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REDACTEUREN : 
Postzegels van Nederland: 

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

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

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

J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telef. 2582. 
Poststukken Buitenland: 

Dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a, 's-Gravenhage. 
Luchtpost: 

J. C. E. M» Dellenbag, Statenweg 172c Rotterdam. 
Stempels: *- — 

A. van der Willigen, Laan van Poot 194, *s-Gravenhage. 

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

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

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

Correspondentie betreffende abonnementen en advertentiei 
uitsluitend te richten aan de administratie. 

ABONNEMENTSPRIJS : 
Gratis voor de aangesloten Verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetahng): Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per pos t . , ƒ 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post ' . . ' . . . . „ 8,50 
Afzonderlijke nummers „ 0,75 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN : 
pag. ƒ 130,— 1/2 pag. ƒ 7 0 . -

50,— 1/4 pag. „ 40,— 
30,— 1/8 pag. „ 25,— 
22,50 1/12 pag. „ 18,— 

1/16 ïpag. „ 14,— 1/18 pag. „ 12,50 
Z.g. „Kleine Advertenties" Q|lleen voor leden van aange

sloten verenigingen) ƒ 3,— per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7J^, 

10 en 15 "/o reductie, behalve op „Kleine Advertenties" 
De prijs van een advertentie op de voorpagina js 50 % 

hoger dan op een andere plaats, op de achterpagina 25 %. 
Tekstea voor advertenties moeten uiterlijk de Ie van de 

maand bij de administratie binnengekomen zijn. 
De administratie behoudt zich het recht voor de plaat

sing van advertenties zonder opgaaf van redenen t e weigeren. 

1/1 
1/3 
1/6 
1/9 

pag-
pag-
pag-

■"■ = postfris 
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Goedkope offerte 
LITAUEN . 

25—55 ƒ 1,— 
• 5 6 - 6 6 1 1 , -
♦117—128 1,20 
* 182—183 5,— 

182—183 0,60 
»277—283 1,40 

277—283 1,— 
♦289302 22,50 
♦303—310, getand 2,— 
♦303—310, ongetand 2,— 
♦31.1—318, getand 2,40 
♦319—326, getand 2,40 
♦319—326, ongetand 2,40 
♦327—334 getand 2,20 
♦327—334,_ ongetand 2,20 

343—350 0,40 
♦366—369 0,65 
♦370—372 1,10 
Luchtp. »8—14 2,60 

♦45—51 2,20 
52—59, get. 1,90 
52—59, enget. 2,— 

♦60—67, get. 2,— 
♦60—67, onget. 2,— 
60—67, onget. 1,80 

♦68—75, get. 2,60 
68—75, get. 2,50 

♦ 6 8  7 5 , onga . 2,60 
68—75, onget. 2,50 

♦76i83, get. 2,40 
76—83, get. 2,40 

♦76—83, onget. 2,40 
76—83, onget. 2,40 

♦84—89 4,20 

MEMEL 
38—44 ƒ 

*45—64 
45—64 

•*65—78 
*102—106 
*113—115 
*116—125 
*126—138 
■"185—207 
Luchtpost *2—7 

♦8—13, 15—19 
♦20—29 
M O N A C O 

"54—64 
♦54—61, 63, 64 
♦102—103 
*111—113 
*140—153 
♦167168 
♦168—183 
♦184 
♦195—199 
♦200—214 
♦215—224 
♦225233 
♦249—264 
Luchtpost 13, 14 

0,50 
2 , 
1,50 
3,50 
0,40 
2,75 
1,60 

1 3 , 
5 5 , 

4,75
2,50 
3 , 

5,50 
2,50 
1,40 
0,55 
2,— 
1,25 
3,25 
5,— 
0,70 
9 , 
3,50 
0,30 
1,40 

' 1 ,50 

MARIENWERDER 
1 1  2 4 7 , 

DE NIEUWE HEKKER

PRIJSCOURANT VOOR 
NEDERLAND en O.G. ƒ 0,80 

HEKKER'S 
Postzegelhandel CV. 

Rokin 10, AMSTERDAM. Postgiro 21278 
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PHILEA BLANCO ALBUMS 
De omzet is nog steeds sdjgende, aangezien er geen Hollands 
blanco albuiä is dat in het gebruik beter voldoet dan JUIST 
dit album. Mooi papier, fraaie band, vlakke openligging. 
Wij hebben twee soorten, 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. BL bladen steeds leverb. 
AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 

Hilversum, Surinamelaan 91, &iro 1700 
Amsterdam, HJ[. Voorburgwal 151 bij de Poleissiroat 

Philea albums ook verkrijgbaar bij; H. v. d. Loo's Postiegel-
handel, Herengr. 8, Den Haag; Postzegelh. Philadelphia, 
Kruisweg 43, Haarlem; R. B. de Jonge, Hoek Academieplsin, 
Groningen; Postzegelh. Lafèbre, Leeuwenstr. 2a, Hilversum; 
Postzegelh. J. Riet, Minrebroed^rsstr. 2, Utrecht; Fa. Langen-
Driessen, 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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¥AiNi m umAcnE 
Het is zo langzamerhand van mij, als hoofdredacteur, gewoonte 

geworden, en ik hoop een gewoonte welke de lezers niet vervelend 
zullen vinden, om ieder nummer van ons Maandblad met een 
kleine redactionele inleiding te beginnen. Hoewel er natuurlijk 
niet altijd iets uit eigen redactiekring of uit de naaste omgeving 
daarvan valt te vertellen, geloof ik, dat de lezers het mij niet 
kwalijk zullen nemen als ik ook eens buiten deze kring stap en 
iets meer algemeen op het gebied der philatelie in dit voorwoord 
betrek. Natuurlijk blijft het, indien daarin een of andere mening 
wordt weergegeven, geheel de eigen mening van mijzelf en be
schouw ik kritiek daarop niet als kritiek op het Maandblad (die 
er natuurlijk ook wel is), maar zuiver en alleen op hetgeen door 
mij als philatelist wordt gezegd. 

Alvorens hieraan echter te beginnen, wil ik niet nalaten te 
zeggen, dat mijn oproep aan onze lezers om eens hun krachten 
te beproeven aan een ontwerp voor omslag of hoofd voor ons 
tijdschrift niet onbeantwoord is gebleven. Er zijn verschillende 
ontwerpen binnengekomen, waarvan vele getuigen van liefde 
voor de philatelie en tevens bewijzen, dat men door deze weten
schap zich ook esthetisch ontwikkelt. Er zijn vele ontwerpen bij, 
welke getuigen, dat men de nieuwe richting ook in de philatelie 
begrepen heeft en eenvoud vaak het kenmerk van het ware is. 
Het is nog te vroeg en het ligt niet geheel aan mij, doch mede aan 
de Raad van Beheer van dit blad, om een keuze te doen. Ik 
hoop dat deze binnenkort zal kunnen plaats hebben en ons blad 
ook uiterlijk een beter aanzien zal krijgen. 

En nu iets buiten dit terrein. Het zal U wellicht bekend zijn 
dat de Federation Internationale de Philatelie (kortweg F.I.P. 
genoemd) waarbij ook de Nederlandsche Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars is aangesloten, een strijd is begonnen 
tegen alle uitgiften, welke kennelijk ten doel hebben de Philate
listen te doen betalen op een wijze welke onevenredig is aan de 
waarde van de uitgave. Zo heeft België in December j.1. nog een 
serie zegels met toeslag uitgegeven, waarvan de toeslag oneven
redig hoog was ten opzichte van de nominale waarde en werd dan 
ook aan de handel verzocht deze zegels niet te verhandelen, 
teiwijl zij op internationale tentoonstellingen niet mogen worden 
ingezonden. Deze maatregelen, welke dus dreigen een serie zegels 
vrijwel waardeloos te rrfaken en voor de posterijen een strop 
zouden kunnen worden, hebben het Belgische postbestuur nu een 
andere weg doen inslaan. In dit blad vindt men n.1. bij de Nieuwe 
Uitgiften onder België een berichtje opgenomen over een serie 
zegels (let wel) zonder toeslag, welke in speciale velletjes van 3 
siuks zegels worden uitgegeven ten bate van bijzondere doeleinden. 
Dit zou prachtig zijn en een werkelijk toe te juichen terugkeer 
van de vroeger gemaakte dwalingen. Maar dit zou te vroeg ge
juicht zijn, want wat is het geval ? De zegels, welke per velletje 
een waarde hebben van te zamen 6,55 fr. zijn alleen bij inschrij

ving te verkrijgen tegen bijbetaling van 50 fr. per velletje ! Is 
het niet fraai bedacht ? Geen toeslag en toch toeslag ! Ook hierop 
zullen echter de Belgische philatelisten, voor wie in de eerste 
plaats deze uitgave bestemd schijnt te zijn, getuige de late bekend-
m.aking van de inschrijving welke reeds op 1 April werd open
gesteld, wel antwoord weten. 

Hoe gunstig steekt hier tegenover af een schrijven, hetwelk wij 
een dezer dagen van de Poolse posterijen mochten ontvangen. Ook 
Polen had de laatste jaren nog al wat zegels uitgegeven, al waren 
deze zegels niet van hoge waarden en al waren eventuele toe
slagen niet buitensporig. Maar ook in Polen is het aantal phila
telisten de laatste jaren sterk toegenomen en daardoor ook hun 
invloed op het postwezen. "Welnu, bedoeld schrijven deelt mede, 
dat er in Polen thans een commissie in het leven is geroepen, 
welke de posterijen terzijde zal staan voor wat betreft de nieuw 
uit te geven postzegels. Deze advies-commissie bestaat uit enkele 
ambtenaren-specialisten op dit gebied van het Postministerie, en
kele vertegenwoordigers van het Ministerie van Ontwikkeling en 
Kunst, van de Bond van plastische kunstenaars en van de philate
listische verenigingen. 

Reeds heeft dit gezelschap in haar eerste zitting besloten het 
aantal nieuwe uitgiften in 1949 en volgende jaren te beperken en 
wel tot één hoofdserie voor gewoon gebruik in zeer grote oplage 
voor ieder jaar, voorts enkele herdenkingszegels met beperkte 
oplage, vermoedelijk 500.000 series van ieder met het oog op het 
groot aantal postzegelverzamelaars ook in dit land. In het alge
meen zullen deze zegels van lage waarden zijn zonder toeslag, met 
uitzondering van de z.g. t.b.c.-zegels, die wel een toeslag zullen 
hebben. Voor 1949 heeft de commissie bepaald, dat de in 1948 
uitgegeven serie zegels met afbeelding van president B. Bierut als 
hoofdserie zal gelden. Voorts worden slechts een tweetal series 
ieder van 3 zegels en twee uitgaven van een enkel zegel als 
bijzondere uitgave vermeld. 

Het is zeker niet nodig om aan de lezers van ons blad te 
vragen aan welk van de twee stelsels zij de voorkeur geven. 

Een tussenweg bewandelt het Canadese postdepartement. Vol
gens een van daar ontvangen mededeling geeft dit departement 
ter gelegenheid van de verschijning van het 4 cent-zegel (zie 
rvbriek Nieuwe Uitgiften) ook z.g. First-Day Covers uit, welke 
tegen een kleine vergoeding (5 cents) daar te verkrijgen zijn en 
ttgen betaling yan dit bedrag plus de kosten van het zegel wordt 
een dergelijke enveloppe met eerste, dag-stempel toegezonden. 

Vele onzer lezers zullen zulk een service wel wat al te fraai 
vinden, maar gezien het feit, dat de kosten zo gering zijn, kan 
toch moeilijk gesproken worden van een speculeren op de verza
melaars en als zodanig valt daartegen dus weinig stelling te 
nemen. 

DE HOOFDREDACTEUR. 
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Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde. 
Wie van de lezers kan Uw Redacteur Nederland helpen aan de 

29e jaargang (1912) en de 33e jaargang (1916) of eventueel enkele 
losse nummers van bovengenoemd tijdschrift. 

Automaatzegels 2 et van Krimpen. 
Een paar weken geleden zijn in enkele grote steden de bekende 

postzegelautomaten weer in bedrijf gesteld; voorlopig alleen die 
voor 2 cents zegels. Evenals reeds voor de oorlog het geval was, 
wordt geen speciale tanding toegepast, doch de heer G. C. Tops 
te Rotterdam, die mij deze zegels ter inzage toezond, deelt tevens 
mede, dat de zegelbeelden kleiner zijn, en wel K mm in de 
lengte en in de breedterichting. 

Voorts is de afstand tussen de zegelbeelden niet altijd even groot 
en komen afstanden voor, die groter zijn dan normaal. Een en 
ander houdt verband met het verdelen van de zegelbeelden over 
de omtrek van de drukcylinder. 

Bevrijdingsuitgifte. • 
In het Februarinummer van het Maandblad hebben we op blz.f 

21 enige nog niet gepubliceerde gegevens over de Bevrijdingsuitgifte! 
meegedeeld. Bij het ter perse gaan van dat nummer was er nog 
een briefwisseling lopende over de data van aflevering dezer zegels. 
In het Maandblad van 1946 wordt op blz. 82 gesproken over een 
„officiële" datum (1 Juni 1944) van uitgifte. ^ 

Er wordt aan toegevoegd, dat er verschillende stukken gesigna, 
leerd zijn met afstempelingen vroeger dan 1 Juni 1944. Op onze) 
desbetreffende vraag deelt nu de firma Bradbury, Wilkinson & Cy.^ 
mede, dat de eerste 250.000 stuks van ieder van de negen waarden 
van de orginele order aan de vertegenwoordiger van de Hollandse 
Regering te Londen op 12 Juni 1944 zijn afgeleverd. 

Het feit, dat deze zegels dus op de aangekondigde datum van 
uitgifte (1 Juni 1944) nog niet afgeleverd waren, wijst m.i. op een 
zekere vertraging en we moeten derhalve wel aannemen, dat alle 
vroegere afstempelingen maakwerk zijn en dus zonder enig 
philatelistisch belang. 

Lassen in rollen automaatzegels 
Naar aanleiding van een paartje automaatzegels, dat een las 

tussen beide zegels vertoonde, ontving ik van de Controleur de 
volgende toelichting. 

Na het drukken op gegomd papier aan de baan ter breedte van ' 
15 zegels, worden deze banen geperforeerd. Daarna volgt met 
behulp van roterende messen het van elkaar scheiden der 15 rijen 
en het oprollen van de 15 rijen tot rollen van 1000 stuks. Bij dit ■ 
eigenlijk formeren der rolien ontstaan wel eens breuken. Op de 
breuk worden dan de twee einden weer aan elkaar geplakt met 
behulp van gegomde en geperforeerde strookjes. Deze worden ge
scheurd uit vellen gegomd papier, waarin van te voren met een 
perforeerkam perforaat is aangebracht, gelijk aan dat van de zegels 
zelf. Met een beetje goede wil is het dan niet moeilijk de las zuiver 
in register met het perforaat van de zegels aan te brengen. 

Verzamelaars en handelaren „Let op uw Saeck". 
Dat een verzamelaar fel is op afwijkingen, menen we als zijn 

goed recht te mogen beschouwen — althans wanneer het afwij
kingen betreft, die ontdekt worden tussen de normaal in omloop 
gebrachte zegels. 

Anders wordt het, wanneer het gaat om afwijkingen, die langs 
ontoelaatbare wegen op de markt komen. Of deze dingen „waarde" 
hebben, meen ik te moeten betwijfelen. Ze krijgen alleen waarde, 
doordat er enkelingen zijn, die daar veel geld voor willen betalen. 

Nu is het een deugd van een postzegelverzamelaar, dat hij eerlijk 
is, piaar laten we begrijpen, dat men niet eerlijk is, wanneer men 
goederen koopt, die kennelijk van diefstal afkomstig zijn ! 

Ik zou verschillende voorbeelden op kunnen noemen, maar wil 
in dit geval de aandacht vestigen op de ongetande 1% cent van 
Pijke Koch (germaanse motieven), die op de markt verschenen is. 

Ik acht het mijn plicht, de verzamelaars hiertegen te beschermen 
en zou handelaren en veilinghouders ten sterkste willen aanraden 
zich niet met dergelijke producten in te laten, eventueel zelfs de 
politie ervan in kennis te stellen, wanneer ze te koop worden aan
geboden. 1 ' ~.' V  „ i 

Nieuwe etsingnummers enz. 
F r a n k e e r z e g e l s . 
Cijfertype 4 et: L/R 5. 
P o r t z e g e l s . 
Type van Krimpen: 30 et: 1. 
Nagekomen Nieuws. 
Door de bijzondere medewerking van de P.T.T. zijn we in staat 

ir dit nummer het voornaamste nieuws en de afbeeldingen te 
geven van de 

Zomerzegels 1949. 
Tijdvak van verkrijgbaarstelling aan de Postkantoren 2 Mei 

1949—25 Juni 1949. 
De zegels bedoelen een indruk weer te geven van ' t Nederlandse 

Zomerleven, zowel wat betreft de ontspanning als de arbeid. 

De zegels van 2 | 2 et zijn blauw en oranjegeel en stellen 
een terras aan een zeestrand voor. 

Het zegel van 5 | 3 et is blauw en geel en toont trekkers in 
het korenveld. 

De 6 ) 4 et is groen en beeldt kampeerders uit. 
Het zegel van 10 f 5 et is blauw en geel en laat een meisje 

zien bij de oogst in het korenveld. 
Het zegel van 20 | 5 et is blauw en stelt zeilende scheepjes 

voor. 
De ontwerper mede van de tekst en de waardecijfers is de heer 

P. Citroen te Wassenaar. Druktechniek: Koperdiepdruk. Beeld
grootte: ± 22 X 33 mm. Zegelgrootte: 25 x 36 mm. Kamtanding: 
13% : 14. Vellen van 1 0 x 1 0 = 100 zegels. Papier met cirkeltjes 
watermerk. Gommering normaal. Druk van Joh. Enschede en 
Zonen te Haarlem. Etsingnummer alle waarden 1. 

INDONESIË. 
Type Konijnenburg ongetand. 
Op een onzer veilingen werden enkele zegels Konijnenburg on

getand zonder gom geveild. Het betrof de waarden 10, 15, 17J4, 
20, 25, 30, 35, 40 et, benevens de 5 en 25 gulden. Het betreffen 
waarschijnlijk proeven, die door de onregelmatige tijden van de 
afgelopen jaren, thans aan de markt komen. 

Opdrukken Indonesia. Oplagecijfers. 
De in het vorige nummer van het Maandblad op blz. 42 op

gegeven aantallen zijn niet vooo: de zegels met opdruk, maar voor 
de Hartzserie zonder opdruk. 

De glimmende en doffe opdrukken blijken van twee verschil
lende drukkerijen afkomstig te zijn, de glimmende opdruk is van 
de bekende firma Kolff, terwijl de doffe afkomstig is van de N.V. 
Boekhandel en Drukkerij v.h. G. C. T. van Dorp &c Co., een der 
grootste drukkerijbedrijven in Indië. 

Zojuist verscheen ook de ƒ 1,— Hartz met afwijkende opdruk; 
terwijl de reeds gemelde opdrukken op dit type een opdruk hadden 
die bestond uit de doorhaling van de landsnaam met twee balken, 
ii nu een opdruk verschen'en die uit drie balken bestaat. Het 
lettertype bij beide opdrukken is bijna gelijk, en vertoont slechts 
minimale verschillen. Deze „driebalks" opdruk is uitgevoerd in 
doffe inkt. 
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Vervolgens kunnen we bij de ƒ 1,— en ƒ 10,— met tweebalks-
opdruk twee vormen onderscheiden, n.1. afhankelijk van de afstand 
tussen de onderste balk en de bovenzijde van het woordje Indonesië. 
Deze afstand is 16 of 17 mm. De meest voorkomende is die met 
afstand 17 mm, terwyl de 16 mm afstand belangrijk minder voor
komt (globaal 1 op de 10). 

Noemen wij de „tweebalksopdruk" voorlopig Type I, waarbij de 
17 mm afstand I A, en de 16 mm I B, en de „driebalksopdruk" 
type II, dan kunnen we tot op heden de volgende opdrukken 
melden: 

Type I A tweebalksopdruk, glimmend, afstand bovenzijde In
donesia tot onder zijde balk 17 mm. 

Pintanding ƒ 1,—. 
„ 1 0 , - . 

„ , „ 25,—. 
Kamtanding „ 1,—. 
Type I B tweebalksopdruk, glimmend, afstand bovenzijde Indo

nesia tot onder zijde balk 16 mm. 
Kamtanding ƒ 1,—. 
Pintanding ƒ 10,—. 
Type II driebalksopdruk, dof, afstand bovenzijde Indonesia tot 

onderzijde balk 17 mm. 
Kamtanding ƒ 1,—. 
Cijfertype. 
De reeds gemelde 12 Ĵ  et heeft oplaagletter A en etsingno. 2. 

Ook de 5 et blauw is inmiddels verschenen. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Volgens dienstorder D.O.H. 180 van 23/3 zullen binnenkort de 

volgende waarden aan de Nederlandse philatelistenloketten wor
den beschikbaar gesteld: Type Hartz (Spec. Cat. nos. 186 t / m 
191): 6 et (9 et), 10 et (14 et), liy^ et (18 et), 15 et (21 et), 
20 et (28 et), 21 et (30 et) en 25 et (35 et). Tussen haakjes de 
prijzen in Nederlands geld, (koersverschil van 40 % ) . Van elke 
waarde mag aan dezellde gegadigde slechts één exemplaar tegelijk 
worden verkocht. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
In het type „Fonds Kemerdekaan" zonder Inschrift verschenen 

de 2 sen in rode en idem in bruine kleur. Verder in zelfde type 
enkele opdrukjes een 10 sen op 15 sen rood, een 1 Roepiah op 40 
sen violetbruin, en een ƒ 2,50 op 40 sen rood, de laatste met 
inschrift Fonds Kemerdekaan. Alle opdrukjes zijn uitgevoerd in 
zwarte kleur, terwijl de oude waarde door een blokje is afgedekt. 

BjaËEDWi lLPiïï@iFIi^ 
EUROPA. 

Andorra (Frans bureau). 
Hier wordt de aanvulling gemeld van de koerserende serie 

landschappen met de waarden: 
12 fr. groen. 
15 fr. karmijn. 
25 fr. blauw. 

België. 
Ten bate van verschillende instellingen en doeleinden zullen 2 

blaadjes uitgegeven worden, ieder met drie verschillende naast 
elkaar geplaatste postzegels welke getand en gegomd zullen zijn. 

De oplage is gelimiteerd tot 60.000 exemplaren van ieder blaadje. 
Deze waren alleen bij inschrijving verkrijgbaar, welke inschrijving 
50 fr. per blaadje kostte. De inschrijving stond open van 1 tot 15 
April j.1. en zou gesloten worden zodra de inschrijving gelijk zou 
zijn aan de oplage. De zegels zullen frankeergeldigheid hebben tot 
30 September 1950. 

De zegels zijn: 
90 c. bruin, schilderij van R. v. d. Weyden. 
1,75 fr. cyclame, schilderij van dezelfde. 
4 fr. blauw, schilderij van dezelfde. ' " 
90 c. violet, schilderij van J. Jordaens. 
1,75 fr. rood, schilderij van dezelfde. 
4 fr. blauw, schilderij van dezelfde. 

De in ons Maart-nummer vermelde pakketpostzegels met afbeel
dingen van diverse locomotieven, werden, zoals verwacht was, met 
meerdere waarden aangevuld, en wel: 

34 fr. d.bruin, locomotief „Le Beige" van 1835. 
2 fr. blauw, locomotief T 29 van 1875. 
3 fr. violetrood, T 25 van 1884. 
4 fr. groen, T 18 van 1901. 
6 fr. d.violet T 53 van 1904. 
9 fr. kastanjebruin, T 10 van 1909. 

10 fr geelolijf, T 36 van 1910. 
10 fr. violetrood en zwart, T 41 van 1905. 
30 fr. l.blauw, T 48 van 1928. 
40 fr. violetrood T 5 van 1930. 
50 fr. violet T 1 van 1935. 

100 fr. karmijn T 12 van 1939. 

Bulgarije. 
Ook in dit land werd het feit her

dacht dat 25 jaar geleden de Russische 
volksleider Lenin stierf, welke herden
king zich uitte door de uitgifte van een 
tweetal postzegels mef een afbeelding 
van Lenin. De zegels zijn, zoals dit de 
laatste tijd hier veelal het geval is, op 
geel papier gedrukt. 

De zegels zijn: 
4 L. bruin, portret van Lenin. 

20 L. rood, Lenin als volksredenaar. 

Duitsland (Russische Zone) 
De gebruikelijke zegels voor de Leipziger voorjaarsbeurs zijn ver

schenen en hebben ook ditmaal afbeeldingen ontleend aan de ge
schiedenis van de handel in deze stad. 

Ook deze zegels zijn zonder muntaanduiding: 
3 0 - 1 - 1 5 (pf) rood, eerste beurs in het Raadhuis-nieuwbouw in 

1556. 
50 -f 25 (pf) blauw, Italianen op de Leipziger beurs in 1536. 
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Westelijke Zone. 
De in ons vorige nummer gedane mededeling, dat in West 

Berlijn nu ook een 4-tal zegels met rode opdruk „Berlin" zijn 
verschenen, kan nader worden aangevuld met een mededeling, 
welke wij in het blad „Die Lupe" vermeld vonden, en wel dat niet 
alleen 4 waarden van de gebouwenserie (door ons vermeld) met 
deze opdruk verschenen, maar ook 4 waarden van de z.g. arbeiders
serie n.1.: 

10 pf. groen, zaaier. 
15 pf. bruin, tabaksplanter. ■ , 
20 pf. l.blauw, zaaier. 
60 pf. bruinlila, hoofd van een arbeider. 
Franse Zone: Baden. 
Hier verschijnen 4 zegels met toeslag ten bate van de wederop

bouw van de zwaar beschadigde stad Freiburg in Bresgau. De ont
werpen dezer zegels zijn van Prof. Dietrich. De zegels zijn: 

4  1  1 0 (pf) d.violet, Korenhuis te Freiburg. 
1 0  1  2 0 (pf) groen. Munster te Freiburg. 
20 | 30 (pf) rood, bazuinblazende engelenfiguur uit Freiburg. 
30 t 50 (pf) blauw, fontein in Freiburg. 
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Mede verscheen hier een serie van 4 zegels ten bate van het 
Rode Kruis, alle in een zelfde wapentekening: 

10 + 20 (pf) groen. 30 + 60 (pf) I.blauw. 
20 + 40 (pf) l.violet. 40 + 80 (pf) grijs. 
Deze vier zegels zijn te zamen ook in blokvorm op een velletje 

verschenen, dat hierboven is afgebeeld. 

Rijnland-Pfalz. 
Evenals voor Baden verschenen ook hier 4 zegels ten bate van het 

Rode Kruis en wel in de zelfde tekening, waarden en kleur als 
zulks in Baden het geval is, alleen verschilt het opschrift en staat 
h;er boven aan het zegel Rheinland/Pfalz in plaats van Baden. 

Ook deze zegels zijn in blokvorm in een velletje verschenen, 
waarvan wij onderaan de eerste kolom eveneens een afbeelding 
geven. 

Engeland. 
Evenals voor ons land, worden ook hier zegels verwacht ter 

herdenking van het 75-jarig bestaan van de Wereld Postvereniging. 
Naar verluidt zullen dit 4 zegels zijn in de waarden 2%, 3 en 
6 d en 1 sh. 

Frankrijk. 
Op 26 Maart j.1. verscheen hier ter gelegenheid van de Dag van 

de Postzegel een postzegel met de afbeelding van Choiseul, de 
generale postmeester uit de jaren 1760—1770, die zoveel betekenis 
voor het Franse postwezen heeft gehad. Onder zijn beeltenis is 
een oude postkoets afgebeeld. Het zegel is getekend en gegraveerd 
door Raoul Serres. 

Er is sprake van dat ditzelfde zegel ter gelegenheid van de 
CITEX in een blokvelletje zal verschijnen als entree-biljet h. 
frs 115,—. 

15 fr. -|- 5 fr. groen, Choiseul. 

Hongarije. 
Op 5 Maart j.1. verscheen hier een post

zegel ter gelegenheid van de Internationale 
Vrouwendag. De toeslag op dit zegel zal 
ten goede komen van het fonds Democra
tische Bond van Hongaarse vrouwen. Er 
zouden 200.000 stuks zijn gedrukt. 

60 + 60 f. violetrood. 

Voorts verschenen hier op 19 Maart j.1. twee zegels ter herden
king van het uitroepen van de Hongaarse republiek in 1919 (de 
z.g. Raden-regering). Van de toen uitgegeven zegels zijn er thans 
2 opnieuw op een zegel afgebeeld: 

40 f. rood en bruin, afbeelding van het zegel van 20 f. met 
portret van Karl Marx, alsmede van een vlaggen dragende volks
menigte en het opschrift: Ter herdenking van de Hongaarse 
Sovjet Republiek 1919—49; 

50 f. olijfgroen en rood, afbeelding van het zegel van 45 f. met 
portret van Sandor Petofi en vlag met sikkel en hamer en in-
schrift „Held van de Vrijheidsoorlog". 

Ierland. 
Op 4 April j.1. zouden hier 2 luchtpostzegels verschijnen in een 

zelfde tekening van de engel zwevende boven een landschap. 
Thans zijn het: 

1 d. engel boven de Cashelrots in Munster. 
1 sh. engel boven Glendalough in Leinster. 

Monaco. 
Het feit dat in 1848 prins Albert te Parijs werd geboren, was 

aanleiding om dit met een serie postzegels te herdenken, zowel 
voor de gewone, als voor de luchtpost. Honoré Charles Albert, 
prins van Monaco, Graaf van Valentinois, Markies van Baux, 
legeerde over dit kleine vorstendom van 1889 tot aan zijn dood 
in 1922. Hij heeft Monaco vooral naam bezorgd door zijn onder
zoekingen op diepzeegebied, waarvoor hij in 1922 de Vega-medaiUe 
ontving. Het door hem opgerichte Oceanografisch museum ver
wierf wereldberoemdheid. I3e afbeelding van deze vorst komt op 
meerdere uitgaven van dit land voor. 

De thans verschenen herdenkingsserie bestaat uit: 
voor de gewone post: 

2 fr. blauw, het jacht Hirondelle I (1870) 
3 fr. groen, exotische tuin in Monaco. 
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4 fr. blauwgroen en grijsbruin, Oceanografische museum te 
Monaco. 

5 fr. rood, Spitsbergenonderzoekingen (1906—1907). 
6 fr. d.violet, prins Albert I. 

10 fr. olijfgrijs, jacht Hirondelle II (1914). 
12 fr. lilarood, walvisjacht. 
18 fr. d.bruin en roodbruin, holentekening uit de oertijd. 

• • « • • • • • 

fc»gi»..%MONACO Wfrëv^ 

■ ^ » " » ^ T ^ ^ m n m m n m i n 

     '^ ■■ É ■ rti in " —  '   '  '  | ' H 

Voor de luchtpost: 
20 fr. bruinrood, het uitroepen van de grondwet in 1911. 
25 fr. blauwgrijs, paleontologisch museum te Parijs. 
40 fr. smaragdgroen, anthropologisch museum in Monaco. 
50 fr. zwart, d.groen en bruin, portret van Albert I. 

100 fr. karmijn, Oceanografische instituut te Parijs. 
200 fr. roodoranje, medaillon met portret van Albert I. 

Noorwegen. 
Een mededeling welke onder dit land thuis behoorde is in ons 

Maartnummer onder Denemarken terecht gekomen, hetgeen door 
ons helaas niet is opgemerkt bij de correctieproef. Het betrof de 
zegels: 

25 ö op 20 ö rood, leeuwentype en 
25 ö op 20 ö blauw, dienstzegel. 

Oostenrijk. 
Op 9 April j.1. verscheen hier een zeer aantrekkelijke serie toe

slagzegels, welke de naam ontving van „Gelukkige Jeugd". Deze 
zegels hebben tot 13 April a.s. slechts frankeergeldigheid. Tanding 
13% : 14K. Zie omtrent deze zegels elders in dit blad. 

40 f 10 g. roodviolet, Paashaas. 
60 + 20 g. rood, St. Nicolaas. 
1 S | 25 g. blauw. Verjaardag. 
1 S 40 f 35 g. groen. Kerstmis. 

Roemenië. 
Ook hier werd het feit, dat Lenin 25 jaar geleden stierf, her

dacht met de uitgifte van een herdenkingszegel en wel: 
20 L. zwart, Lenin als redenaar. 
Deze zegels verschenen zowel getand als ongetand. 
Op 24 Januari j.1. verscheen een postzegel ter herdenking van 

het feit, dat 90 jaar geleden enkele vorstendommetjes in het rijk 
werden opgenomen: 

10 L. blauw, dansende boeren en werklieden. 

Rusland. 
Natuurlijk werd hier de sterfdag van Lenin, welke 25 jaar 

geleden plaats had, herdacht en was dit zeker aanleiding genoeg 
om hier een 2tal herdenkingspostzegels uit te geven. De zegels 
geven een afbeelding van het Leninmausoleum in Moskou, waar
boven de jaartallen 1924—1949. 

40 1. grijsgroen en roodbruin. 
1 R. d.grijs en roodbruin. 

Voorts verschenen hier nog een zegel in het type met de afbeel
ding van ridderorden: 

2 R. sepia, Orde van Bogdanov. 

Tsjecho Slowakije. 
Hier verscheen een drietal zegels met een portret van een 

schrijver als afbeelding en wel: 
50 h. violet, Pavla Orszagha Hvierdoslav. 
80 h. rood, Vladislava Vancura. 
1 Kcs. groen, Jana Sverma. 
Op 25 Februari j.1. verscheen tegelijk met het in ons vorige 

nummer vermelde zegel van 3 kcs, (uitgegeven ter herdenking van 
de verjaardag van de Februarigebeurtenissen 1948) een zegel met 
het portret van president Klcment Gottwald in de waarde van 
10 Kcs. Dit zegel is in hetzelfde grote formaat en met dezelfde 
afbeelding als het 20 kcs zegel vermeld in ons Decembernummer 
van vorige jaar (23 : 30 mm). Boven het portret staat thans: 
,,1948—Februari—1949". Gravure van Jindra Schmidt; rotatieets
druk. De randzegels van het vel hebben terzijde een vignetzegel 
waarop hetzelfde opschrift staat. Frankeergeldigheid tot 31 De
cember 1949. 

10 kcs. groen, portret van K. Gottwald. 

Turkije. 
Van de in ons Decembernummer van vorige jaar vermelde 

luchtpostzegels, geven we hierbij thans de afbeelding van 2 dier 
zegels. 

irwn-m » 
i%M 

► .   « « < * > 
i 

.?  ^ 
k V. . Q ^ ^ B B 
y !^>**ii«fa¥^'~!BBKaM 
' iil'''liw>ji''i'|S 
l :TwPKiYt 

%ems'^ 
#w»̂  
" 

»B. l 
^^.....^..äL^ 
■" ■ -',.-:. 'Üth i ' f* 

•ja,:!?"''"™" 

%^ \ Ä\]^ 
è"uru> i 

« ^ÊkaHMi. i 

' "« ■~*^'t 
S I 

POSTAJiAm« 

fwmwm<*mMtMm9»9Wfn^'>^rmmim 

^ >.. . . . . . . . . . . .^ >....»^.... 
Vaticaanstad. 
In een mooie uitvoering, zoals we dit hier gewoon zijn, ver

scheen, samen vallende met het 50jarig priesterfeest van 2 . H. 
Paus Pius XII, een serie van 12 zegels, waarvan 2 expressezegels; 
op 1 uitzondering na dragen de zegels alle afbeeldingen van een 
kerk of kerkinterieur: 

1 L. bruingrijs, St. Agnes buiten de muren. 
3 L. paars, S. Clemente. 
5 L. roodbruin, S. Prassede. 
8 L. d.groen, S. Maria in Cosmedin. 

13 L. grijsgroen. Basiliek van het Heilige Kruis in Jerusalem. 
16 L. d.grijs. Basiliek van S. Sebastiaan buiten de muren. 
25 L. rood. Basiliek van S. Lorenzo buiten de muren. 
35 L roodlila. Basiliek van S. Paulus buiten de muren. 
40 L. blauw. Basiliek van S. Maria Magiore. 

100 L. d.sepia. Paus Pius XII. 
Expressezegels: 
40 L. d.grijs. Basiliek van St. Pieter in Vaticaanstad. 
80 L. roodbruin, Basiliek van St. Jan. 
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YougoSlavië. 

Op 8 Februari j.1. verschenen 3 post
zegels ter herdenking van het feit, dal 
de in dit land beroemde dichter Frans 
Precherne 100 jaar geleden stierf. De 
zegels zijn alle in dezelfde tekening n.1. 
een portret van de dichter: 
3 din. d.blauw. 
5 din. d.blauw. 

10 din. zwartolijf. 

Voorts verschenen op 20 Maart j.1. 2 zegels tei gelegenheid van 
de grote skiwedstrijden te Planica. 
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10 din. rood, springschans te Planica, bijgenaamd de Mamouth

springschans. 
12 din. blauw, skispringer tijdens sprong. 
Van de eerstgenoemde drie zegels bedraagt de oplage 300.000 

stuks en van de laatste twee 150.000 stuks. 

Zwitserland. 
Van 11 tot 26 April wordt ook dit jaar een postzegel uitge

geven voor de luchtpost. Dit zegel zal het opschrift dragen PRO 
AERO 1949, en alleen frankeergeldigheid hebben voor een tweetal 
speciale postvluchten op 27 en 28 April a.s. (zie rubriek Lucht
post) waartoe het van 11 tot 26 April aan de postkantoren ver
krijgbaar zal zijn. De afbeelding stelt een zweefvliegtuig voor en 
een symbolische afbeelding van de aerodynamische luchtstromingen, 
welke de zweefvliegerij benut. Ontwerp van Hans Erni, gravure 
van Albert Yersin, druk van de P.T.T. te Bern op wit etspapier. 

1,50 fr, violet en geel, zweefvliegtuig en lijnen. 

150 H ̂LVFriA 

BUITEN EUROPA. 
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Adelieland. 

Van het in ons December
nummer vari het vorige jaar 
vermelde zegel geven we hier
bij thans een afbeelding. 

Algiers. 
Medio Februari j.1. verschenen hier de 2 zegels ten bate van het 

Marinehulpwerk, welke reeds lang te voren waren aangekondigd. 
Het zijn: 

8 ( 12 fr. rood, haven van Algiers en vliegtuig. 
1 8  1  2 4 fr. blauw, slagschip „Richelieu" en vliegtuig. 
Voor hetzelfde doel schijnt een 2e serie in voorbereiding te zijn 

n.1.: ■ 
10 1 15 fr. slagschip Richelieu. 
1 8  1  2 2 fr. vliegdekschip Arromanches. 
Ter aanvulling van de uitgifte 1947 (wapenserie) en mede in 

verband met tarief wijziging van het porto verschenen hier: 
5 fr. wapen van Algiers. 10 fr. wapen van Constantine. 
8 fr. wapen van Oran. 15 fr. wapen van Algiers. 

Het 4 fr. zegel van deze serie is ook verschenen met de bekend." 
voorafstempeling. 

Het onder Frankrijk vermelde zegel uitgegeven ten bate van 
de Dag van de Postzegel, verscheen hier in gewijzigde kleur even
eens op 26 Maart: 

15 fr. | 5 fr. rood, Choiseul. 
De in ons Maartnummer vermelde luchtpostzegels van 50 en 

100 fr. zijn nog aangevuld met een zegel van 200 fr. lakrood, 
afbeelding als 50 fr. 

Argentinië. 
De eerste verjaardag van de nationalisatie van de spoorwegen 

werd herdacht met de uitgifte van een postzegel, welke een afbeel
ding geeft van een gevleugeld wiel op een rails: 

10 c. blauw, gevleugeld wiel. 

Bahawapur. 
Zoals we reeds in ons vorig nummer hebben vermeld, werd hier 

een 4tal zegels uitgegeven ter gelegenheid van het 25jarig rege

ringsjubileum van de Emir Nawab Sadig Mohammed Khan V 
^bassi Bahadur. Deze zegels zijn op 4 Maart j.1. verschenen en 
zijn: r ' _. '..rî i I {,Ji 

3 p. blauw en zwart, irigatiewerken. 
9 p. groen en zwart, bloeiende katoenboomtak. 

% A. bruinoranje en zwart, korenschoof. 
1 A. karmijn en zwart, Sahiwalstier. 
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Birma. 
Op 4 Januari j.1. v-rscheen hier een serie portzegels ter her

denking van de Ie vujaardag van de onafhankelijkheid der staat. 
3 p. ultramarijn, spelende kinderen. 
6 p groen, danser. 
9 p. karmijn, musicerend meisje. 
1 a. vermiljoen, bel. 
2 a. geeloranje, vogel. 
2 a. 6 p. lila, rijstaanplanting. 
3 a. violet, wevend meisje. 
3 a. 6 p. grijsgroen, koninklijk paleis. 
4 a. bruin, olifant bij houttransport. 
8 a. rood, ploegende ossen. 
1 R. blauwgroen, troon. 
2 R. indigo, id. 
5 R. bruin, id. 

10 R. roodoranje, id. 
Met .uitzondering van de 2 a. 6 p. en de 3 a. werden'deze zegels 

ook overdrukt met het woord Dienst in Birmees schrift. 

Brazilië, 
Ter herdenking van de slag bij Guararapes in 1649 verschenen 

hier 2 postzegels, waarvan 1 voor de gewone en 1 voor de lucht
post: 

0,60 $ l.blauw, slag bij Guararapes. 
voor de luchtpost: 

1,20 $ landschap bij Guararapes, beide zegels in groot formaat. 

Canada. 
M % ; ^ ^ i ^ i Op 1 April j.1. verscheen hier een 

postzegel van 4 c. ter herdenking van de 
opname van Newfoundland in de Cana
dese staat. 

Het zegel geeft een afbeelding van het 
schip „MATTHEW" van John Cabot, die 
beschouwd wordt als de eerste Euro
pese ontdekker van Newfoundland in 
het jaar 1497 en dit land opeiste voor 
Koning Hendrik VII van Engeland. 

4 c. groen, schip Matthew. 
In gewijzigde 2-zijdige automaattanding 9 ^ zijn tot op heden 

verschenen: 
2 c. bruin. 
4 c. l.rood. 

Ecuador. 
Eerst thans kregen we de postzegels ter inzage welke in ons 

November-nummer van het vorige jaar werden vermeld in ver
band met de herdenking van het 25-jarig luchtpostvervoer en met 
afbeelding van een vliegtuig boven een berglandschap. Het bleek 
ons nu, dat niet de 50 c. in blauwe kleur werd uitgegeven, doch 
wel de 60 c , terwijl de serie bovendien ook nog bevat de waarde 
3 S bruin. 

Van de in ons Februari-nummer vermelde zegels uitgegeven ter 
herdenking van Maldonado geven we hierbij de afbeelding van twee 
dier zegels. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T l S C H 

Egypte. 
In het bekende type portret van de koning en een of and r 

afbeelding verschenen hier: 
100 m. dofpurper, Assouan dam. 
200 m. violet, Fouad I, universiteit te Giza. 
Ter gelegenheid van de industrie- en landbouwtentoonstelling 

te Cairo, zouden hier een 5-tal postzegels verschijnen n.L: 
1 M. d.groen, Nijl allegorie. 

10 M. violet, id. 
17 M. rood, id. . /,_. , , , ^,.,; 
22 M. d.blauw, id. 
30 M. bruin, boerenpaar en silhouet van een soldaat; alsmede 

een blok op speciaal velletje, waarop de eerste vier zegels voor
komen en een velletje met 2 zegels van de 30 M. (violet en bruin). 

Fezzan. 
Hier zullen een 10-tal zegels verschijnen met afbeeldingen be

trekking hebbende op de tochten van generaal Leclerc. 
Het zullen zijn: 

1 fr. gezicht op Djerma. 
2 fr. idem. 
4 fr. graftombe van Beni-Khettab. 
5 fr. idem. 
8 fr. putten te Gorda. 

10 fr. idem. 
15 fr. tocht van kolonel Ornano. 
20 fr. idem. 
25 fr. tocht van gen. Leclerc. 
50 fr. idem. 

Gwalior. 
Met de opdruk „GWALIOR" verscheen het zegel van India. 
6 a. blauwgroen. 

Irak. 
Voor de luchtpost verscheen hier een serie van 6 zegels, welke 

vermoedelijk nog met enkele zegels zal worden uitgebreid. Thans 
verschenen reeds op 1 Februari j .1.: 

3 fils. emeraldgroen, vliegtuig boven vliegveld van Basrah. 
4 fils. lila, vliegtuig boven de sluizen te Kut. 
5 fils. roodbruin, vliegtuig boven de Faisal II brug te Bagdad. 

20 fils. blauw, als 4 fils. 
50 fils. olijfgroen, vliegtuig boven de Dhiyala spoorbrug. 

100 fils. violet, idem. 

Japan. 
Met de afbeelding van de berg Hotakadaka, een van de hoogste 

bergtoppen van de Japanse alpen, verscheen het zegel: 
16 yen, blauw, bergtop. 

Libanese Republiek. 
De in ons November-nummer van het vorige jaar vermelde strie 

luchtpostzegels werd uitgebreid met de 2 volgende Waarden: 
15 p. d.groen. 
20 p. vermiljoen. 

Malakka. 
Met het opschrift Malaya en onderschrift Penang ver^cLenen 

de koerserende zegels deels in nieuwï kleuren, zodat de serie chans 
bestaat uit de volgende zi^gils 

1 c. zwart. 20 c. groen en zwart. 
2 c. oranje. 25 c. oranje en violet. 
3 c. groen. 40 c. roodbruin en rood. 
4 c. bruin. 50 c. d.blauw en zwart. 
6 c. grijs. I 1 roodbruin en blauw. 
5 c rood. $ 2 rood en groen. 

10 t . Druinrood. $ 5 roodbruin en groen. 
15 c. blauw. 

Siam. 
Ter aanvulling van de serie postzegels met afbeelding van koning 

Phumiphil Aduldet verschenen: 
1 bath, violet en blauw. 
2 „ d.blauw en geelgroen. 
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3 bath, steenrood en zwart. 
5 „ blauwgroen en steenrood. 

10 „ sepia en violet. 
20 „ zwart en roodpaars. 

Sint Lucia. 
Withfield King en Co. kondigt voor dit gebied een nieuwe 

definitieve serie postzegels aan, waarin de eerste 9 waarden in 
dezelfde tekening zijn als de thans koerserende K d, terwijl de 
hogere waarden in een tekening zijn overeenkomende met die van 
de koerserende 10 sh, doch met enkele afwijkingen b.v. staat de 
landsnaam bij de nieuwe serie onderaan en de waardeaanduiding 
boven aan het zegel. Deze serie zal thans zijn: 

1 c. groen. 12 c. Bordeauxrood. 
2 c. blauw. 16 c. kastanjebruin. 
3 c. rood. 24 c. blauw. 
4 c. grijs. 48 c. olijf. 
5 c. violet. $ 1,20 roodbruin. 
6 c. oranje. $ 2,40 groen. 
7 c. blauw. $ 4,80 rood. 

Ook zal de portzegelserie met enkele waarden in dezelfde teke
ning als de koerserende en eveneens in zwart, worden uitgebreid 
en wel met de waarden 2, 4, 8 en 16 c. 

Tunis. 
De in ons Decembernummer van het vorige jaar vermelde toe

slagzegels ten bate van het leger liggen thans voor ons en kunnen 
we dus nu de kleuren vermelden, welke in onze vorige opgave 
ontbraken. Het zijn: 

10 t 40 mosgroen en geelgroen. 
18 f 42 d.blauw en zwartblauw 

beide met de afbeelding van de Boog van Sbeïtla in medaillon. 
Het onder Frankrijk vermelde zegel uitgegeven ten bate van de 

Dag van de Postzegel, verscheen hier op 26 Maart eveneens, doch 
in andere kleur 

15 fr. f 5 fr. blauw, Choiseul. 
Het 12 fr. zegel met afbeelding uit de moskee van Kairouan zal 

binnenkort in gewijzigde kleur verschijnen n.1. geelbruin. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op de voorpagina vindt men een firstdaycover afgebeeld met 

de op 3 Maart j.1. verschenen postzegel van 3 c. ter herdenking 
van de grondvesting van de staat Minnesota (zie ons Maart
nummer). 

ZuidAfrika (Unie van) 
Van 2 Mei tot 30 Juni a.s. zal hier een postzegel verkrijgbaar 

worden gesteld ter herdenking van de landing van de grondvesters 
van Natal (1849—1851). De zegels zullen zowel met Afrikaans
als met Engels opschrift verschijnen. De waarde van het zegel zal 
\% d. bedragen; bijzonderheden omtrent de tekening zijn nog 
niet bekend. 

NEDERLAND. 
Luchtpostblad. 
Het in het vorig nummer aangekondigd luchtpostblad zonder 

L 
waardestempel met ■ is verschenen. Het heeft een langwer

K.N.I.L. 
pig formaat, de voorzijde vertoont een onderdruk van aaneenge
schreven regels met „militair luchtpostblad" in blauw. Het is 
„uitsluitend bestemd voor briefwisseling met militairen in de 
Overzeese Gebiedsdelen". Rechts boven een wit vakje waarin: 
„Postzegel van 10 cent". 

Spoorwegbriefkaart. 
In Model 1202 verscheen de Hartztype 5 cent groen. 

INDONESIË. 
Luchtpostblad. 
De Luchtpostbrief (In actieve dienst. Militair portvrij) verscheen 

met een nieuwe afzendersaanwijzing. 

E P 

Een in tweeën gedeeld vak vermeld bovenaan: 
Voor leger (afzender, rang, legeronderdeel, VeldPostkantoor) en 

daaronder Voor Marine (Afzender, rang of stand, Stbk. nr., schip 
of inrichting. Marine/Mariniers Postkantoor. 

Daaronder: Handtekening en een aanwijzing: Naar omstandig
heden doorhalen. 

Drukmerk: NIX w.o. 7442. 
Postblad. 
In het nieuwe cijfertype Indonesia 10 Sen violet verscheen een 

postblad/Warkat Pos. Met P.T.T.embleem. 
Briefkaarten. 

Het Veldpostformulier (1939/1940), dat in 
oranje uitgevoerd werd, blijkt door de Japanners 
voorzien te zijn van enkele handstempels in 
violet of roodviolet en vervolgens gebezigd. Ook 
zijn deze oranje formulieren doorgeslagen met 
zwarte opdrukken en nieuwe tekst. Veldpost en 

briefkaart enz. werden met zwarte balken onleesbaar gemaakt en 
nieuwe tekst in Japanse karakters aangebracht. 

De briefkaart 3y> cent Dai Nippon, klein formaat, kwam mij 
onder ogen met een zwarte opdruk ORI. (Zie afbeelding). 

DENEMARKEN 
Ten behoeve van de lezers hieronder een opstelling van wat aan 

poststukken verscheen sinds de invoering van het Christiaan X
type, alles in chronologische volgorde per type (enkele kaart, dub
bele kaart, enz.) 

Enkele briefkaarten: 
15 ö groen (Christiaan) smalle adreslijnen (30 mm). 
7 f 3 ö bruin en grijs (cijfer) idem. 
10 ö violet (Christiaan) idem. 
10 ö violet (Christiaan) brede adreslijnen (40 mm). 
15 ö groen (Christiaan) idem. 
10 ö violet (cijfer) idem. 

BREVKORT. 

r 
BREV 

< 
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Dubbele briefkaarten: 
15 ö | 15 ö groen (Christiaan) smalle adreslijnen. 
7  |  3 ö  |  7  t  3 ö bruin en grijs (cijfer) idem. 
15 ö f 15 ö groen (Christiaan) oude adreslijnen. 
10 ö } 10 ö violet (Christiaan) idem. 
10 ö | 10 ö violet (cijfer) idem. 
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Postbladen: 
10 ö violet (Christiaan) (voetnoot 62 mm). 
.20 ö rood (Chrisiaan) idem. 
15 ö op 10 ö violet (Christiaan) idem. 
15 ö groen (Christiaan) idem. 

Enveloppen in het laatste formaat 164 X 116 mm: 
20 ö rood, zonder afzender links onder. 
10 ö violet ^ 
20 ö rood 
10 ö + 5 ó (cijfer) violet en lila 
15 ö groen. J 
Er bestaat een binnendruk met kleine en één met grote ruiten, 

m vele kleurvariaties van blauw. 

met afzender links onder. 

Krantenbandje. 
5 + 1 ö (cijfer) wijnrood en grijs. 
Krantenbandjes in Denemarken schijnen te verdwijnen, ze zijn 

nog slechts aan de verzamelloketten verkrijgbaar. 
Om onnodige omschrijvingen te vermijden, beelden wij een 

envelop en twee kaarten, één met smalle en één met brede adres
lijnen af. 

Behalve het bovenvermelde zijn er in Denemarken talrijke half
officicle kaarten van de stedelijke bibliotheek van Kopenhagen en 
van de ,,Danske Scatsbanner" en verschillende semiofficiële enve
loppen van de verzekering tegen invaliditeit, volksgezondheid, 
directeur van de politie te Kopenhagen en het directoraat voor de 
ziekenfondsen verschenen. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
De kaart, waarvan ik de betekenis in het Maartnummer niet 

kende, werd uitgegeven ter ere van de vijfde herdenking van de 
slag bij Sokolova. De voorstelling geeft ons 6 Tsjechische soldaten 
met de vlag van hun I.C.S. eenheid in het Russische leger. Het 
woord „Sokolovo" heeft enige weimenende lezers op een dwaal

■'■W^  f f l a ^ ^ B ^ ™ ^ 

spoor gebracht, die meenden dat het met de Sokols in verband 
stond. 

De kaarten voor binnenlands gebruik, die wij dit keer afdrukken, 
zijn de 1,50 Kcs donkerbruin op gekleurd karton, verkoopsprijs 
1,60 Kr., met Benesj (verschenen in 1948) en de corresponderende 
kaart met Gottwald, die er 28 October 1948 voor in de plaats 
gekomen is. 

i 

a 
j 

SïïilMliPEIS 
Gelegenheidsstempels. 
Een P.T.T.mededeling Nr. H 178 van 23 Maart 1949 meldt: 

1. Van 29 Maart tot 7 April a.s. zal te Utrecht de Voorjaarsbeurs 
worden gehouden. 

2. De correspondentie, welke gedurende genoemd tijdvak zal 
worden ter post bezorgd op de bijkantoren UtrechtJaarbeurs 1 
(Vredenburg) en UtrechtJaarbeurs 2 (Croeselaan), zal van een 
afdruk van een bijzonder stempel worden voorzien. 

3 Voorts zal ter gelegenheid van de CCIFconferentie van 22 
April t / m 12 Mei a.s. in het Kurhaus te Scheveningen een 
tijdelijk bijkantoor worden gevestigd, waar zowel gewone als 
aangetekende stukken ter post kunnen worden bezorgd. 

4. Deze stukken zullen van een afdruk van een bijzonder stempel 
worden voorzien. 

Op de Jaarbeurs blijken wederom de gewone typenraderstempels 
v/elke reeds van vorige beurzen bekend zijn, te worden gebruikt, 
maar tevens wordt elk stuk voorzien van een „Marshallplan"
stempel, hetwelk niet ter vernietiging der postzegels mag dienen. 

De volledige naam der CCIFconferentie, hierboven bedoeld, 
I j idt : „Comité Consultatif International Telephonic". 
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Frankeerstempels. 
De voortzetting der beschrijving van de in Nederland en Over

zeese gebiedsdelen gebruikte frankeermachines moet om technische 
redenen nog enige tijd uitgesteld worden. 

Veldpost. 
Op verzoek van een lezeres willen wij hier enige aandacht 

wijden aan de door het Engelse bezettingsleger in Duitsland ge
bruikte veldpoststempels, hoewel als regel de plaatsruimte in dit 
blad het vermelden van b u i t e n landse poststempels in hun 
ontelbare variaties niet mogelijk maakt. 
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In de Britse bezettingszone van Duitsland (o.a. te Hamburg) 
wordt ook thans nog gebruik gemaakt van de veldpost voor de 
verzending van correspondentie door militairen en bezettings
autoriteiten. Militairen en bepaalde instanties genieten portvrijdom, 
maar anderzijds komen ook vele met Engelse postzegels gefran
keerde brieven voor; alle brieven dragen een stempel „FIELD 
POST OFFICE" met nummer (aangevende de plaats van herkomst 
of, in oorlogstijd, het legeronderdeel) en datum. Het model van 
deze stempels is nog hetzelfde als in de oorlog 1914—1918 reeds 
werd gebruikt. 

Tijdens de geallieerde operaties in Nederland waren in 1944—45 
dergelijke Britse veldpostkantoren ook in Nederland werkzaam, 
doch het localiseren van enveloppen met deze stempels als zijnde 
gebruikt op Nederlands grondgebied is vrijwel onbegonnen werk, 
omdat de afzendersvermeldingen in oorlogstijd uiteraard geen 
plaats van herkomst mochten bevatten ! 

NEDERLAND. 
Plannen voor een nieuwe transatlantische K.L.M.-lijn. 
Het ligt in de bedoeling van de K.L.M, om — de nodige ver

gunningen voorbehouden — nog in de loop van dit jaar een 
nieuwe transatlantische dienst van Amsterdam naar Parimaribo te 
openen. De route, welke gevlogen zal worden met Douglas DC-6 
vliegtuigen, zal over Madrid, Lissabon en Dakar leiden. Hiermede 
zal Suriname evenals Indonesië en Curajao een directe luchtver-
binding met Nederland verkrijgen. 

Nieuwe K.L.M.-verbindingen met Nice en Milaan. 
Met ingang van 5 April jl. zijn Nice en Milaan in het Europese 

luchtnet van de K.L.M, opgenomen. 
Op het traject Amsterdam—Athene werd vóór 5 April een 

tussenlanding te Marseille gemaakt. Inplaats van Marseille wordt 
nu Nice aangedaan. De route Amsterdam—Nice—Rome—Athene 
wordt tweemaal per week in beide richtingen met Convair Liners 
gevlogen. 

Tot enkele maanden vóór het uitbreken van de oorlog had de 
K.L.M, een regelmatige luchtverbinding met Milaan. Op 1 Mei 
1935 werd deze lijn, die via Frankfurt liep, geopend. Met ingang 
van 5 April jl. vliegt de K.L.M, voor het eerst na de oorlog weer 
naar Milaan en wel tweemaal per week, (via Frankfurt). 

INDONESIË. 
Uitbreiding luchtnet Interinsulair Bedrijf. 
Het luchtnet van het Interinsulair Bedrijf te Batavia, dat in 

opdracht van het Departement van Waterstaat, Energie en Mijn
wezen aldaar, door de K.L.M, wordt geëxploiteerd is met ingang 
van Maart jl. uitgebreid, nl. met Madioen op Java en Djambi op 
Sumatra. Tweemaal per week wordt het traject Semarang—Ma
dioen—Soerabaja gevlogen en ook met dezelfde frequentie het 
traject Palembang—Djambi. 

DUITSLAND. 
Hier verscheen een nieuw luchtpostblad in dezelfde uitvoering 

als dat van 100 pf., doch thans in de waarde van 60 pf. Dit blad 
zou ook nog bestaan met opdruk „Berlin". 

De „Luchtbrug". 
Ter gelegenheid van de 250ste dag van het bestaan van de 

luchtbrug werden de stukken van een niet-officiële speciale stempel 
voorzien in rode kleur, waarvan wij links bovenaan de tweede 
kolom een afbeelding geven. Voor te Hamburg gestempelde 
stukken is de kleur van deze stempel violet. 

Luchtposttentoonstelling Berlijn 12 en 13 Maart 1949. 
Voor het eerst nä de oorlog werd op 12 en 13 Maart jl. te Berlijn 

een luchtposttentoonstelling gehouden. Hieraan werd door ver
schillende bekende Duitse luchtpostverzamelaars deelgenomen en 
uit het ons toegezonden tentoonstellingsblad blijkt wel, dat de 
verschillende gebieden van de luchtpost vertegenwoordigd waren. 

r 
NUtst 

WWkodcr 

1^ V ̂ ' - ^ 

Op de tentoonstelling waren speciale kaarten verkrijgbaar met 
een ingedrukt zegel van de koerserende uitgifte (groene 10 Pf.) 
met tentoonstellmgsstempel; links onder waren deze kaarten be
drukt met „Luftpost- / Ausstellung / Berlm-Schóneberg / 12/13 
März 1949". (in zwarte letters). 

Een afbeelding van de tentoonstellingsstempel geven wij hier
boven rechts. 

OOSTENRIJK. 
Speciale vluchten K.L.M. Wenen—Amsterdam. 
Voor luchtpoststukken uit Oostenrijk met de 3e en 4e speciale 

K.L.M.-vluchten Wenen—Amsterdam (vertrekstempel resp. Wenen, 
25 Febr. en 21 Maart jl.) werden geen speciale stempels gebruikt. 

U.S.A. 
Op 8 November 1948 had een eerste vlucht plaats naar Barce

lona; de stukken dragen op de voorzijde een speciale stempel met 
afbeelding van een stierengevecht en hebben op de achterzijde als 
aankomststempel een speciale ruitvormige stempel in rode kleur 
„Correo Aereo / 9 Nov. 1948 / New York—Barcelona". 

De in U.S.A. gebruikte speciale stempel komt in 4 kleuren voor 
n.1.: wijnrood voor stukken te Boston (Mass.) afgestempeld; blauw 
voor stukken Boston Air Mail Field; groen voor stukken New 
York Air Mail Field; violet voor New York. 

?A ^^ O "7 

liashinotii i CIIS fi -Zurich Smifzerland 

Op 17 Januari 1949 had een eerste vlucht naar Zürich plaats; 
de stukken dragen op de voorzijde een speciale stempel (waarvan 
wij hieronder een afbeelding geven). De stempel is in groene kleur 
voor zendingen van New York Air Mail Field en in wijnrode 
kleur voor stukken vanuit Washington. 

Aankomststempel der stukken is: „Zürich 58 / 18.1.49-17 / 
VIII / Flughafen". 
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ZWITSERLAND. 
Speciale „Pro Aero"vlucht 1949. 
Op 27 April a.s. vindt een speciale postvlucht plaats van La 

ChauxdeFonds naar Lugano en op 28 April van Lugano naar 
ChauxdeFonds, in beide richtingen met tussenlanding in St. 
Gallen. 

Voor deze vluchten wordt door de Zwitserse P.T.T. een spe
ciale zegel uitgegeven, welke in de rubriek „Nieuwe uitgiften" is 
opgenomen. De stukken moeten met dit zegel gefrankeerd worden; 
het tarief bedraagt voor een nietaangetekende brief tot 20 Gr. 
of een briefkaart zowel voor binnen als buitenland Fr. 1,50. Aan
tekenrecht (buitenland 40 Rp.) expresserecht, etc. moet door op

plakken van gewone frankeerzegels worden voldaan. Het blauwe 
luchtpostetiket moet alleen maar gebruikt worden voor zendingen 
waarvoor luchtposttoeslag moet worden betaald. 

Er worden ook nog speciale enveloppen door de P.T.T. uitge
geven ä 10 Rp. per stuk, terwijl ook nog gekleurde etiketten wor
den verstrekt a 2 Rp. per stuk. (Van deze laatsten tenminste 10 
stuks afnemen). 

In het geheel zijn er dus 6 mogelijkheden wat de verschillende 
trajecten betreft: 
La ChauxdeFonds—St. Gallen. La ChauxdeFonds—Lug<ino. 
St. Gallen—Lugano. St. Gallen—ChauxdeFonds. 
Lugano—St. Gallen. Lugano—La ChauxdeFonds. 

©©iP©il^i(migi^g Vil^^AHSiri li^glLS door J. EYGENRAAM. 

Men kan gerust aannemen, dat de philatelistische experts zich 
meermalen voor lastige problemen gesteld zien. Her terrein, dat 
de philatelie bestrijkt, ligt immers vol voetangels en klemmen. De 
vervalsers zijn over het algemeen knappe vakmensen, die het 
uiterste beproeven de verzamelaars er in te laten vliegen. Aan 
de ene kant een groep kundige experts, tot bescherming van de 
verzamelaars, aan de andere zijde een troep vervalsers, die er steeds 
op uit is met waardeloze namaak de argeloze verzamelaar menig
maal grote sommen afhandig te maken. 

Hoe knap dikwijls de vervalsing op het eerste gezicht mocht 
lijken, toch is er altijd nog wel een kleinigheid, die de listige 
vervalser over het hoofd heeft gezien. Men kan dus vrijwel zeker
heid hebben een „echt" zegel te bezitten, indien dit als zodanig 
door een bekend expert is aangemerkt. 

De situatie is echter anders, indien men zegels laat keuren op 
echtheid van opdrukken en (of) tandingen. Bij het keuren van 
opdrukken is de kwartslamp tegenwoordig een machtig hulpmid
del om de echte opdrukken van de valse te onderscheiden, voorop 
gesteld echter, dat de vervalser niet over dezelfde inktsoort de 
beschikking had. Bovendien beschikt een goede Keuringsdienst (b.v. 
de Ned. Bond) ruimschoots over vergelijkingsmateriaal om valse 
opdrukken te herkennen, zodat opdrukken op zegels van Neder
land en O.G. met keur Ned. Bond aan alle kanten aan een exper
tise zijn onderworpen en volkomen „echt" zijn. 

Nederland en O.G. tandingen specialiseren, betekent voor de 
verzamelaar tandingperikelen. Bijna geen land ter wereld heeft 
zulke variaties als deze gebieden, waaronder tandingen voorkomen 
die hoogst zeldzaam zijn. Het is begrijpelijk dat vervalsers hier 
een ruim arbeidsveld gevonden hebben hun praktijken uit te 
oefenen, door het omtoveren van gewone zegels in zeldzame 
tandingsvariëtelten. Vooral de zeldzame tandingen 10 en 14 van 
dt 3e en 4e emissie en wapenserie hadden de algehele aandacht 
van deze heren. Ook hier kunnen wij veilig aannemen, dat zegels 
door de Ned. Bond gekeurd en „echt" bevonden, volkomen in 
crde zijn. Onder de experts van de keuringsdienst van de Ned. 
Bond zijn knappe philatelisten, die in dit onderdeel der philatelie 
als het ware doorkneed zijn. Een valse tanding, hoe listig ook 
uitgevoerd, bezit juist nog voldoende aanwijzingen voor deze 
keurmeesters om tot afkeuring te besluiten. 

De tandingvervalsers weten heel goed, dat zij bij onze Neder
landse keurmeesters met hun producten nul op het request krijgen, 
vandaar dat zij andere wegen gezocht hebben. Zeldzaamheden, zon
der certificaat van echtheid, zijn niet of heel moeilijk te plaatsen, 
de verzamelaars hebben in de loop der jaren teveel dure lessen 
gehad. Zij probeerden nu attesten van echtheid voor tandingen en 
opdrukken van Nederlandse zegels in het buitenland te bemach
tigen, wat blijkbaar hier en daar gelukt is. 

Met alle respect voor de kunde van buitenlandse experts, als 
het er om gaat Nederlandse zegels te keuren op de echtheid van 
tandingen en (of) opdrukken, kan hun uitspraak onrnogelijk een 
betrouwbare zijn, daar zij de rijke ervaring en kennis van onze 
Nederlandse keurmeesters op dit gebied, absoluut missen. 

Een frappant geval van volkomen gebrek aan inzicht in deze 
lastige materie, kwam dezer dagen onder onze aandacht en leidde 
er toe deze regelen onder uw aandacht te brengen. 

The Royal Phil. Society te Londen, een hoogstaand en orite
genzeggelijk uiterst bevoegd college, maar, zoals duidelijk blijkt, 

niet voor tandingproblemen van Nederlandse zegels, gaf op 21 
Nov. 1927 de volgende attesten voor echtheid van tandingen af: 

15 cent getand lOK x 10 uitgave 1869 
„are of opinion, after consulting a 
high authority that it is genuine". 

■ « ■ ■ 1 »W » ■ HI 
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Deze tanding is echter ver
valst. Zelfs een matige kenner 
zal dit onmiddellijk zien. 

Hiernevens een echte tan.
ding lOK X 10 van de goed
kopere soort 1869 10 et t. II. 

De allergrootste blunder werd echter begaan met het afgeven 
van de volgende attesten: 

1872 10 et rosered perforation 14 x 14. 
1872 50 et bistre perforation 14 x 14. 

Beide zegels kregen de volgende verklaring: 
„are of opinion, after consulting a high 
authority that the stamp and perforations 
are genuine". 

Als wij ons niet vergissen, is het al jaren geleden, dat de kwestie 
aan de orde was of bovengenoemde waarden in tanding 14 x 14 
waren verschenen. Daarbij is toen komen vast te staan, dat noch 
de 10 cent, noch de 50 cent uitgave 1872 in tanding 14 x 14 uit
gegeven waren; in de catalogi zijn deze zegels als zodanig niet 
opgenomen. Deze door de Royal Ph. S. goedgekeurde zegels, zijn 
dus vals getand, mogelijk van Duitse oorsprong. 

Hoe het ook zij, deze drie zegels, waarvoor destijds een niet 
onbelangrijk bedrag werd neergeteld, zijn enige tijd geleden aan 
de keuringsdienst van de Ned. Ver. van Postzegelhandelaren ter 
herkeuring ingezonden en prompt (zonder consult van de hoge 
Engelse autoriteit) als vals afgekeurd. Gedekt door een buiten
lands attest waren de zegels 20 jaar paradestukken ener verzame
ling. Thans zijn zij gedegradeerd en in het falsificatenalbum van 
de R. Ph. V. bij andere valse zegels opgenomen. 

Het is een dure les, doch, mogen wij hopen, een goede ! 
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mflif yoir 
De Indonesische etiketten *) zijn op de Londense markt versche

nen en zullen waarschijnlijk wel kopers vinden. De kwestie is, dat 
een postzegelverzamelaar meestal niet weet wat een serie is, waar 
deze vandaan komt of wat dan ook daaromtrent, uitgezonderd 
dat deze goedkoop en aardig is, en dat zijn deze zegel alle twee. 
Zo gebeurde het dat een verslaggever, die een wekelijks artikel 
voor een Brits dagblad moest leveren, de hulp van een handelaar 
inriep voor een zegel, om dat die week te bespreken, en toen 
bedoelde etiketten ontving. Hem werd tevens de ware geschiedenis 
gegeven, n.1. dat deze waren gedrukt op last van de „Autoriteiten" 
van de Indonesische Republiek (let op !) in New-York, waaraan 
door een New-Yorkse postzegelgroothandelaar werd toegevoegd 
als „bewijs" (let weer op !) dat de Indonesische Republikeinen een 
regering waren. De intriganten slaagden er niet in de United 
Nations (die niet allen dwaze zijn) in beroering te brengen; maar 
de zegels, welke mooi zijn en versierd met de portretten van 
beroemde Amerikanen, worden in de U.S.A. goed verkocht. Zij 
zijn ook, vervolgde deze handelaar, op de Londense markt ge
bracht. De journalist ging terug naar zijn krant, vergat de gehele 
ware geschiedenis en schreef een fantastisch weefsel van regel
rechte leugens over een Indonesische guerillastrijder, die ontsnapt 
was naar Wenen en deze zegels besteld had om de wereld het 
bewijs te leveren enz. enz. 

Het jammerlijke van dit geval is, dat deze geschiedenis naar 
2 millioen gezinnen ging, waarvan er misschien een kleine duizend 
in staat zijn voor zichzelf een oordeel te vormen, en in het brein 
van de overigen zaait het een soort van twijfel omtrent de Indo
nesische situatie. Dit is aandoenlijk, en méér dan dat, het is regel
recht gevaarlijk. Britse postzegeltijdschriften hebben hun gedachten 
voor zich gehouden, op één uitzondering na. een nieuw blad dat 
slechts een beperkte kring bestrijkt, hetwelk de grote overeen
komst aanstipt tussen deze zegels eji die uitgegeven voor „Vrij 
India" onder de Jappen gedurende de oorlog. Ook de „Azad Hind"-
zegels werden te Wenen gedrukt en waren heel aardig. Ook deze 
waren een volkomen zwendel en slaagden er niet in de meerderheid 
van de verzamelaars in te pikken. 

* ,, * 
Er is nu een schema voorgelegd voor de Londense Internationale 

Postzegel Tentoonstelling, welke gehouden zal worden in het 
Grosvenor House te Londen, van 6 tot 13 Mei 1950, voor een 
betere vriendschap tussen de verzamelaars in Engeland en die van 
Overzee. Om kort te gaan, daar het geld zeer krap is, en er zo 
weinig hoop is dat aan velen voldoende geld zal worden toegestaan 
om Engeland voor deze tentoonstelling te bezoeken, hopen de 
organisatoren voor de verzamelaars van elders regelingen te treffen, 
dat zij uitgenodigd zullen worden door Britse verzamelaars die 
binnen gemakkelijk bereik van Londen wonen, om de tentoon-
stellingsweek als hun gasten door te brengen. Als er een goede 
weerklank op deze oproep zal zijn, zal aan de Britse verzamelaars 
gevraagd worden zich daarbij aan te sluiten, en ik ben er zeker 
van dat zij zullen antwoorden. Wij zijn niet bepaald gelukkig 
onder deze tegenwoordige regering en onze voeding is er erg aan 
toe en minder dan ze gedurende de oorlog was, maar de wil is 
er en ik ben er zeker van dat buitenlandse bezoekers toegevend 
zullen zijn. Bovendien, het is altijd mogelijk dat de dingen in 
1950 beter zullen zijn ! Als U belang stelt in de tentoonstelling, 
schrijf dan s.v.p. aan het Tentoonstelling Comité: London Stamp 
Exhibition, 41 Devonshire Place, London, W.l. onder vermelding 
van de schrijver dezer brief. 

* ^ * 
De tentoonstelling neemt de plaats in van die welke men van 

plan was te houden op het eeuwfeest van de eerste opplakbare 
postzegel in de wereld, 6 Mei 1840. De tentoonstelling had men 
als plan gedacht in 1938, maar de oorlog maakte een einde aan 
het Internationale karakter, en 6 Mei 1940 was een beetje te dicht 
bij gebeurtenissen van verschrikkelijk belang, dan dat er een grote 
interesse of enthousiasme zou zijn voor de beperkte tentoonstel-

*) Zie elders in dit blad. 

^©IfiilPËifJI door Majoor A N T H O N Y WALKER D.O.S 
Assistant-Editor of „Stamp Collecting". 

ling die toen te Londen werd gehouden. Zo moesten wij ons 
Eeuwfeest 10 jaar later houden, en weer ziet het er naar uit, 
dat ze gehouden zal worden onder een andere oorlogsdreiging. 
Wij bidden allen dat dit niet zo moge zijn en dat de communisten 
er beter over zullen denken, maar, zoals de bijbelschrijver zegt: 
„Kan het luipaard zijn vlekken veranderen ?" 

* * * 
Het was een zondelinge gewaarwording naar het eerste nummer 

van deze brief in het Nederlands te kijken, zonder in staat te 
zijn er een woord van te begrijpen. Het spijt mij, dat ik, evenals 
de meeste Engelsen, geen andere taal kan spreken dan mijn eigen 
(uitgezonderd — dwaas genoeg — Frans), en ik kan geen andere 
talen schrijven (uitgezonderd weer Frans, Latijn en Grieks). Dus, 
als U aan mij schrijft, schrijf dan s.v.p. in het Engels of Frans 
(Of in een beetje Latijn !) 

* * * 
De Nederlandse verzamelaars weten natuurlijk dat iedere 

kleine Britse kolonie was verzocht een serie van twee post
zegels uit te geven (één zeer laag en één zeer hoog in aange
duide waarde) voor het „Zilveren huwelijksfeest" (25ste verjaring) 
van onze Koning en Koningin. Nog voor de laatste twee stel zijn 
verschenen is de prijs voor de volledige serie tot bijna dubbele 
nominale waarde opgelopen. Inderdaad zal tijdens dit wordt ge-
'drukt deze wel over de £ 100 per stel zijn. De reden daarvan ? 
Wel, de een zegt dit en de ander dat. Het is zonder twijfel, dat 
het openbaar geschreeuw tegen deze uitgiften (welke inderdaad 
een vuurpijl waren !) de speculatieve belangstelling van de knappe 
beleggers opwekte, die thans bezig zijn een hel te maken uit 
het paradijs van de postzegelverzamelaars. Ook is het waar, dat 
onlangs reële verzamelaars door „Woordvoerders" in hun Hobby, 
die zich zelf in de handen hadden laten stoppen, voorgezegd wer
den te kopen, en zij hebben de stellen zonder verzet gekocht, 
omdat ook zij niet goed ingelicht waren. Het is gedeeltelijk een 
voozichtig „beheersen" van de markt, net zoals dat was gedaan 
met de 1937 „Kronings"-uitgaven, en in mindere mate met de 
1946 „Victoria"-postzegels. Eerlijk gezegd geloof ik niet, dat deze 
postzegels hun huidige niveau een jaar zullen handhaven. Ik denk 
dat ze volgend jaar tegen „nominaal" verkrijgbaar zullen zijn, 
maar ik ben er voor mijzelf evenzeer zeker van, dat ze over 10 
jaar een zeer goed bezit zullen zijn en degene, die ze vasthield 
vanaf de dag van uitgifte, vol zullen terugbetalen. Of ze ook die
gene zullen terugbetalen die ze thans kocht op het opgeblazen 
niveau, daar ben ik niet zeker van, en laat het ons daarbij laten ! 

* * * 
Alzo tot de volgende maand, of wanneer de redacteur genoeg 

heeft om zelf een kleine plaats te vullen, dan teken ik af, U 
veel geluk toewensend en „good collecting"! 

iKiiïï iNiiPiî iLÄiNPSi ^m'^ummu 
Op 9 Maart 1949 werd het Nederlandse Postmuseum, in het 

gebouw Zeestraat 82 te 's-Gravenhage, in tegenwoordigheid van 
vele bekende personen uit de Nederlandse philatelic geopend. 
Hoewel zonder veel ceremonieel had deze opening een gezellig 
intiem karakter en ademde de verpozing tijdens de thee een 
gezellige philatelistische sfeer. 

Deze eerste tentoonstelling is, zoals we reeds in ons vorige artikel 
over dit onderwerp aankondigden, speciaal aan de postzegels gewijd, 
onder de titel „Van ambachtskunst tot kostbaarheid". 

Een prachtig leerrijk overzicht van de gebruikte drukmethoden, 
—• leerzaam zowel voor de leek als voor de reeds meer gevorderde 
— methodisch opgezet op duidelijke wijze, en verklaard zonodig 
aan de hand van tekeningen, voorzien van alle goedgekeurde en 
ook enige niet aangenomen ontwerpen, is wel voor de gewone be
zoeker het meest aantrekkelijke deel dezer tentoonstelling. Ook 
de verzameling oude tijdschriften, boeken, albums en catalogi. 
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welke in lig-vitrines is uitgestald is voor velen een aantrekkelijk 
onderwerp, en vooral voor de oudste verzamelaars een herinnering 
aan hun jeugdverzameling en wat hun daarbij ten dienste stond. 

De collectie emissie 1852, gespecialiseerd en geplaat, behoeven 
we hier niet nader te bespreken. Ieder enigszins gespecialiseerde 
verzamelaar van de zegels van Nederland is zeker op de hoogte 
van de pracht-verzameling welke het museum bezit. 

Wij willen hier niet te veel van deze tentoonstelling schrijven, 
doch wel bij U, verzamelaar, de lust opwekken daar eens een 
kijkje te gaan nemen. De tentoonstelling zal gedurende de gehele 
zomer aldaar te bezichtigen blijven, iedere werkdag van 10 tot 
17 uur, alsmede Donderdagsavond van 19 tot 22 uur en Zondags 
van 13 tot 17 uur. U hebt zeker geen goed excuus indien U deze 
gelegenheid niet hebt benut ! 

De inrichters van deze tentoonstelling, met aan het hoofd daar
van de directeur Dr. Weber, hebben alle eer van hun vele arbeid. 

Alvorens dit te besluiten, willen wij de woorden aanhalen welke 
èif heer E. A. Kehr in het Amerikaanse blaadje N.C.P. (Nethef-
knds and Colonial Philately) van December j.1. schreef n.1.: 

De Belgische vereniging van luchtpostverzamelaars „La Société 
Aérophilatélique Beige", (S.A.B.) te Brussel had voor haar maan
delijkse vergadering op 3 October 1948 een wedstrijd uitgeschreven 
betreffende de ovale stempels „Par Avion", welke in 1919 in 
België op luchtpoststukken werden geplaatst. 

Zeer interessant materiaal werd er die dag bijeengebracht en 
verschillende feiten, waaromtrent men tot op heden geen zeker
heid had, konden worden vastgesteld. 

Schrijver van deze rubriek was ook op deze vergadering aan
wezig en daar er hier in Nederland ook veel verzamelaars zijn van 
Belgische luchtpost is het wel aardig de getrokken conclusies in 
deze rubriek te vermelden. Op een door ons gedaan verzoek 
verkregen wij van de S.A.B toestemming het in haar verenigings
blad „La Liaison Aérophilatélique", No. 57 van October 1948, hier
over gepubliceerde artikel over te nemen, waarvoor wij deze 
vereniging vanaf deze plaats hartelijk dank zeggen. 

Daar het artikel in de Franse taal gesteld is, geven wij hier
onder de vertaling: 

Ovale stempels „Par Avion" van 1919. 
De studie van de stempels „Par Avion" en de luchtpostetiketten 

schijnt aan elkaar vastgekoppeld te zijn door het feit dat de 
stempels „Par Avion" gedurende lange tijd uitsluitend door 
BRUSSEL I gebruikt werden, waar de luchtpoststukken verzameld 
werden. Later werden luchtpostetiketten uitgegeven, die door 
particulieren of door de kantoren van de verschillende plaatsen 
op de stukken werden aangebracht; voordien waren het echter 
alleen de stempels „Par Avion", die op de eerste luchtpoststukken 
voorkomen. 

Het was een verrassing toen men in 1919 op de Belgische lucht
post deze ovale stempel „Par Avion" zag. Het publiek was niet 
gewaarschuwd en het lijkt waarschijnlijk, dat de Belgische post-
administratie, die zeer gaarne de post voor Parijs, die zich te 
Brussel I ophoopte, kwijt wilde zijn, onderhandelingen aanknoopte 
met de Militaire Luchtvaart over het vervoer van de post. 

De spoorwegverbinding was nog niet hersteld als gevolg van 
de oorlog, die speciaal de streek van St. Quentin en Kamerijk 
(Cambrai) geteisterd had; dit scheidde ons van Parijs. Opgeblazen 
bruggen, inundaties, weggebroken of vernielde sporen, het zou nog 
maanden duren alvorens men zich wederom van deze belangrijke 
spoorweg zou kunnen bedienen. 

Typen van de ovale stempels. 
Het onderzoek heeft ons geleerd, dat er 2 stempels waren, zeer 

gemakkelijk als volgt te herkennen: 
Eén van de stempels heeft de letter A van PAR iets lager staan 

in de bovenlijn en de afstand tussen de laatste letter en binnenste 
rand van de omlijsting is groter. Wij zullen deze „type I" noemen. 

De tweede stempel, „type II", is gemakkelijk te herkennen aan 
de kleinere afstand tussen de letter N en de binnenste rand van de 

„Ik kan zeggen dat ik vele post-museums heb gezien zowel hier 
als elders, maar ik twijfel niet te beweren, dat wanneer het Haagse 
museum klaar en geopend zal zijn, geen enkel het zal overtreffen 
en slechts weinige er een wedstrijd mede kunnen aangaan wat 
betreft haar volledigheid en als bron van informatie voor zover 
dit voor de philatelie-studerende van belang is". 

Bij deze woorden sluiten wij ons volkomen aan. 
* * * 

Van de „Stichting het Nederlandse Postmuseum" ontvingen we 
het 18e Jaarverslag, 1947. Behalve het feitelijke jaarverslag bevat 
dit als bijlage een interessant artikel van Mr. W. J. M. Benschop 
over „Van onze voormalige PaardenposteriJ", waarin een aardig 
stukje postgeschiedenis uit de jaren omstreeks 1800—1814 wordt 
belicht n.1. het houden en gereed hebben van paarden voor post
en reizigersvervoer, hetgeen niet altijd een lucratief beroep schijnt 
te zijn geweest, doch voor de heer Willem Passtoors te Zundert 
toch niet te versmaden blijkt te zijn geweest. Vooral de invloed 
welke de Napoleontische tijd hierop trachtte uit te oefenen, maakt 
dit artikel zeer belangwekkend. 

stempel. Bovendien is de onderste gekartelde rand reeds beschadigd 
vanaf de eerste dag van de ingebruikstelling. Ook ziet men dat 
onderste kartels van de kartelrand van „type I" veel groter zijn 
dan de onderste kartels van „type II". 

Een juistere definitie zal gegeven worden na een nog grondiger 
studie. 

Kleur van de stempels. 
Men vindt ze zowel in violet als in zwart; deze laatsten schijnen 

meer voor te komen. Men zal de postkantoren voorzien hebben 
van een violet stempelkussen voor rubberstempels, maar de ge
woonte van de postbeambten om hun stempels te bevochtigen op 
de kussens met de vette zwarte stempelinkt heeft vermoedelijk 
aan dit overheersen van de zwarte stempelafdrukken meegewerkt. 

Eerste vlucht. 
Wij hebben kunnen vaststellen, dat de eerste vlucht des mor

gens van de 25ste Januari 1919 heeft plaatsgevonden. Tot op die 
tijd heeft de post zich opgehoopt, want men vindt ze zelfs van 
16 Januari, die pas op 25 Januari vervoerd is. 

Het schijnt dat voor de volgende vluchten de stempel slechts 
werd aangebracht op de expresse- en aangetekende stukken. ledere 
documentatie omtrent het tegendeel zal zeer op prijs gesteld 
worden. 

Gebruik van de stempel. 
De stempel werd gebruikt om het begin van dit transport door 

de Belgische Militaire Luchtvaart (dat meer dan 6 maanden duurde) 
aan te duiden. 

Behalve hetgeen hierboven werd vermeld omtrent het gebruik 
voor expresse- en aangetekende stukken, hebben wij verder het 
gebruik van deze stempel niet kunnen constateren. 

En t o c h . . . . 
hebben wij op een interessant stuk uit de collectie van ons geacht 
lid de heer Laliere het volgende gezien: 

Op een aangetekend stuk van 17-4-1923, geadresseerd naar Parijs 
van Brussel I, bevindt zich de rechthoekige stempel zg. „Fleur de 
Lys", type III; 

bovendien staat op het stuk 2 maal de stempel „Par Avion" type 
1919, waarvan de gekartelde ovale rand verwijderd is, maar waar
van de sporen nog zichtbaar zijn. 

Zo werd de eerste officiële stempel „Par Avion" geboren en zo 
stierf deze. 

Tot zover het artikel van de S.A.B. Mochten er onder onze 
lezers nog verzamelaars zijn, die luchtpoststukken hebben, waarop 
bovengenoemde stempel voorkomt in afwijkende kleur of vorm 
of op stukken van latere vluchten, dan houden wij ons gaarne 
aanbevolen voor een bericht. 

ÜH ©¥ÄILS SïïilMIIPEILS ¥Ä[N1 ÜIL^flË „PAU Ä¥0OINI" ¥AIüJi WW 
door J. C. E. M. DELLENBAG. 
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M@ti DiïïS ® ¥ i l ^ iP®l^iriliGil«irYIPËI^ door STANLEY HARZFELD. 
DE TYPEN Illa, Illb en IIIc VAN DE PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN KOLONIEN 

In het December-nummer 1948 (vol. XIV no. 2) van 
de Amerikaanse Ver. Collectors Club Onderafdeling Ne
therlands and Colonial Philately, troffen wij onderstaande 
publicatie aan, waarover wij de heer P. C. Korteweg zijn 
mening vroegen, welke zo goed was op dit artikel een 
onderschrift te geven. 

Daar wij aannemen, dat dit artikel door vele verzamelaars ge
lezen zal worden, waarvan sommige gevorderde specialisten van 
Nederland en Koloniën en andere die nog slechts nieuwelingen 
zijn, willen wij beginnen met een kort overzicht van dit onder
werp in het algemeen, vooral voor hen, die niet reeds bekend zijn 
met het probleem dat wij getracht hebben op te lossen. 

De eerste uitgave der portzegels (omstreeks 1870) werd uitge
geven voor Nederland en voor Nederlands-Indië, 6 ontwerpen 
werden vervaardigd. Eén voor elk van de waarden 5 et, 10 et, 15 et, 
20 et, 25 et en 50 et. Indien U de 25 et en 50 et niet gezien hebt 
is dit zeer verklaarbaar, daar deze twee waarden nooit uitgegeven 
zijn en slechts in de vorm van proeven voorkomen. De zes origi
nele tekeningen waarnaar gravures gemaakt werden verschillen niet 
alleen doordat zij een verschillend cijfer in het middenvak hadden, 
maar ook door kleinere verschillen waarmee wij min of meer 
bekend zijn. De 5 et heeft een ketting met 37 schakels en het 
woordje „ P O R T " is zwaar en dik. De 10 et, 25 et en 50 et hebben 
een ketting met 32 schakels en de 20 et heeft een ketting met 33 
schakels, bovendien zijn de letters fijn en dun. Behalve deze ver
schillen zijn er ook nog afwijkingen in enkele letters en in de 
stand van de letters t.o.v. de schakels van de ketting. 

Later werden de cijfers en het woordje „CENT" uitgeboord 
van de ongeveer 1200 cliché's en de omlijsting werd gebruikt als 
onderdeel van het ontwerp van enkele van de volgende uitgiften. 
Het verschil in de omlijsting werd spoedig door de philatelisten 
opgemerkt en de zegels die gedrukt werden met deze verschillende 
omlijstingen werden bekend onder de typen I, II, III en IV. De 
omlijsting van de voormalige 5 et werd type IV, de omlijsting van 
de vroegere 10 et, 25 et en 50 et werd type III, de omlijsting van 
de 15 et werd type I en die van de uitgeboorde 20 et werd type II. 

Nu kan men zich afvragen: waarom neemt men altijd de vroegere 
10 et, 25 et en 50 et tesamen, wanneer men spreekt van typen 
en afwijkingen? Zijn er dan geen verschillen tussen deze 3 omlijs
tingen ? Gedurende lange jaren hebben philatelisten over de gehele 
wereld reeds over deze vraag nagedacht. Een aantal schrijvers 
dacht dat het deze verschillen ontdekt had en artikelen zijn gepu
bliceerd welke de afwijkingen tussen de oude omlijsting van de 
bovengenoemde 10 et, 25 et en 50 et trachtten aan te tonen. 

Enkele jaren geleden pakte schrijver dezes dit probleem aan en 
de eerste twee jaren aan deze studie gewijd, slechts mogelijk indien 
de tijd daarvoor aanwezig was, brachten geen oplossing. Wij maak
ten foto's van honderden portzegels type III, vergrootten de beel
den zeer sterk en bestudeerden en maten de vergrote afdrukken 
urenlang. Het netto resultaat was, dat er geen twee of meer con
stante verschillen op dezelfde zegels schijnen voor te komen. B.v., 
indien afwijkingen no. 1, 2 en 3 bij de 10 et porto van de eerste 
uitgifte voorkwamen dan zouden deze 3 afwijkingen steeds tesamen 
moeten voorkomen bij sommige portzegels type III van de vol
gende uitgifte, maar geen van deze bij elkaar horende afwijkingen 
blijkt voor te komen. Wij telden tenminste 15 afwijkingen van 
de tekening van de omlijsting, alle bij type III, maar zij kwamen 
niet groepsgewijze en regelmatig voor bij twee of meer zegels. De 
uitslag van dit onderdeel van onze studie wijst dus in de richting 
dat deze afwijkingen slechts inkt- en druk-variaties waren en niet 
te wijten aan verschillen in de originele cliché's, waarvan de zegels 
gedrukt werden. Wij waren dus even ver als aan het begin. 

De gehele tijd hadden wij gewerkt met 5 et, 10 et, 15 et en 
20 et zegel van de eerste uitgifte en met zegels type III van de 
latere uitgiften, maar niet met de proeven van de 25 et en 50 et, 
die als zegel nooit uitgegeven zijn. Toen begrepen wij, dat wij nooit 
in staat zouden zijn deze studie te voltooien indien wij niet de 
beschikking hadden over proeven van de 25 et en 50 et waarden 
van de eerste uitgifte. Enkele maanden geleden kwamen wij in het 

bezit van diverse proeven van zowel de 25 et als de 50 et en het 
werk kon opnieuw beginnen. 

Weer maakten wij zeer grote foto's van de zegels en de proeven, 
ditmaal op transparant papier. Vervolgens legden wij deze vergrote 
doorschijnende beelden op elkaar en konden zodoende zelfs de 
kleinste afwijking in de omlijsting direct opmerken. U kunt zich 
onze verbazing voorstellen, toen wij bemerkten, dat de omlijsting 
van de 10 et, 25 et en 50 et geheel gelijk was in ieder onderdeel 
en t.o.v. elke veronderstelde afwijking ! Ieder schakeltje van de 
ketting misplaatst of vervormd of juist geplaatst en nauwkeurig 
gevormd klopte met de overeenkomstige schakel in.de 3 ontwer
pen. Zelfs in de foto's die lineair 16 x vergroot waren (d.w.z. 256 x 
in oppervlakte) was het onmogelijk enig verschil in de omlijsting 
op te merken. Plotseling bleek het antwoord dus zonneklaar. Er 
zijn geen verschillen in de omlijsting. Er is slechts één type III 
voor deze 3 stellen cliché's, no. Illa, Illb, IIIc. Het bleek over
duidelijk dat slechts één tekening voor deze 3 omlijstingen gemaakt 
was, die vervolgens 3 x gereproduceerd werd voor de eerste uitgifte 
en de cijfers 10, 25 en 50 werden er separaat aan toegevoegd, of 
m.a.w. de 10 et werd waarschijnlijk het eerst vervaardigd en de 
25 et en 50 et later door middel van fotogravure van de om
lijsting van de 10 et en toevoeging van de cijfeis 25 et en 50 et. 
Later toen de cijfers 10, 25 en 50 uitgeboord werden bleef er dus 
hoegenaamd geen verschil over tussen de omlijsting van de onge
veer 600 cliché's, die wij nu aangeven als type III. 

Als verder bewijs dat deze omlijstingen tot in het kleinste detail 
geheel gelijk zijn, hebben wij de hoek bestudeerd die bestond tussen 
de diverse schakels van de ketting zoals het bleek uit de vergrote 
foto's. Indien de ketting voor 100 % nauwkeurig getekend was, 
dan zou de hoek tussen iedere schakel juist 11 °. 15 min. bedragen. 
Zodoende zou de eerste schakel van type III op 11%° staan, de 
2e op 22 J^ °, de 3e op 33% °, de 4e op 45 °, enz. Bij het nameten 
van de foto's van de 10 et, 25 et en 50 et vonden wij grote afwij
kingen van deze mathematisch juiste groepering. De afstand van 
de schakels verschilt van 1, 2 tot zelfs 3 ° in vergelijking met het 
regelmatige bovengenoemde schema. Deze kleine afwijkingen in 
de lengte en afstand van de schakels zijn precies hetzelfde bij de 
10 et, 25 et en de 50 et. Geen artist is in staat toevallig dergelijke 
microscopisch kleine gelijke afwijkingen 3 keer bij 3 verschillende 
tekeningen te maken. Het antwoord is dus overduidelijk. De 25 et 
en 50 et werden vervaardigd door een fotografische reproductie 
van de omlijsting van de 10 et. 

Als onze eindconclusie kunnen wij aannemen, dat het zoeken 
naar de verschillen tussen de typen Illa, Illb en IIIc gelijk staat 
met het zoeken naar verschillen die niet bestaan. Er is slechts 
één type III. De omlijsting van de 25 et en 50 et van de eerste 
uitgifte waren fotogravures van de 10 et. Wij zijn ons bewust dat 
dit tamelijk categorische verklaringen zijn over een onderwerp 
waarover veel verschil van mening geheerst heeft en de schrijver 
zou gaarne van andere onderzoekers op dit gebied horen, die nog 
enig nieuw licht op dit philatelistische probleem kunnen doen 
schijnen. 

=* * * 
Onderschrift P. C. Korteweg. 
Het is altijd prettig artikelen onder ogen te krijgen, waaruit 

blijkt dat ook in het buitenland onze zegels in het middelpunt der 
belangstelling staan en intens bestudeerd worden. Een stuk met de 
inhoud als het bovenstaande mag zeker op onze volle belangstelling 
en dankbaarheid aanspraak maken. In Amerika, evenals in Austra
lië, leeft de studie van de postzegels voor Ned. & Overz. Geb. 
zeker ten volle ! 

Men heeft mij gevraagd op dit artikel commentaar te willen 
leveren. Of ik hiertoe de aangewezen persoon ben, weet ik niet. 
Wel verheug ik mij, als erelid van de in het hoofd genoemde 
Amerikaanse vereniging, de schakel te mogen zijn tussen het 
Maandblad en de heer Harzfeld, en omgekeerd, want stellig zal 
onderstaand antwoord in extenso weer in de N.C.P. worden opge
nomen, aangezien de heer De Kruyff, hoofdredacteur van dat blad 
in een onderschriftje zegt dat „the editor would appreciate any 
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¥liläiND©DN©SNDiyWS 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVER

ZAMELAARS. Secr.: Ir. J. M. Böeseken, Kerkstraat 15, Goor (O.) 
AGENDA voor de algemene vergadering op Donderdag 26 Mei 

a.s. — Hemelvaartsdag — in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam 
om 11 uur v.m. 

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de algemene ver
gadering 1948. (Is afzonderlijk in druk verschenen en aan de leden 
toegezonden). 3. Verslag over 1948. 4. Rekening en verantwoording 
over 1948.*) Rapport van de financiëele commissie.*) 5. Begroting 
1950. 6. Vaststelling van het aantal bestuursleden. Het Bestuur stelt 
voor in het aantal geen wijziging te brengen. 7. Verkiezing van 3 
bestuursleden, die periodiek aftreden. De heren Loef, Schouten en 
Boel stellen zich herkiesbaar. Afdelingen en leden, die andere can-
didaten wensen te stellen, worden verzocht hiervan aan de Ie 
secretaris mededeling te doen vóór 1 Mei a.s. 8. Beslissing over 
de bibliotheek van de vereniging. 9. Benoeming van een 
nieuw bestuurslid wegens bedanken van de heer Ds. J. T. T. 
Spaargaren. Het Bestuur stelt voor de heren G. H. Ebens en 
J W. F. Bunge. Eventuele andere candidaten moeten vóór 15 Mei 
a.s. worden opgegeven aan de Ie secretaris. 10. Benoeming van de 
financiële commissie. 11. Plaats waar de volgende algemene verga
dering zal worden gehouden. Het bestuur stelt voor Amsterdam. 
12. Nationale tentoonstelling 1949. 13. Herziening huishoudelijk 
reglement. 14. Rondvraag. 15. Sluiting. 

Mededelingen van het Secretariaat. De Postzegelclub „Almelo" 
is toegetreden tot de Nederlandsche Vereeniging. Secretaris de heer 
W. J. Frieke, Grotestraat 15 te Almelo. 

Het ontwerp gewijzigd huishoudelijk reglement is voor niet bij 
een afdeling aangesloten leden op aanvraag verkrijgbaar bij de Ie 
secretaris. 

Mededeling van de Directeur Verkoop. Als sectiehoofd voor 
Almelo is aangewezen de heer P. van Gooi, de Clercqstraat 10 te 
Almelo; als sectiehoofd voor Voorburg de heer Ir. M. Ph. Broek-
huijsen, Soomerlustplein 19 te Voorburg. 

Gesneuveld in Indonesië: 247 L. van Wilgen. 
Overleden: 211 S. van Kooten. 
Afgevoerd: 114 P. Breebaart. 
Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Maart-nummer. 
Aanmeldingen: 1758 Mej. J. G. Beerhorst, Vioslaan 29, Batavia 

— 1772 D. H. Berkhout, Sgt. Vltg. Telegrafist no. 46819, M. v. 
K.M.-M.L.D., Marinepostkantoor Soerabaia — 1697 D. J. Ch. 
Bezemer, Kanarilaan 21, Batavia — 1713 Mr. A. J. J. Bloem, 
President Weeskamer, Molenvliet Oost 7, Batavia — 1671 D. F. 
Blokhuis, p /a Kantoor voor de Handel van het Departement van 
Economische Zaken, Molenvliet West 8, Batavia — 1709 W. J. 
Boogaart, Binnensingel 19, Vlaardingen — 1708 G. J. van der 
Burg, Waldeck Pyrmontlaan 4, Rijswijk (Z.H.) — 1804 Mevr. 
G. J. Burmeister van Bree, Stadionweg 122 I, Amsterdam — 1698 
H. J. van den BijUaardt, Speerstraat 12 III, Amsterdam-Z. — 1787 
Mevr. J. R. H. Cannoo-van der Mey, p /a B.P.M., Pladjoe (Z.-
Sumatra) •— 1714 M. H. Cornets de Groot, Kerkstraat 57a, Mees
ter Cornehs (Java) — 1666 J. W. van Dam, Machinist N.I.T., 
p /a B.P.M., (afd. Shipping), Pladjoe, (Z.-Sumatra) — 1745 C. J. 
Danckaerts, p /a B.P.M., Handelszaken, Willemslaan 2, Batavia — 
1811 B. M. de Groot, p /a B.P.M., Pladjoe (Z. Sumatra) — 1815 
H. G. Hartenhof p /a B.P.M. Pladjoe (Z. Sumirtra) — 1765 Mevr. 
C. H. van Hasselt-Weber, p / a B.P.M., (huis 138), Pladjoe, (Z.-
Sumatra) — 1813 Ir. R. Herklots, p /a B.P.M., Pladjoe (Z. Suma
tra) — 1752 D. K. F. Heyt, Gevaertsweg 18, Dordrecht — 1818 
W. Hommes, p/a B.P.M., Pladjoe (Z. Sumatra) — 1796 G. L. 
Huijgen, Binnenweg 10, Apeldoorn — 1821 H. A. H. Hylkema, 
N.I.T., p /a B.P.M., (afd. Shipping), Pladjoe. (Z. Sumatra) — 1829 
Ir. F. H. Janssen van Raay, p /a B.P.M., Pladjoe (Z. Sumatra) — 
1831 K. Kas, p / a B.P.M., Pladjoe (Z. Sumatra) — 1701 J. P. 
Laarhoven, Bouwerstraat 14, Deventer — 1770 U. A. Meisenbacher, 
Laan Trivelli 36, Batavia — 1768 D. Minnema, Laan Trivelli 42, 
Batavia — 1753 J. Mulder, p / a Lindeteves N.V., Medan (S.O.K.) 
— 1786 Mevr. H. van de Pijpekamp-van Doorn, p / a B.P.M., (huis 
156), Pladjoe (Z. Sumatra) — 1718 F. P. Roozeboom, Ie luitenant, 

*) Wordt opgenomen in het Jaarboek 1949. 

leger no. 170919006, Veldhospitaal 7 December Divisie, Veldpost
kantoor Madioen (Java) — 1742 F. B. Smit, Sergt. leger no. 
250701134, Veldhospitaal 7 December Divisie, Veldpostkantoor 
Madioen (Java) — 1667 A. J. Snijders, Groot Majoor, legerno. 
140214009, 401e B.I., (R.S., Ie Cie, Veldpostkantoor Cheribon — 
1690 A. Sijthoff, p/a B.P.M., Handelszaken, Willemslaan 2, Batavia 
— 1740 J. J. C. van der Veer, Sergt. legerno. 160824002, Veld
hospitaal 7 December Divisie, Veldpostkantoor Madioen (Java) — 
1644 H. J. de Vos, Damsigtstraat 49, Voorburg — 1716 H. Zwaag-
man, p / a Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart, Koningsplein West 
8, Batavia — 1647 H. G. Zijlstra, Essesteynstraat 166, Voorburg 
— 1650 S. C. Zijlstra, Westeinde 53, Voorburg — 1832 Jarle O. 
Stensdal, Postboks 46, HOVIK, Noorwegen. 

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

Voorgehangen ais lid: A. C. Kroes, den Haag, Koninginnegracht 
141 — Mevr. H. Guttig-Hannik, Amsterdam-Z., Olympiaplein 46 
— J. van Gestel, Rijen. 

Nieuwe leden: 717 (E) J. Midij, Antwerpen, Statiestraat 75 — 
138 E. Papciak, Breda-Ginneken, Cartier v. Disselstr. 4a — 635 
M. V. Lübeck, Bergen op Zoom, Meeussenstraat 4. 

Bedankt als lid: 403 J. Wijnen, Gilze — 317 J. Tuyt, Rotter
dam. 

Overleden: 42 H. J. J. van Seventer, Rotterdam — 318 S. v. d. 
Kloet, Voorburg. 

Vergaderingen: Bestuursvergadering op Donderdag 21 April a.s. 
om 20 uur in café „de Beurs", Markt, Breda. Ledenvergadering op 
Maandaag 25 April a.s. om 20 uur in café „Moderne" Markt, 
Breda. Jeugdbijeenkomst op Zondag 1 Mei 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 47 bv., Amsterdam-Z. 

Ledenvergadering op Vrijdag 29 April 1949 te 20.15 uur, in 
hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. De veiling 
wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Nieuwe leden: De candidaatleden genoemd in het Maart-num
mer, alsmede: 785 Haeften, J. M. van Burg. Tellegenstraat 21 I, 
Amsterdam-Z. — 786 Lunshof, A., Kuiperstraat 122II, Amster
dam-Z. 

Candidaatleden: 39 Quiros, E. A., Bonistraat 41 , Amsterdam-O. 
— 153 Uchelen Jr., N. van, Surinamelaan 31, Hilversum. 

Bedankt: 515 Stoffels, M. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, T E ' 
UTRECHT. Secretaris: H. G. van de Westeringh, W. de Zwijger
plantsoen 1, Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 19 April a.s. des n.m. 8 uur 
ten huize van de secretaris. 

Ledenvergadering op Dinsdag 26 April 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. Rondvraag. 
6. Pauze, waarin Landenwedstrijd: Een der Zuid-Amerikaanse 
Staten tot 1914. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Nieuw lid: Zuster M. Bieger, Duinweg 35, Huis ter Heide (E.) 
Wederom ingeschreven: J. Davelaar, Mendelssohnstr. 21, Utrecht, 

(bedanken ingetrokken). 
Candidaat-leden: G. J. Bothof, Bakkerstraat 16bis, Utrecht (E.) 

— W. J. E. van Deyl, Spieghelstraat 8, Utrecht (E.) — C. A. van 
Eek, Palmstr. 2, Utrecht (E.) — M. Hauer, Springweg 15, Utrecht 
(E.) — C. den Hertog, Hoofdweg. 6, Mijdrecht (E). 

Overleden: Mej. C. Lehret, Pieter Breughelstraat 2, Utrecht. 

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

Nieuwe leden: Ir. J. F. Stieltjes en J. Kater. 
Bedankt: J. van der Chijs en W. Jager Gerlings. 
Jaarvergadering op Donderdag 28 April 1949 des avonds om 8 

uur in Diligentia, Lange Voorthoijt 5. Agenda: Opening en notu
len, ingekomen stukken, jaarverslagen van de Secretaris, Penning
meester, Directrice Rondzendverkeer, Directeur Veilingen en Veri
ficatie-Commissie, veiling, rondvraag en sluiting, waarna grote 
verloting en gelegenheid tot onderlinge ruil. 
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Weet U, deelnemers aan het Rondzendverkeer, dat U de direc
trice veel overlast bezorgt door onoplettendheid? Het komt n.i. 
herhaaldelijk voor, dat minder wordt gegireerd dan verschuldigd 
is. Vele kleintjes maken één g r o o t . . . . t e k o r t ! 

INTERNAT. VEREENIGING „PHILATELICA", TE 'sGRA
VENHAGE. Wnd. secr.: N. F. Hedeman, Valkenboskade 7678, 
'sGravenhage. 

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afd. Amsterdam 
der Internationale Vereniging Philatelica, zal op Zondag 24 Apry 
1949 van 12 tot 4 uur een expositie gehouden worden in de 
Groene Zaal van hotel Krasnapolsky te Amsterdam. Toegang gratis 
voor leden van Philatelica op vertoon van lidmaatschapskaart. 

Geschorst en voorgedragen voor royement: JL. 8 W. J. Karssen, 
Beekstraat 30, Elburg •— JL. 85 P. Klouwens, Bergselaan 26, Rot
terdam — 241 J. van Deth, Molenveenweg 9, Blaricum — 259 
H. H. Stein, Kleine Haag 17, Amersfoort — 267 W. de Raat, 
Sijzenlaan 12, Den Haag — 473 H. van Melle, Spinplein 17, 
Breskens — 494 Jac. Peters, Heikantstraat 21, Someren (Eindh.) — 
640 T. Tijsma, Fr. van Mierisstraat 58, Huizum (Fr.) — 714 
Mevr. C. de HaanHeedel, v. Weede van Dijkveldtstr. 26, Den 
Haag — 864 P. M. Linthout — Wuysterstraat 13a, Rotterdam — 
982 M. Fnssel, Goudsche Rijweg 86, Boskoop — 1139 A. v. d. 
Hoeven, Z.W. Buitensingel 101, Den Haag — 1149 N. Hummel
man, Zoutmanstr. 2, Den Haag — 1171 J. A. F. de Paauw, Willems
weg 83, Schoondijke — 1196 J. de Ruiter, Statensingel 118b, Rot
terdam — 1286 J. J. C. Buutveld, van Reesstraat 109, Den Haag 
—■ 1437 R. Alkema, Hogart, Franeker — 1647 D. van den Berg, 
Prins Hendrikstraat 33, Axel — 1791 Ir. J. T de Wijs, Bornesche
straat 150, Hengelo — 1817 A. Th. C. v. d. Kooy, Kerklaan 85, 
Rijswijk — 1948 A. C. J. de Steur, van Reesstraat 22, Den Haag 
— 2009 J. M. Knaap, Oude Haven A. 313, Zierikzee — 2021 Mevr. 
J. V. Weesv. Mastrigt, Allard Piersonstraat 30 D, Rotterdam — 
2041 M. M. Broers, Valkenboschlaan 10a, Den Haag — 2265 H. 
Akkerman, Begoniastraat 25, Heerenveen — 2298 Mej. M. A. E. 
V. d. Kaay, Boekhorststraat 153b, Den Haag — 2437 C. W. M. 
Stheeman, Huize „de Berghoeve", Barchem (Gld.) — 2499 W. 
Lodder, Gerard Kellerstraat 82, Den Haag — 2534 H. J. Scheul
derman, Nieuwstraat 41, Apeldoorn — 2539 H. H. J. Spiertz, 
Dorp 160, Neer (L.) — 2577 M. J. Melief, Jonge Arnoldusstraat 17, 
Zaandam —• 2627 W. v. d. Zwan, Westduinweg 106d, Scheveningen 
— 2637 C. Elkhuizen, Smitstraat 47, Den Haag — 3000 J. Mun
niks. Kerkstraat 6, Montfort (L.) — 3066 H. Jetten, Heyensche
weg 4, Gennep — 3145 F. Doorenspleet, Wilhelminalaan 21, 
Soest — 3183 J. K. de Putter, Lange Dreef L. 59, Axel — 3185 
A. A. Haartsen, A. 134a, Zuiddorpe — 3224 A. D. J. Geraets, 
Sumatrastraat 235, Den Haag — 3322 G. van Hoogdalen, van Loo
laan 8, Apeldoorn, thans Meent 65, Leerdam — 3335 A. M. Me
lissen, Jachtlaan 124, Apeldoorn — 3385 N. M. Verboord, Hei
straat C. 152a, Vlijmen — 3691 K. J. W. Lahr, Berkenweg 10, 
Doorn — 3791 H. Spierenburg, Jasmijnstraat 13, Den Haag — 
3827 A. D. C. van Stam, Pasteurstraat 336, Den Haag — 3832 
Raym. Barion, Tramstraat 34, Eindhoven — 4083 M. Veenekamp, 
Eendrachtstraat 9, Zwolle — 4170 H. C. Stek, van Houtenstraat 
9b, Rotterdam — 4174 F. Feldhelm, Hugo de Grootstraat 8b, 
Utrecht. 

CandidaatIeden, Afd. Hoofdbestuur: 4200 W. A. van der Palm, 
Kapt. Inf. KNIL, Hoofdkw. Gen. Staf, Batavia — 4201 A. G. van 
Breemen, Wesselmanlaan 33, Helmond — 4205 J. H. Bots, Ver
wersdijk 88a, Delft. 

Afd. Aalsmeer: JL. 27 J. van Bladeren (1721933) Hooystraat 
2, Amstelveen. 

Afd. Amsterdam: 840 J. v. d. Linden, James Wattstraat 21 , 
AmsterdamO. — 843 A. J. J. Steman, Eksterstraat 21 I, Am
sterdamN. 

Afd. 'sGravenhage: 4196 W. van Schalkwijk, Amandelstraat 75, 
Haag — 430 J. P. Brabers, Soestdijksekade 304, Den Haag — 455 
J. F. A. Celosse, Fred. Hendriklaan 258a, Den Haag — 467 T. 
Delfgaauw, Atjehstraat 80, Den Haag — 486 E. E. van Duiken, 
Prins Hendrikstraat 23, Den Haag — 490 D. Keppler, Fred. Hen
driklaan 143, Den Haag —■ 501 Mej. H. C. Kiestra, Goeverneur
laan 623, Den Haag — 506 J. W. Metselaar, Ottenburgstraat 18, 
Rijswijk — 511 E. Tacoma, Mesdagstraat 114, Den Haag. 

Afd. Haarlem: 1013 H. Hoogenhout, M. v. Heemskerkstraat 
69rood, Haarlem — 1069 G. C. W. Stegwee, Zijlweg 301, Haarlem. 

Afd. Zeist: 3511 R. H. Houwink, Renesselaan 9, Zeist. 
Afd. Zwolle: 4275 U. Vegter, Ambonstraat 54, Meppel — 4276 

P. de Wit, Woonark (Post Kampen) Ramspol (N.O. Polder). 
Nieuwe leden, Afd. Amsterdam: 3773 H. Rühmann, Pretorius

plein 21 III, Amsterdam. 
Afd. 'sGravenhage: 4196 W. van Schalkwijk, Amandelstraat 75, 

Den Haag. 
Alle Candidaatleden, bekend gemaakt in het Maaitnummer, 

werden als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een hartelijk 
welkom toe ! 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTENVEREENIGING, TE 
ROTTERDAM. Secretaris: G, C. Tops, Stadhoudersweg 89b, 
RotterdamC. 

Nieuwe leden: 1455 A. C. v .d. Berg, Harddraverstraat 12, Rot
terdamC. 2 — 1456 W. van der Graaf, Prins Bernhardkade 43a, 
RotterdamN. 2 — 1457 J. R. Rohlfs, Westenburgstraat 16, Voor
burg — 1458 A. Ronteltap, Julianalaan 15, Pijnacker — 1459 C. 
Stelloo, Korhaanstraat 58c, RotterdamZ. 1 — 1460 H. Tijmons, 
Veurselaan 86, Voorburg. 

Weder opgevoerd als lid: 1461 C. H. Borgers, Groene Zoom 135, 
RotterdamZ. 2 — 1235 W. Krediet, Willem van Outhoornstraat 
36, Den Haag. 

Afvoeren: 106 J. M. van der Valk — 204 Mr. D. M. Meertens 
— 505 L. A. Beth — 618 D. v. d. Velde — 927 H. L. A. Tobé — 
1052 A. den Otter — 1126 P. L. van Elmpt — 1149 C. Pons — 
1226 A. Herwig — 1239 W. A. v. d. Broek Jr. — 1257 M. A. 
Swinkels. 

Overleden: 78 H. J. J. van Seventer. 
Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal 

worden gehouden op Maandag 2 Mei a.s. in de bovenzaal van Café
Restaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 228) te 
RotterdamNoord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. Agenda: 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmededelingen. Bal
lotage candidaatleden. Voorstel tot royement van enige leden. 
Verloting. Rondvraag. Daarna te circa 9.30 uur Veiling. Bezichti
ging van de kavels op Zaterdag 30 April in ons clublokaal en voor 
de aanvang van de vergadering. 

Het Bestuur stelt voor de navolgende leden te royeren wegens 
wanbetaling contributie: 142 H. W. Hofland, v /h Westzijde 44b, 
Zaandam, thans te Cura9ao —■ 237 G. C. J. van Ruth, 's Graven
dijkwal 99, Rotterdam — 394 G. J. H. v. d. Heijden, Berglustlaan 
67a, Rotterdam — 419 J. J. van RaaiJ, Anth. Muijsstraat 11, Schie
dam — 422 Th. G. van Duuren, Molenvijver 50c, Schiebroek — 
610 N. Boer, Sleedoornlaan 20, Schiebroek — 656 J. de Groot, 
W. Kinderdijk 309, Alblasserdam —• 740 Ph. Ziere, Kastanjesingel 
52, Schiebroek — 958 J. C. Ascherl, Franklinstraat 5, Schiedam — 
1060 J. van Nieuwenhuijze, Volmarijnstraat 55b, Rotterdam — 
1104 L. Prins, Westervalge 32, Warffum — 1115 W. J. A. Arra
toon, v / h D. Dekkerstraat 7, Utrecht, thans te Soerabaja — 1259 
J. H. van Anrooy, Ottoburgstraat 24, Rijswijk (Z.H.) — 1260 
A. V. d. Beek, Dorp B 68, Nieuw Lekkerland. 

Extra veiling: Op Maandag 23 Mei zal een extra veiling worden 
gehouden in de bovenzaal van CaféRestaurant „Du Nord". Aan
vang 8 uur. Zaal open 7.30 uur. Bezichtiging van de kavels op 
Zaterdag 21 Mei in ons clublokaal en voor de aanvang van de 
veiling. 

Nieuwe leden: In verband met het verschuiven van de datum 
der maandelijkse vergadering zijn deze maal geen nieuwe leden te 
vermelden. 

Opgezegd per 1 Januari 1949: 31. W. J. van Druenen — 618 
D. v. d. Velde — 747 W. de Man — 1126 P. L. van Elmpt — 
1149 C. Pons — 1159 M. L. Verstappen — 1216 J. H. Adam — 
1226 A. Herwig — 1353 T. Boogert. 

Overleden: 894 Mr. J. Havelaar. 

AMSTERDAMSCHE VEREN. „DE PHILATELIST". Secr.: 
K. Buiter, Marathonweg 40 hs., AmsterdamZ., TeL 92075. 

Ledenvergadering 3 Mei 1949. Ruilavond 19 April 1949 en 17 
Mei 1949. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", 
Marnixstraat 400; aanvang half 8, zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: Alle in het Maandblad opgenomen candidaat
leden werden aangenomen. 

Overleden: 672 M. Th. Staartjes — 685 G. Dillewijn — 816 
C. Smit. 
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Bedankt: 813 D. J. Haverkamp — 618 J. J. Mackenzie — 583 
E. Kuyt. 

Candidaat-Ieden: 21 Dr. J. G. Siestrop, Stalinlaan 21, Amster-
dam-Z. — 623 Nie. Korthals, van Speykstraat 59 II, Amsterdam-W. 
— 843 C. Nierop, Jekerstraat 15, Amsterdam-2. — 878 Ir. H. 
V. d. Heide, Blois van Treslongstraat 10 II, Amsterdam-W. — 962 
J. de Jong, Lijnbaansgracht 53IH, Amsterdam-C. — 1140 Mevr. 
A. M. G. Hamilton of Silvertonhill-Philippi, Parnassusweg 21 III, 
Amsterdam-2. — 1141 Mej. J. Vente, Sloterweg 10 l ü , Amster-
damW. 

Afvoeren: 634 L. Sajet. 

PHILATELISTENVEREENIGING „BAARN". Secr.: O. H. W. 
Krüsel, Ferd. Huycklaan 35, Baarn. 

Bedankt: G. Grootveld, Baarn — J. Dijkhuizen, Baarn. J. H. 
Dijkhuizen, Baarn. 

Nieuw lid: O. Garschagen, De Beaufortlaan 6, Baarn. 

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

Bedankt: H. J. Nortier te Treebeek. 

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

Nieuw lid: Mevr. W. Willekens, Swanenberg, Helvoirtscheweg 9, 
Vught. 

POSTZEGELVEREENIGING „ZEEUWSCH VLAANDEREN". 
Secr.: R. Segers, Lange Kerkstraat 40, Terneuzen. 

Bedankt: R. Bockstael, Sas van Gent —• J. Donze, Terneuzen 
— P. J. Brand, Hulst — C. Jansen, Axel. 

Nieuw lid: Kl. v. Zetten, Huize Bruinvis, Domburg. 
Bekendmaking. 

Op 30 April a.s., zal de jaarvergadering worden gehouden met 
de grote jaarverloting, te houden in het Hotel des Pays Bas, te 
Terneuzen, 'savonds om 8 uur; nader bericht wordt toegestuurd. 

De leden worden verzocht zoveel mogelijk aanwezig te willen 
zijn, daar er ook nieuwigheden en een zichtzending ter tafel komt ; 
dus allen present ! 

Zoals bekend, is het verenigingsjaar ingegaan op 1 Januari 1949; 
in verband hiermede, worden belanghebbenden er aan herinnerd, 
dat het zeer gemakkelijk is de contributie ad ƒ 5,— voor 1949, 
te willen storten op gironummer 147.067, ten name van onze 
Penningmeester de heer J. C. Westerweel, Axelschestraat 75, Ter
neuzen. Door dit te doen, zult U de administratie vergemakke
lijken, en onkosten besparen; dit komt ten goede aan de vereni
ging, en ook aan U zelf. 

Vooradreswijziging, klachten of inlichtingen enz., wende men 
zich tot de Secretaris. 

Voor het rondzendverkeer, wende men zich tot dhr. J. Hommes, 
te Nieuwdorp (Z.) 

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

Vergaderingen vinden plaats op de Vrijdagen 8 en 22 April a.s. 
in het Jeugdhuis der Ned. Herv. Gemeente te Santpoort Dorp. 
Aanvang 8 uur. Op dezelfde data komt de jeugdclub daar bijeen. 
Aanvang 6.30 uur. 

Bedankt: 23 J. M. Jonker. 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
PHILATELIST" TE GELEEN. Secretaris: V. M. Stevens, Kerk-
weg 6a, Puth (L.) 

Nieuw lid: Mevr. Cobben-Janssen, Maastrichtterlaan 40, Beek (L.) 
Vergadering op de laatste Zondag van April in Hotel Riche, 

om ± 10 uur. Op de Jaarvergadering van Maart werd besloten 
de contributie te verhogen van ƒ 4,— op ƒ 5,—. De leden worden 
verzocht hun contributie te voldoen. De volgende maand gaan 
de kwitanties in zee, verhoogd met incassokosten. 

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

Candidaat-Ieden: 66 M. J. Henneman, Velserstraat 35, Haarlem 

— 67 Mevrouw M. Oskamp-Carlee, Fred. v. Eedenplein 38, Heem
stede — 71 P. L. Fabriek, B. Toussaintlaan 36, Heemstede — 73 
Mevr. B. C. J. v. Aalst-Struik, Jeroen Boschlaan 15, Heemstede. 

Overleden: 382 F. Ch. Dupuy — 184 K. L. v. Rietschoten. 
Bedankt per 1-3-49: 253 Mej. F. C. Hendriks — 498 B. B. Luu-

ring — 329 B. D. H. Rozendaal — 639 C. A. v. Oeveren — 247 
J. C. Goede — 141 L. H. Blom — 322 Mevr. H. J. v. Risswick 
— 20 C. J. A. Rozekrans. 

Algemene vergadering: 28 April 1949, 8 uur, bij Brinkmann, 
Grote Markt, Haarlem. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING 
,.DE VERZAMELAAR" TE BUSSUM. Secretaris: C. J. Koene, 
Batterijlaan 4, Bussum. 

Bedankt: 63 J. A. Kluit, Bussum — 262 J. de Vos, Delft. 
Nieuwe leden: 367 J. Ott, Vetkamp 90, Nijkerk — 368 A. Posl, 

Floralialaan 68, Bussum. 
Bedankt: 214 T. Cup. 
Verenigingsnieuws: De leden die hun enquête-formulier betref

fende de rondzending nog niet hebben ingestuurd, worden alsnog 
in de gelegenheid gesteld dit te doen. Formulier moet teruggezon
den worden aan de Administrateur der Rondzendingen. St. Jans
laan 153, Bussum. 

De leden worden er op attent gemaakt dat te beginnen met de 
maand April 1949 voortaan eens per maand vergaderd zal worden. 

Voorts dienen de leden er goede nota van te nemen, dat voor de 
3 maanden, die ons scheiden van de z.g. vacantiemaanden, slechts 
één convocatie gezonden zal worden, waarin vermeld zal staan de 
juiste data der maanden, wanneer de vergaderingen zullen plaats 
vinden. Hiernevens worden zij nog eens vermeld: 

Ie Vergadering op Dinsdag 12 April 1949. 
2e Vergadering op Dinsdag 17 Mei 1949. 
3e Vergadering op Dinsdag 14 Juni 1949. 
De vergaderingen worden gehouden als van ouds in Hotel Café 

de Rozenboom, Brinklaan, Bussum. Aanvang 20 uur. 
Contributie: Nogmaals een dringend verzoek aan die leden, die 

tot nu toe hun contributie ad ƒ 5,— voor het jaar 1949 verzuimd 
hebben te voldoen. De penningmeester zit met smart te wachten. 
Stel hem niet teleur ! ! Ü kunt het bedrag storten op postgiro no. 
349300 t / n van penningmeester Nederl. Phil, de Verzamelaar 
Bussum. 

POSTZEGEL VERENIGING „HELDER", TE DEN HELDER. 
Secr.: L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 

Bedankt: C. Dekker, te Hoogwoud. 
Nieuw lid: T. Snel, Billitonstraat 23, Den Helder. 
Vergadering. De volgende vergadering vindt plaats op Woens

dag 27 April 's avonds 8 uur in Café Postbrug. 
Mededeling: De prijzen van de maandverloting kunnen worden 

afgehaald bij de penningmeester der vereniging, Javastraat 139, 
Den Helder. 

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

Contactavond: De eerstvolgende Contactavond (met expositie 
door dhr. }. v. d. Veer) wordt gehouden op Vrijdag 29 April a.s., 
Eigenhaard 52, Dordrecht. 

Rondzending: In verband met een dreigend tekort aan rond-
zendboekjes, moeten wij de medewerking van de leden inroepen 
om meer boekjes in te zenden, daar er anders ongetwijfeld stagnatie 
in het rondzendverkeer zal ontstaan. Vooral boekjes met zegels 
van Nederland en O.G., alsmede met luchtpostzegels zijn welkom. 

Wij verzoeken U evenwel geen boekjes, welke hoofdzakelijk 
massawaar bevatten, in te leveren, daar deze zonder meer worden 
geweigerd. Dhr. Sebus is eventueel bereid de boekjes op basis van 
een, door U gewenste catalogus, te prijzen. 

Blanco boekjes zijn k ƒ0,15 per stuk verkrijgbaar bij dhr. Ph. 
Sebus, Vrieseweg 47 zw., Dordrecht. 

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

Ledenvergadering op Woensdag 27 April des avonds om 7 uur 
ir; C.J.M.V. gebouw. Burg. de Raadtsingel. Agenda: 1. Opening. 
2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Veiling. 
5 Verloting. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. 
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Ruilavond: Zelfde plaats en tijd op Woensdag 11 Mei. 
Nieuwe leden: 131 H. v. Zeggeren, Dubbeldamseweg 214, Dor

drecht — 132 T. J. Erlings, M. Marisstraat 68, Dordrecht. 

VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „GOUDA", 
TE GOUDA. Secf. D. Palsgraaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Vergadering: Maandag 25 April 1949, in de bovenzaal van de 
Reunie Sociëteit (ingang Bioscoop Vestibule). 

Bedankt als lid: v. d. Water te Waddinxveen. 

NIEUWE PHILATELISTEN VEREENIGING N.P.V., GRO
NINGEN. Secr.: J. H. Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Bedankt: P. Mees, Haren (Gr.). 
Nieuw lid: J. W. C. Rademaker, p / a „Hotel de Vrijheid" 

Winschoten. 
Vergadering: 28 April 1949 in Café Restaurant „Suisse" Heere

straat, Groningen. 

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

Nieuwe leden: 396 C. J. Huizingh, Rietstraat 89, Almelo — 397 
K. Tutein Nolthenius, Eekmolenweg 6, Wageningen (lid afd. Ede) 
— 1011 Mevr. H. Guttig-Hannik, Olympiaplein 46, Amsterdam. 
Dit lidmaatschap gaat echter pas 1 September a.s. in. 
407 R. Hof Lintelo 81, Aalten. 

Mededeling van het Hoofdbestuur: Degenen die door de oor
logsomstandigheden of door andere oorzaak de hun toebehorende 
herinneringsplaquette der tentoonstelling 1937 verloren hebben, 
kunnen thans een vervangings-exemplaar bestellen. De kosten 
daarvan zullen ƒ 4,50 ä ƒ 5,— bedragen. Bestellingen kunnen voor 
5 Mei 1949 gericht worden aan de Ie secretaris. 

Afdeling Arnhem: Vergadering Woensdag 27 April 1949 te 
19 u. 30 in Central-National te Arnhem. 

Afdeling Ede: Vergadering op Woensdag 4 Mei 20 uur, afd. Ede, 
in het „Hof van Gelderland" te Ede. Vergadering van de jeugd
club op Maandag 2 Mei. 

Afdeling Nijmegen: Vergadering Dinsdag 26 April 1949 te 20 
uur in Union te Nijmegen. 

Afdeling Velp: Vergaderingen Zaterdag 16 April en 21 Mei 
1949 te 19 u. 30 in Naeff te Velp (Gld.) 

Afdeling Zutphen: Vergaderingen Woensdag 20 April en 4 Mei 
te 19 u. 30 in het Volkshuis te Zutphen. 

PHILATELISTEN-VEREENIGING „GRONINGEN", TE GRO
NINGEN. Secr.: A. C. Sietinga, Gratamastraat 23, Groningen. 

Nieuwe leden: 298 Mej. Zuster A. C. Oskamp, Diaconesscnhuis, 
Groningen — 283 G. J. Timmermans, Stationsstraat 20, Heeren
veen — 287 L. J. Haks, Dierenarts, Paterswoldse weg 75a, Gro
ningen — 308 M. M. Duintjer, Oosterdiep A 17, Wildervank. 

PHILATELISTEN VERENIGING „AMERSFOORT". Secr. 
J. G. Klijnstra, Stephensonstraat 37, Amersfoort. 

Nieuwe leden: Mej. Lia Röber, Onze Lieve Vrouw ter Eem, 
Amersfoort — van den Bos, Spaarnestraat 199, Amersfoort. 

VER. VAN POSTZEGEL VERZAMEL. „HELMOND" TE HEL
MOND. Secr.: J. Knaapen, Eikendreef 41, Helmond. 

Hoofd Rondzendienst: J. E. Mulder, Mierlosche weg 7a. 
Vergadering laatste Maandag van iedere maand in Café Chr. 

Drouen, Steenweg 19. 
Nieuwe leden: J. Bogaerts, Helmondsche laan 15 — G. B. 

Praasterink, Willemstraat 7 — T. W. Visser, Markt 52 — H. v. d. 
Werf f, Mierlosche weg 13, allen te Helmond. 

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

Mededeling: In de maand April geen vergadering. 

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

Nieuw lid: 156 Mej. C. M. Graf, Wouwermanstr. 7II , Am-
sterdam-Z. 

Bedankt: 176 P. A. C. Bakker. 
Volgende bijeenkomsten: 25 April 1949, vergadering. 2 Mei 1949, 

beurs. 16 Mei 1949, vergadering, telkens te 20.00 uur in café-
restaurant „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

VEREENIGING V. POSTZEGELVERZAMELAARS „DELFT". 
Secr.: J. A. v. d. List, Delfgauwseweg 199, Delft. 

Nieuw lid: 76 W. v. Halderen, St. Aldegondestraat 72, Delft. 
Bedankt: 344 J. v. Kessel — 255 Dr. J. J. Gardenier. 

Ai^¥isi^iriiiiflïïeis 
Prijs dezer advertenties: 
/ 3.— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Te koop gevraagd: 
VERZAMELING DEHEMARKEN 

Brieven met prijsopgave aan: (68) 
F. W. TER SCHIPHORST 
Eikbosserweg 169, Hilversum. 

Bod gevraagd op: 
Ned. Maandblad voor Philatelie vanaf 
ie jaargang no. i (1922) t/m 25e jaargang 
no. 292 (1948). {66) 

Chr. Chielie, 
Mathenesserweg 90 b, Rofterdam.-W. 

Voor hoogste bod 
4-delig zeer uitgebreid K.B. EUROPA-
ALBUM 1942, gebruikt maar als nieuw 
uitziend. Goed papier. Suppl. tot op dato 
in de handel verkrijgbaar. 
Br. onder No. 67 Bureau v. d. Blad. 

F.D.C.verz. ATTENTIE!! j Juni verscheen 
de Deensche Parlem. serie. Regelr. aan Uw 
adr. op 4 kleuren F.D.C. t. overm. van f 0,70 
voor 10 Mei! Onze bek. Ned Missiew. p. 
V2 kg. f. 2.25; p. kg. f. 4,oj. (s9) 
Vooruitb. of remb. Porto extra! Fa Harteveld 
Essenburgstr. i4R*dam Tel. 39944 Giro 507407 

lm koop aangeboden van parti
culier, verzameling Engelse Koloniën 
Ruim 3700 st., Yv. 1948 250.000 frs. 
uitstekende kwaliteit. Brieven: (60) 
Hightree, Nassau Dillenburgstr. 15 Schiedam 

Ter ove rname a a n g e b o d e n : 
2 a l b u m s m e t z e g e l s 
en diverse losse zegels. 

Te zien Bilderdijklaan 86 
RIJSWIJK Z.H. 

Postzegelhandel H. VAN LIESHOUT 
Hurkschestraat 26 - HELMOND 
zoekt te koop 

P. W. Waller „De eerste postzegels van 
Nederland", alsmede extra nummer „Phi
latelist" Mei 1934 loob, en andere litera
tuur betreffende eerste emissie Nederland 

Te koop of in ruil gevraagd' 
Zeldzame stukken van Turkije, Griekenland 
of Portugal tot 1900. Ook foutdrukken, 
strippen, blokken enz. (70) 
Aanbiedingen aan R. M, Feenstra 
Annastraat21, Capelle a/d Ussel 

Les Bleus de France 
Verrijkt Uw bibliotheek met het bekende 
studiewerk van Suarnet over de oude Fran-se 
zegels. 800 cliché's, 15000 regels druk, een 
uitgebreide documentatie, f 10.-. Vr. inl.: 
LUDEKER Box 5103 A'dam-Z. 

Tekst Tan deze annonces 
▼óór de Ie in te zenden 

aan de administratie. 

Onze doublettenboekjes, alom bekend, 16 pag. 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f..20 
p. 10 f. 1.50, p. 100 f. 13.50 franco. 

LUDEKER, 
Box 5103, Am>t.rdaniZuid. 
Vraagt onze maandelijkse offerten. 

g NIEUWE: H 
uitgiften worden het vlugst en 
het goedkoopst geleverd door 

RENNIE HAAGSMA 
Vraagt grot is toezending Lentenummer 
met 40 pog. oudere en nieuwere zegels 
tegen de laagst denkbare prijzen aan 

RENNIE H A A G S M A 
Terweeweg 92  Oegstgeest 

■ ■ Lid Ned. Ver. v. Postz.handeUren | | ^ | 

Te koop of inmilgeTraagd; zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. Tan 
Ruiiand, RUH. L.vanI, Ruu. China, 
Ukroln«, Ai.rbaidjan, Batoum, G.orgië, 
Arm.nië. Zoek connectie met derg. speciaal
rerzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg éib, Hillegersberg. 

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. Postgiro 132330. (2) 

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 onafgeweekt. 
Postzegelh. 6. v. d. EIJNDE 
Meielstr. 25, Utrecht. Giro 498361. 

Bod gevraagd. Alles mooi gebruikt. 
Aanget. Dr. Cur.  N. York met i cpl. Pr. B. 
fonds. Prachtstuk min. bod f. 124 — 
Cpl. Oostenrijk F. I. S. 426/23 fr. 12000 
min f. 69. _ (69) 
Cpl, Buig. Sport 258/63 fr. 8700 min. f. j6.
R. BUIKEMA, Oudaweg 3, Groningen, 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

» 

Koopt bij onze Adverteerders !! 



APRIL 1949 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 79 

comments on the above article for publication in future issues 
of N.C.P.". 

Wei aan dan, vrienden aan de overzijde van de Oceaan en in 
N'derland, hier volgen dan mijn bemerkingen: 

Het onderzoek door de heer Harzfeld ingesteld, waarbij bleek 
dat de doorzichtige 16 x 16-voudige fotografische vergrotingen 
van de 10 ets portzegels 1870 en van de 25 en 50 ets proeven 
elkaar volkomen bedekken zonder de minste afwijking, zodat er 
slechts één enkel type III bestaat en er geen typen Illa, Illb en 
IIIc zijn, is een zeer belangrijke vondst, waarmee in komende 
handboeken en catalogi rekening zal moeten worden gehouden en 
waardoor alle bestaande literatuur verouderd is. 

Wel wordt in het Handboek Nederl.-Indië deel II blz. 62, spre
kende over de typen Illa, I l lb, IIIc deze aangelegenheid niet al te 
ernstig genomen en gezegd: „De opgegeven verschillen zijn zóó 
gering, dat bij eenigszins vette drukken zelfs de ontdekker niet 
met zekerheid kon zeggen van welk type sommige zegels waren. 
Voortaan wordt daarom alleen de oude, allen bekende, onder
scheiding van 4 typen gevolgd en noemen wij elk der typen van 
10, 25 en 50 et dus overal type III". 

Curiositeitshalve wordt dan op blz. 64 een vel van 200 zegels 
in de zetting B gegeven met de zegels in de typen I, II, Illa, 
Illb, IIIc en IV, waarvan de detaillering, wat type III betreft, thans 
dus geheel dient te vervallen. 

In verband met het internationale karakter van dit onderschrift 
dient opgemerkt te worden dat enkele punten in het artikel van 
de heer Harzfeld enige rectificatie behoeven. 

De eerste ontwerpen voor deze portzegels (Proevenboek voet
noot 80) werden afgekeurd. Daarna kwam Sehmidlin met een 
ontwerp, tekst „Nederland, 10, Te Betalen", Proevenboek blz. 48, 
dat het aangenomen type reeds zeer nabij komt. In plaats van de 
latere kettinglijn was er een gedraaid koord ter afsluiting rondom 
het medaillon gelegd, dat wel wat al te veel associaties met de 
zee opriep. Een weer latere tekening is figuur 8, Handboek Nederl. 
Indië deel II, tekst thans reeds „Te Betalen, 5, Por t" en waar men 
met een klassieke meanderrand tot een meer algemene oplossing 
trachtte te komen, doch die het helemaal niet deed en wederom 
werd afgekeurd. Naast figuur 8 vinden wij aangegeven hoe het 
dan wèl moest, 2 in hoge mate onregelmatig getekende, elkaar 
telkenmale ontmoetende kromme lijnen, die inderdaad wat leven 
in het ontwerp brachten. Nu moest de graveur, of volgens Hand
boek deel II blz. 32 zouden de gravures zelfs aan verschillende 
personen zijn opgedragen, maar zien dat hij of zij van die schetsjes 
iets goeds in elkaar zette(n). Dat die 2 tegengesteld kronkelende 
lijnen een „kettinglijn" leverden met „schakels", is tenslotte de 
consequentie, maar logisch onder deze omstandigheden was ook, 
dat de kronkelende lijnen, die de fleur aan het geheel brachten, 
hoofdzaak waren en er van een geometrische constructie van de 
schakels geen sprake was. 

De oorspronkelijke gravures waren zeker geen wiskundige werk
stukken; dat bewijzen alleen reeds de aantallen van 34, 33, 32 en 
37 schakels in de kettingen der 4 typen, aan wier aantal niet de 
minste aandacht besteed is, zo min b.v. als aan het enorm brede 
woord PORT van type IV, de geheel verschillende letters E van 
TE bij typen I en III, enz., enz. Hoofdkenmerk van type III is 
wel de verschuiving van de letter T van BETALEN, die sterk 
links t.o.v. de bovenste schakel staat. Ware type III, met toevallig 
32 schakels, mathematisch geconstrueerd, dan zou die verschuiving 
toch zeker niet hebben mogen voorkomen. Dat elke schakel dus 
precies binnen een hoek van 11 gr. 15 min. getekend zou zijn, mag 
men zeker niet verwachten. 

Een slip of the pen van Stanley Harzfeld is ongetwijfeld om 
te zeggen dat de cijfers -|- het woordje „ C E N T " later bij de 
1200 cliché's werden uitgeboord, want de zegels vermeldden slechts 
het te betalen bedrag aan port, maar noemden de munteenheid 
niet. 

Evenmin maakten de losse omlijstingen, lijsten of randen, die 
voor de 4 landen in blauw, rood, groen en lila gedrukt werden, 
deel uit „van het ontwerp voor de volgende uitgiften", zoals in de 
3e alinea wordt gezegd. De uitgeboorde cliché's van de 6 waarden 
dienden later zonder meer als rand; men benutte de metalen 
lijstjes die men had en van enig ontwerp is geen sprake meer. 

De heer Harzfeld beziet dit punt te veel uit een modern-tech
nische ooghoek, alsof er montage-werk verricht werd; speciaal ook 
t.o.v. zijn conclusie dat de 25 en 50 et cliché's fotografische 

reproducties zouden zijn van de 10 cts-waarde, of sterker nog, 
dat hier sprake zou zijn van fotogravure ! 

De boekdrukzegels ontstonden in die tijd als volgt: de graveur 
vervaardigde een negatief a (patrijs). Hiervan werd een afdruk ge
maakt in was, dat met fijn grafiet bestrooid was en dat dus een 
positief beeld b (matrijs) liet zien. Dit werd opgehangen in een 
galvanoplastisch bad en leverde een koperen negatief c (dus een 
eopie van a). Hiervan kon men enige positieven d maken en daar
van weer onderling identiek gelijke patrijzen e. Met behulp van 
vele positieven f kon men talloze negatieven g maken, alle dus 
sprekend gelijkend op a, behoudens geringe clichefouten als gevolg 
van deze zo vaak herhaalde vermenigvuldiging ontstaan. De g-
tjes werden tenslotte elk op een blokje gemonteerd en konden als 
los elichétje dienst doen na verharding. Twee honderd losse g-
tjes werden opgemaakt tot een drukvorm en hiervan werd gedrukt. 

Op deze wijze werd dus in 1869 de gravure a gemaakt van de 
5 (et); dit leidde tot de 200 cliché's g, die later uitgeboord, de 
randen in type IV leverden. 

Voor het aanmaken van de 10 (ct)-cliché's, althans dit mogen 
we nu wel aannemen, kwam men op een lumineus idee, n.1. om 
de waarde niet in de patrijs a te doen graveren, maar om de 
waarde voorlopig niet te graveren en het cijfer „10" eerst te 
graveren in een der volgens het procédé gewonnen d-patrijsjes, 
waarna het vermenigvudigingsproees zijn gewone gang kon ver
volgen. Het voordeel was immers, dat men nu enige reserve d-
patrijsjes verkreeg, die nog zonder waarde waren en die men nog 
wel eens zou kunnen benutten. 

Die gelegenheid kwam alras. In November 1871 werden de 25 
en 50 (ets) proeven gemaakt. Men behoefde in de negatieve reserve 
d-patrijsjes slechts in Spiegelschrift „25" en „50" te graveren en 
kon weer verder werken. Geen kostbare nieuwe gravures waren 
nodig, veel tijd werd bespaard en alle onregelmatigheid vermeden. 

Aldus ontstonden de 200 cliché's van de 10, de 200 stuks van 
25 en de 200 van 50 (et) en na de uitboring waren de omlijstingen 
alle identiek, want de gebezigde 3 blanco d-patrijsjes stamden alle 
galvanoplastisch van de zelfde a-gravure, die geen waarde had. 

En verder moeten we aannemen, dat er geen d-tjes zonder 
, waarde meer over waren en dat men, toen men in 1872 weer een 

nieuwe waarde (de 20 voor Indië) nodig had, een geheel nieuwe 
gravure vervaardigde, niet wetende of zich realiserende dat later 
nóg wel eens een aanvullingswaarde nodig zou kunnen zijn. 

Men vervaardigde dus in 1872 een „20", die uitgeboord, type 
II leverde en in 1875 moest men weer van voren af aan beginnen, 
de wederom afwijkende gravure met „15", waarvan de uitgeboorde 
cliché's in type I uitgevoerd bleken te zijn. 

Verbaasd behoeven we werkelijk helemaal niet te zijn, dat men 
na de handige uitvinding met de blanco d-patrijsjes tijdens de 
vervaardiging van de 10 et weer terug viel tot de totale a-gravure 
bij de laatste twee waarden. Want behalve dat dit als gevolg van 
chronologische omstandigheden, als hierboven beschreven, zeer 
wel voor de hand lag, mag men ook niet vergeten dat de galvano-
plastiek bij Enschedé nog maar in de kinderschoenen stond. Men 
was daar nauwelijks verder dan het eerste stadium van experimen
teren: de gravure van de emissie 1869 werd te Parijs vervaardigd 
en de platen (of vormen) dezer drukwerkzegels werden door Van 
Kempen te Voorschoten geleverd; de frankeerzegels van de emissie 
1872 werden geheel door de Staatsdrukkerij te Berlijn verzorgd. 
Hoewel Enschedé in latere jaren de beide laatstgenoemde emissies 
zelf voldoende onder de knie had en verzorgde, dateren de onder-
werpelijke oudste portzegels uit de jaren 1869, 1871, 1872, waar
mee Enschedé dus — en zeker niet slecht — debuteerde ! 

Dat hier en daar nog wel eens iets mis ging en dat bij de ver
vaardiging van de blanco d-patrijsjes tijdens de aanmaak van de 
10 cts-waarde, in 1869 hun aantal, tegenover het grote aantal 
nakomers in de serie (2 waarden origineel, met 4 nakomers) wat 
te krap genomen was en dat in 1872 over het hoofd gezien werd 
om blanco d-tjes te maken (wie kon ook van te voren weten dat 
op de laatste aanvullingswaarde nog weer een allerlaatste volgen 
zou ?) is even begrijpelijk, als excusabel. 

De heer Harzfeld heeft ongetwijfeld op een interessant stukje 
vroeg-Enschedese geschiedenis de aandacht gevestigd. 

Bezoekt de expositie in het 
Postmuseum te 's-Gravenhage ! 
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ËË^ËU m BMEQMUm^ ^AUm^AUQ door H. ZWIJNENBURG 

Groep Ib, têtebêches. 
Werden de keerdrukken van Groep Ia tamelijk nauwkeurig in 

do Yvert Catalogus aangegeven —■ we zagen intussen al, dat hij 
ons bij Denemarken no. 232 reeds in de steek liet — voor Groep 
Ib zijn we in deze catalogus het spoor geheel bijster. Dit is op 
zich zelf niet zo heel erg, want een zelfstandig verzamelaar kan 
het ook heel goed zonder catalogus stellen, maar het blijft toch 
voor verzamelaars, die hun zegels willen registreren van groot 
belang als zij dit op nummering kunnen doen aan de hand van 
een bepaalde leidraad. Voor de meesten blijft het een bezwaar 
ztlf diverse catalogi aan te schaffen en menig verzamelaar is al 
erg in zijn schik als hij over een Yvcrt beschikken kan. Ik zal 
daarom althans voor enkele landen — uitgezonderd voor Neder
land en Overzeese gebiedsdelen, waar de Handelaren catalogus van 
dienst kan zijn — een overzicht samenstellen met Yvertnumme
ring der losse zegels en maak daarbij, ook voor latere groepen, 
gebruik van: Catalogue Illustre „Prinet", Michel Briefmarken 
Katalog, Michel Deutschland Spezial Katalog en Zumstein Europa 
Katalog. 

Opmerken wil ik vooraf, dat het vooral bij Duitsland en België 
voorkomt, dat de tussscnstrook zich bevindt tussen zegels met 
reclameaanhang, zoals we dat zien bij afb. 6, terwijl ook dubbele 
tussenstroken voorkomen. 

Hier volgt nu een opgave over verschillende landen: 

Beieren: Luitpold, nos. 77a en 78a, horizontaal samenhangend. 

België, eveneens 
No. 256a. 
„ 279a, 
„ 280a, 
„ 282a, 
„ 283a, 
„ 284a, 
„ 285a, 
„ 286a, 
„ 287a, 
„ 288a, 
„ 288c, 
„ 337a, 
„ 339a, 
„ 341a, 
„ 401a, 
„ 420a, 
„ 423a, 
„ 425a, 
„ 427a, 
„ 480a, 
„ 528a, 

horizontaal verbonden, 
waarde 1 fr.  j  1 fr.. 

+ 
+ 

25 c. + 25 c. 
35 c. 

5 c. 
10 c. 

5 
10 

type 

35 c. 
40 
50 
60 

c. + 40 c. 
c. + 50 c. 
c. + 60 c. 

70 c. + 70 c. 
75 c. + 75 c. 
75 c. + 75 c. 
10 c. + 10 c. 
25 c. I 25 c. 
75 
70 c. 
10 c. 
25 c. 

75 c. 

+ 70 c. 
+ 10 c. 
+ 25 c. 

35 c. + 25 c. 
70 c.  f 70 c. 
75 c. + 75 

l f r . + 
c. 

1 fr. 

P
aa. 
aa. 
aa. 
aa 
aa. 
aa. 
aa. 
aa. 
aa. 
aa. 
h.h. 
h.h. 
k.k. 
p.p. 
r.r. 
r.r. 
r.r. 
s.S. 
s.S. 
s.S. 

M«*«*MM««I *ÉÉ<i^—**■ ÉÉ t iH n t t t t 

Afb. 4. No. 427a têtebêche met blanco tussenstrook. 

VERZAMELAARS van Poststukken, Stempels, Frankeerstempels, 
Voorafstempelingen Stadpost, Spoorweg en Fiscaalzegels, R 
stroken, sluit U a a n bij d e (62) 
N e d . V e r . v a n P o s t s t u k k e n e n P o s t s t e m p e l v e r z o m e l a a r s 
Rondzendingen, Nieuwtjesdienst Uitwisselingsverkeer, Veilingen 
Verenigingsorgaan ,,De Postzak". Contributie slechts t3 .— 
Ook nietleden kunnen overtollig materiaal inzenden. 
Inlichtingen bij de Secretaris Weesperzijde 91, Amsterdam O. 
Tevens gevr . : Vellinga en Beckhaus Ganzsachenkatalog '38 

l^mffmwri^t 

Afb. 5. No. 256a met rode lijnen op tussenstrook. 

Afb. 6. No. 287a bruine lijnen op tussenstrook en reclame tussen 
têtebêche. 

Denemarken, vertikaal samenhangend: 
No. 210 Waarde 5 öre + 5 öre type s 

„ 213 „ 10 öre + 10 öre „ s 
„ 229 „ 5 öre + 5 öre „ u (zwaan) 
„ 231 „ 10 öre f 10 öre „ u , (nimph) 
„ 232 „ 15 öre t 15 öre „ u , (Andersen) 

»»■»»»»■■»■1 twrvwvwrwfvrw' 

»»«»«»« »*«* 

>•«»»*«»•«««••»*««*•«• • •««< 

M é M 

Afb. 7. 
No. 231 
vertikaal 
verbonden. 
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Duitsland. Horizontaal samenhangend: 
No. 120a waarde 10 pf + 10 pf type Germania 
„ 122a „ 30 pf + 30 pf „ idem 
„ 123a „ 40 pf + 40 pf „ idem 
„ 125a „ 60 pf + 60 pf „ idem 

famfwtwmwmmr'rmmwm^mm'mnf^ 

M A M M k ^ M É M l É l ^ ^ 

Afb. 8. No. 123a Germania type. 

No. 421 waarde 5 pf + 5 pf Nothilpe 1929 
„ 421 idem met reclame verbonden. 
„ 445 waarde 6 pf + 6 pf type xx* (Hindenburg 
„ 448 „ 12 pf + 12 pf „ XX 
„ 490 „ 12 pf + 12 pf „ XX 

Afb. 9. No. 448. Hindenburg, dubbele tussenstrook, 
éénkleurig gestreept. 

!n9i««»«OTii«imi««M««*«««iv*«<^Mnppp 
spiaŷ sjiMpnan 

liéutftiicsKdch 
■ITiir''i * ■ " " " ■  ^  * * ' " * "  ' 

Afb. 10. No. 490. Hindenburg, dubbele tussenstrook, 
tweekleurig gestreept. 

No. 710 b 12 pf + 12 pf Hitlerkop. 

Letland. Horizontaal verbonden. 
No. 37 waarde 10 k. blauw. 
Niet in door mij gebruikte catalogi aangegeven ! / 

Afb. 11. Letland no. 37. 

Nederland. Vertikaal verbonden. 
Handelaren no. 61b 7}4 cent. 

„ Postzegels no. 67b. 
„ id. no. 68b. 

■ •■■•■i«)«l i i i i 

««•»•««•••««•*••**«•««*•« 

tsmsjÊiUtmtMaMtSi 

Afb. 12. Nederland, no. 61B. 

TsjechoSlowakije. Horizontaal verbonden: 
No. 156 waarde 5 h + 5 h type c 

158 
161 
166 
168 
169 

10 h + 10 h 
20 h + 20 h 
40 h + 40 h 
50 h + 50 h 
60 h + 60 h 

c 
c 
d 
d 
d 

' .»—H'»<MJt'»'^y»Tl*'>*^'*l 

»•»*«*«««••«»« ««•««»»«« 

Afb. 13. TsjechoSlowakije, no. 158. 

Zwitserland. Horizontaal verbonden, tussenstrook vertikaal ge
perforeerd. 

No. 290 waarde 5 c | 5 c Pilatus. 
„ 291 „ 10 c I 10 c ChiUon. 
„ 293 „ 20 c t 20 c Gotthardbahn. 

Horizontaal verbonden, tussenstrook m. 3 vertikale rijen kruisen: 
No. 290 waarde 5 c | 5 c Pilatus. 
„ 312 „ 20 c f 20 c Eglise de Castagnola. 
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No. 348 waarde 10 c + 10 c Chilon. 
„ 387 „ 10 c + 10 c Chillon. 
„ 461 „ 5 c + 5 c type s. 
„ 462 „ 10 c + 10 c type t. 
„ 463 „ 20 c + 20 c type x. 

Afb. 14. Zwitserland no. 463. 

Groep Ie têtebêche. 
Vertegenwoordigers van deze groep vinden wij bij Duitsland en 

Zwitserland. Daar Yvert de onmiddellijk verbonden nummers aan
geeft, bepaal ik me tot de vermelding van de nummers met tussen
strook, terwijl ik de enkele met reclame en Andreaskruis bij 
groep II behandel. 

Duitsland. Horizontale verbinding met enkele tussenstrook van 
gekleurde strepen voorzien: 
Nos. 139 en 142 10 + 30 cijfertype. 
„ 142 en 123 30 + 40 cijfer en Germaniatype. 

120 en 122 10 f 30 Germaniatype. 
122 en 123 30 + 40 id. 

„ 123 en 125 40 + 60 id. 

» , inm Ill * Ä S V ^ ^ (*"* ï ^ » i in i^ iy , ) , , , , ,^ fi i „ I 

ÉMMÉÉÉÉM 

Afb. 15. 
No. 139 
en 142. 

Afb. 16. 
No. 142 

en 123. 

ttwtwwwmww*wt9twvttti.tftm99W^rw9wi^W^r9¥ 

Afb. 17. 
No. 123 

en 125. 

De nu volgende nummers zijn allen met gekleurde dubbele 
tussenstrook. 
Nos. 417 en 428 8 | 15 weldadigheid 1928 

422 en 423 8 f 15 weldadigheid 1929 
444 en 449 5 ̂  12 type xx 
483 en 484 1 ) 3 id. 
486 en 488 5 f 8 id. 
483 en 488 1 4 8 id. 
483 en 486 3  j  5 id. 
483 en 490 1 + 12 id. 

• ••i|lll>l«l«Afi||Jtl'*^>**'><S* 
I lp»vjSM|llin3(5 

Afb. 18. No. 483 en 490. 

Nos. 484 en 
485 en 
487 en 
485 en 
490 en 
486 en 
490 en 
488 en 
483 en 
485 en 
705 en 
706 en 
707 en 

487 
490 
488 
483 
484 
487 
488 
484 
487 
487 
706 
708 
709 

709 en 710 

3 + 
4 -f-
6 -t-
4 + 
12 -t-
5 + 
12 + 
12 -f 
1 + 
4 + 
1 + 
3 -f 
4 + 
6 + 

6 
12 
8 
1 
3 
6 
8 
8 
6 
6 
3 
5 
6 
8 

mm 

type XX. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
type ab 
id. 
id. 
id. 

»■■ s pnggrwmrtttfwmftMi 

™ ™ * Htm ~ 

• * ^ * » ^ * « « » » » ♦ » • ^ • • ^ ♦ • « • • » • • » » • • • ♦ ♦ • • « « 

SS a 
S S 

l^***M^MMaM 

Afb. 10. Nos. 705, 706 en 708. 

BOD GEVRAAGD 
voor pim. 400.000 afgeweekte 
en gebundelde postzegels. 

Br. nr. 1583 Advert. Bureau DREXHAGE & DE ZEE, 
Verl. Visserstraat 15, Groningen. (72) 
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|̂ ©INIP©M m iil^Siri ¥il^MMüiL^Äl^S 
Het verzamelen van postzegels ontstond vrijwel direct na het 

uitgeven der allereerste exemplaren, waarmede, zoals U weet, in 
Engeland anno 1840 een begin werd gemaakt. Hoewel wij in onze 
tijd rustig kunnen constateren, dat het mannelijke geslacht onder 
de Philatelisten sterk in de meerderheid is — men spreekt wel over 
postzegelweduwen, maar nooit over postzegelweduwnaren — moet 
toch de eerste publicatie met de wens tot het verzamelen der 
postzegels hoogstwaarschijnlijk wel aan het „zwakke" geslacht toe
geschreven worden, zij het dan ook met een enigszins vreemd aan
doend doel. In het Engelse blad „The Times" versch(.en in 1841 
een advertentie, vermelde, dat een jongedame haar kamer ver
langde te behangen met gebruikte postzegels en daarvoor de hulp 
der lezers inriep. Ik wil niet zo ondeugend zijn met te veronder
stellen, dat zij ook een tentoonstelling van zins was, door vreem
den toegang tot haar kamer te verlenen, nog des te minder, omdat 
er sprake is van een „dressing-room" van meer dan honderd jaar 
geleden ! 

Haar idee sloeg in en het werd een ware rage, zelfs zodanig, dat 
het eveneens in onze tijd nog bekende blad „Punch" er in 1842 
aanleiding toe vond de kwinkslag te lanceren, dat de moderne 
dames er nog meer prijs op stelden om Koninginnehoofden te 
verzamelen, dan die goede oude Hendrik de Achtste. Tot ongeveer 
1850 was het grote mode om het behangsel te versieren met 
artistieke postzegelfiguren. Mij doet dit er even aan denken, wat 
heden ten dage een hectometertje, bekliederd met black- en blue-
pcnnies van de eerste emissie, wel zou kosten. Behielp men zich 
mis''chien ook nog met ongestempelde exemplaren ? Of de jonge 
moeders hun hobby aan de zuigelingen medegaven kan ik niet 
beoordelen, maar in ieder geval begon de schooljeugd van 1850 
giote belangstelling te krijgen voor de zegeltjes. Natuurlijk was 
een exemplaar van een ver verwijderde staat oneindig veel mooier 
en zeldzamer dan één van het eigen land. De Verenigde Staten of 
Brazilië was werkelijk het neusje van de zalm ! Eerst v^cl later 
ging het chauvinisme een rol van betekenis spelen, toen men zich 
ging beperken tot het eigen land met of zonder de tot Let rijk 
behorende koloniën. 

Vanzelfsprekend waren er verschillende per.'tonen, die aanspraak 
maakten op de luisterrijke titel van Eerste Verzamelaar. De heer 
E. S. Gibbons startte in 1854 als veertienjarige schooljongen en 
begon twee jaar later ook zelfs reeds handel te drijven in post
zegels. Zijn grootste rivaal is de heer W. S. Lincoln, die als bewijs 
zijn eerste postzegelboek kon overleggen, waarin geschreven stond: 
,,Collection of Stamps made by W. Lincoln 1854". Volgens de 
aantekeningen in dat boek had hij in 1854 niet minder dan 210 
verschillende exemplaren en een jaar later zelfs nog honderd meer. 
"Werkelijk een imponerend aantal ! De Nederlander M. J. B. Moens 
maakte ongeveer in 1855 een begin met zijn collectie. Behalve 
een zeer bekend deskundige, werd hij op het vasteland de uitgever 
van de eerste periodiek, „Le Timbre-Poste", die uitsluitend aan 
de postzegels gewijd was, verschenen te Brussel, waar hij toen ook 
woonachtig was en bleef. Moens werkte met genoemd blad van 
1863 tot 1900, in welk jaar hij zich terug trok. Nog steeds gelden 
zijn publicaties als voortreffelijk en maatgevend voor de oude 
emissies. 

In Engeland verscheen in September 1862 „The Monthly Intelli
gencer and Controversialist", die wel grotendeels, doch niet uit
sluitend over de philatelic handelde, hetgeen wel het geval was 
met de „Monthly Advertiser", ontstaan op 15 December 1862. De 
eerste Engelse concurrent van betekenis voor Moens was evenwel 
het in 1863 door Dr. C. W. Viner uitgegeven blad „The Stamp 
Collector's Magazine". Viner werd in 1855 in alle eer en deugd 
besmet met de postzegelitus door een vriendin. Hij hielp haar met 
het vervaardigen van een kaart, waarop de postzegels van de 
gehele wereld een plaatsje konden vinden. Men ziet bij onze post
zegelhandelaren wel eens oude postzegels der diverse landen bij 
elkaar op een ingelijst plaatje afgebeeld. Zo zagen omstreeks 1860 
de collecties er ook uit, zij het dan niet achter glas en op tamelijk 
grote kaarten. Op een afbeelding in F. J. Melville's ,;Chats on 
Postage Stamps', aan welk boek ik verschillende gegevens ontleen
de, staat een kaart afgebeeld met 143 zegels van 75 verschillende 
landen, waarvan de namen er onder „geschilderd" zijn. De his

torie vermeldt weer niet of Dr. Viner vijf jaren over zijn vriend-
schapsdienst deed of dat zijn vriendinnetje geen vriendin bleef, 
maar in 1860 begon hij voor zich zelf een collectie aan te leggen. 
Toen reeds, hoewel het aantal postzegels wel iets kleiner was dan 
tegenwoordig, behoorde het tot de vrome wensen om de com
pleetheid te bereiken. Later schreef Dr. Viner: „I remember coun
ting my stamps with much glee when they reached a hundred. I 
saw some collections with two or three hundred and heard of 
one with five hundred". 

De jeugd groeide op, sleepte ouderen mee en zo ontstond om
streeks 1860 te Londen, met als centrum de Birchin Lane, een 
soort ruilbeurs, gefrequenteerd door vele jongens, doch ook door 
dames en heren. In 1863 vermeldde The Stamps Collector's Maga
zine tenminste het verschijnen van één der toenmalige ministers. 
Maar de politie vond deze volksophoping van een honderdtal 
burgers zeker staatsgevaarlijk e n . . . . greep in. Het enige, wat de 
Bobbies bereikten, was, dat het centrum iets uitgebreid werd en 
de jongelui, de dames en de heren, met inbegrip van Zijne Excel
lentie de Minister, stiekum toch ruilden ! Zou het lid van Hare 
Majesteits Kabinet misschien ook wel eens op de uitkijk gestaan 
hebben ? Uit 1861 zijn enkele gezegden opgetekend, afkomstig van 
Birchin Lane: „Ik geef een rode Pruis voor een blauwe Bruns-
wijker". „Heb je een gele Saxer voor me". „Wil je een Rus ruilen 
voor een zwarte Engelse". „Ik zou nog geen Rus voor twintig 
Engelsen willen geven". Zou de Londense politie deze opmerkin
gen soms ook gehoord en daardoor verondersteld hebben, dat er 
een slavenmarkt gehouden werd ? 

Te Parijs heben de verzamelaars elkaar gevonden in de Jardin 
des Tuileries, dus eveneens in de openlucht. Doch al spoedig ver
wierf zich het huis van Madame Nicholas in de Rue Taitbout 
grote vermaardheid als de verzamelplaats van de postzegelmin-
nenden. Men ging zich nl. langzamerhand interesseren voor de 
meer historische en wetenschappelijke zijde, eigenlijk gezegd nog 
zonder dat men er benul van had, wat men ging doen ! 

In Londen komt de eer toe aan de Reverend F. J. Stainforth 
van de All Hallows Staining de fundering te hebben gelegd voor 
de latere Royal Philatelie Society. Hij nodigde de voornaamste 
verzamelaars uit in zijn woning bijeen te komen, stond ze met raad 
en daad ter zijde, gaf voorlichting, liet van zijn gulheid ook wel 
eens misbruik maken en oefende een zekere richtinggevende in
vloed uit op de Philatelie. Uit deze „kleuterschool" — waar alle 
leerlingen elkander waardeerden, zonder op leeftijd te letten — 
ontsproten vele grote I ekendheden, zoals de politicus Sir Daniel 
Cooper, de rechter F. A. Philbrick, K.C., de advocaat W. Hughes-
Hughes, de geneesheer Dr. Viner, de koopman Mount Brown enz. 
enz. Ook werden de Zaterdagavond bijeenkomsten zo nu en dan 
b.,zocht door een jongen, die, reeds zeer snel, geholpen door zijn 
fabelachtige intuïtie, één der grootste van de philatelistische ge
leerden zau worden en wiens naam, Edward L. Pemberton, alom 
befaamd geworden is. In 1869 werd de Philatelie Society opgericht 
met Sir Daniel Cooper als voorzitter en rechter Philbrick aanvan
kelijk als vicevoorzitter en na 1878 als voorzitter. In 1890 ging de 
hamer over in handen van Z.K.H, de Hertog van Edinburgh, de 
latere Hertog van Saxen-Cobürg-Gotha, terwijl Koning George V 
als Hertog van York in Maart 1893 vicevoorzitter en in Mei 1896 
voorzitter werd. 

In „The Young Ladies' Journal" van 27 April 1864 antwoordde 
de zeer vooruitziende redactie op drie ingekomen vragen, dat zij . 
het ruilen van vreemde postzegels niet kon aanmoedigen, aange
zien zij er niets goeds uit zag voortkomen, en tevens: „dit post-
zegeltjes-verzamelen is een manie geweest, die eindelijk aan het 
uitsterven is". Maar in hetzelfde blad, doch nu van 14 December 
1864, schreven die koffiedikkijkers: „Wij hebben de laatste tijd 
niets meer vernomen van de manie om postzegels te verzamelen, 
tot nu plotseling de formidabele kennisgeving per advertentie 
wordt gedaan, dat een amateur zijn collectie wil verkopen. Welk 
bedrag het moet opbrengen ? — niet minder dan 250 Pond Ster
ling !" 

Hoogstwaarschijnlijk betrof het de verzameling van Rev. Stain
forth, die in 1866 overleed. Zijn collectie ging over in het bezit 
van Mr. Philbrick. In aanmerking genomen, dat de Reverend niet 
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bang was om prijzen te betalen voor alles, wat goed en zeldzaam 
was en zijn verzameling de grondslag vormde voor de eerste 
phiiatelistische vergaderingen, ligt het wel voor de hand, dat er 
iets in zat ! Zo had hij, behalve nog vele andere Postmeesters er 
twee van St'. Louis, die nu per stuk ongeveer een waarde vertegen
woordigen van een slordige £ 500. 

Mr. Hughes-Hughes verzamelde van 1859 tot 1874 en gaf in 
totaal gedurende vijftien jaren £ 69 uit voor zijn collectie. Jaren 
lang lag zijn album volkomen vergeten tot hij in 1896 plotseling 
besloot om zijn gehele spulletje, ongeveer 2900 verschillende 
zegels, te verkopen voor £ 3000. Voor de aardigheid zal ik hierna 
achter de te noemen zegels de tegenwoordige waarde tussen 
haakjes zetten. 

In laatstgenoemde verzameling dan bevond "zich de gele Mer-
curius van Oostenrijk ongebruikt (ca. & 130), een 4 et Brits 
Guyana 1856 op blauw (£ 1000), de 12d. zwart Canada onge
bruikt (£ 850), een ongebruikte 4d. rood Kaap de Goede Hoop 
(f 1000), om nog maar niet te spreken over die „gewone" eerste 
uitgiften van Victoria, Trinidad, Mauritius, Frankrijk, Reunion, 
Mexico, Napels, Toscana, Saksen enz., die allen wel een paar 
grijpstuivers kosten. 

Mr. Philbrick verwierf in 1878 de collectie van Sir Daniel 
Cooper voor £ 3000, waarin o.a. de Australische staten zwaar ver-
tcgenwordigd waren. In 1882 echter verkocht Mr. Philbrick zijn 
postzegelbezit, met uitzondering van Engeland, .voor £ 8000 aan 
de Parijzenaar Philippe la Rénotière Ferrari. Moens had aan Mr. 
Po voor een paar Pond Sterling twee gebruikte Post Offices van 
Mauritius geleverd. Verder had Mr. P. de grootste rariteiten niet 
alleen dubbel of in drievoud, doch was hij zelfs doende geweest 
om de platen van die „vodjes" te reconstrueren ! Zo gek was het 
dus niet van hem om acht duizend Pond te vragen, maar nog 
minder onverstandig van Ferrari om het te betalen. 

Philippe la Rénotière Ferrari, wiens ouders reeds verschillende 
nationaliteiten in zich verenigden, begon te verzamelen in het 
jaar 1864, kocht later niet alleen gehele verzamelingen of verza
melingen van verzamelingen, maar zorgde er ook steeds voor pre-

„O, wist ik toch de weg terug, de lieve weg naar Kinderland. . " 
Dit van verlangen sprekende vers van Klaus Groth, dat overigens 
niemand minder dan Johannes Brahms tot toonzetting inspireerde, 
kwam mij in de gedachte, toen ik de ontwerpen voor de bij
zondere postzegelserie „Gelukkige Jeugd" voor de eerste maal zag. 
En evenals mij zal het, nu de postwaarden verschenen zijn, wel 
menigeen vergaan, wanneer hij ze te zien krijgt. Ongetwijfeld 
echter zullen allen bij het aanschouwen door een onstuimig ver
langen naar de mooiste tijd van ons leven gegrepen worden. En 
hoe verder wij er van verwijderd zijn, des te groter zal het 
verlangen zijn. 

Voor de afbeeldingen van de nieuwe bijzondere postzegelserie 
stond het van huis uit vast, dat dit kinderkopjes zouden zijn. Uit 
een kleine wedstrijd trad de bekende grafische kunstenares Edith 
Ranzoni als winnares te voorschijn. Dit oordeel was zeker recht
vaardig: de ontwerpen werden daardoor tegelijk aan een vrouw 
en grote kunstenares opgedragen. Edith Ranzoni liet het er daarbij 
niet op aankomen alleen haar geschikt lijkende kinderafbeeldingen 
zonder onderling verband te scheppen, maar zij wilde ook de 
waarden in zekeren zin door een geestelijke band verbonden 
weten. En zo kwam zij op de wel zinvolle gedachte enige juist 
voor de kinderen zoveel betekenis hebbende feesten als onderwerp 
van haar voorstelling te kiezen en deze waarlijk feestelijke oplossing 
de treffende naam „Gelukkige Jeugd" te geven. Men zal wellicht 
horen aanvoeren, dat dit eigenlijk direct \ oo r de hand lag en 
daarom heus niet zo origineel is. Dat is nu echter altijd zo met 
de juiste gedachte; ze ligt meestal zo voor de hand, dat men ze 
niet vindt. Edith Ranzoni is echter aan de beste inval niet voorbij 
gegaan. 

De grondgedachte was nu geboren, en nu gold het, ze uit te 
bouwen en de gunstigste vorm te verschaffen, ze in een mooie 
compositie vast te leggen. Het kwam de kunstenares doelmatig 
voor, ja als onvermijdbaar noodzakelijk, de Faas- en Kersttijd, de 

sent te zijn voor de eerste keus, wanneer er iets op de markt kwam. 
In 1897 werd er over hem verteld, dat hij een kwart millioen 

aan zijn collectie besteed had. Helaas toonde hij bijna nooit iets 
en slechts enkele philatelisten van zijn tijd hebben het geluk gehad 
een klein gedeelte te zien te krijgen. Naturlijk had hij de unieke 
let Brits Guyana van 1856, de aller zeldzaamste zegel, en tevens 
drie gebruikte (£ 3500) en twee ongebruikte (£ 50000) Post Offices 
van Mauritius. Deze philatelistische Graaf van Monte Christo is 
de eigenaar geweest van de grootste en meest waardevolle verza-
ling, die ooit bijeen gebracht is o f . . . . kan worden. Wat hij niet 
had, was niet waard te bezitten. Hoe karig hij zich tijdens zijn 
leven deed kennen met het tonen van zijn postzegelbezit, toch is 
hij zo nobel geweest om alles testamentair te vermaken aan een 
Postmuseum en wel aan het Berlijnse. Het deel Duits bloed in 
hem was schijnbaar dikker dan dat der andere landen. Hij over
leed omstreeks het einde van de Eerste Wereldoorlog, maar de 
Franse regering was niet van zins om haar aartsvijand zo een 
mooi en kostbaar cadeautje in de schoot te laten vallen. Men legde 
er na de oorlog beslag op en gaf opdracht de collectie ten bate 
van Frankrijks reparatie te veilen. Toen was er de grote kans 
voor de philatelisten om de befaamde Ferrari-collectie te zien, maar 
zij vingen bot. De belangrijkste kavels waren altijd op zicht. Enfin, 
laat ik over die veilingen maar niet vertellen. Genoeg zij, dat 
wanneer Frankrijk toen in dezelfde positie verkeerd had, als na 
de Tweede Wereldoorlog, deze verzameling met het oog op de 
deviezen wel in Londen of New York verkocht zou zijn en onge
twijfeld tegen een veelvoud van hetgene, dat in de Lichtstad 
de opbrengst werd. Het is echter zeer te betreuren, dat het schit
terende object, beschikbaar gesteld voor de gemeenschap, in 
ontelbare onderdelen over de wereld verspreid is geworden. Hoe
wel, wat zou er te Berlijn mee gebeurd zijn, wanneer men zich 
wel aan het testament gehouden had ? De inhoud van het Berlijnse 
Postmuseum, evenals van Wenen, werd door de Nazis in veiligheid 
gebracht in een zoutmijn. De eerlijke vinders zijn echter spoorloos. 
Neen, Frankrijk is toch verstandig geweest met het zich ten nutte 
te maken. 

Sinterklaas en vanzelfsprekend de verjaardag uit de overige feest
en gedenkdagen naar voren te halen. Stroomt uit de eerste drie 
een betovering, waaraan zich ook de groten niet kunnen onttrek
ken — wij vinden in de kindergezichten van Edith Ranzoni ons 
zelf terug en ouders mogen daarin de lieve afbeeldingen van hun 
eigen kinderen aanschouwen —, zijn dit dus feesten van algemene 
aard, zo is de verjaardag wel de meest persoonlijke en mag des
wege, als het meest eigenlijke familiefeest, niet ontbreken. 

Edith Ranzoni is er niet bang van een vanzelf sprekende sym
boliek als kenteken aan te brengen. Hoe dominerend deze uitbeel
ding van de strekking ook menigmaal schijnt te zijn, maatgevend 
is toch het zielsbeleven van de kinderen, dat zich in hun gezichten 
wel het reinst en zonder bedrog afspiegelt. Het is de kunstenares 
gelukt gezichten te scheppen door wier roerende heiligheid wij 
gegrepen blijven staan. 

Alle afbeeldingen zijn ditmaal in een niet bepaald ornamentaal 
te noemen omraming geplaatst. Deze is vrij vlak, rustig, en haar 
enige opschik zijn de goedgevormde letters van de verluchtende 
tekst. De eenvoud van de omraming laat het zegelbeeld het beste 
uit komen. 

Aleer op ieder zegel afzonderlijk iets nader wordt ingegaan, 
kan worden medegedeeld, dat voor de reproductie van de origi
nele ontwerpen de staalgravering gekozen werd. Dat deze aan 
Hans Ranzoni Jr., de echtgenoot van de kunstenares, opgedragen 
werd, zal wel nauwelijks iemand verwonderen. Er zou wel geen 
andere graveur hiervoor in aanmerking kunnen komen. En wan
neer hier van oer-genialiteit gesproken wordt, dan is dat hier 
zeker op zijn plaats. En hiermede moest wel degelijk rekening 
worden gehouden. Wie had dan ook deze „Mensenbloesems", de 
kinderen, beter in gravure kunnen weergeven dan juist deze 
kunstenaar, die de bloemen zo mooi vorm geeft ! 

Opnieuw heeft Hans Ranzoni Jr. zijn virtuositeit — dit woord 
mag in de beste betekenis worden opgevat — in de handtering 
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\ an de graveernaald wel het beste bewezen. Hij moest op een 
beeldvlak van 27 mm. bij 23 mm. de ontwerpen van zijn vrouw 
graveren. Deze onprettig kleine maat verhinderde hem niet de 
gravure in zulk een buitengewone wijze uit te voeren, dat ze de 
hoogste lof verdient. Afgezien van de volkomen overeenstemming 
met het origineel, hetgeen voor de graveur het hoogste gebod is, 
ging het hem ditmaal nog om andere dingen. Er zijn zekere 
hindernissen voor de graveur, waarvan het nemen vrijwel onmoge
lijk schijnt. In dit geval was een der grootste moeilijkheden in de 
graveersteek de zachtheid van de kinderhuid en de schemerende 
glans van het hoofdhaar uit gravure oogpunt — materiaalovht 
zou hier afschuwelijk klinken ■— goed er uit te halen. Ja, deze 
wangen en koontjes van de kleinen en de kleinsten ! Zij zijn van 
een perzikachtige adem overvlogen, onuitsprekelijk teer en zijïg 
gespannen, steeds uitnodigend, een teer vleierskusje er op te druk
ken. Kan zulk een etherische fijnheid met de graveernaald ooit 
gelukken ? of: op welke wijze tovert hij dat blonde lichten in 
het haar, of dat vollere bruin ? Laten we niet trachten in wellicht 
onoplosbare geheimen binnen te dringen, doch laten we er ons 
over verheugen, dat een kunstenaar dit alles ten uitvoer bracht. 
En het kan niet onuitgesproken blijven, dat hij de gehele werking 
bijna feilloos in de zeer zeker subtielste lijngravering bereikte en 
de puntering slechts daar aanwendde waar het anders niet meer 
mogelijk was. Wij komen waarlijk niet tot een einde met het 
roemen van Hans Ranzoni Jr.'s nieuwste kunstige en Handwerk
kundige prestatie. 

En nu weer naar Edith Ranzoni's zegelbeelden ! Reeds in de 
eerste ontvouwt zich de hartelijke liefelijkheid van de kunstenares, 
welke in de andere beelden nog toeneemt. Op het in roodviolet 
gehouden veertiggroschen zegel, „Paashaas" genoemd, is een flinke 
knaap te zien, wiens blonde ronde schedel — het haar werd door 
moessie zorgvuldig gekamt en is vrijwel zo gebleven, wat reeds 
iets zeggen wil bij een jongen — prachtig afsteekt tegen het donker 
van de achtergrond. In beide handen houdt hij zijn Paasgeschenk, 
een mandje met eieren, waarop een werkelijke haas broedt. De 
jongen kan tros zijn op dit uitmuntende geschenk. Bij welke 
kameraad van hem zou dit ook ten naastebij zo groot geweest 
zijn ? Maar zijn blik laat de trots niet recht doorbreken en drukt 
iets van angstige bezorgdheid er over uit of hij zijn schat ook 
gelukkig thuis zal brengen. Want, wie kan het weten wat zulk 
een diertje invalt, in een ogenblik kan het zijn troon verlaten en 
de verte hebben gezocht en wat dan ? Het is dus de zogenaamde 
„bevende" vreugde die de knaap door het geschenk ondervindt. 
Edith Ranzoni heeft dit op zijn mooist tot uitdrukking gebracht. 

Hoe is dit alles door Hans Ranzoni Jr. in graveersteek omgezet ! 
Wanneer wij ons het wijzen op vele afzonderlijke dingen willen 
besparen, om niet te uitvoerig te worden, dan moeten we opnieuw 
tenminste aanbevelen het blonde hoofd van de knaap onder de 
loupe te nemen. Men meent inderdaad iedere haar afzonderlijk te 
kunnen zien. Ik geloof zeker dat meer dan één aanschouwer zulk 
een hoge graad van kunnen als onvatbaar tegenover staat. 

Als een buitengewoon goede inval van Edith Ranzoni, moet haar 
afstand doen aangeslagen worden om op het rode zestiggroschen
zegel, „Sint Nikolaas" genaamd, de heilige zelf te laten verschijnen. 
Ja, zelfs niet eens de zeker duidelijke aanwijzing van het feest die 
ontstaat door de met appelen gevulde schoen, zelfs niet de zach
tere aanwijzing van de in het donker verborgen bisschoppelijke 
staf spreken dit uit. En hier ligt de bijzondere bekoring van de 
oplossing der opgave. Uit de ogen der meisjes is alles af te lezen. 
De jongste kijkt vol onschuld de scène aan, welke zich voor 

haar afspeelt. Er moge komen wat wil, de dood of de duivel, 
in ons geval Nicolaas of Krampus, het kind heeft niets te vrezen. 
Ofschoon het nog aan het lijfelijke bestaan van deze gestalten 
gelooft, kijkt het trouwhartig, daar zij niets aan te brengen heeft, 
doch integendeel, de kleine verwacht beslist een geschenk van 
Nicolaas, daar zij zo braaf geweest is. Geheel anders staat het met 
het oudere zusje. Men kijkt maar nauwkeurig naar haar ogen, daar 
heeft de reflex van het schouwspel een geheel andere spiegeling. 
Deze ogen trachten een mysterieuse zaak eindelijk te doorgron
den. Twijfel aan de echtheid van de aan de Kerst voorafgaande 
gestalten, kwam reeds een paar jaar naar boven, en zo begint het 
geloof daarin machtig te wankelen. Doorborend heft de oudste de 
Hik naar de verschijningen, om misschien toch te uiten, dat achter 
de Nicolaas oom Frans en achter Krampus oom Frits steekt. 

Edith Ranzoni heeft a'dus zowel de leeftijdsverschillen als ook, 
wat zeer gewichtig is, het verschil in reactie op de belevenissen 
physiognomisch vastgelegd. De gehele compositie is van de grootste 
lieflijkheid vervuld. Wat de gravering betreft, wordt bij dit zegel
beeld, hoewel bij een andere gelegenheid reeds van andere dingen 
sprake was, in het bijzonder opmerkzaam gemaakt op de gra"veer
technische doorvoering van de beide ogenparen. 

Onder de vier waarden, hoe zeer ze voor ieder kunstforum 
gelijkelijk er goed zullen afkomen, zal toch het blauwe 1 Schil
ling zegel, „Verjaardag" genaamd, ongetwijfeld voorkeur genieten. 
Het ligt voor de hand en doet het uit kunstoogpunt van het 
zegelbeeld geen afbreuk, dat zijn werking voornamelijk van het 
onderwerp uitgaat. Wij krijgen namelijk van alle kinderen hier 
het jongste te zien, en de hekkesluiters genieten altijd meer dan 
gewone sympathie. En waarom zouden wij deze juist hier niet 
geven, waar een blaasengeltje voor zijn eerste verjaardagstaart 
zit ! Moet ons niet zijn zoet gezichtje, zijn krullen, de wonder
lieve ogen, die blozende bolle wangen, zijn neusje en ach, zijn 
mondje niet gevangen nemen en betoveren ? En het is door 
moessie fijn opgepoetst op zijn verjaardag, helderwit glanst zijn 
jakje. Een beetje krampachtig houdt het zijn lepeltje vast, er op 
wachtend wanneer met de lekkere smulpartij begonnen kan wor
den. Gewis, dit verrukkelijk genrebeeldje van Edith Ranzoni bezit 
dubbele kracht om zich in ons hart te vlijen en ons geheel te 
veroveren. 

De graveur heeft bij de wedergave van dit kinderkopje de 
graveernaald met bijzondere overgave gehanteerd. Hans Ranzoni 
Jr. gebruikte voor bijna alle partijen de lijngravure. Hij maakte 
zich dus de opgave in het geheel niet gemakkelijk, maar wist 
echter waarom hij zulks deed. Slechts zo konden glans en teer
heid van de huid ontstaan, en zo ook slechts het gehele kunst
werk. De lieflijkheid van het origineel is in de gravure niet alleen 
behouden gebleven, maar door hem nog opgevoerd geworden. 

Het zegelbeeld „Kerstmis" genoemd van het 1 schilling 40 
zegel in groene kleur is van een aandachtigstemmige ernst. Een 
Jong meisje kijkt met kinderlijkvrome ogen naar de lichtboom 
op, welke door een dennentakje en een brandende kaars aange
duid wordt. Het heeft de handen indachtig gevouwen, maar het 
gebedje sterft op de lippen bij het aanzien van zoveel glans en 
heerlijkheid. Wederom heeft Edith Ranzoni's kunst een zo vaak 
gestelde opgave volkomen en, wanneer men de vele gevaren daar
van kent, met groot gemak opgelost. Daarmede is aan de rij een 
waardig slot gemaakt. 

De gravure van Hans Ranzoni |r. benut weder alle mogelijk
heden van toongeving. Men bekijkt eens het helder beschenen' 
gelaat van het meisje, het moeilijk tot meesterhoogte op te voeren 
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profiel, het mooivallende haar, in het kort alle afzonderlijke 
dingen, hoe zij zich tot een weldoend en harmonisch geheel 
tezamen voegen. 

Er ZOU over de vier door het kunstenaarspaar Edith en Hans 
Ranzoni Jr. gemeenschappelijk geschapen meesterwerk nog veel 
meer te zeggen zijn, doch mag voor iedere beschouwer nog wat 
speling overblijven om de daarin vervatte kunstzinnige kwalitei
ten op te sporen. In ieder geval moet tenslotte de klemtoon 
gelegd worden op de paradox, dat juist aan een kinderloos echt
paar zulk een buitengewone prestatie te danken is. Maar het was 
dit paar mogelijk zich volledig en met het diepste aanvoelen in 
de geestes en gevoelskring van het onderwerp in te denken. Origi
nelen en graveringen vullen elkander aan, en aan beiden moet de 
palm uitgereikt worden. Edith Ranzoni Is voornamelijk reclame
tekenaarster (van voorname smaak en eenvoudige tendenz). Met 
de zegelbeelden van de thans verschenen serie „Gelukkige jeugd" 
heeft zij haar reclamekracht in dienst van Oostenrijk gesteld, als 
een land hetwelk de kunst steeds heilig was. 

En Hans Ranzoni Jr. droeg weer op eminente wijze bij tot de 
roem van de Coszmannschool, waarvan het ontstaan ook alleen 
maar op onze bodem mogelijk was. 

Jliiyi^PMil^Dil^ 
TER INLEIDING. 

Met enige aarzeling heb Ik het redacteurschap van deze nieuwe 
rubriek op mij genomen. Al ben ik dan ook hoofd ener school 
en al zegt men ook van mij, dat Ik over de nodige philatelistische 
kennis beschik, toch vroeg (en vraag) Ik mij voortdurend af, of 
er toch niet anderen waren, die wellicht beter voor deze taak 
berekend en geschikt zouden zijn. 

Dat Ik tenslotte voor het vriendelijk verzoek van mijn vriend 
Norenburg, onze hoofdredacteur, In opdracht van de Raad van 
Beheer, gezwicht ben, Is In de eerste plaats toe te schrijven aan 
mijn grote liefde voor onze mooie liefhebberij, waarvan juist het 
journalistieke deel mij altijd bijzonder heeft aangetrokken. 

Zo hoop ik dan iedere maand voor de jeugdige —■ maar ook 
voor de beginnende — verzamelaars verschillende algemene en 
bijzondere onderwerpen te behandelen. In mijn functie van voor
zitter ener phllatelistenverenlglng Is mij herhaaldelijk gebleken, 
dat er onder de „ouderen" ook nog heel wat ,.jonge Philatelisten" 
zijn, wie menig punt nog niet geheel helder is. Deze ouderen scha
men zich veelal, om op vergaderingen met die eenvoudige vragen 
voor de dag te komen. In deze rubriek nu zullen zij allicht zo 
af en toe, wat van hun gading vinden. 

Ik doe bij deze een beroep op de verschillende leiders der jeugd
clubs in het land, alsmede op de onlangs In het leven geroepen 
„Contactcommissie voor het philatelistisch jeugdwerk In Neder

Een vraag, die zich opdringt aan Ieder, die de ontwikkeling der 
Philatelie gadeslaat. 

Allerwegen ziet men speciaalverzamelingen samengesteld worden. 
Over de noodzaak (?) daarvan zullen we het niet hebben, maar 
wel over de vraag, hoever gaan wij daarmee ? 

Het oorspronkelijke en tevens het eenvoudigste verzamelen is 
één zegel te bewaren van elke waarde en uitgifte die In omloop 
is gebracht. 

Dit Is m.I. toch altijd nog het meest reële als we ons er mee 
kunnen verenigen, dat de Posterijen nummer één zijn. 
De verstgaande speclalisaltle is die, waarbij alle zegels zonder een 
uitzondering in een verzameling terecht zouden komen. Dit Is 
natuurlijk een absolute onmogelijkheid. Hiertussen ligt het hele 
speciallsatiegebied. 

Eenvoudig specialiseren is dat, waarbij typen en watermerken 
worden betrokken; dat Is nog niet zo moeilijk. Moeilijker wordt 
het verschil In tandingen; men denke bv. aan de tanding 1 1 x 1 1 
van de 35 et Jubileum 1923. 

Nog moeilijker wordt het bij het! verzamelen op verschil in 
papiersoorten. Zeker, de doorsnee specialist verzamelt geribt papier, 

land", om mij met raad en daad ter zijde te staan, mij af en 
toe te berichten, wat zij gaarne behandeld zouden zien, mij op 
mijn vingers te tikken en wat dies meer zij. *) Eventuele lof moge 
voor een schrijver prettig zijn, uw op en aanmerkingen zullen 
echter leerzaam voor hem zijn. Ik zal op deze wijze niet de eerste 
zijn, die al „lerende" leert ! 

Tot slot nog één vriendelijk verzoek aan allen, die mij zullen 
schrijven en op dit schrijven een persoonlijk antwoord verwachten. 
Vergeet ■ nooit het retourporto bij te voegen ! 

En nu alle hens aan dek ! 
K. E. KÖNIG. 

WAT MOET IK ALS BEGINNELING VERZAMELEN? 
Dit Is ongetwijfeld de meest gestelde vraag en terecht. Wat moet 

de beginneling In onze tijd — waarin het aantal zegels schier niet 
meer te overzien Is — verzamelen ? Ik zou die vraag heel kort 
willen beantwoorden: Alles, wat hij maar te pakken kan krijgen ! 
Waarmee ik maar zeggen wil, dat hij zijn gebied vooral niet te 
„eng" moet nemen, vooral niet zoals tegenwoordig nog al eens 
gepropageerd wordt: uitsluitend de zegels van eigen land. 

WH Immers een beginneling — of hij nu jong of al wat ouder 
is — ooit een goed philatelist worden en zijn belangstelling voor 
onze mooie hobby niet verliezen, dan moet zijn verzamelgebied 
de nodige afwisseling en levendigheid bezitten. De geest moet 
a.h.w. steeds met nieuwe en vooral ook andere stof In aanraking 
komen. En hoe groter het gekozen gebied, hoe groter de kans 
Is op nieuwe en andere stof, hoe dieper en alzijdiger echter ook de 
blik van de beginneling zal zijn. 

Het Is dus ten enenmale af te keuren, direct zgn. te gaan „spe
cialiseren". Dat komt later wel ! Specialiseren veronderstelt immers 
een grote ervaring op het gebied der postzegelkunde en dat gebied 
Is heden ten dage zeer uitgestrekt. Het Is bovendien ook onlogisch. 
Een oogarts, een neus, keel en oo'rspecialist heeft ook eerst voor 
gtwoon arts moeten studeren en kon zich eerst daarna gaan 
s'.:tciallseren. Dit geldt In onze tijd Immers van elk gebied, dus 
nok in de philatelic. De beste Philatelisten zijn nog altijd die 
verzamelaars, die eerst de gehele wereld of op zijn minst geheel 
Europa verzameld hebben. 

Mijn raad luidt dus: neemt een zo groot mogelijk gebied en de 
kans, dat Uw animo verflauwt is het geringst. Neemt men een 
te klein gebied, dan Is de kans, dat men vastloopt zeer groot. Ik 
heb dat aan den lijve ondervonden en ben derhalve naast mijn 
gespecialiseerde verzamelingen begonnen met een verzameling 
„religieuze voorstellingen", om op deze wijze met de gehele wereld 
in contact te blijven. 

*) Mijn eerste vraag aan de leiders van de jeugdclubs Is deze: 
Is het juist (of vindt U het zelfs gewenst) om in deze rubriek ook 
biidragen van jeugdige verzamelaars op te nemen ? Mag Ik op 
vele met redenen omklede brieven rekenen ? 

krijtpapler enz., maar dit zijn slechts enkele verschillen. Andere 
verschillen zijn dun papier en dik papier. En hier komen we op 
glad Ijs. 

Als de verschillen groot zijn, voelen we aan het zegel of het 
op dun of dik papier gedrukt Is. Mag een verzamelaar hier tevre
den mee zijn ? In de handel Is het gebruikelijk papier o.a. op m2 
gewicht te kopen. Zo hebben we papier van 80 g/m2 en van 100 
g/m2. Dit is een reëel handelsverschil. Is het ook van belang voor 
dt verzamelaars? Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, 
i> de onmiddellijk volgende vraag: Hoe kan een verzamelaar dit 
constateren? En dan moet Ik hierop antwoorden, dat dit niet 
doenlijk Is, mede omdat zekere toleranties toegestaan zijn bij de 
als doorsnee geldende gewichten. Dus werkelijke verschillen, die 
aan het zegel niet te constateren zijn. 

Nu ' t verschil in papiersoorten. Ook hier doen zich tal van 
moeilijkheden voor. Lompenpapier, zacht papier vindt men aange
geven voor verschillende uitgiften. Daarmee zijn we er niet. Alleea 
miscroscopisch en chemisch onderzoek kunnen uitkomst geven. 

Chemisch onderzoek is om twee redenen '■.let goed mogelijk. Ten 
eerste omdat daar het zegel aan opgeofferd wordt en ten tweedi. 

IH!©i ^m ©AÄIi^ WlIJ) l^iïï SiPiCflÄlLflSE^iN § door Ir H. j . w. REUS 
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omdat er maar een heel enkele verzamelaar tevens papierspecia
list is. 

Onderzoek in Uviol licht laat vaak zeer sprekende verschillen 
zien. 2o bezit ik de 23^ et Nationaal Hulpzegel op papier, dat 
in Uviol licht grauwig kleurt en op papier dat sterk fluoresceert. 
Inderdaad een groot verschil, dat wijst op een essentieel verschil 
il", papiersamenstelling en dat bij één oplage. Moeten we hierin 
nu ook specialiseren ? Er zijn maar weer weinig verzamelaars, die 
dit hulpmiddel tot hun beschikking hebben. 

Nu nog de kleur. Bezien we de 10 et Konijnenburg van de uit
gifte 1945, dan is er weinig verschil in kleur bij de opeenvolgende 
oplagen waar te nemen. In Uviolicht zien we zeer belangrijke ver-

. schillen, die er op wijzen, dat andere grondstoffen gebruikt moeten 
zijn voor de bereiding van de verf van de diverse oplagen. 

Anderzijds komt het ook voor, dat men meent kleurverschillen 
waar te nemen, die er inderdaad zijn, doch die te danken zijn bv. 
aan het verslijten van de drukcylinder, het minder diep geëtst zijn 
of misschien aan de toevoeging van verdunningsmiddel aan de verf 
gedurende het drukken. 

In Uviollicht is geen verschil waar te nemen. Is er nu verschil 
of niet ? Naar mijn mening beslist niet. 

Waar trekt men nu de scheiding ? Waarde lezers, ik heb U 
tot nog toe geen antwoord op de vraag in het opschrift gesteld, 
gegeven. Ik zou kunnen zeggen, ik laat ieder vrij om te verzamelen 
wat hij wil, maar daarmee hebben we geen leiding gegeven. Gaarne 
zou ik algemene richtlijnen willen geven van wat gewenst is en 
wat niet. Helaas zie ik daar geen kans toe en verzoek diegenen, 
die daar lust toe hebben hun oordeel kenbaar te maken, waarna 
we het resultaat zullen bespreken en misschien gezamenlijk iets 
Zilien bereiken. 

ïïii^ïïOOI^SirillDIFa^iilNI 
De Postzegelvereniging „Roermond" is voornemens op 23, 

24 en 25 April a.s. in de Hendrik Luytenzr.len van het Gemeente
museum te Roermond een nationale tentoonsteUing te organiseren, 
waarvoor enige medailles beschikbaar worden gesteld voor de 
beste inzendingen. 

Behalve een speciaal tentoonstellingscomité heeft zich ook een 
Ere-comité gevormd, waarin o.m. de heer Burgemeester van Roer
mond en enige andere notabelen zitting hebben genomen. 

Aangezien deze vereniging nog niet bij de Bond is aangesloten, 
zouden op grond van de bepalingen van het Tentoonstellingsregle
ment van de Ned. Bond de leden van de bij deze Bond aange
sloten verenigingen op generlei wijze aan deze tentoonstelling 
mogen medewerken. Daar door het bestuur van de Vereniging 
inmiddels een aanvrage bij het Bondsbestuur is ingediend, teneinde 
als lid van de Bond te worden toegelaten, is door het Bonds
bestuur ontheffing verleend van de betreffende verbodsbepalingen 
en kan dus een ieder aan deze tentoonstelling deelnemen, zonder 
met dit reglement in conflict te komen. 

Wij hopen te zijner tijd op deze tentoonstelling terug te komen. 
* j . * 

De Vlaamsche Bond van Postzegelverzamelaars zendt ons een 
opwekking tot bezoek van de Tweede Philatelistendag van de 
V.B.P. welke gehouden wordt in samenwerking met de V.B.P. 
Brugge, die daartoe in de Stadshallen een postzegeltentoonstelling 
organiseert op 16 t / m 19 April a.s., te Brugge. Een en ander 
gaat vergezeld van een opwekking tot bezoek aan al het oude 
schoon dat deze stad ver buiten de landsgrenzen bekend heeft 
gemaakt. Op de tentoonstelling zal een speciaal postkantoor ter 
afstempeling gebruik maken van een speciaal-stempel met de 
wapens van de stad Brugge, terwijl speciale kaarten en enveloppen 
van deze afstempeling voorzien aldaar te koop zullen zijn. Tegen 
inzending van 3 antwoordcoupons wordt door de V.B.P. Vrijheid-
straat 74, Assebroek, Brugge, een dergelijke kaart of enveloppe, 
van het speciaal-stempel voorzien, toegezonden. 

CITEX-PARIJS 1949. 

Wij ontvingen het Ie nummer van de mededelingen omtrent 
deze tentoonsteUing, welke van 1 tot 12 Juni te Parijs zal worden 

gehouden als onderdeel van de herdenking van het feit, dat 100 
jaar geleden in Frankrijk de postzegel haar intrede deed als fran-
keermiddel. Behalve enige aanwijzingen bevat dit nummer de 
tekst van het tentoonstellingsreglement van de F.I.P., zoals dit op 
25 Augustus 1948 te Bazel werd aangenomen, alsmede het Bij
zonder reglement voor de Citex-Parijs 1949, ter uitvoering van 
art. 32 van het F.I.P.-reglement, terwijl een opgave van klasse
indeling en secties deze eerste mededelingen besluit. 

LONDEN. 
INTERNATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING. 

Ook van deze tentoonstelling, welke van 6 tot 13 Mei 1950 zal 
worden gehouden onder patronage van de koning van Engeland, 
in de grote zaal van het Grosvenor House te Londen, ontvingen 
we reeds thans een prospectus, waarin comité's worden vermeld 
en reglementen en klasse-indeling zijn opgenomen, alsmede diverse 
inlichtingen. Bij de comité-leden aangewezen door de Royal Phi
latelie Society, treffen wij ook de naam aan van Major A. Walker, 
wiens Londense brief in ons vorige nummer zijn medewerking 
aan ons blad opende, terwijl we onder de Jury-leden, welke bereids 
hun medewerking hebben toegezegd, o.m. aantreffen onze Neder
landse expert Mr. W. S. Wolff de Beer. Opmerkelijk is het, dat 
bij de klasseindeling Nederland is ingedeeld in de groep Oostenrijk 
en/of Lombardije en Venetië, Duitsland, Duitse Staten, Grieken
land, Nederland, Italië en Italiaanse Staten, terwijl België met 
Frankrijk een afdeling vormt en Luxemburg is ingedeeld bij Dene
marken, Finland, Noorwegen, Portugal, Rusland, Russische Levant, 
Servië, Zweden en Turkije ! Een Benelux-gedachte -ligt hieraan 
zeker niet ten grondslag en deze combinatie doet voor ons, 
Nederlanders, wel iets vreemd aan ! 

iOil^Wii^BCil^ « irO^PSCIHiî DFIil̂  
CATALOGUS NEDERLAND EN ZIJN OVERZEESE 

GEBIEDSDELEN. UITG. HEKKER'S POSTZEGELHANDEL C.V. 
ROKIN 10. AMSTERDAM-C. PRIJS ƒ0,90. 

In 68 bladzijden met een stevige omslag is deze catalogus een 
handig boekje om steeds bij de hand te hebben als men van plan 
ia postzegels van Nederland of de Overzeese Gebiedsdelen te kopen, 
temeer waar de prijzen vrij goed aan de winkelprijzen aanpassen 
et' dus een goede handleiding om te duur kopen te voorkomen. 
Voor de speciaal-verzamelaar is dit werkje natuurlijk niet uitge
breid genoeg, maar de niet specialiserende verzamelaar heeft er 
zeker voldoende aan. Een enkele v. aag zal zich wel eens voordoen, 
want waarom vindt men bij Nederland 1876 wel de nummers 32a 
en 33a en geen nummers 30a en 31a ? Maar dit zijn maar onder
geschikte kwesties, die de catalogus geen afbreuk doen. 

STANLEY GIBBONS' POSTAGE STAMP CATALOGUE 1949 
PART VI. FOREIGN COUNTRIES. FRENCH COLONIES AND 

P.O.'S W I T H SYRIA ETC. STANLEY GIBBONS LTD. 
391 STRAND. L O N D O N . W.C. 2. 

Dit 6e deel, omvattende 172 bladzijden druks, behandelt alle 
Franse kolonies en postkantoren in enkele landen. Na de bespre
king van het vorige deel (Zuid-Amerika) behoeven we liier niet 
veel aan toe te voegen. In de voorrede lezen we, dat deze in 
meerdei e delen verdeelde uitgave een soort nood-uitgave is en 
de meeste gebruikers dezer catalagus wel de oude drie-delige inde
ling zullen prefereren. Laat ons eerlijk zeggen, dat juist deze in 
meerdere delen verdeelde catalogus ons veel aangenarner is en 
handig in het gebruik. De verkleining van de zegels tot % van 
de ware grootte doet geen afbreuk aan het geheel, daar ze aan 
duidelijkheid vrijwel niet hebben ingeboet. Jammer is het dat 
de delen niet allen tegelijk verkrijgbaar zijn, en het 3e deel, de 
LT.S.A., niet meer te krijgen is. Over de inhoud behoeven we na 
onze aanbeveling van het vorige deel zeker niets meer te zeggen, 
daar dit deel in niets onderdoet voor haar voorgangster. 

Illlllllllllllllllllll Illllllllll Illlllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllMlIIIIIIIIIIIIIMlIIIIIIIIIIIIInlIIIIIIIIIIIIIMlIIIIII 
F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 
lllllli"<ii|||llllllii">ll||||||{|l|ii>illi||||{|||iniiii|||||||||ii iiiiiiiiiliKiiiiiHiilllllMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiijiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii, 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE APRIL 1949 

UITSLAG 43e PRIJSVRAAG. 
Hierbij geven we de uitslag van de laatste prijsvraag, welke door 

Dr. van Gittert als onze rubriekredacteur werd verzorgd en hoe
wel het voor hem misschien minder aangenaam was nog zoveel 
oplossingen te moeten nazien, stemt het toch prettig dat diens 
werk ook ditmaal zo zeer in de belangstelling van onze lezers 
heeft gestaan, getuige het grote aantal inzendingen. Wij danken 
de heer Dr. van Gittert dan ook op deze plaats nogmaals, voor 
de vele aangename verpozingen, die hij onze lezers op philatelis
tische wijze heeft geschonken en wensen hem volkomen herstel 
van gezondheid toe. 

DE HOOFDREDAGTEUR. 
De belangstelling voor deze prijsvraag was zeer groot; niet 

minder dan 340 oplossingen kwamen binnen. 
De oplossing luidde: 
COUR PERMANENTE DE JUSTIGE INTERNATIONALE. 
In verband met het grote aantal oplossingen werd het aantal 

prijzen ditmaal verdubbeld. 
Prijswinnaars zijn de heren; H. S. Bogaardt, Bloemendaal; P. 

van Bommel, Sittard; G. H. Breikers, Treebeek (L.); A. E. Brunft 
de Rochebrune, Breda; W. M. Gools, Bavel (N.B.); A. J. Everts, 
den Haag; H. G. Hengstmangers, Middelburg; P. G. v. Kampen, 
den Haag; H. F. Koppers, den Haag; D. Kuiken, Drachten: H. J 
E. MoU, Schiedam; R. Otten, Maastricht; H. W. Pietersma, 
Groningen; J. A. Pabon, Goevorden; P. A. Plaatsman, Delft; 
G. J. Ros, Groningen; J. J. O. Schaap, Assen; L. J Struyk, Noot
dorp; R. H. H. WehmöUer, Amsterdam-W.; G. Wondergem, 
Vlissingen. 

P. H. VAN GITTERT. 

ZOGENAAMDE REPUBLIEK INDONESIA POSTZEGELS. 
In de Amerikaanse phiiatelistische pers troffen we enkele mede

delingen aan over de uitgifte van een serie postzegels dragende de 
landaanduiding „Republik Indonesia", welke zegels thans op de 
philatelistische markt voor niet veel geld te koop zijn. 

In Linn's Weekly Stamp News van 14 Februari j.l. troffen we 
reeds een artikeltje aan, waarin een brief werd weergegeven van 
Basoeki Djatiasmoro, assistent bij de financiële- en handels-ver
tegenwoordigende gevolmachtigde gezant van de Republiek van 
Indonesia. Deze brief was verzonden door het New-York Gity-
bureau van de republiek aan de Wallstreet 40, New-York 5 N.Y. 

In deze brief wordt Mr. H. J. Frederiks, hoofd van de Neder
landse informatiedienst voor de Koloniën in New York aange
vallen, voor wat betreft de door hem verspreide mededeling, dat 
de postzegels van de republiek alleen maar waarde hebben in haar 
eigen gebied en niet voor de internationale post. Er wordt aange
voerd dat de republiek al de facto door verschillende landen, waar
bij ook Nederland, is erkend. Na enige politieke beschouwingen 
wordt verder aangevoerd, dat de door Nederlandse postautori-
teiten in Indië uitgegeven postzegels geen waarde hebben in de 
buiten de door de Nederlanders bezette gebieden, welke laatste 
10 millioen inwoners hebben, tegenover 60 millioen in de andere 
gebieden. Hoewel de republiek niet is aangesloten bij de Interna
tionale Post Unie, hebben haar zegels evenveel waarde als die van 
andere, niet daarbij aangesloten landen. Bovendien werden en 
worden Indonesische postzegels in internationale postruil gebruikt. 
Ondanks de drie-jarige blokkade, werden toch brieven met repu
blikeinse zegels overgebracht naar landen in Zuidoost-Azië. De 
eerste postzegels werden gemaakt door het overdrukken van op 
de Japanners e a de Nederlanders veroverde postzegels. Later 
werden postzegels in Indonesia gelithografeerd. Deze zegels zijn een 
herdenking van 17 Augustus 1945, de dag waarop het koloniale 
juk werd verbroken. De nieuwe serie van 15 December 1948 geeft 
afbeeldingen van republikeinse leiders. 

In het nummer van 14 Februari j.l. van hetzelfde blad vinden 
we een beschrijving van laatst gemelde zegels. Het zijn 12 zegels 
alle voorzien van de vermelding „Staatsdruckerei Wien", waar deze 

zegels dan ook gedrukt schijnen te zijn. Echt gebruikt waren deze 
zegels nog niet bekend. De afbeeldingen zijn: 

1 sen. Landkaart van Indonesia. 
2 sen. Soldaat op wacht. ' x 
Zyi sen. Groep van het Indonesische leger en portret van gen. 

Soedirman. 
3 sen. Indonesische landarbeider. 
33̂ 2 sen. Sjahrir en Jefferson (de laatste de bekende Amerikaan 

Thomas J.) 
4 sen. Landschap op Sumatra. 
5 sen. Motorpolitie en portret van Sukanto (politiechef). 
714 sen. Rode Kruis-zuster en gewonde soldaat. 

10 sen. Maramis en Hamilton (de laatste de bekende Ameri
kaan Alexander H.) 

15 sen. Herstelwerkzaamheden. 
1714 sen. Hadji Agus Salim en Benjamin Frankhn (de laatste de 

bekende Amerikaan). 
20 sen. Rode Kruis-vliegtuig van India. 
Voorts werden nog een drietal zegels uitgegeven in lang formaat 

ter herdenking van de tegenstand tegen de Nederlandse blokkade. 
Deze zegels zijn: 

15 sen. Havenarbeiders een schip ladende. 
25 sen. Landkaart van Indië. 
60 sen als 15 sen. 
Wij behoeven onze lezers in deze zeker geen advies te geven. 

Zij lezen ook maar eens de in dit nummer opgenomen „Brief uit 
Londen". 

g Hf il 
TER N A V O L G I N G ! 

De Philippijnse Philatelistische Vereniging heeft zich officieel 
een tegenstander verklaard van het verzamelen van ongebruikte 
postzegels met volle gom. Zij constateert, dat het in vele landen 
practisch onmogelijk is, zegels met originele gom te bewaren en 
hoopt, dat de verzamelaars op de gehele wereld geen verschil 
meer zullen maken, óók niet in de waardebepaling, tussen post-
frisse en ongebruikte zegels zonder gom en dat de catalogi en 
veilinghouders de gom niet meer afzonderlijk zullen aanduiden. 
Zij wijst op de tegenwoordige toestand, die tot allerlei misstanden 
en vervalsingen leidt. 

Bravo ! Wanneer volgt de Nederlandse Bond ? Het zou tevens 
aan de waanzin van „eerste plakkers" e.d. een einde maken. Wij 
verzamelen uiteindelijk postzegels en geen gom ! Om van de node
loze verkorting van de levensduur van onze dierbare zegeltjes 
maar niet te spreken, waarop de gom niet straffeloos de gelegen
heid krijgt voortdurend in te werken ! Uit egards voor de vol
gende geslachten: in het water met onze zegels met volle gom, 
gedeeltelijke gom, eerste plakker, tweede plakker, gomresten en 
welke stadia van lijmige achterzijde er nog meer mogen voor
komen ! En de wereld zal een „tulpenhandel" minder rijk zijn ! 

Dr. E. A. M. SPEIJER. 

Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
Raad van Beheer: secr.: H. G. van de Westeringh, Willem de 
Zwijgerplantsoen 1, Tuindorp-Utrecht. 
Hoofdredacteur: J. C. Norenburg, Bergselaan 101a, R'dam-N. 
Administateur: E. J. van der Flier, Maatschappij Dordrechtstr. 5, 
Dordrecht; postgiro 344900. 

Nederlandsche Bond van Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: J. G. Norenburg, Bergselaan 101a, Rotterdam-N. 
Bondsraad: secr. A. Starink, Kastanjelaan 4, Lunteren. 
Bondskeuringsdienst: Hoofd: J. Poulie, de Lairessestraat 46, 
Amsterdam-Z. 
Bondsinformatiebureau: Beheerder: Mr. C. M. Loef, Boskoop. 
Bondsvertegenwoordiger voor het ruilverkeer met het buiten
land: J. G. J. Polling, Waaiersluis D 42, Haastrecht; tevens 
Bondspenningmeester, postgiro: 133182. 

1. 2. Philatelistenvereniging „Amersfoort". 
Secr.: J. G. K^ijnstra, Stephensonstraat 37, Amersfoort. 
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1.2.3. Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Assen". 
Secr.: J. de Pauw, Venestraat 43, Assen. 

1. Philatelistenvereeniging „Baarn". 
Secr.: O. H. W. Krüsel, Ferd. Huycklaan 35, Baarn. 

2. Postzegelvereniging „Bergen op Zoom". 
Secr.: J. C. F. Op den Beek, van Hasseltstraat 16, 
Bergen op Zoom. 

1.2.3. Postzegelvereniging „Breda". 
Secr.: J. H. van Wermeskerken, Minister Nelissenstraat 
21, Breda. 

1. Postzegelvereeniging „Brussum-Hoensbroek". 
Secr.: P. v. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenradf. 

1. Postzegelvereeniging „Contact Schept Kracht" te Amster
dam. 

Secr.: P. C. Korte weg, van Doornlcklaan 2, Bennebroek. 
1. Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 

Secr.: J. A. v. d. List, Delfgauwseweg 199, Delft. 
Aid. Maassluis: Secr. S. C. Dijkhuizen, Taanstraat 2, 
Maassluis. 

1 Vereniging van Postzegelverzamelaars „Dordrecht". 
Secr. P. C. v. Heusden, Alexanderstraat 7, Dordrecht. 

1.2. Philatelistenclub „Eindhoven". 
Secr.: J. Dolhain, de Genestetlaan 5, Eindhoven. 

1.2. Enschedesche Philatelisten Vereeniging. 
Secr. A. H. Soetekouw, C. J. Snuifstraat 18, Enschede. 

1. 2. Postzegelvereniging „De Fivel" te DelfzijL 
Secr.: C. Roggenkamp, M. H. Trompstraat 62, Delfzijl. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Friesland". 
Secr. N. Feenstra, Leeuwarden. 

1.2. Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe", te 
Arnhem. 

Secr. Jhr. G. A. de Bosch Kemper, Van Pallandstraat 21, 
Arnhem. 
Afd. Arnhem: Secr.: Mej. G. M. W. Veering, Ernst 
Casimirlaan 56, Arnhem. 
Afd. Ede-Wageningen: Secr.: J. W. v. d. Toorn. Ber
kenlaan 18, Ede. 
Afd. Nijmegen: Secr.: F. J. A. Pantus, Groenestraat 17, 
Nijmegen. 
Afd. Velp: Secr.: A. F. Sanders, Burg. Brandtlaan 1, 
Velp (Gld). 
Afd. Zevenaar: Secr. J. Rosenberg. Markt, Zevenaar. 
Afd. Zutphen: Secr.: J. M. Vos, Jan Steenstraat 10, 
Zutphen. 

1. 2. Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Gouda". 
Sec: D. Palsgraaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

1. 2. Haagsche Philatelisten-Vereeniging. 
Secr.: G. J. Stoop, Thorbeckelaan 236, 's-Gravenhage. 

1.2. Philatelisten-Vereeniging „Groningen". 
Secr.: A. C. Sietinga, Gratamastraat 23, Groningen. 

1.2. Nieuwe Philatelisten Vereeniging N.P.V. te Groningen. 
Secr.: J. H. Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

1. 2. Postzegelvereeniging „Heerlen". 
Secr.: Th. B. B. Siemers, Abertstraat 79, Heerlen (L.) 

1.2. Philatelisten Vereniging „Helder" te Den Helder. 
Secr.: L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 

1. 2. Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr.: J. Knapen, Eikendreef 41, Helmond. 

1.2.3. 's-Hertogenbossche Vereniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr. J. Grijns, Loonsebaan 68, Vught. 

1.2. Postzegelvereeniging „Hilversum en Omstreken" te Hil
versum. 

Secr.: G. v. d. Broek, ten Katelaan 5, Hilversum, 
j . 2. Vereniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia" te. 

Amsterdam. 
Secr.: A. D. Aeijelts, Nie. Maesstr. 47 bv., Amsterdam-Z. 

1. Kennemer Postzegelclub. 
Secr. H. v. d. Groen, Alkmaarseweg 236, Beverwijk. 

2. 3. Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: G. M. Minnema, Boerhavelaan 41, Leiden. 

1.2. Nederlandsche Philatelisten Vereeniging „Op Hoop van 
Zegels" te Haarlem. 

Secr.: M. W. van der Koog, Leidsevaartweg 129, 
Heemstede. 

1.2. ' Internationale Vereeniging „Philatelica" te 's-Gravenhage. 
Secr. J. A. C. Achilles, Zuiderparkl. 249, 's-Gravenhage. 
Afd. Aalsmeer: Secr.: A. Filius, Uiterweg 199, Aalsmeer. 
Afd. Amsterdam: Secr.: A. Th. C. Siebbeles, Trans
vaalstraat 68 III, Amsterdam. 
Afd. Deventer: Secr.: T. v. Heuvel, Brinkgeverweg 29, 
Deventer. 
Afd. Driebergen: Secr.: G. de Vries, Burgemeesterpark 
12, Driebergen. 
Afd. Enkhuizen: Secr.: J. Reekers, Westerstraat 76, 
Enkhuizen. 
Afd. Goes: Secr.: P. J. W. v. d. Dries, Westsingel 81a, 
Goes. 
Afd. 's-Gravenhage: Secr.: C. J. H. van Dort, Schuyt 
straat 194, 's-Gravenhage. 
Afd. Haarlem: Secr.: J. Elsenbroek, Muiderslotweg 117, 
Haarlem. 
Afd. Harderwijk: Secr.: S. S. Schilderman, Scheeps-
singel 3, Harderwijk. 
Afd. Oosterhoogebrug ('t Kabinetstuk): Secr.: G. J. 
Minholts, A 175 Oosterhoogebrug (G.) 
Afd. Langedijk: secr.: P. Eecen Pz., Oosterstraat 43, 
Noordscharwoude. 
Afd. Maastricht: secr.: J. A. Dries, Noormannensingel 
28, Maastricht. 
Afd. Rotterdam-Zuid: Secr.: L. Wildeman, Bollenland 
4, Rotterdam-Z. 
Afd. Soest: Secr.: J. van de Ven, Steenhoffstraat 23, 
Soest. 
Afd. Tiel: Secr.: J. Th. J. W. Vermolen, Westluidense-
straat 57, Tiel. 
Afd. Utrecht: Secr. R. Pisa, Mgr. v. d. Weteringstraat 
93, Utrecht. ' 
Afd. Venlo: Secr.: E. Heijting, Herungerweg 9, Venlo. 
Afd. Venray: Secr. V. H. I. M. Janssen, Bongerdstraat 
3, Venray. 
Afd. Vlissingen: Secr.: J. S. Weerpas, Singel 176, Vlis-
singen. 
Afd. Walcheren: Secr. A. K. v. Wiggen, Nadorstweg 8c, 
Middelburg. 
Afd. Zeist: Secr.: J. Passman, Roemer Visserlaan 65, 
Zeist. 
Afd. Zwolle: Secr.: S. Hoff, Anemoonstraat 54, Zwolle. 

1 2. Amsterdamse Vereniging „De Philatelist". 
Secr.: K. Buiter, Marathonweg 40 hs, Amsterdam-Z. 

1.2.3. Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist" te 
Geleen. 

Secr.: V. M. Stevens, Kerkstraat 6a, Puth-Schinnen. 
1. Dordtse Luchtpostclub „De Postjager". 

Secr.: A. L. Blonk, Zuidendijk 32 U, Dordrecht. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

Secr.: Ir. J. M. Böseken, Kerkstraat 15, Goor (O.) 
Afd. Alkmaaar: Secr. J. P. Lienesch, Kennemersingel 3, 
Alkmaar. 
Afd. Alphen aan de Rijn: Secr.: H. Verschuur, Steek-
terweg 146, Alphen a/d Rijn. 
Afd. Amsterdam: Secr.: Ed. Verff, Maasstraat 20II , 
Amsterdam-Z. 
Afd. Apeldoorn: Secr.: J. J. Dauma, Hoenderparkweg 
13, Apeldoorn. 
Afd. Arnhem en Omstreken: Secr.: Jhr. G. A. de Bosch 
Kemper, van Pallandtstraat 21, Arnhem. 
Afd. Batavia: Secr.: N . F. J. Swarts, Secretarieweg 2, 
Batavia. 
Afd. Boskoop: Secr.: B. H. v. Leuwen, Reijerskoop 
96, Boskoop. 
Afd. Castricum: Secr.: A. M. L. v. Delft, Dusseldor-
perweg 97, Limmen. 
Afd. Dordrecht: Secr.: G. Spalter, Maartensgat, Dor
drecht. 
Afd. Geldermalsem: Secr.: C. J. Krul, Markt 68, Buren. 
Afd. Gooi- en Eemland: Secr.: P. J. M. Boel, Bosboom 
Toussaintlaan 63. Hilversum. 
Afd. 's-Gravenhage: Mr. G. W. A. de Veer, Waals-
dorperweg 80, 's-Gravenhage. 
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Afd. Haarlem: Secr.: J. H. Geerling, Cesar Francklaan 
13, Heemstede. 
Afd. Krommenie: Secr.: S. N. Luttik, Oranjestraat 3, 
Wormerveer. 
Afd. Leiden en Omstreken: Secr.: Dr. J. A. W. Groe-
newegen, Johan de Wittstraat 49, Leiden. 
Afd. Nijmegen: Secr.: J. F. de Vries, Frans Halsstraat 
23, Nijmegen. 
Afd. Twente (gevestigd te Hengelo): Secr.: Ch. A. 
Struyck, Grotestraat 104, Almelo. 
Afd. Vlaardingen: Secr.: P. J. Slangen, Merellaan 45, 
Vlaardingen. 
Afd. Voorburg (Voorburgse Postzegelverzamelaars 
Vereniging): Secr.: D. H. Vrugtman, Tulnluststraat 6, 
Voorburg. 
Afd. Voorschoten: Secr. Mr. F. C. R. Drossaart Bent-
fort, Leidseweg 180, Voorschoten. 
Afd. Wassenaar (Postzegelclub „Wassenaar"): Secr.: 
W. M. Lankhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar. 
Afd. West-Friesland, gevestigd te Hoorn: Secr.: G. J. 
Stap, Tweeboomlaan 151, Hoorn. 

Nederlandiche Vereeniging van Poststukken en Poststem
pelverzamelaars. 

Secr.; J. Dekker, Weesperzijde 91 I, Amsterdam-O. 
Postzegelvereeniging „Roosendaal". 

Secr.: J. P. M. Smeekens, Boulevard Antverpia 7. 
Roosendaal. 

Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging. 
Secr.; G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotterdam-C. 

PhHatelistenclub „Rotterdam" 
Secr.: A. J. van Senus, Terbregseweg 12, Rotterdam-N. 

1 2. 3. Postzegelvereeniging „Santpoort". 
Secr. W. Merten, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Sportvereniging S.H.E.L.L. te Amsterdam. 
Secr.; D. C. Kets, Badhuisweg 3, Amsterdam-N. 

Eerste Surinaamse Philatelisten Vereniging te Paramaribo. 
Secr.: Mej. N. Nahar, Kerkplein 1, Paramaribo (Sur.) 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg". 
Secr.: Mevr. T. Boender-van Bommel. Ringbaan Oost 
333, Tilburg. 

1.2.3. Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. 
Secr. H. G. v. d. Westeringh, Willem de Zwijgerplant
soen 1, Utrecht. 

1.2.3. 

1.2. 

1. 

1.2. 

1.2. 

1 2. 

1.2. 

1 2. 

1.2. 

1 2. 

Nederlandsche Philatelisten Vereeniging „De Verzamelaar" 
te Bussum. 

Secr.: C. J. Koene, Batterijlaan 4, Bussum. 
Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars 
„De Vliegende Hollander". 

Secr.: Th. Potter, Prinsengracht 852, Amsterdam-C. 
Afd. Amsterdam: Secr. F. W. v. d. Wart Jr., Dintel-
straat 6, Amsterdam-Z. 
Afd. 't Gooi: Secr.: W. F. Hendriks, Tuimelstraat 13, 
Hilversum. 
Afd. Zaanstreek: Secr.: J. G. v. d. Kaay, Westzijde 
354a, Zaandam. 
Afd. Den Haag-Rotterdam: Secr.: J. Erkelens, Oost-
havenkade 11, Vlaardingen. 
Afd. Haarlem: Secr. J. J. Plomp. Zandvoortselaan 165, 
Aerdenhout. 
Afd. Arnhem: Secr.: J. van Tongeren, Tormentilstraat 
30, Arnhem. 

Postzegelvereeniging „Vlissingen". 
Secr.: C. J. L. Sitsen, C. Buskenstraat 54, Vlissingen. 

Postzegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken" te Velsen. 
Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, Driebuis. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars Z.Z.Z. te Zaandam. 
Secr.: A. Bos, Parallelweg 76, Koog aan de Zaan. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secr. R. Segers, Lange Kerkstraat 40, Terneuzen. 

Philatelisten Vereeniging „Zuid-Limburg" te Maastricht. 
Secr.: J. H. M. Muijsson, Bilserbaan 47a, Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Roermond". 
Secr. J. Langenhoff, Swalmerstraat 23, Roermond. 

Postzegelvereniging „Dai Nippon in onze Oost". 
Secr.: Ir. L. Kuiper, Burg. Gülcherlaan 45, Hilversum. 

Contact Commissie voor het Philatelistisch Jeugdwerk in 
Nederland. 

Secr.: J. de Jong, Runstraat 18, Utrecht. 

1 Aangesloten bij het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 
2 Aangesloten bij de Nederlandsche Bond van Vereenigingen 

van Postzegelverzamelaars. 
3. Heeft Jeugd-afdeling. 

I 
Internationaal Uitgeversbedrijf 

Rosmarijnsteeg 4 Tel. 42164 
(R. KLOEK) 

Amsterdam 
Het supplement 1949 op het EXCELSIOR-EUROPA album is verschenen 

Het aantal bladen bedraagt 306, waarbij vele verbeterde bladen üit het vorig supplement (in de prijs 
niet berekend). Het supplement kost f 25. 1- porto. Ook leverbaar op formaat Schaubek, Ka Be, etc. 

Het supplement op het album U. S. A. is eveneens verschenen 
Bijgewerkt tot en met het jaar 1949 (gaat dus verder dan Yvert). Prijs f 2.50 4- 25 et. porto 

Het complete album 
plaats biedende aan alle post-, port-, luchtpost-, dienst-, krantenzegels, e t c , benevens alle kleur-, 
watermerk- en tanding-verschillen op a-bladen, kost f 13 50, in keurig litmen schroefband, versierd met 
het Amerikaanse wapen in driekleurendruk 

£ert pxacM cdêutn aaa>c de Ap^eciacd-tt^efczameiaav. 
Binnen enkele weken verschijnt het Ie deel van ons Duitsland-album. Dit deel omvat Duitsland t m. het einde van de 
oorlog, benevens de zegels van de Britse, Amerikaanse, Franse zone en de provinciale zege ls der Russische zone 

De prijs in schroefband bedraagt f 16.50 - Klemband f 18.50 
(li onze uitgaven, dpi twiJkfiiJl^^wc 6^ Urn ieuetancie'c 

I 
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ONBERISPELIJKE K W A L I T E I T ! 
NEDERL.-INDIE : Nrs. Spec. cat. 
1938 Jubileumze'gels 235/8 
1938 K.N.LL.M. zegels 239/40 
1941 Spitfire serie 290/2 
1941 Dansers 298/303 
1945 Bevrijdingsserie 304/16 
1946 nrs. 317/21 
1947 Hulpuitgifte nrs. 322/30 
1947 2 en 5 Gld 331/2 
1948 Pelita nr. 333 
1948 Dansers 334/5 
1948 15 et t / m 1 Gld 
1948 Jub. zegels Kon. Wilhelmina 
1948 Kon. Juliana zegels 
1949 Opdr. Indonesië 15 et—ƒ 1 , -
Portzegels 
1941 Indische druk 41/48 
1946 nrs. 49, 51 en 52 
1947 Gekl. porten 53/65 

C U R A C A O : 
1943 Eilanden nrs. 158/63 
1943 Kon. Familie 164/7 
1946 Nrs. 168 t/m 177 
1947 Niwinserie 182/84 
1948 6 et t / m \% Gld 185/95 
1948 Jub. zegels Kon. Wilhelmina 
1948 Kon. Juliana zegels 
1948 Serie „Voor het Kind" 

Postfris. 
1949. 

ƒ 1,60 

_ 

, 1,50 
. 8,25 
, 0,80 
, 4,75 
, 0,45 
, 4 , -
, 15,50 
, 0,30 
, 0,15 
, 4,25 
, 0,55 
, 0,55 
, 4,40 

, 7 , -
, 16,— 
, 5,25 

, 1,20 
, 1,15 
, 6,— 
, 1,30 
, 1 3 , -
, 0,80 
, 0,80 
, 7 , -

Luchtpost: 
1934 
1941 
1942 
1943 
1944 
1946 
1947 

1 
10 op 20 et nr. 17 ƒ 13,— 
Prins Bernhard 18/25 gest. 
10 et t / m 10 Gld 
Krijgsgevangenen 41/44 , 
Prinses Juliana 45/52 , 
Curasao helpt Ned. en Oost , 
6 et t/m ly, Gld 69/82 

SURINAME : 
1892 
1938 
1940 
1941 
1941 
1943 
1945 
1945 
1945 
1945 
1947 
1947 
1948 
1948 
1948 
1948 

Noodhulpzegel onget. 22v , 
Jub. zegels 183/6 
Weid. serie 190/3 
Spitfire nrs. 197/199 
Eng. druk nrs. 200/1 
Kon. Familie 206/9 
Hulpuitgifte 210/3 
Nat. Steunfonds 214/9 
Landschappen 220/8 , 
10 et t/m 10 Gld 229/43 
Hulpuitgifte 245/6 
Lepra serie compl. 4 w. , 
1 t / m 70 et 249/271 
20 t/m 70 et 262/71 
Jub. zegels Kon. Wilhelmina , 
Kon. Juliana zegels , 

Luchtpost: 
1930 
1941 

nrs. 1 t / m 7 compl. , 
Indische druk, 2K Gld nr. 17 , 
Idem, 10 Gld nr. 19 

,120,— 
, 6 0 , -
, 32,50 
, 19,— 
, 2 0 , -
, 10,— 

, 2,— 
, 1,90 
, 2 , -
, 19,— 
, 0,55 
, 2,60 
, 2 , -
, 5,75 
. 3 , -
, 60,— 
, 0,30 
, 4,90 
, 14,— 
, 12,50 
, 0,80 
, 0,80 

, 7 -
, 1 5 , -
, 7 0 , -

1945 Opdrukken nrs. 24/26 ƒ 30,— 
1946 Rode Kruiszegels 27/28 „ 2,30 
1947 Lepra compl. 4 w. „ 4,90 

NIEUWE UITGIFTEN : 
Duitsland: Leipz. Messe 1949 (2) „ 0,45 

In mem. K. Liebknecht en 
R. Luxemburg (1) „ 0,12 

Finland: 35 Mk lila „ 0,70 
Frankrijk: Ambachten (4) „ 0,80 
Hongarije: Landhulp 60 + 60 (1) „ 0,35 

Herd, zegels 1919—1949 (2) „ 0,30 
Liechtenstein: Afb. van schilderijen (5) „ 4,25 
Monaco: Herd, zegels 1 t/m 200 frs. „ 9,25 
Noorwegen: Opdr. 25 op 20 ö (2) „ 0,40 
Oostenrijk: Nagek. waarden Kleder

dracht serie (4) „ 1,25 
San Marino: Nwe frankeerzegels (14) „ 5,15 
Vaticaan: Luchtp. 200 en 500 Lire „ 8,75 

Nwe frankeerzegels (12) 
expr. zegels (2) „ 3,75 

Zweden: Strindberg (3) „ 1,50 
Spec. Cat. Ned. en O.G. franco „ 1,50 
Prinet België Cat. 1949 franco „ 1,35 
Levering van alle Albums en Supplementen. 

Nieuwe uitgiften meestal direct na 
verschijnen voorradig. 

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 
LAATSTE SPECIAALAANBIEDING VAN CURACAO ZEGELS 
TEGEN UITVERKOOPPRIJZEN. ALLE PRIMA EXEMPLAREN 

* is ongebruikt 
Nr. Q * 

10 
19* 
19 
20 
21 
23 
24*0 
25 " 
27' 
^7 
37* 
46* 
51* 
55* 
56* 
57 
58a* 
67* 
68b 
68d 
71 
71a 
72 
72a -
73* 
73 
74 
75* 

ƒ Nr. 

of 

0,25 
1,75 
0,12 
0,40 
1,75 
0,65 
1,75 
1,20 
1,30 
0,10 
0,30 
2,50 
0,06 
0,15 
0,40 
0,45 
0,90 
0,50 
1,25 
0,45 
0,45 
1 -
1,— 
1 , -
1 , -
2,25 
2 , -
2 , -
1,— 

De meeste van deze zegels kunnen per 10 cx. geleverd worden. 
Prima geldbelegging. — In de winkel diverse gelegenheidskopen. 

Kasse bij order. Boven 10 gld franco aangetekend 
Speciaal catalogus Nederland 1 gld 40 en porto 10 ets, 

Yvert & Tellier 1949 11 gld 25 en porto 50 ets. 

75a* 
76* 
77* 
82— 
89a* 
92 
92 a 
94 
95a* 
96 
97* 
99* 
99 
100* 
103 
105* 
108 
110 
112 
113 
114* 
115 
117 
118 
118 
104-
1 2 1 -
127 
128 

ƒ 

vol stempel 
-120 
-125* 

10,-
0,40 
1 , -

1 0 , -
3,— 
1,50 
2 — 
0,40 
2,50 
0,85 
3,50 
2,90 
3,25 
0,20 
0,65 
0,25 
0,60 
0,50 
0,75 
2 , -
9,50 
4,75 
2,40 
3,50 
2,75 

110,— 
0,25 
0,08 
0,25 

r. 129 
, 130 
, 131* 
, 132 

133* . 
134 
135 
135a 
136 
137 
137a 
138 
139 
138—140* 
141—152* 
142 
143 
143* 
144 
145 
145* 
146* 
147* 
148* 
149* 
149 
15Q* 
150 
151 

Hendr ik van der Loo's Postzegelhondel, 
HERENGRACHT 8a — DEN HAAG 
Giro 24392. Bankrek. R. MEES & ZOONEN. Tel. 112944. 
NEDERL. HANDEL MIJ., Herengracht, Den Haag. 

5 0 JAAR POSTZEGELHANDEL. 

0,14 
0,30 
0,60 
0,60 
0,70 
0,35 
0,40 
1,— 
2,75 
3,75 

10,— 
0,20 
0,40 
1,25 

3 1 , -
0,12 
0,25 
0,35 
0,25 
1,75 
2,— 
5,50 
2,75 
6,50 
1,— 
0,55 
1,40 
0,35 
1,50 

No 151* 
152* 
152 
153- 57 
153—57* 
158—63* 
173* 
175* 
178 
182—84* 
185—95* 
196—197* 
198—99* 

Voor het Kind 6 st. 
compleet * 

Nr 
LUCHTPOST 

4—16* 
8 
13 
15 
16 
16* 
17* 
18—25 T, -
18—25* 
26 
17 
28 

4,— 
5,50 
2 , -
1,50 
1,75 
1,25 
1,10 
070 
1,50 
1,25 

12,50 
0,80 
0,80 

6,25 

ƒ 1 6 , -
0,45 
0,80 
3,50 
4,25 
4,50 

15,— 
■ 120,— 

120,— 
0,10 
0,12 
0,18 
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SPECIALE AANBIEDING BELGIË 

471/7 ƒ 5,—. 481/3 ƒ 2,—. 496/503 ƒ 5,—. 
519/26 ƒ 8,—. 593/601 ƒ 1,50. 615/22 ƒ 1,25. 
625/30 ƒ 1,40: 633/8 ƒ 2,75. 639/40 ƒ 3,—. 
647/52 ƒ 1,50. 653/60 ƒ 1,25. V. Compleet 
43 w. ƒ 8,—. 701/709 ƒ 3,25. 716/24 ƒ 2,50. 

Postzegelhandel K. BEUNDER (65) 
Schoolstr. 27, KRIMPEN AAN DE LEK. 
Telefoon (K 1895) 419, Postrek. 353094. 

BOD GEVRAAGD NED-INDIE POSTFRIS 
1938-39 5 c 100 st. 1946 1 c, 2c, lYi c 90 st. 
elk. 1947 3 kl. opdruk elk 25 st. 1948 3 c 
100 st. 4 c 90 st. Repoeblik Indonesia 1946 
10 s.—200 s. compl. 
Siam postfris 1941 2 b, 3 b, 5 b, 10 b 1943 1 b. 

C. J. X>E RIDDER 
Achterweg 193, Kamperland (Zld.) 

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 Nederl. 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 : ■( 

ALLES ONGEBRUIKT. 
NEDERLAND Spec. Cat. 347/49 ƒ 21,—. 
DUITSLAND: 634 ƒ 0,75, 637 ƒ 6,25, 640/ 
51 ƒ 6,25, 667 ƒ 2,—, 668 ƒ 0,95, 670 ƒ 3,75, 
671 ƒ 2,—, 672 ƒ 2,—, 687 ƒ 0,65, 727 ƒ 1,—, 
728/29 ƒ 0,40, 730/33 ƒ 1,—, 735 ƒ 0,20, 736 
ƒ 0,25, 737 ƒ 0,40, 738 ƒ 1,35, 739 ƒ 0,95, 
744/46 ƒ 0,20, 747 ƒ 0,10, 748/59 ƒ 1,10, 760 
ƒ 0,06, 761 ƒ 0,30, 763/68 ƒ 0,65, 769/72 
ƒ 0,15, 773/74 ƒ 0,08, 775 ƒ 0,30, 776 ƒ 0,10, 
777/78 ƒ 0,20, 779/80 ƒ 0,20, 782 ƒ 0,10, 783 
ƒ 0,10, 785 ƒ 0,25, 786/89 ƒ 0,20, 790 ƒ 0,10, 
791/803 ƒ 0,65, 804 ƒ 0,30, 805/10 ƒ 0,35, 
811 ƒ 0,05, 812/13 ƒ 0,25, 815 ƒ 0,10, 816 
ƒ 0,06, 817/18 ƒ 0,10, 819/20 ƒ 0,10, 821 
ƒ 0,30, 822/23 ƒ 0,25, 824 ƒ 0,15, 846/47 
ƒ 0,30, 852/53 ƒ 0,12, Vllegp. 59/61 ƒ 0,40, 
Souvenirs 7/9 ƒ 0,30, Militair 3 ƒ 0,12, 4 
ƒ 0,12. 
GEN. GOUVERNEMENT: 68/71 ƒ 1,75, 72/ 
74 ƒ 2,75, 75/78 ƒ 1,15, 79 ƒ 1,50, 82/99, 
120/22 ƒ 1,35, 100/02 ƒ 0,75, 103/06 ƒ 0,70, 
107/11 ƒ 0,45, 112/14 ƒ 0,45, 119 ƒ 0,20, 
123/27 ƒ 0,65, 128/30 ƒ 0,45, 131/35 ƒ 0,55, 
136 ƒ 11,50. Dienst 25/36 ƒ 0,60. 
LEVERING AAN ONBEKENDEN TEGEN 
VOORUITBETALING OP GIRO 198391. 
PORTI EXTRA. 

UTRECHTSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

V. Asch V. Wyckskade 23 - UTRECHT 

Hebt U interesse voor de bezettingszegels van 
Duitsland, wilt U hierover meer weten en 
zoekt U betrouwbare ruil-adressen ? Abon
neert U dan op „Die Pinzette" en plaatst 
hierin een advertentie tegen zeer voordelig 
tarief. Met ingang van het April-nummer kost 
dit blad U tot Januari a.s. ƒ 3,—. Advertentie
tarieven op aanvraag. 

A. J. M. ANNEGARN, DEN HAAG 
Vaillantlaan 214, Giro 524325 (61) 

Speciale aanbieding NEDERLAND 
Interneringszegel nr. 1 postfris 

ƒ 11,25 per stuk. 

Haast U, want onze voorraad is beperkt. 
Vrijblijvend, levering zo lang de 

voorraad strekt. 
Betaling met de bestelling op 

postgiro 123689 

International Stamp Trade 
ANNE DEVRIES 

BOX 3 i a - A M S T E R D A M 

NEDERLAND. Alles prima gebruikt. 
Alle Kinderseries 1923/48, 23 series 
totaal ƒ 28,70 
Idem in roltanding, 8 series totaal „ 39,75 
Alle Zomerzegels 1935/48, 
9 series totaal „ 6,35 
Alle series Cour Permanent, 16 w. „ 16,90 

Deze series worden ook ieder afzonderlijk 
geleverd. 
Speciaal-catalogus 1949 Nederland & 
Overzeese Gebiedsdelen, per post ƒ 1,50 
Betaling met besteUing 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 

SGHOORLSE 
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, TEGEN ZEER 

CONCURRERENDE PRIJS, 
PER OMGAANDE OP ZICHT. 

Adverteert in dit blad 

Bussumse Postzegelhandel 
W. H. EEC EN 
K A P E L S T R A A T 15 

Telefoon 6288 - Pos t rekening 451627 
Zichtzendingen van alle landen, 
Speciaal Nederland en Gew. 
Ie Emissie Japanse Bezett. Indië, 
Scandinavië, Engelse Koloniën enz. 
Tevens voor verenigingen. 

Excelsior Europa in 10 delen (klemband) bij 
tot en met het laatste supplement ƒ 275,— 

en alle andere merken albums. 

BIJZONDERE AANBIEDING 
ZELDZAME ZEGELS: 

Ned. Oost-Indië: 
Pelita met kopstaande opdruk, 
ongebr. ƒ 300,—, 
22 H cent. Bezit Buiten, 
(certificaat N.B.) ongebr. 
50 cent met waterwerk, 
ongebruikt 
10 en 25 gulden Hartz type, 
mooi gaaf, ongebruikt 
25 gulden Konijnenburg, 
prima exemplaar, gebruikt 

Curayao: 
1 Yi gulden, sluier gebruikt 
zeldzame tanding 14 
Luchtpost 1/3 ongebruikt met 
garantie 
Luchtpost, Pr. Bernhard, gebr. „ 120, 
Idem, ongebruikt „ 130, 
Weld. 1948, 6 w. gebruikt „ 6,— 

Suriname: 
Serie DO X Zonder punt op 
gebruikte brief „ 250,— 

Specialiteit in het uitvoeren van manco lijsten 
in typen en tandingen van 

400,— 

90,-

75,-

7 5 , -

45,-

85,-

Nederland en Overzee. (77) 

M. A. Manuskowski 
Wagenstraat 105 — Den Haag 

Postrekening 33 530 - Telefoon 11.16.10 

Postzegelhandel 

Maria Westerhuis 
Huidenstraat 13 - Amsterdam-C. 
Postgiro 230730 Teief. 31319 

Curayao 141/152 ongebr. 
153/157 „ 
185/195 „ 

Luchtpost No. 84 gebruikt 
No. 86 
No. 87 

Suriname Do X op brief 8/14 

ƒ 27,50 
„ 1,90 
„ 1 2 , -
„ 6,25 
„ 1 0 , -
„ 2 2 , -
„140,— 

No. 24/26 ongebruikt „ 29,— 



DE NIEDE1IANDS€HE 
POSTIEGElYilLING 

g M « ^ HOOFDKANTOOR: R O K IN 58 
^ • " ^ ■ ^ f t AMSTERDAMC.  TELEF. 30261 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
Op belangrijke objecten wordt 

gaarne voorschot verleend. 

E E R S T V O L G E N D E VEILING 
VAN 4 T/M 7 MEI A.S. 

Catalogus wordt op aan

vraag gaarne toegezonden. 

R O N D Z E N D I N G : Sluit U aan als lid

koper en/of verkoper van ons prirna ver

zorgd, groot opgezet Rondzendverkeer. 
Steeds boekjes voorradig in diverse prijsklas

sen, aangepast aan het huidige prijspeil. 

RECLAME-AANBIEDING 
NEDERLAND 
Interneringszegel groen 
Idem, bruin 
Kind \ 1924 

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

Idem Rohanding 
Idem 1932 
Idem Roltanding 
Idem 1933 
IdemRoltanding 
Rode Kruis 
Olympiade 
Rembrandt 
A.N.V.V. 4,25° 
Zeeman 2,50° 
1, m, 5, 10 Gld 1946 23,50* 

2,40° 

11,50* f 3 
3.**—■ 
0,80» 
0,95* 
?1Q* 

1,50* ^ J 
1,50* p a 
1,90* I J 
3,75* B S 
5,50* B 
(,25* C D 
3,25* 
3,50* 
3,25* 

7,75* = 
4,50* p T f 
1 e n * ■ ■ ■ ■ 

Moehammadjijah 1941 6,25* 
1947 Opdrukken 9 w 3,75* 
Idem 2—5 Gld ' 14,50* 

Bevrijdingsserie Compl. 
5, 10, n%, 15 c. 1940 

Ongetand 
Justitie I 6 w. zonder 

Vredezegel 
NEDERL.INDIE 
Witte Kiuis 1931 
10 jaar KNILM 1938 
N a 261 
No. 263 
285 D 
Spitfire 1941 8,—* 

1,50* 

3 ,  * 

4,° 
5,50* 
1,40* 
2,25° 
2,50° 
3,50* 
6,° 

Idem 5 Gld 
Kolffportap 1941. 8 w, 
Australiëpörten 1946, 

13 w. 
CURACAO 
No. 136 1 »4 Gld Sluier 
„ 137 2»^ Gld Sluier 
„ 14152 Konijnenburg 

compl. 28,50* 
„ 146 Type Kon.bg. 4,50°* 
„ 148 Type Kon.bg. 4,25°* 
„ 151 IK Gld 

Konijnenburg 
„ 152 2% Gld 

Konijnenburg 
1946 168—77 
Nieuwe Weldadigh. 6 w, 
Luchtpost no.'30 1,50* 1,—° 
1944 Juliana R. Kruis 18,50* 
SURINAME 
Weldadigheid 1928 4,25* 
Weldadigheid 1935 4,75° 
No. 177 1>̂  Gld S'uier 4,50° 
Weldadigheid 1936 3,25°* 
Weldadigheid 1938 1,75°* 
Spitfire 1941 19,—* 
Rode Kruis 1942 4 w. 13,50* 
Steunfonds 1945 6 w 
220—28 9 w. 1945 
1947 Lepra 4 w. 
Luchtpost no. 23 

Giro 382895 

6,50* 

5 . - * 

2,° 
3,° 

0,90° 

2,° 
6 ,  * 
6.75« 

5,50* 
2,75* 
4,75* 
4,75* 

F. J. F. ENGELKAMP, N.Z. Voorburgwal 371, Amstardam.C. 

GEHEEL GRATIS 
. . . zenden wij U het eerste nummer (en alle volgende nummers!) van ons zojuist H 
verschenen huisorgaan „ F I O P O S T " ('t meest onregelmatig verschijnende blad!) H 

Een greep uit de inhoud: talloze aanbiedingen (tegen „afbraakprijzen" I)'verlucht met vele cliché's, een H 
vragenrubriek, aardige puzzles met vele zeldzame series als prijzen enz., enz. Bovendien als klap op de H 
vuurpijl, onze geheel opnieuw bewerkte M a s s a w a a r l i j s t van Nederland! * H 

Zonder enige overdrijving kunnen wij gerust zeggen dat alleen WIJ het aan ' H 
gewezen adres voor dergelijk materiaal zijn. Alle soorten bundelwaar en kilogoed H 
nemen wij in elke hoeveelheid van U af! H 
Één briefkaartje naar ons adres en U ontvangt „FIOPOST" per omgaande in Uw bus! H 

Heeft U een postzegelmanie? — Dan met spoed naar Fiorani/ H 

POSTZEOELENGROSHAIVDEL I 
(Verzendicantoor) H 

*^ Koninginneweg 61, Amsterdam2. Tel. 27006 Postgiro 240655 H 
» Wegens overstelpende werkzaamheden verzoeken wij al Uw aanvragen en bestel H 

lingen schriftelijk of telefonisch te plaatsen. Bezoek alleen na afspraak. H 

http://Kon.bg
http://Kon.bg


Albnm Japanse Bezetting in Indonesië verschijnt spoedig 
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 verschijnt op deze albums een supplement, zoals reeds 
gedurende 30 jaar op de voorgaande drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 31 x 30 cM. Bevat 
100 bladen met zacht gen}it 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 papier in klemband, geheel 

linnen en zware Engelse veren _ „11 ,— 
Op ivoor carton, in luxe schroefband „ 15,— 
Op ivoor carton, in luxe klemband „ 18,— 
Pincetten, zwaar vernikkeld „ 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes ^ „ 0,65 
PAX ALBUM, losbladig, plaats biedend voor 

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

J. MEÏBIJS Postaseéelttanclel 
GEVESTIGD 1915. AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam 

TELEFOON 48341 - 45125 
POSTGIRO 33045 NA 5 UUR 23810 

ZICHTZEND1N6EN 
♦ NEDSRLAND EN 0.6. 
♦ EUROPA 

♦ ENdELSE KOLONIËN 
♦ FRANSE KOLONIËN 
t ZUID'AMERIKA 
♦ OVERZEE 

.DE ERVARING VAN 18 JAAR POSTZEGELHANDEL EN 
30 JAAR SERIEUS VERZAMELEN, WEERSPIEGELT 

ZICH IN ONZE BOEKJES. 
Een zending voor vergevorderden van landen zoak Neder
land, België, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, enz. 'bestaat 
uit ca. 1500 k 2000 zegels. Kleinere landen in dezelfde 
verhouding. Hetzelfde zegel is zoveel mogelijk gebruikt en 
ongebruikt aanwezig. 
Verreweg de meeste series worden los uitgeprijsd. 

HET MOET TOCH AANTREKKELIJK VOOR U ZIJN IN UW 
HUISKAMER EEN KEUZE UIT EEN GROTE EN GOED GE

SORTEERDE VOORRAAD TE KUNNEN DOEN. 
Laat U de zendingen eens voor zichzelf spreken. 
Opgeven s.v.p. pasbeginnend, gevorderd of vergevorderd. 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & VERHAGE 
B e r k e l s c h e l a a n 9 2 b , ROTTERDAM. Te l . 4 8 2 0 9 

Attentie! 
♦ Door overstelpende* werkzaamheden 
kunnen wij op het moment geen aan
vragen meer aannemen voor boekjes 
waaruit al het een en ander verkocht is 
en waarop wij 25% korting gaven. (Zie 
onze vorige annonce.) 
♦ Over enige weken zult U echter weer 
met deze zeldzame koopjes Uw voor
deel kunnen doen, doch dan zullen wij 
alleen onze vaste clientèle hiervan kun
nen laten profiteren, Wcint anders kunnen 
wij niet alles verwerken. Schrijft U dus 
nog heden aan 

e. STUBHS 
P0STZE6ELHMDEL 
CORRESPONDENTIE  ADRES : 

Postbus 747, Amsterdam (G.) 

Zichtzendingëh 

1 

van 
Nederland en O.G. 

Alle landen van Europa 
incl. O.D. Staten 
Engelse Kol. 
Franse Kol. 
Portugese Kol. 
ZuidAmerika 
Enz., enz., enz. 

♦ Zendingen moeten binnen vijf dagen 
worden geretourneerd. 

i 


