiften in Brittannië te bezitten) hebben nimmer zo 
,,aangeslagen" bij het Britse publiek zoals de Burmese „Peacocks" 
of de Malayase „Chops" deden. Dit is waarschijnlijk te wijten aan 
de werkelijke zeldzaamheid van de meeste dezer exemplaren. Aan 
de andere kant worden de Indonesische Republiek-uitgiften niet 
verzameld om de volgende reden: 2ij hebben er voor velen te 
lelijk uitgezien ! En zij zijn te gemakkelijk te verkrijgen geweest 
ze wel „postfris" als „op verzoek afgestempeld", terwijl werkelijk 
postaal gebruikt opvalt door afwezigheid. De postale oorlogszegels 
door de Hollanders uitgegeven zijn vrij populair geweest, in het 
bijzonder die, welke gedrukt waren op papier dat van de Austra
lische Regering was geleend, en er zijn verscheidene serieuze ver
zamelaars die naar de koerserende uitgiften zoeken. Ik was een 
van hen, maar helaas ! voor mij — hoewel gelukkig voor hem — 
is mijn vertrouwde correspondent te Soerabaja (Java) nu in 
Nederland en kan ik niet langer de nieuwtjes krijgen welke hij 
zo regelmatig zond. 

Overgaande tot Curafao en Suriname, de Antillen, deze twee 
zijn altijd populair geweest bij de Britse verzamelaars. Misschien 
heeft het gemak waarmede gebruikte zegels op onze markt 
kwamen — wellicht door de vele post van de Olie-maatschappij — 
hier in het bijzonder medegeteld; maar ik vermeen dat het zo is, 
omdat vele Britse verzamelaars er van houden een afgesloten groep 
te verzamelen, en „West-Indië" heeft zich bij hen wel bijzonder 
aanbevolen vooral door haar volledigheid. Daarom is Curafao 
altijd meer populair geweest dan Suriname, dat op het Zuid-
Amerikaanse continent ligt en gewoonlijk wordt gerekend bij dat 
deel van de wereld, dat hier minder populair is, philatelistisch ge
sproken. Curafao en Suriname verloren iets van hun populariteit 
bij de verzamelaars gedurende de oorlog, ten gevolge van te menig
vuldige „Oorlogsweldadigheids"-uitgiften, welke meestal tegen in-
flatieprijzen aan de markt kwamen, maar (afwijkend van sommige 
andere oorlogsuitgiften) zij waren voor frankering toegelaten en 
hebben hun prijzen gehandhaafd. 

mDlilF yDÏÏ IL©l!^Pgl!^ door Majoor ANTHONY WALKER. D.S.O. 
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Resumerende is er een flinke macht verzamelaars in Engeland 
die Nederland en Koloniën verzamelt en ieder goed stuk is zeker 
van een vlugge verkoop. Veel hiervan is weer (door enige gasten 
van ons uit de oorlogstijd) op de markt van hun land terugge
bracht, welke hoger blijft dan de onze, maar de vraag is nog steeds 
sterk, en de recente uitgiften (in het bijzonder de Kerstweldadig-
heidsuitgifte van vorige jaar) hebben de belangstelling opgewekt. 

Voor heden tot zover, volgende maand hoop ik in staat te 
zijn iets te vertellen over andere dingen die de verzamelaars hier 
verzamelen en de weg welke wordt gegaan in het vroegere „phila-
lelistische centrum van de wereld". 

Ik weet niet of Uw blad al bericht heeft over de aanstaande 
Londense Postzegeltcntoonstelling welke gehouden zal worden van 
6—13 Mei 1950. Het zal Londen's eerste Internationale Tentoon
stelling zijn sinds 1923, en het zal een goede zijn. Ik kan het 
weten, ik behoor tot het comité. Maar hierover later meer: noteer 
nu de datum in uw zakboekje voor latere verwijzing. 

IPIKIfle.ÄiriilLDSirflSCIHI ÄlHI^ILiD 
VIII. 

Zal New Foundland gaan verdwijnen bij de nieuwe uitgiften ? 
In December j.1. werd in de senaat van dat land de aanhechting 
van dit grondgebied bij dat van Canada geratificeerd. Reeds lang 
stond dit land economisch aan de zijde van deze grote nabuur 
en thans is ook de politieke aansluiting gevolgd, die daardoor dit 
land losmaakt van Engeland, dat als 10e provincie wordt opge
nomen in de grote dominion van Canada. 

Deze overgang is een gevolg van een onder de bevolking ge
houden referendum, waarvan de uitslag ten gunste van Canada 
viel. De in werking treding dezer aanhechting bij Canada is 
bepaald op 31 Maart a.s. 

Naar wij intussen vernemen zal deze opname in Canada worden 
herdacht met de uitgifte van een serie postzegels waarop een 
afbeelding van New Foundland en van het parlement te Ottawa. 

IX. 
Waar komen de Amerikaanse presidenten vandaan ? In een 

aardig artikeltje in het Duitse tijdschrift „Die Lupe" vinden we 
een kaartje van de Verenigde Staten, weergevende de staten waar
uit deze statenbond bestaat en waarin met zwarte kleur zijn 
aangegeven de staten, die een of meerdere presidenten van de 
bond opleverden, hetgeen er slechts 12 zijn van de 48. Deze 12 
staten leverden tot op heden 33 presidenten, waarvan de staat 
Virginia er 8 voor haar rekening nam, en 7 staten slechts een 
enkele president opleverden. Op drie na, n.1. Hoover, Roosevelt en 
Truman, komen al deze presidenten voor op de nog steeds koer-
serende Presidentenserie. Aangezien wij het bewuste artikeltje niet 
overnemen, is het wellicht voor U een aardige opgave zelfs eens 
na te gaan en op te tekenen, welke de staten waren vanwaar de 
presidenten kwamen en zulk een tekeningetje samen te stellen als 
voormeld blad heeft gedaan. 

X. 
Een officieel bericht van de E.CA. (Economie Cooperation Ad

ministration: het Amerikaanse Departement voor de Marshall 
hulp aan Europa) vermeldt, dat dit orgaan ervan in kennis werd 
gesteld, dat een serie Italiaanse Marshall-Plan postzegels zal worden 
gedrukt voor gebruik in Italië. Deze inlichting werd versterkt 
door de Italiaanse Minister van Buitenlandse Zaken Sforza aan het 
Hoofd van de E.CA. Missie in Italië, die op dat moment in 
Washington vertoefde. Graaf Sforza schrijft: „Ik hoop, dat deze 
stap, ondernomen door de Italiaanse Regering, zal worden gevolgd 
door de andere landen van het Europees Herstel Programma. Wij 
wisselen van gedachte over dit voorstel in de Organisatie voor 
Europese Samenwerking. Deze postzegels zullen de aandacht ves
tigen op het Europees Herstel Programma en tegelijkertijd de 
dankbaarheid tot uidrukking brengen van de Europese landen voor 
de bijdrage, die de Verenigde Staten zich getroosten voor het 
Europees herstel". 

Graaf Sforza schrijft er echter niet bij, dat hij hoopt, dat vele 
Amerikanen deze postzegels zullen kopen en zodoende vele vrije 
dollars in de Italiaanse schatkist zullen brengen ! 

i©iî wiî î iiN! * 'mm^nmwmik 
ALBUM „NEDERLAND EN ZIJN OVERZEESE GEWESTEN" 

UITGAVE VAN J. MEBUS POSZEGELHANDEL, NES 35, 
AMSTERDAM, 23STE DRUK. PRIJS ƒ6,50. 

In een keurige band met vergulde letters ligt bovenvermeld 
album voor ons. De eerste uitgave van dit album verscheen onge
veer 25 jaar geleden en nu ligt de 23ste uitgave voor ons. Dit 
mag zeker een teken zijn dat het album aan veler wensen voldoet. 
Bovendien is het tegen een zeer redelijke prijs verkrijgbaar, terwijl 
jaarlijkse supplementen het up to date houden. 

Verdeeld over 96 bladzijden geeft dit album alles wat de gewone 
niet specialiserende verzamelaar van deze gebieden nodig heeft. 
Geen diverse platen, tandingen of kleurverschillen, met uitzonde
ring echter, dat van de zegels van 1891—94 zowel de eerste als 
tweede druk werd opgenomen, maar dit werd (waarom ?) niet ge
daan van de zegels van de uitgifte 1876 die óók in 1894 in ge
wijzigde kleur verschenen. Wat de tandingen betreft werden wel 
de roltandingen opgenomen. (Op blz. 17 werd verzuimd boven 
de kinderzegels 1932 de vermelding tweezijdige roltanding te 
plaatsen). Maar deze dingen nemen niet weg, dat het album een 
prettige indruk maakt, welke vooral de gewone verzamelaar zal 
aansporen zijn aangevangen werk voort te zetten, zonder daarbij 
verstrikt te raken in de al te moeilijke problemen (denk maar eens 
aan de porten welke ir. Reus in ons blad zo scherp onder de 
loupe neemt) die ook dit verzamelgebied oplevert. Wij wensen 
dan ook gaarne dit album in vele handen van de niet-specia-
liserende verzamelaar van bovengenoemde gebieden. 

CATALOGUE ILLUSTRE PRINET : BELGIQUE-BELGIE. 
UITGAVE „PHILAC", 22STE DRUK 1949. VAN 

BIERBEEK, RUE DE LA MADELAINE 4, 
BRUSSEL. PRIJS 20 FR. 

Reeds 75 bladzijden beslaat deze eenvoudige catalogus van de 
Belgische zegels, die thans een geschiedenis van 100 jaar achter de 
rug hebben. Moeten wij nog veel zeggen over deze Prinet-uitgaven 
die in ons land al zo aardig hun weg hebben gevonden, zeker niet 
het minst omdat ze gemakkelijk hanteerbaar en gemakkelijk mede 
te nemen, bovendien overzichtelijk en ook' wat de prijzen betreft 
een practische handleiding zijn. En dat alles voor een niet hoge 
prijs. De catalogus is bij tot en met de laatste z.g. Nijverheidsserie 
(2e uitgave). A propos, hadden we niet gelezen, dat de laatste 
Belgische weldadigheidszegels niet zouden worden opgenomen in 
de catalogi en geweerd zouden worden op de tentoonstellingen ? 
En hoe staat het met die IMABA-luchtpostzegels ? We vinden ze 
evenals al dat moois van die opdrukken op Damiaan, Bovesse en 
Vandervelde-zegels in deze catalogus vermeld. Maar, Nederlandse 
lezer, slaat U gerust die bladzijden over. Een aardige nieuwe toe
voeging is het hoofdstukje „Courriers par engins speciaux" of te 
wel Autogyro-luchtballon- en helicoptèrevervoer. 

Ook deze catalogus zal hier te lande zijn weg wel vinden. 

KATALOG ZNAMOK DANSKO 1851—1949 A GRONSKO. 
UITGAVE H U G O KOLAR. BRATISLAVA 1, POsT. 

PHIEHR c 316. PRIJS KcS 10.—. 
Als no. 17 van de serie eenvoudige catalogi door bovengenoemde 

firma uitgegeven verscheen deze catalogus van Denemarken en 
Groenland in een omvang van 16 bladzijden. Door de vele cliché's 
zijn de diverse uitgiften gemakkelijk te volgen, en zijn door het 
goede papier de cliché's voldoende duidelijk. 
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CATALOGUE WILLY BALASSE — BELGIQUE, C O N G O 
BELGE 1949. UITGAVE WILLY BALASSE, 54 RUE 

DU MIDL BRUXELLES. BFRS. 400,—. 
Deze uitgave behelst op kunstdrukpapier, formaat 13% x 21 

cm, een samenvatting van talrijke studies van vooi aanstaande 
Philatelisten over de emissies van onze Zuiderburen Het eerste 
deel van 365 blz omvat de uitgiften van België tot 1914, terwijl 
in het tweede deel, van 282 blz , de latere uitgiften behandeld wor
den Het derde deel, van 199 b lz , is geheel gewijd aan de Congo 
en Ruanda 

Op een zeer overzichtelijke wijze wordt de materie tot in de 
finesses nauwkeurig uitgepnjsd De kleurnuances, plaatfouten, re
touches, papiersoorten, watermerken, proeven en afstempelingen 
worden zodanig besproken, dat een zich vergissen van de verzame
laar schier uitgesloten is te achten, nog te meer, daar de bijna 
ontelbare afbeeldingen de tekst nog verduidelijken. Voor de plaat
fouten en retouches zijn de kenmerkende détails op vergrote schaal 
afgedrukt, terwijl de afwijkingen nog gemarkeerd zijn bovendien 

Wat zouden we gaarne een dergelijk, volgens dezelfde opvattin
gen samengesteld boekwerk over Nederland en O G willen 
bezitten ' 

De enige aanmerking, die nog gemaakt kan worden, betreft de 
titel, deze luxueuse uitgave ware beter gekentekend met Ency
clopedie. 

EERSTE-DAG-ENVELOPPEN (FIRST-DAY-COVERS). 
UITGAVE VAN M. P. BREEL. POSTBUS 31. GOES (Zld.) 

Wederom mochten we van deze uitgever van de ook m Neder
land meer en meer in gebruik komende „first-day-covers" een 
tweetal enveloppen met aardige versiering ontvangen De eerste 
IS bestemd voor de weldra vei schijnende nieuwe postzegels met 
afbeelding van Hare Majesteit Koningin Juliana, en draagt daarom 
het portret van onze landsvrouwe omgeven door een oranje en een 
iGod, wit en blauw Imt, m eenvoudige maar nette uitvoering De 
tweede enveloppe is bestemd voor de in het vooruitzicht gestelde 
postzegel(s) uit te geven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
der Wereldpostvereniging Vooral deze enveloppe munt uit door 
een aardig vignet in rood en groen waarvan de afbeelding reeds 
voorkwam in de advertentie van genoemde uitgever op de achter
pagina van ons vorige Maandblad O i is dit wel de beste ge
slaagde van alle tot op heden te Goes uitgegeven enveloppen, die 
zeer zeker voor vele buitenlandse fiist-day-covers niet behoeft 
onder te doen Wij voorspellen deze enveloppe ook in het buiten

land veel succes en zijn er van overtuigd, dat we onze philatelis-
tische vrienden van over de grenzen zeker te zijner tijd met een 
dergelijke eerst-dag-enveloppe een groot genoegen zullen doen 

STANLEY GIBBONS' POSTAGE STAMP CATALOGUE 1949. 
PART V FOREIGN COUNTRIES. SOUTH AMERICA. 
STANLEY GIBBONS LTD. 391. STRAND. LONDEN. 

PRIJS 6 S. 6D + P O R T O 5D. 
Van deze vrijwel over de gehele wereld bekende catalogus, die 

door vele verzamelaars als „de" standdaard catalogus wordt be
schouwd, verscheen het 5e deel, omvattende geheel Zuid-Amerika 
Veel behoeven we dan ook met over deze uitgave te zeggen en 
willen gaarne verklaren, dat de wijze van uitgave, zowel als de 
inhoud alle lof verdient Hoe handig is het m een gemakkelijk 
hanteerbaar boekje van ongeveer 230 bladzijden een geheel deel 
van de wereld te kunnen raadplegen Eerlijk gezegd, heel wat 
handiger als sommige buitengewoon dikke catalogi, waar wel alles 
111 staat, maar die men dan ook steeds in zijn geheel dient te 
hanteren 

P>IK]DiLAÏÏilLIISÏÏifî lL©i! l̂iïïïïiiüJl 
Hoewel de opgave in ons vorige nummer vermeld ons docr de 

dienst der P T T werd verstrekt, blijkt deze toch niet geheel over
eenkomstig de werkelijkheid te zijn Uit HEERLEN wordt ons 
gemeld, dat het loket aldaar niet geopend is op de 2e Zaterdag 
van 14—16 uur, doch de 2e Woensdag van 17—19 uur 

AiD\7ii^ïïËii^iriiiiS 
Supplement „Holland" 1948 franco ƒ 1,50 
Supplement „Favoriet" 1948 „ „ 1,75 
Supplement „Ka-Be" 1948 „ „ 2,35 
Suppl. Davo Ned. en O.G. 1948 „ „ 2,— 
Suppl. Davo alleen NedeH. 1948 „ „ 1,— 

GROTE SORTERING LANDEN, EN 
BLANCO ALBUMS ALSMEDE STOCK-
BOEKEN, CATALOGI ENZ 
STEEDS DE LAATSTE NIEUWTJES 

DE BREDASE Postzegelhandel 
P A S S A G E 11 

Prijs dezer advertenties: 
ƒ 3.— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

For 100 different U. S Stamps, 
I will send 100 diff of Denmark. 

O. LUND JENSEN, 
Lylckeshoims Alle 29, Copenhagen 

V. Denmark. (47) 
TE KOOP voor meest biedende 

I sene Pr B Comité Cur '41 eng enige 
series Cour Int de Justice '47 gebr Weid 
series '47 0"̂ g > Kind '47 ongebr , Luchtp 
Cur '47 t/m f I 5c ong en Kon burg Cur 
'46 t /m f I jo ong Postfris 

Brieven onder no 4$ Bureau van dit Blad 

GEVRAAGDE 
Eng. Kol. max V4 et P fr- Yvert 
en aangeb. Sp. Marocco ongebr. 2 g 
nrs. 5-13 a V4 et fr Yvert, Spanje 
329-335\ Br. no. 44 bur. v d. Blad. 

Gevraagd 100-300 Nederland. 
Aangeboden Duitsland Occupation-
Zonen 1945-1949. (46) 

RUDOLF JANSEN, Würzburg 
Beieren, Duitsland, Worthstrasse 8. 

BOD GEVRAAGD 'minimum 
f 200 —) op de 25 gld. Konijnenburg 
Ned Indie (nr 289) postfris zonder 
plakker. 
Brieven onder no 49 Bur v d Blad 

Te koop a a n g e b . een verz Ned en 
O G (Cat w. 11250.— ) in Excelsior 
alb. Ook de oude uitgiften goed ver
tegenwoordigd Prijs f500. — . 

Br. onder no 48 Bur v d. Blad 

Nederl. en Overz. Gebiedsdelen 
Europa en Engelse Kolomen zichtzendingen 
aangeboden in prima kwaliteit en tegen voor

delige prijzen. (53) 
H RADEMAKERS, Burg v Heem
strakwartier 139, De Bilt (Utr) . 

AANGEBODEN 
zegels en series van 

Ned. en Overzeese Gebieden, 
tegen billijke prijs. 

Vraagt gratis prijslijst. 
Steeds te koop gevraagd, postzegels , 
partijen, verzamelingen, massa
goed , ook onafsrewerkt. 
Postzegelh. G. v. d. EIJNDE 
Meielstr. 25, Utrecht. Giro 498361. 

BiGHAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adresten Tan diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
Tan i aio m zegels, postwissel of giro 
166831 

C. J H . TER RIET, V^nttr 11, Enschede 

200versch. f 0,95, 500 versch. 
f 2,80,1000 versch f 6 , 8 0 post
zegels uit mijn doubl, franco 
D V. OMMEN, Epe, Populieren-
laan. Postgino132330. (2) 

Te koop of m m i l gCTfugd zcldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz van 
Rutland, RUM. Levonf, Russ China, 
Ukroina, Ax*rbaidjaii, Bat»um, G«orgie , 
Armani*. Zoek connectie met derg tpeciaal 
Terzamelatr. P. HARCK.SEN, 
(191) Straatweg <ib, Hillegersberg 

Te koop gevr.: no*s 1-2-3 Ned. met 
alle mogelijke stempels, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten. A VAN ELK 
Mariogaord 194 a, Tal. 218, Bauningan. 

R O N D Z E N D D I E N S T van P O S T Z E G E L S 
Speciaal Nederland en O G uitgepnjsd 50 a 

70 "̂ /o catalogus handelaren 1949 (15) 
Europa en Overzee, speciaal Zwitserland op 

zeer voordelige voorwaarden 
Postzegelhandel H V A N L I E S H O U T 

Hurkschestraat 26, Helmond Giro 325951 

RUIL GEZOCHT 
van postzegels van 
Tsecho-Slowakije 

voor die van 

Nederi. en Overz. Gebieden 
Correspondeetie in Duits of Frans 

Frant. Charvat, 
Novy Jicin, Zborovska ui. 3. 

Aan te bieden Belg Congo nr ? en Colis 
Postaux nr 2 ongebr beide licht dun Verder 
Obock, nr 3r gebr en versqh andere Ook 
verschillende interessante afwijkingen van div 
landen Uitsluitend aan paiticuiieren Tegen
waarde eventueel ook in zegels Aanb ed ngen 
onder nummer 56 asn het bureau v d blad 

Philatelistische litera uur te koop gevraagd 
In het bijzonder zoek ik momenteel compl 
jaargn van „WereMpos " en „De PhiUtehst 
Voorts ,De Vraagbaak" en de uitgaven van 
de Nederlandsche Philatelisten Bibliotheek 
Aanbiedingen met piijs aan (58) 
J C F. Heymans, Postbus 897 Rotterdam 

Tekst yan deze annonces 
TÓór de Ie Sn te zenden 

aan de administratie. 
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SCHOORLSE 
POSTZEGELHANDEL 
C. M. WINDER 

Rondzendingen voor verenigingen 
Nieuwtjes van geheel Europa, 

ook op abonnement. 

WE LEVEREN BIJNA ELK ZEGEL 
VAN EUROPA, OOK NED. & OVER
ZEESE GEWESTEN, T E G E N ZEER 

CONCURRERENDE PRIJS, 
PER OMGAANDE OP ZICHT. 

CURACAO. Alles prima kwaliteit. 
ƒ 0,75 

1,25 
1,20 
1,25 
0,80 
0,80 

32,50 
22,50 

W. de Zwijger, ongebr. 
Eilanden, ongebr. 
Kon. Familie, ongebr. 
Niwin, ongebr. 
Jubileum 1948, ongebr. 
Kroning 1948, ongebr. 
Luchtp. Krijgsgevangenen, ong. 
ld. Juliana Rode Kruis, gebr. 
SPECIAAL-CATALOGUS 1949 

Nederland & O.G. pr. post „ 1,50 
Betaling met bestelling of onder rembours. 
Porti extra. Uitgebreide offerte in series 

NEDERLAND & O.G. op AANVRAAG 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 

A. M. N . V. d. BROEKE, AMSTERDAM 
N.Z. Voorburgwal 316 — Postgiro 165298 

ALLES ONGEBRUIKT. 
BELGIË: 484/87 ƒ 0,85, 488/95 ƒ 6,75, 496/ 
503 ƒ 6,—, 504/11 ƒ 13,50, 512 ƒ 0,95, 519/26 
ƒ 10,50, 532/37 ƒ 3,50, 538/46 ƒ 1,25, 556/67 
ƒ 2,85, 573/82 ƒ 1,— 583/92 ƒ 1,25, 593/600 
ƒ 0,45, 593/601 ƒ 1,75, 602 ƒ 6,—, 603/14 
ƒ 3,—, 613/14 ƒ 1,50, 615/22 ƒ 1,40, 623/24 
ƒ 5,—, 625/30 ƒ 1,80, 639/40 ƒ 4,50, 647/52 
ƒ 2,25, 653/60 ƒ 1,50, Blok 13/14 ƒ 1,75, Blok 
17 ƒ 1,35. 
BULGARIJE: 400/05 ƒ 0,50, 422/26 get. of 
onget. ƒ 0,70, 463/70 ƒ 3,—, 494/96 ƒ 0,65, 
497/503 ƒ 1,15, 512/14 ƒ 0,35, 515/22 ƒ 2,25, 
570 ƒ 0,05, 575/79 ƒ 0,35, Vliegp. 52 ƒ 0,35. 
FRANKRIJK: 461 ƒ 1,60, 526/37 ƒ 2,—, 553/ 
64 ƒ 1,25, 565/66 ƒ 0,25, 568/71 ƒ 0,60, 576/ 
80 ƒ 3,40. 
N O O R W E G E N : 183/86 ƒ 2,50, 213/18 ƒ 1,10. 
TURKIJE: 922/29 frs. 435 ƒ 2,—. 
OOSTENRIJK: 517/33 ƒ 0,65, 534/38 ƒ 4,—, 
577/99 ƒ 1,10, 653/62 ƒ 2,25, 712/21 ƒ 1,40, 
Vliegp. 47/53 ƒ 4,—, Porto 171/84 ƒ 0.85. 
NEDERLAND: 405/21 ƒ 0,45, Postp. ver.z. 
(gebr.) 1/2 ƒ 4,25. 
INDIE: 264/65 ƒ 20,—. 
LEVERING AAN ONBEKENDEN TEGEN 
VOORUITBETALING OP GIRO 198391. 
PORTI EXTRA. 

UTRECHTSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

y. Asch V. Wyckskade 23 - UTRECHT 

VERBOUWINGS-OPRUIMiNGÜ 
Wegens modernisering van onze 
zaak, zijn wij genoodzaakt een 
gedeelte van onze stock tegen 
ZEER VOORDELIGE PRIJZEN 
ó contant te likwideren 

Profiteert van deze 
bijzondere gelegenheid 
Zeldzame zegels en series 

NEDERLAND. 
1864 No. 4, 5, 6 ongebr. z.gom ƒ107,50 
1867 No. 7/12 ongebr. z.gom „192,50 
1920 No. 105 postfris „ 18,50 
1927 ROLTANDING, no. 32 postfr. „119,— 
1916 Internering no. 1 postfr. „ 15,— 

Idem no. 2 postfr. „ 4,80 
INDONESIA. 

1912 No. 60 en 61 postfr. „ 27,50 
Idem gebruikt „ 13,50 

1934 No. 186/210 postfr. „ 36,50 
1941 No. 280, (min gomrimpeltje) „ 64,— 
1931 Luchtp. no. 13 postfr. of gebr. „ 8,50 
1946 Port, 49/52 postfr. of gebr. „ 14,75 
1911 Dienst, kopst. 18 f. postfr. „ 7,— 

Dienst, kopst. 19 a, f postfr. „ 11,75 
CURACAO. 

1873 No. 2 A. X. bl. papier, postfr. „ 31,50 
No. 9 A. X. bl. papier, gebr. „ 31,50 

1947 No. 179/81 postfr. „ 48,75 
SURINAME. 

1923 Jubileum compl. postfr. „108,— 
1931 Diverse DO. X. zegels op brie

ven met spec. st. tegen 60 % 
van de spec, catalogus. 

1945 Port, nos. 33/35 gebruikt „ 2,65' 
België. Nummers volgens Yvert 1949. 
1932 No. 356/62 Sanatorium postfr. „ 23,75 
1933 No. 363/74. Grote ORVAL, pfr. „154,— 
Engeland, 1948. 1 £. Silver Wedding 

postfr. „ 16,50 
Danzig. Souvenirs, 1/11. postfr. Merend. 

pr. ex. „ 65,— 
Frankrijk no. 18, vrijwel pr. ex. gebr. „ 78,50 
Italië, Luchtp. no. 42/47 postfr. „ 6,70 
Liechtenstein, Luchtp. 1948, cpl. 10 w. „ 29,75 
Oostenrijk, 460a/65 Architecten pfr. „ 22,50 
No. 471/76 Veldheren, postfris „ 26,50 
Souvenirs, 1/6. Rotary Congres pfr. „ 49,— 
Servië, Duitse Bez. no. 16/30 postfr. „ 8,25 
Sp. Marokko, Souvenirs no. 1/17 pfr. „ 16,50 
Griekenland, Duitse Bez. Zante 

(Zakynthos) Zumstein no. 1/6 pfr. 
(Zw. Frs. 55,—) „ 26,— 

Zwitserland, no. 405/17. Pax. postfr. „ 42,50 
Zendingen boven ƒ 10,— franco aangetekend. 

Vraagt gratis toezending van 
onze speciale aanbiedingen 

Wij leveren alles op philatelistlsch gebied 

Leidse Postzegelhandel 
H. LANSDAAL 

VROUWENSTEEG 3 LEIDEN 
Tel. 23223 (K 1710) Posfgiro 41.85.73 

Bankrdatl«: TV/ENTSCHE BANK N.V., Uld«n 

Postzegelhandel 

Maria Westerhuis 
Huidenstraat 13 - Amsterdam-C. 

Postgiro 230730 Telef. 31319 

NEDERLAND 
392/96 gebr. en ongebr. ƒ 0,25 
397/01 gebr. en ongebr. „ 0,25 
402/03 gebr. en ongebr. „ 0,80 
405/21 ongebruikt „ 0,50 
423/27 gebr. en ongebr. „ 0,25 
444/48 gebr. en ongebr. „ 0,25 
454/59 ongebr. „ 0,40 

NED.-INDIE 
266/71 ongebr. 

CURACAO 
Hartz 185/95 ongebr. 
Weld, kind 1948 compleet 

SURINAME 
22/22a gebr. in paar „ 1,40 
22/22a gebr. in paar z. punt „ 1,25 

157/78 ongebr. „ 30,— 
183/86 gebruikt „ 2,20 
190/93 gebr. en ongebr. „ 2,40 
Hartz 249/71 ongebr. „ 12,— 
Porten 33/35 ongebr. „ 3,— 

„ 2,50 

1 2 , -
6,50 

De Administratie van het 
Maandblad te Dordrecht 

is thans telefonisch aangesloten 
onder No. 6 6 0 6 (K 1850) 

Wilt U een aardige zichtzending zonder 
enige verplichting Uwerzijds, als 
retour te zenden ? 

WE HEBBEN: 

Nederland en Overz. Geb. 
zeer scherpe prijzen 

voorts Europa en Overzee 
DE MEESTE SERIES WELDADIG
HEID EN ZOMERZEGELS VAN 
NEDERLAND TEGEN HALVE 
CATALOGUS PRIJZEN. 
LEVEREN ALLEEN NEDERLAND & 
OVERZEE OP MANCOLIJSTEN. 

VOOR ANDERE LANDEN GEEN 
MANCOLIJSTEN. (57) 

C. BOL Yerseke 
Telef. 82 Giro 22642 
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aanbieding Suriname. 
.. 150 - O 

151*—156 
176 
177 
178 
183—186 
190*-,193 
194 
197*—199 
200—201 
206*—209 
210.*—213 
210* 
214*—219 
231 

Uitverkoopsprijzen 
No. 8 

16* 
17 
18 
22 
22v* 
22a*v 
26 
27 
28 
29 
33 
38 
41 
43 
45 
58* of ° 
59a* 
60* 
61* 
63* 
65* 
66* 
67* 
68* 
65a* 
65b* 
66a* 
68a* 
77* 
80* 
82* 
82b* 
84 
85* 
86* 
92* 
92 
99* 
99 
lOOd 
104* 
105* 
106* 
111 
112* 
116 
118—126* 
125 
126 
127*—129 
127* 
130 
130*—136 
137*—140 
141*—44 
145* 
146*—149 
146* 

f 1,15 
, 0,20 
. 0,15 
, 0,35 
, 0,10 
, 1,80 
, 9,-

. 0,35 
, 1,50 
, 0,65 
, 1,50 
, 1,20 
, 0,75 
, 0,10 
, 1,25 
, 0,90 
, 1,— 
. 1 1 -
, 0,40 
, 2,75 
. 4,50 
. 0,18 
, 0,30 
. 0,90 
, 2,75 
, 0,18 
, 0,35 
, 0,35 
, A75 
, 0,15 
, 0,30 
, 0,15 
, 0,20 
, 3,50 
, 0,60 
, 0,35 
, 0,90 
, 2,40 
, 1,50 
, 1,80-
, 1,25 
> 0,20 
, 0,70 
, 1,50 
, 0,25 
, 0,40 
, 0,75 
, 16,-
, 0,30 
, 1,75 
, 1,50 
, 0,35 
, 0,20 
, 5,— 
, 4,75 
, 9,-

, 0,25 
, 8,— 
. 1,25 

232 
233 
235 
236 
237 
238 ' 
239 
240 
241 
244 
245*—246 
247*—248 

*■ LPost 29—30 
„ 249*—271 

Luchtpost 
No. 1—7 
„ 1—7* • 
„ 8—14 op br. 
„ 20—22* 
„ 27—28* 

Portzegels 
No. 4* I 

6* 
6 

7 t>pe I 
8 type I 
8 type II 
8 type III 
9* type III 
9* type II 

10* t jpe II 
11* 
12* 
13* 
14* 
17B 
183 
19B 
23B 
25B* 
26B* 
27B* 
28B* 
29* 

0,60 
5,25 
2 , 
4,50 
5,— 
2,— 
2,50 
0,60 

20,— 
0,50 
3,20 
1,60 
0,15 
6,25 
0,30 
0,35 
0,60 
0,50 
0,55 
0,35 
0,90 
1,20 
2,25 
3,75 
0,15 
0,35 

15,50 

ƒ 6 , -
„ 8,— 
„ 1 5 0 , -
„ 14,— 
„ 2,25 

ƒ 5 , -
0,90 
0,75 
6,— 
1,10 
1,20 
1,10 
0,10 
0,25 
0,45 
5,50 
0,40 
3,50 
0,90 
0,20 
0,20 
0,25 
0,65 
0,20 
0,50 
0,35 
0,40 
6 , -

Alles in prima ex. 
Kasse bij order. Orders boven 10 Gld. franco aangetekend. 

HENDRIK VAN DER LOO's 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

HERENGRACHT 8a — DEN HAAG 
Giro 24392. Bankrek. R. MEES & Z O O N E N 
NEDERL. H A N D E L MIJ., Herengracht, Den Haag. 

5 0 JAAR POSTZEGELHANDEL. 

25 
Profiteert hiervan! I 

'o 
l(orting op onze 
ziclitzendingen. 

Wij geven op de beslist onge
wijzigde prijzen van de boekjes 
met zegels waaruit reeds een 
gedeelte verkocht is, 2 5 % 
korting. 
Daar het ons te veel tijd kost, om de vele boekjes 
waaruit al het een en ander verkocht is, doch waarin 
zich nog een zeer gevarieerde collectie betere en goed
kopere zegels bevindt, over te plakken, meenden wij 
door een korting van 2 5 % toe te staan, de verzame
laars een buitenkansje te geven alsmede daardoor deze 
boekjes op te ruimen. Tevens zal dit voor menige 
handelaar aantrekkelijk zijn. 
Aanvrjgen worden naar volgorde van binnenkomst 
behandeld. 

ZICHTZENDINGEN VAN 

NEDERLAND & O.G. 
EUROPA 
ENGELSE KOL. 
FRANSE KOL 
PORTUGESE KOL. 
ZUID-AMERIKA, enz. 

Zendingen öioeten binnen vijf dagen worden geretourneerd 

POSTZEGELHANDEL 

G. STURMS 
Correspondentie-adres: 

POSTBUS 747 
AMSTERDAM (C.) 

n 
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^fF" Speciale aanbieding ! Postfris. 
NEDERL.-INDIE : Nrs. Spec. cat. 
1937 Jamboreeserie 226/7 
1938 Jubileumzegels 235/8 
1938 K.N.I.L.M. serie 239/40 
1938 Karbouwtype 246/52 
1941 Dansers 298/303 
1945 Bevrijdingsserie 
1947 nrs. 317 t / m 321 
1947 Hulpuitgifte 322/330 
1947 2 en 5 Gld 331/2 
1948 Pelita nr. 333 
1948 15 et t / m 1 Gld 
1948 Jub. zegels Kon. Wilhelmina 
1948 Kon. Juliana zegels 

Portzegels 
1941 Indische druk 41/48 
1946 nrs. 49, 51 en 52 
1946 Gekl. porten 53/65 

C U R A C A O : 
1941 6 et t / m ly, Gld. 141/52 
1941 I K en ZVi Gld. 151/2 
1943 Eilanden nrs. 158/63 
1946 Nrs. 168 t / m 177 
1947 Niwinserie 182/84 
1948 6 et t / m 1% Gld 185/95 
1948 Jub. zegels Kon. Wilhelmina 
1948 Kon. Juliana zegels 
1948 Serie „Voor het Kind" 

1949. 
ƒ 0,75 

1,60 
1,50 
0,60 
0,80 
4,75 
0,45 
4,50 

15,50 
0,30 
4,25 
0,55 
0,55 

7 — 
16,— 

5,25 

32,50 
1 0 , -

1,20 
6,50 
1,30 

13,-J 
0,80 
0,80 
7 — 

Luchtpost: 
1934 10 op 20 et nr. 17 
1941 Nrs. 18/25 gest. 
1942 10 et t / m 10 Gld 
1943 Krijgsgevangenen 41/44 
1944 Prinses Juliana 45/52 
1946 Curasao helpt Ned. en Oost 
1947 6 et t / m IJ^ Gld 69/82 
SURINAME : 
1892 Noodhulpzegel onget. 22v 
1927 Brandkast nrs. 130/136 
1938 Jub. zegels 183/6 
1941 15 et nr. 194 
1941 Spitfire nrs. 197/199 
1941 Eng. druk nrs. 200/1 
1945 Hulpuitgifte 210/3 
1945 Nat. Steunfonds 214/9 
1945 Landschappen 220/8 
1947 Lepra serie eompl. 
1945 10 et t / m 10 Gld 229/46 
1948 1 t / m 70 et 249/271 

Idem gestempeld 
20 t / m 70 et 262/271 

1948 Jub. zegels Kon. Wilhelmina 
Idem, gestempeld 

1948 Kon. Juliana zegels 
Idem, gestempeld 

Luchtpost: 
1930 nrs. 1 t / m 7 eompl. 
1941 Indische druk, 2 3^ Gld 17 

1 3 , -
120,— 
60,— 
32,50 
1 9 , -
20,— 
10,75 

2 — 
4,75 
1,90 
1,75 

19,— 
0,55 
2 — 
5,75 
3 , -
4,90 

62,50 
1 4 , -
14,— 
12,50 
0,80 
0,85 
0,80 
0,85 

7,— 
1 5 , -

Idem, 10 Gld nr. 19 „ 70,— 
1945 Opdrukken nrs. 24/26 „ 30,— 
1946 Rode Kruiszegels 27/28 „ 2,30 
1947 Lepra serieeompl. „ 4j90 
Engeland: 
1946 Victory zegels „ 0,30 
Australië 
1945 nrs. 146/148 „ 1,— 
1946 Peace serie 149/151 „ 0,80 

„Mittchell" nrs. 152/4 „ 1,— 
Burma 
1946 Victory serie nrs. 50/3 „ 0,80 
1940 Nr. 34 „ 5,— 
1947 Nrs. 1 t / m 5 > „ 1,75 
Egypte 
1939 50 Pi. nr. 218 gest. „ 1,50 

£ 1,- nr. 219, gest. „ 5,— 
Singapore 
1948 $ 5,- Silver Wedding gest. „ 5,— 
Iran 
1938 Nrs. 650/9 onget. „ 6,— 
1948 Weid. serie nrs. 697/701 „ 3,50 
Het juiste betr. Engelse postzegels vindt U in 

„British Stamps" van P. Hamilton, 
gebonden ƒ 8,40. 

Orders minder dan ƒ 10,— porto extra. 
VRAAGT TOEZENDING GRATIS 

NIEUWS-BULLETIN. 

D. N. S A N T I F O R T , Emmasmgel 9, GRONINGEN. Giro 277850 
1 1 ^ AANBIEDING 

SURINAME 
1873 Koning 1 c ° 0,38 

2K c ° 0,28 
1892 2K op 

50 c. ° 3,20 
Alsv. get. 1134 : 12 ° 5,— 
1892 Kon. h.h., 1234 c ° 1,90 

20 e. ° 0,40 
25 e. ° 2,— 

1902 Cijfertype 2 c. ° 1,15 
3 c. ° 0,90 
73^ e. ° 1,30 

1904 Koningin 15 e. ° 2,75 
20 e. ° 1,— 
30 e. ° 2,90 
50 c. ° 1,75 

1911 Kroontjes 
34 op 2 e. ° 3,25 
15 op 25 e. °28,50 
20 op 30 e. ° 5,25 

1926 1234 op 2234 e. 
/ oranje * 7,— 

1234 op 40 c. 
port (14) ° 0,80 

123^ op 40 e. 
port (29) ° 8,50 

1928 Heemstra * 4,25 
1929 Gr. Kruis ° of * 7,50 
1936 Sluier 134 Gld. ° 4,50 

2K Gld. ° 5,25 
1943 Kon. Fam. * 2,50 
1945 1 c—10 Gld. *61,50 

1913 Port 40 e. * 4,75 
1946 Luehtp. 2 c. * 2,25 
CURACAO 
1892 Koningin h.h. 

10-30 e. eompl. ° 7,— 
1895 234 op 30 e 

Koning ° 1,35 
1915 Scheepje 10 e. ° 1,— 

20 e. 
olijf ° 1,60 

20 c. * 1,90 
223^ c * 1,25 
30 c. * 1,25 
35 e. * 1,25 

1915 Palm 50 e. ° 0,25 
134 Gld * 5,25 

1918 Hulpzegel 1 c. * 2,25 
Alsvoren ° 1,75 

1928 Gew. Jub. serie *15,— 
1936 Sluier 23^ G. ° 3,— 
1946 Konijnenburg 

6 c.-13^ Gld. * 8,50 
1942 Luchtpost, Bernard-

fonds ° of * 125,— 
Alle Nederlandse en Indische 
wereld.series ° of * tegen 
concurrerende prijzen. 

° Gebruikt. * Ongebruikt. 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Postzegelverzamelingen, 
Partijen of losse zegels. 
Levering na storting op mijn 
Girorekening of andere 
betaling. 

H 4 . G A ' s P o s t z e é e l h a n d e l 
Gravenstraat 24 - AMSTERDAM-C. - Giro 425549 Telef. 43940 

OOK VOOR U . . . 
»loet het toch aantrekkelijk zijn, 
in Uw huiskamer, een keuze uit 
een grote en goed gesorteerde 
voorraad te kunnen doen. 
Dit bereikt U door middel van 
onze ZICHTZENDINGEN. 
Daarin vindt U weerspiegeld de 
ervaring van 18 jaar postzegel-
handel en 30 jaar serieus 
verzamelen. 

De boekjes zijn zeer volledig. Een zending voor vergevorderden, 
van landen zoals, Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Rus
land, enz. bestaat uit ca. 1500 ä 2000 zegels. 
Hetzelfde zegel is zoveel mogelijk gebr. en ongeb. aanwezig. 
Verreweg de meeste series worden los uitgeprijsd. 

Niet alleen EUROPA en NEDERLAND & O.G. zijn mooi 
compleet. Ook de selecties van: 

ENGELSE, FRANSE, PORTUGESE, DUITSE KOLONIEN, 
ZUID-AMERIKA en OVERZEE ZIJN FRAAI VERZORGD. 

Laat U de zendingen eens voor zichzelf spreken 
eerst dan kunt U zich een oordeel vormen. 

Opgeven s.v.p. pasbeginnend, gevorderd of vergevorderd. 
ROSTZEGELHANDEL. 

VAN DUYN & VERHAGE 
B e p k e l s o h e l a a n 9 2 b . ROTTERDAM. T e l . 4 8 2 0 9 



DE POLITIE 
. . . voor de deur om alle gegadigden in bedwang te houdan! ! ! 
Een wensdroom, vooral in deze slechte tijden, van wellicht elke postzegelhandelaar! 
Voor hetgeen U echter thans geboden wordt, zóu het hierboven aangehaalde volkomen 
te begrijpen zijn! 
LUISTER! Ondanks vele moeilijkheden is het ons gejukt een buitengewoon fraaie partij 

Regerings kilo's te bemachtigen! Alle pakketten zijn door de betreffende postinstanties 
zorgvuldig verzegeld en bevatten een ware schat aan lastige zegeltjes, hoge» waarden, 
enorm veel plaatjeszegels, enz., enz., enz. 

Geen „goudmijntjes" doch DIAMANTMIJNEN! 
per kg 

ƒ 19,75 
„ 17,75 
,i 19,25 
„ 19,75 
„ 18,75 
„ 19,-

BOHEMEN EN MORA VIE o?^. door de post verzegeld 
FINLAf^D 
NOORWEGEN 
DUITSLAND vóór 1945 
HONGARIJE (een droom !) 
TSJECHO-SLOWAKIJE 
Verder is nog leverbaar: Originele onuitgezochte 
Missie-kilopakketten van Nederland met iets Overz. Ge] 
Plenty kinderzegels, vele hoge waarden enz. enz. 
De concurrentie levert-„deze" pakketten wél goedkoper 
maar niet beter ! 
DENEMARKEN ■ „ 5,— 

.ENGELAND MET IETS KOL. , „ 5,— 
Levering van alle bovengenoemde pakketten uitsluitend en alleen 
bij vooruitbetaling of onder Rembours. 

Wegens overstelpende werkzaamheden verdoeken wij U beleefd Uw bestellingen schriftelijk 
of telefonisch te plaatsen. Bezoek alleen na afspraak. 

! POSTZEGEL  ENGROSHANDEL 
(Verzendkontoor) 

% Koninginneweg 61, AmsterdamZ. Tel. 27006 Postgiro 240655 
Reeft U een postzegelmanie? 
Ban met spoed naar Fiorani! 



Supplement Hebns Catalogus Nedeiland en Overzeese 
Gewesten verschtint in Haart, prQs 25 cent 

ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN, 
met alle typen en tandingen, kleurnuancen, foutdrukken, 

'bijna alles wat,in de Bondscatalogus staat, geheel in 
chronologische volgorde. 8ste druk. * 

In klem- of schroefband, schroeven v. buiten niet zichtb. ƒ 20,— 
Op zeer zwaar houtvrij papier, in klem- of schroefband „ 30,— 
Op ivoorcarton in 2 delen, in klem of schroefband „ 50,— 
COMPLEET ALBUM NEDERLAND EN OVERZ. GEWESTEN. 
In dit album is alles opgenomen, post- en portzegels, armenwet, 
internering, enz., enz., ongeveer 110 pagina's. 
In schroefband ƒ —6,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband „ 12,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe klemband „ 15,— 
Elk jaar vefscliijnt op deze albums een supplement, zoals reeds 
gedurende 30 jaar op de voorgaande drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 31 x 30 cM. Bevat 
100 bEden met zacht geruit onderdruk. 
Op houtvrij papier in luxe schroefband, schroeven 

van buiten niet zichtbaar ƒ 6,50 
Op zeer zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband „ 8,50 
Op zeer zwaar houtvrij papiei*' in klemband, geheel 

linnen en zware Engelse veren „ 11,— 
Op ivoor carton, in tuxe schroefband » 15,— 
Op ivoor carton, in luxe klemband • „ 18,— 
Pincetten; rwa«r vernikkeld ~ „ 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes „ 0,65 
FAX ALBUM, losbladig, plaats biedend voor 

10.000 zegels in schroefband „ 15,— 
Port wordt steeds extra berekend. ^ . 

iJ. iUBBUS Postze^elhandel 
GEVESTIGD 1915. AMSTERDAM, NES 35 bij de D«m 

TELEFOON 48341 - 45125 
POSTGIRO 33045 • NA 5 UUR 23810 

RECLAME-AANBIEDING fTWIdem 2—5 GId 
Kind 1924 

„ 1925 
„ 1926 
„ 1927 
„ 1928 
„ 1929 
„ 1930 
„ 1931 

Idem Roltanding 
Idem 1932 
Idem Roltanding 
Idem 1933 
Idem-Roltandinc 

0,80* b S Ideoi 5 Cid' 
Cr,95* p — j Kolf f porten 1941. 8 w. 
2,10* mTÉ Australiëporten 1946, 
1,45* L 3 13 w. 
1,50* p ^ CURACAO 
1 , 5 0 * ^ 1 No. 136 -iV, Gld Sluier 
1.90*^55 .. 137 2 ^ Gld Sluifir 

14,50* 
3,—° 
6,50* 

5 , - * 

2,-° 
3,75° 

3 ,75*V- I .. 141-52 Konijnenburg 
5.50* 5 S S compl. 
3,40* | H r | „ 151 1}^ Gld 
4,2S* B S S Konijnenburg 
3,25* | T T | „ 152 2y, Gld 
3,50* 5 S S Konijnenburg 

Rode Kruis 2,40° 3,25* WT^ 1943 Eilanden compl. 
Olympiade 
Rembrandt 
Goudse Glazen 3,—° 
A.N.V.V. 4,25° 
Zeeman 2,50° 

5,—* J T J 1946 168—77 
2.25* ̂ S Nieuwe Weldadiah. 6 w 
3,25* CTTI Luchtpost no. 30 1,50" 
7,75* L i S Idem 33 
4,50* S f n 1944 Tuliana R. Kruis 

1. 2a. 5, 10 Gld 1946 23.50* l _ J SURINAME 
Bevrijdingsserie Compl. 1.50* ■ ■ Weldad«!heid 1928 
5, 10, 12M, 15, c. 1940 ^ n Weldadigheid 1935 

Ongetand 
Justitie I 6 w. zonder 

Vredezegel 
NEDERL.INDIE 
Witte Kiuis 1931 
10 jaar KNILM 1938 
285 D 
;Spitfire 1941 8,—* 
Moehammadjijah 1941 
Dansersserie 9 w. 
1947 Opdrukken 9 w 

3 , — * f n i N o . 177 IM Gld S'uier 
L ^ Weldadieheld 1936 

4 , — ° a H i Weldadigheid 1938 
^ D N o . 200—01 

5,50* c a Spitfire 1941 
1.40* B S f Rode Kruis 1942 4 w. 
3.50* H 5 Steuntonds 1945 6 w 
6,—° ■ " 2 2 0 — 2 8 9 w. 1945 
6,25*1231947 Lepra 4 v/. 
1 , — ' ^ « ^ Luchtpost nö. 23 

28,50* 

0,90° 

2.° 
1 ,  * 
6,—* 

. 6.75* 
• 1.° 

2,25° 
18,50* 

4,75* 
4,75° 
4,50° 

3,25°* 
1,75°* 
0,60* 

19 . * 
13,50* 
5,50* 
2,7** 
4,75* 
4,75* 

3 , 7 5 * ^ ^ " Geen betaling per Giro 

F. J. F. ENGELKAMP. N.Z. Voorburgwal 371, Amsterdam.C. 

DE N E D E R L A N D S CHE P O S T Z E O E L V E I L I N G 
 HOOFDKANTOOR: ROKIN 58, AMSTERDAIVIG. TEL 30261 

R E G E L M A T I G GROTE O P E N B A R E V E I L I N G E N 
INZENDING DAGELIJKS. Wij vragen Uw, zeer bijzondere aandacht voor onze a s. ZEER IMPORTANTE VEILING 
die van 3 0 Maar t , t /m 2 April a.s. gehouden wordt en waarin met name naast talrijk ander waardevol 
materiaal Nederland en O/erzeése Gewesten, Europa en Verenigde Staten met hoogst zeldzame 
nummers en series vertegenwoordtgd zijn. Uit Ijquidafieverkopen komen buitendien talrijke belangrijke 
Restanten, Verzamelingen, Stockboek&n etc. ten verkoop. Catalogus gratis op aanvraag. 

WILT GU TOT VERKOOP VAN 
POSTZEGELBEZiT OVERGAAN ? 
Onze vele relaties, grote'ervaring, de se

rieuze en deskundige ^voorbereiding onzer 
veilingen, alsmede de vergaande discretie, 
dienaar wij hebben bewezenbij de uit

voering van. opdrachten wordt betracht, 
zijn U eén waarborg, dat ook Uw belan

gen bij ons in goede handen berusten. 

■«isiiBSiilliiiij Afdeling Rondzend ver Iceer 
Sluit U aan als lidkoper en/ofverkoper 
bij ons groot opgezet p r i m a ve rzo rgd 
Rondzendverkeer . Voor kopers ontstaan 
geen kosten, afgezien van porto, retour

zending in door ons beschikbaar gestelde 
doosjes. Steeds boekjes voorradig van 
speciaal gezochte gebieden in diverse 
prijsklassen, aangepast aan het huidige 
prijspeil. 

AL HET MATERIAAL VAN DERDEN 
IS TE ONZEN KANTORE OP BEURSPOLiS TEGEN BRAND EN INBRAAK VERZEKERD. 


