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VAARIN OPGENOMEN DE PHILATELIST 
OFFIC ORGAAN VAN 44 VERENIGINGEN 

BEIPIOOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN 

26e Jaargang Mei 1949 No. 5 (297) 

HOOFDREDACTEUR: 
J. C. NORENBURG, Bergselaan 101a, RotterJam-N: 

^ ADMINISTRATEUR: ^ 
E. J. V. d. FLIER, Mij. Dordrechtstr. 5. Dordrecht, tel. 6606. 
Postrek. 344900, ten name v. h. Ned. Maandbl. v. Philatelie. 

REDACTEUREN : 
Pottzegels van Nederland: 

Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. , 
Postzegels van de Ovefzeese 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. 
t 

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 2£>, Koog a/d Zaan. 

Erelid ^ r Redactie: 
A. M. tenders, 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 advertenäM 
uitsluitend te richten aan de administratie. 

ABONNEMENTSPRIJS : 
Gratis voor de aangesloten Verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per post., ƒ 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post . . . « r ^ . . . . . „ 8,50 
Afzonderlijke nummers j„è^,^^j%.... „ 0,75 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN : 
1/1 pag. ƒ 130,-
1/3 pag. 
1 /6 pag. 
1/9 pag. 
1/16 pag. 

1/2 pag. ƒ 70,— 
èO,— 1/4 pag. „ 40,— 
30,— 1/8 pag. „ 25,— 
22,50 1/12 pag. .^18,— 
14,— 1/18 pag. „ 12,50 

Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor leden van aange
sloten verenigingen) ƒ 3,— per vakje. 

Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7Ji, 
10 en 15"/» reductie, behalve op „Kleine Advertenties". 

De prijs van een advertentie op de voorpagina is 50 % 
hoger dan op een andere plaats, op de achterpagina 25 %. 

Teksten voor advertenties moeten uiterlijk de Ie van de 
maand bij de administratie binnengekomen zijn. 

D« administratie behoudt zich het recht voor de plaat-
sias van advH-tenties zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Curasao offerte 
Nummers volgens de Speciale catalogus 1949 

1 
2 
3 

13 
14 
15 
16 
20 
22 
24 
25 
28 
30 
34 
40 
42 
43 
61 
63 
67 
68 
69 
70 
73 
74 
75—81 
82—88 
92 
95 
97 
99 *-

101 
102 
103 

ongebr 
ƒ 1,20 

1,50 
0,20 
0,20 
0,60 
0,90 
2,25 
4 , -
1,20 

8,— 
3,50 
5 v -
4 , -

12,50 
1 4 , -

1,10 
2,25 
1,25 
1,90 
7 , -

1 1 , -
' 2,50 

3 , -
105,— 

9,50 
1,60 
3 , -
4,— 
2,75 

. 2 , -
0,50 -
0,75 

. gebr. 

ƒ 2 4 , -

0,25 

1,60 
1,75 
1,20 
1,25 

1 2 , -
3,— 
3,— 
2,25 
8,— 

1 0 , -
0,90 
1,75 
1,40 
0,25 
4,— 

2 , -
1,75 

1 0 , -
1,60 ' 

/ 4,25 
6 , -
3,— 
2,50 

0,75 

131 
133 
135 

' 136 
137-
121—137 
138—140 
141—152 
158—163 

cover" 
168—177 
182—184 
185—195 

op 
•ft 

ongebr. 
ƒ 0,50 

0,70 
1,30 
5 , -

1 8 , -
1,50 

2 8 , -

gebr. 
ƒ 0,60 

0,75 
4 , -
6,50 

2 , -

„first day 

6 , -
1,30 

13,— 
1948 Weldadigh. 6,50 
LUCHTPOST 
1—3 70,— 
4—16 20,— 
17 13,— 
18—25 110,— 

,26—40 60,— 
41—44 30,— 
4 5 - 5 2 ' 19,— 
53—68 
69—82 
PORT 

1 
2 
3 
5 
6 
8 
9 

29 
30 ' 

17,50 
1 1 , -

1,25 
0,75 . 

19,— 
8 , -
6,50 
6,50 
7 , -
0,60 
0,75 

1.40 

8 0 , -
17,50 
1 3 , -

1 1 0 . -
32.50 
3 0 , -
1 9 , -

« 
8 . -
6,50 
9 , -
9 , -

HEKKER'S 
Postzegelhandel C.Y. 

Rokin 10, AMSTERDAM. Postgiro 21278 

REGERINGS KILO'S, goudmijntjes voor verzamelaars: 
Denemarken, orig. door" de post iverzegeld ƒ 17.— 

•Finland 1943, orig. door de post verzegeld ,, „ 18,— 
Finland 1944, orig. door de post verzegeld „ ~18,— 
België ori£. door de post verzegeld „ 20,— 
Nederland Missie mooie, samenstelling „ 3,— 
Ver. Staten, Missie, mooie samenstelling, veel herd, zegels „ 13,50 
Noorwegen 1947, orig. door de post verzegeld ., 18,— 
Noorwegen I orig. verzegeld „ 24,— 
Porto per levering 50 cent. Bij afname van 5^kilo's gesorteerd 

5 % korting. Geld vooruit of onder rembours. 
Vraagt toezending van onze Aanbiedingen! 

INTERESSEERT U ZICH VOOR NIEUWE UITGAVEN ? 
Wij zenden u die, ' zonder enige verplichting, ter inzage ! 

Opgave van de landen, die u verzamelt, gewenst, alsook referenties 

Vraagt toezending van onze interessante aanbiedingen, die 
eenmaal in de twee maanden verschijnen en waarin nagenoeg 
»11e Europa-Nieuwtjes, veel koopjes etc. worden geoffreerd. 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
Hilversum, Surïnamalaan 31, Giro 1700, 'Mafoon 4323 
Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 151 bij d * PaUiutroot, Teltfoon 47103 
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UIT DE I N H O U D : Brief uit Londen. — Onder de loupe: Het Philatelistenloket. — Vervalsingen van 
Japanse opdrukken. — Een afscheid bij de P.T.T. — Jeugdrubriek. — Veel tentoonstellingsnieuws. 

¥Äi^ m UEBACim 
Natuurlijk zullen onze lezers wel bemerkt hebben, dat wij de 

vorige maand onze uiterste best hebben gedaan om het April

nummer van ons blad nog vóór de Paasdagen in het bezit van 
onze lezers te doen zijn. En hierin zijn wij, voor zover bekend, 
vrijwel geslaagd. Hoewel de mooie Paasdagen vele philatelisten van 
hun zegeltjes en hun lectuur verre zullen hebben gehouden, was 
het voor de redactie tóch zaak om met de mogelijkheid ener 
minder mooie en huiselijker weersgesteldheid rekening te houden, 
en wat zouden onze lezers dan hebben getoornd als ons blad eerst 
ni de Paasdagen in de brievenbus had gelegen ! Toch zullen weinig 
lezers bevroeden wat het zeggen wil om een blad als het onze 
enkele dagen vroeger te doen verschijnen, alle hens moet dan aan 
dek en vaak moet ander (en soms ook spoedeisend) werk terzijde 
worden gesteld. Maar dank zij de volle medewerking van de 
clichéfabriek en van de drukkerij was vervroeging ditmaal mogelijk 
en zij, die gedurende de Paasdagen de koelte opzochten en wat 
verpozing in lectuur verkozen, konden, indien zij dit wilden, hun 
Maandblad ter hand nemen e n . . . . Uw hoofdredacteur kon die 
dagen uitrusten ! 

Nu wij toch over de verschijning van het Maandblad schrijven, 
willen wij tevens hiervan gebruik maken meerdere onzer lezers 
antwoord te geven op de klacht, die ons zowel persoonlijk, als 
ook van terzijde vaak bereikt, n.1. dat het Maandblad zo laat in 
de maand verschijnt, inplaats van een der eerste dagen van de 
maand. Welnu, geachte lezer, dat hangt niet van de redactie, 
noch van de drukker of van de clichéfabrikant af, maar is een

voudig het gevolg van een reeds oud besluit van de Raad van 
Beheer van dit blad. Wat de reden daartoe is geweest, is ons 
onbekend, maar wel is het ons bekend, dat de voorgangster van 
ons Maandblad, genaamd „Het Philatelistisch Maandblad" dat in 
Januari 1912 zijn uitgave begon, ook reeds omstreeks het midden 
van iedere maand verscheen. En deze traditie is vermoedelijk 
gehandhaafd. 

Als regel wordt er voor gezorgd, dat het Maandblad op de 
16e van iedere maand verschijnt (uitgezonderd Zon en feestdagen), 
dat wil zeggen, dat op deze datum de eerste partij bladen ter post 
gaat. Aangezien de verzeiiding bijna 16.000 exemplaren omvat, die 
allen van een adresband moeten worden voorzien, is het niet moge

lijk de gehele expeditie in éénmaal te verzorgen en neemt deze 
meestal een drietal dagen in beslag (waartussen dan soms nog een 
Zaterdag of Zondag valt, waarop niet geëxpedieerd kan worden). 
Dan komt daar nog bij, dat de postbezorging in kleine en veraf

gelegen plaatsen niet zo frequent is als in de grote steden en 
U kunt dus zelf wel zo ongeveer uitrekenen wanneer U Uw exem

plaar in Uw brievenbus kunt vinden. De redactie doet heus al 
haar best U zo vlug mogelijk Uw exemplaar te doen bezorgen, 
maar moppert U nu niet meer omdat U ons Maandblad niet in 
de eerste dagen van de maand ontvangt. 

Gelukkig staan tegenover deze dus ongegronde klachten ook 
vele prettige mededelingen van onze lezers, welke mededelingen 
— oh contradictie — evenals die klachten blijk geven van het 
verlangen waarmede iedere maand naar ons Maandblad wordt uit

gezien. En ook het streven van de redactie om „elk wat wils" te 
geven, wordt zeker zeer gewaardeerd. Wij zijn natuurlijk niet 
ongevoelig voor deze prettige blijken van belangstelling en mede

leven, maar prettiger nog zouden wij het vinden, als deze uitingen 
zich niet alleen bepaalden tot deze mededeling, maar met „daad

werkelijke" blijken zouden worden aangevuld. Kunt U geen bij

dragen leveren (niet een ieder is daartoe in staat, dat is ons ook 
wel bekend) welnu laat ons dan gerust weten wat Uw wensen 
zijn en welk onderwerp U gaarne eens behandeld zou zien, wel

licht is daaraan te voldoen als wij van mening zijn, dat ook 
anderen zich voor het door U gevraagde zullen interesseren. 
Verwacht nu niet op iedere brief maar dadelijk antwoord te 
krijgen, want dan zou de redactie wel met enige administratieve 
krachten uitgebreid mogen worden en zover zijn wij nog niet. 

Reeds eerder schreven wij over de band die er tussen U, geachte 
lezer, en de redactie bestaat. Welnu, maakt U dat deze band ons 
niet eenzijdig bindt. Uw postzegelliefhebberij is zeker beter waard, 
want hoe hechter de band, hoe meer dit het genot van Uw philate

listisch bezit zal vergroten en dat is toch zeker wel Uw wens ? 
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l^iPi^HÄl^P 
Zomerzegels 1949. 
Een enkele aanvulling op wat we reeds in het April-nummer 

over de Zomerzegels vermeldden, vinden we in D.O.H. 235 bis 
van 12 April 1949 en Persbericht 2219/60 van 19 April 1949. 

De netto opbrengst boven de frankeerwaarde dezer zegels, 
welke bestemd is voor sociale en culturele doeleinden, zal als 
volgt worden verdeeld: de helft voor sociale doeleinden, nl. voor 
tuberculosebestrijding, voor het Irenefonds, voor de Nederlandse 
Federatie van Instellingen voor de ongehuwde moeder en haar 
kind (F.I.O.M.), voor rheumatiekbestrijding, voor de kinderuit
zending, voor de A.V.O. (Arbeid voor Onvolwaardigen) en het 
Zwitsers-Nederlands Asthmafonds; 

de helft voor culturele doeleinden, n.1.: voor opdrachten aan 
noodlijdende werkers op cultureel gebied en voor het Voorzie-
ning'fonds voor culturele werkers voor steun in bijzondere 
gevallen. 

De geldigheidsduur der zegels eindigt op 31 December 1950. 
Vellen van 10 x 10 zegels, telcijfers links en rechts van 1—10 

en 10—1. Bovenzijde geheel doorgeperforeerd, links en rechts een 
gaatje, onder niet doorgetand. 

Watermerk bij de 2 en 5 cent horizontaal, 
bij de 6, 10 en 20 cent verticaal. 

De 6 et Zomerzegel 1948. 
De heer Sorber te Maarssen maakt ons attent op een anomalie 

bij de 6 et Zomerzegel 1948. Op dit zegel is het Paleis op de Dam 
afgebeeld. We zien de Koninklijke Standaard op de koepel wappe
ren, hetgeen wijst op de aanwezigheid van H.M. de Koningin, 
doch de schildwachthuisjes ontbreken. 

Bij navraag deelde het Hoofdbestuur ons mede dat: 
1. Op de foto, waarnaar het Zomerzegel 1948 van 6 et werd 

vervaardigd, inderdaad 2 schildwachthuisjes voorkomen. 
2. Door de kunstenaar zijn deze weggelaten, om het gebouw 

beter te doen uitkomen. Waren bedoelde details wel opge
nomen, dan zou het geheel er niet duidelijker op zijn ge
worden. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Koningin Wilhelmina, ontwerp Har tz 5 et: L /R 5. 
Koningin Wilhelmina, ontwerp Hartz 6 et; L /R 8. 
Koningin Juliana, ontwerp Har tz 10 et: L /R 5—L/R 6. 
Cijfertype ontwerp van Krimpen 2 et: 20. . 
Zomerzegels 2 -)- 2 cent: I, knip 3. 

5 - 1 - 3 cent: I, knip 4. 
6 -f- 4 cent: I, knip 5. 

10 -j- 5 cent: I, knip 7. 
2 0 - 1 - 5 cent: I, knip 8. 

©¥il^IiiSi ©iiDiPSPilLiN 
INDONESIË. 

Opdrukken. 
De complete opgave van de „doffe" en de „glimmende" opdruk

ken is thans uit Indië ontvangen en volgt onderstaand: 
15 cent 
20 „ 
25 „ 
80 „ 

Opdruk V. Dorp „glad", Kolff „dof". 
40 cent 

100 „ serie A, lijntanding 
100 „ serie B, kamtanding 
250 „ emissie 1945 

1000 „ 
2500 „ 

opdruk van Dorp „glad". 
45 cent 
50 „ 

opdruk Kolff „dof". 
100 cent, serie B, kamtanding, opdruk Kolff „glad"; de aan

wijzing „Ned.-Indië is in te
genstelling met de opdruk v. 
Dorp doorgehaald met 3 stre
pen in plaats van met 2. 

Aangezien de overdruk nog niet geheel beëindigd is kunnen 
inzake de oplaag hiervan nog geen definitieve cijfers worden 
verstrekt". 

Nieuwe cijfertypen. 
Hiervan zijn tot op heden de volgende waarden verschenen: 
2K et bruin, etsing no. 1. 
3 et karmijn, etsing no. 5. 
4 et lichtgroen, etsing no. 6. 
5 et lichtblauw, etsing no. 3. 
7% et donkergroen, etsing no. 4. 

125^ et rood-oranje, etsing no. 2. 
Allen in vellen van 200 met witte tussenstrook. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Van een onzer lezers ontvingen wij een opgave welke zegels in 

omloop waren toen Nederlandse troepen bij de laatste acties 
Fort de Koek (Boekit Tinggi) op Sumatra bereikten. Hieronder 
zijn diverse welke tot op heden nog niet gemeld waren. Het be
treft hier een 50-tal zegels meest in het Fonds Kemerdekaan-typt 
met en zonder Inschrift (waarden 2, 3, 5, 15 en 40 et.) en de 
40 et met portret Soekarno in verschillende kleuren en met diverse 
soorten opdrukken van 1 et t / m 20 rp. Wij hopen in het volgend 
nummer van het Maandblad hiervan een overzicht te kunnen 
geven nog gecompleteerd met verdere berichten die wij uit Indië 
hopen te ontvangen. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Naar wij vernemen zullen op 26 Juli a.s. hier een drietal post

zegels worden uitgegeven ter herdenking van het feit dat op 26 
Juli 1499, dus 450 jaar geleden, dit land werd ontdekt door Alonzo 
de Ojeda. De waarden dezer zegels zal vermoedelijk zijn: 6, 15 en 
25 cent. 

Ongeveer op dezelfde tijd twee zegels ter herdenking van de 
U.P.U. Een zegel van 12>a of 15 et en een van 25 et. 

Verder ligt het in de bedoeling, na verschijnen van de Juliana
serie, hoogste waarde ƒ 10,—, met inschrift Ned. Antillen, alle 
andere zegels in te trekken, ook de luchtpostzegels, terwijl geen 
nieuwe luchtpostzegels zullen uitgegeven worden. 

EUROPA. 
Andorra (Frans bureau). 
Enige postzegels van dit land werden door gelijkwaardige ver

vangen, echter in andere tekening en kleur. De thans verschenen 
zegels zijn: 

1 fr. blauw, wapentype. 
4 f. d.bruin, kerk St. Jean de Caselles. 
5 fr. l.groen, maison des Vallées. 
8 fr. steenrood, idem. 

zodat de thans koerserende serie uit de volgende zegels bestaat: 
Wapentype, 10 en 50 c. en 1 fr. 
St. Jean, 2 en 4 fr. 
Maison des Vallées, 5 en 8 fr. 
Andorra la Vieille, 10, 12 en 15 fr. 
Wijngaardenier, 20, 25, 40 en 50 fr. 

Denemarken. 
Ter gelegenheid van het feit, dat 100 jaar geleden de grondves

ting plaats vond van de zelfstandige staat, zal hier begin Juni een 
herdenkingspostzegel verschijnen. 

20 öre, rood. 
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Duitsland. 
Engels-Amerikaanse Zone. 
Op 22 April j.1. verschenen hier 3 postzegels ter gelegenheid van 

de Hannoverse Exportbeurs. Deze zegels, zonder toeslag, hebben 
alle de zelfde afbeelding ontleend aan een schilderij van Hans 
Holbein de Jongere en voorstellende het portret van de Hofstaal-
koopman Hermann Hillebrant Wedigh daterende van 1533. Op 
de voorgrond links een kogge-schip met volle zeil en achter de 
persoonsafbeelding een elipsvormige landkaart. 

De zegels zijn: 
10 (pf.) gr Den, oplage 7 millioen. 
20 (pf.) rood, oplage 7 millioen. 
30 (pf.) bliuw, oplage 6 millioen. 
Deze zegels werden te zamen naast elkaar in een velletje uit

gegeven met een toeslag van 40 pf, zodat dit velletje 1 DM. 
kostte. Het was alleen verkrijgbaar op genoemde beurs van 22 
tot 28 April en zal daar ook verkrijgbaar zijn van 20 tot 30 
Mei a.s. 

In West-Berlijn worden, in afwachting van de portwijziging, de 
in rode letters van ' t woord BERLIN overdrukte postzegels van 12, 
16, 24 en 84 pf niet uitgegeven. Daar er echter behoefte bestond 
aan postzegels van de drie eerstgenoemde waarden, werden een 
drietal zegels in deze waarden uitgegeven op 11 April j.1., welke 
bestemd waren eerst later te verschijnen in verband met het 
75-jarig bestaan van de Wereld Postvereniging, en welke zegels 
alle een niet fraai uitgevoerde afbeelding geven van de reeds meer
malen op Duitse postzegels afgebeelde Postmeester-generaal Hein 
rich von Stephan. 

Deze gehele serie zal bestaan uit de volgende zegels: 
12 (pf.) blauwgrijs, oplage 3 millioen. Stephan-monument 
16 „ blauwgroen, oplage 2 millioen. „ 
24 „ geelbruin, oplage 5 millioen. „ 
50 „ lichtolijf, oplage 1 millioen. „ 
60 „ roodbruin, oplage 1 millioen. „ 

1 DM olijfgroen, oplage 1 millioen. „ 
2 „ violetzwart, opl. 1 millioen. „ 

Aldus deelt „Die Lupe" mede. 
In de serie met rode overdruk „Berlin" zijn hier dus alleen de 

volgende waarden uitgegeven: 2, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60 en 80 pf en 1 en 2 DM. 

Volgens dit zelfde blad zal in de serie West Berlijnse bouwwer
ken het tweede zegel binnenkort verschijnen, zodat deze serie 
dan de twee volgende zegels telt: 

1 (pf.) zwartgrijs. Brandenburgerpoort te Berlijn. 
10 „ groen, Kleistpark te Berlijn. 

Franse 2one. Baden. 
Langzamerhand zijn hier de zegels verschenen zonder aandui

ding van de muntsoort, maar alleen met waardeaanduiding. Deze 
serie bestaat thans uit de volgende waarden: 

2 (pf.) bruingeel. Hebei. 
4 „ violet, Rastatt. 
5 „ l.blauw, Visvrouw. 
6 „ d.bruin, id. 
8 „ bruinrood. Vrouw uit het Schwarzwald. 

10 „ groen. Grien. 
20 „ hhrood, id. 
40 „ olijfbruin, Rastatt. 
80 „ rood. Hebei. 
90 „ bruinhla, Höllendal. 

Rijnland-Pfalz. 
Ook hier zijn de meeste zegels thans verschenen zonder de 

muntsoort aanduiding en bestaat deze serie thans uit de volgende 
postzegels: 

2 (pf.) bruingeel. Beethoven. 
4 „ violet, Duivelssteek. 
5 „ l.blauw, Maix. 
6 „ d.bruin, v. Ketteler. 

10 „ groen. Vrouw uit Winz. , 
20 „ lilarood, St. Martin. 
40 „ olijfgroen, Dom te Worms. 
80 „ rood, Porta Nigra. 
90 „ bruinlila. Rijn bij Kaub. 

Saargebied. 
Als eerste van een serie van voorgenomen nieuwe postzegels 

verscheen op 2 April j.1. een zegel van 15 fr., welke is gewijd aan 
de Universiteit van Saarbrücken en daarom ofbeeldingen vertoont 
op wetenschappelijk gebied. 

15 fr. karmijnrood, microscoop, boek, retort en Eskulaapstaf. 

Württemberg. 
Ook hier is tegelijk met de z.g. blokjes voor Baden en Rijnland, 

welke wij in ons vorige nummer afbeelden, een viertal zegels ten 
bate van het Rode Kruis in blokvorm verschenen, ook met de 
afbeelding van het wapen van dit land en met de landsnaam. 

1 0 - 1 - 2 0 (pf.) groen en rood. 
20 -|- 40 „ violetgrijs en rood. 
30 -f- 50 „ blauw en rood. 
40 -)- 80 „ grijs en rood. 
Daar hier blijkbaar nog voldoende oude zegels in voorraad 

waren zijn in de serie zonder muntaanduiding tot op heden slechts 
de volgende postzegels verschenen: 

2 pf.) bruingeel, Schiller. 
4 „ violet,Bebenhausen. 
5 „ l.blauw, Hölderlin. 
8 „ bruinrood, Waldsee. 

X 

Finland. 
In de bekende tekening Kasteel van Savonlinna (type Yv. 153) 

verscheen 35 Mk. violet. 

Frankrijk. 
Als eerste van de hoge waarden der nieuwe luchtpostzegels ver

scheen op 25 April j.1. het zegel van 100 fr., met een afbeelding 
van Lille. Deze uit de lucht geziene stad maakt een indruk als 
het centrum van Rotterdam, waar zo hier en daar een groot 
gebouw staat. Tekening van M. Decaris. 

Van het in ons vorige nummer vermelde 
fijne zegel uitgegeven ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel met de afbeelding 
van Choiseul, geven wij thans hierbij een 
afbeelding. 

Dank zij de welwillendheid van de heer 
M. Respaud te Parijs, kunnen we medede
ling doen van de vele postzegels welke ons 
binnenkort van dit land, dat dit jaar het 
100-jarig bestaan van haar postzegel viert, 

I te wachten staan. 
Op 2 Mei verschijnt een zegel zonder 

toeslag, hetwelk ten doel heeft zich te be
zinnen op de Franse Pool-expedities, welke 
werden gehouden en ook nog zullen wor
den gehouden. Het zegel is getekend en 
gegraveerd door Gandon. 

15 fr. zwartblauw, poollandschap. 
Op 9 Mei is de uitgifte bepaald welke bedoeld is als herdenking 

van het 100-jarig bestaan van de Franse postzegel. Deze uitgifte 
is een verticale strip, bestaande uit twee ongetande postzegels in 
het type Ceres van 1849 de bovenste van 15 fr. en de daaronder 
geplaatste van 25 fr., waaronder ter grootte van zulk een zegel 
een vignet is geplaatst luidende „Centenaire du timbre-poste" in 
staand ovaalvorm met in het midden de jaartallen „1849" en 
„1949". Aan deze ongetande strook hangen onder elkaar twee 
getande zegels type Marianne (van Gandon) eveneens resp. in de 
waarden 15 fr. en 25 fr., zodat dus de strip bestaat uit: 

15 fr. rood, type Ceres 1849. 
25 fr. blauw, type Ceres 1849. 
Witte strook met vignet. 
15 fr. rood, type Marianne (Gandon). 
25 fr. blauw, type Marianne (Gandon). 
Terecht wordt opgemerkt, dat het wel heel moeilijk zal zijn 

een enveloppe te vinden van niet al te groot formaat waarop deze 
strip verticaal geplakt kan worden, zodat men vrijwel er op is 
aangewezen om deze verticale strip in horizontale lijn aan te 
brengen, hetgeen zeker afbreuk aan het geheel zal doen. 

De zegels zijn in etsdruk vervaardigd en getekend en gegraveerd 
door Gandon. 

« t i m i i É É i i 
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Volgens onze zegsman was het niet mogelijk de strip in hori
zontale lijn te vervaardigen, daar de machines dit niet toelieten. 
De zegels worden in verticale band verkocht a 80 fr. of in vellen 
van 800 fr. 

Op 14 Mei verschijnt een postzegel ter herdenking van het feit, 
dat 600 jaar geleden de z.g. Dauphiné (bestaande uit Isère, Hoge 
Alpen en Dróme) in het Franse rijk werd opgenomen. 

Het zegel, in liggend formaat 36 bij 22 m.m., is in etsdruk 
vervaardigd naar een tekening van A. Spitz en gegraveerd door 
Mazalin. 

12 fr. roodbruin, wapen, gebouw en de jaartallen 1349—1949. 
Op de zelfde datum verschijnt ook een postzegel gewijd aan de 

Frans-Amerikaanse vriendschap. Ook dit zegel is in het zelfde lig
gende formaat en in etsdruk vervaardigd naar een tekening van 
Sabes, gegraveerd door Gandon. 

25 fr. blauw en rood, schild met de Amerikaanse vlagkleuren en 
schild met de Franse kleuren, waarboven een vliegtuig en waar 
tussen een stoomschip, het geheel door een slingerband omgeven. 

Op 1 Juni zal ter gelegenheid van de elders besproken Citex-
tentoonstelling een blokje verschijnen ter grootte van 40 bij 52 
m.m., waarin een ongetande zegel van 10 fr. type Ceres 1849. 
Onder het zegel staan de jaartallen 1849—1949. Tien van deze 
getande blokjes zijn verenigd tot een velletje (twee rijen van 5) 
met omranding waarin boven de drie middelste zegels eveneens 
genoemde jaartallen staan vermeld. 

Het zegel is 'gedrukt in de kleur welke het vermiljoen van de 
eerste uitgave het meest nabij komt, en is in etsdruk uitgevoerd. 

Het blokje is verkrijgbaar op de tentoonstelling tegen afstem
peling van het entreebiljet, hetwelk 100 fr. kost. 

Ook aan de postkantoren zal dit blokje te verkrijgen zijn, doch 
dan moet toch de entreekosten ad 100 fr. worden bijbetaald, zodat 
de kosten van ieder blokje dus feitelijk 110 fr. is. 

Op de tentoonstelling zal een speciaal stempel worden gebruikt 
ter afstempeling van deze blokken of beter gezegd het zullen 
rwee stempels zijn, die bij elkaar worden gebruikt, het een is een 
z.g. roosterstempel zoals dit op de eerste uitgifte veel voorkomt 
en het tweede een z.g. groot datumstempel. 

Op 13 Juni zal een serie van 5 postzegels worden uitgegeven 
eer gelegenheid van het Internationale telegraaf en telefooncongres 
(C.I.T.T.). 

Vier dezer zegels geven afbeeldingen van personen bekend op 
dit gebied, het 5e zegel i» een zegel voor de luchtpost: 

10 fr. vermiljoen, portret van Claude Chappe (1763—1805), 
mgenieur en natuurkundige, die de z.g. lucht-telegrafie schiep, 
welke voor het eerst in 1793 werkte, (tekening en gravure van 
d'Ouvré). 

15 fr. zwart. Portretten van Franjois Dominique Arago (1786 
—1853) en André Marie Ampère (1775—1836). Eerst genoemde 
is een broer van Etienne Arago, die in 1948 afgebeeld werd op het 
zegel voor de „Dag van de postzegel". Pranfois was een der 
grootste geleerden der 19e eeuw die met Ampère tezamen de 
electromagneet uitvond. 

Ampère was een wis- en natuurkundige van wel zeer grote be
kendheid. Hij werd reeds eerder op een Frans zegel afgebeeld nl. 
op het zegels 75 c. van 1936 (Yv. 310). 

Dit zegel werd getekend door A. Spitz en gegraveerd door 
Cottet. 

25 fr. wijnrood. Portrer van Emile Baudot (1848—-1903), uit
vinder van het bekende scintoestel voor telegrafie. 

Tekening en gravure van Barlangue. 
50 fr. d.blauw. Poi^ret van generaal Ferrie (1868—1932), die 

zich bekendheid verwierf on het gebied der draadloze telegrafie. 
Tekening en gravure van P. Munier. 
100 fr. geelbruin. Dit luchtpostzegel geeft een gezicht op de 

brug Alexandre III waarachter het z.g. Petit Palais te Parijs. Het 
zegel is uitgevoerd in het grote formaat 36 bij 48 m.m. en is 
getekend en gegraveerd door Gandon. 

Het blad Le Timbre meldt dat ook in de z.g. wapenserie nog 
enige waarden zullen verschijnen en wel: 

10 c. met wapen van Bourgogne. 
50 c. met wapen van Guyenne. 

1 fr. met wapen van Savoie. 
2 fr. met wapen van Auvergne. 
4 fr. met wapen van Anjou. 

Italië. 
Op 12 April verscheen hier een speciaal zegel ter gelegenheid 

van de 27e Internationale Beurs van Milaan. Het zegel is vervaar
digd in het bekende liggende langwerpige formaat, en uitge
voerd in rotogravure. De geldigheidsduur voor frankering loopt 
tot 31 December 1949. 

20 L. bruin, afbeelding van het paviljoen der Naties op de Beurs. 
Op de zelfde datum verschenen ook 4 postzegels ter gelegen

heid van de Biennale van Venetië, welke haar 50-jarig bestaan 
viert. De zegels zijn in langwerpig staand formaat: 

5 L. oudrood en crème, bewerkte top van een standaard. 
15 L. groen en l.geel, klokkenspel. 
20 L. violetbruin en crème, gevleugelde leeuw en achtersteven 

van een schip. 
50 L. d.blauw, bovenstuk van de colonade op het St. Marco-

plein. 

Liechtenstein. 
Op 14 April verscheen hier een zegel van de koerserende land

schapserie met een andere waarde-opdruk en wel 5 Rp op 3 Rp 
landschap. 

Op 23 Mei verschenen hier 4 postzegels als voorzetting van de 
mooie serie zegels met afbeeldingen van schilderijen uit het Natio
naal Museum. 

Dit maal zijn het: 
30 Rp. sepiabruin, zelfportret van Rembrandt 
40 Rp. blauw, .Koorheer door Quentin Massys. 
60 Rp. olijf grijs, Franse meester uit omstreeks 1456 (Jean Fau-

quet). 
90 Rp. olijfoker, Mansportret van Bernhardin Strigel. 
De ontwerpen der lijsten op deze postzegels zijn alle van J. 

Troyer. 

Op de zelfde dag zal ook een postzegel in twee kleuren ver
schijnen ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de U.P.U. 
(Wereld Postvereniging). Van dit zegel van 40 Rp. geven we 
hierbij een afbeelding. Het ontwerp is van Pierre Chatillon. 

In voorbereiding is nog een serie van 3 zegels in de waarden van 
20 en 40 Rp. en 1,50 Fr. ter herdenking van het feit, dat 250 jaar 
geleden het Graafschap Schellenberg werd verworven door de 
vorst Hans Adam. 

Luxemburg. 
In de thans koerserende nieuwe serie postzegels met portret 

van de Groot-Hertogin Charlotte verschenen op 10 Mei 4 nieuwe 
waarden n.1.: 
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1,60 Fr. zwartgrijs. 
6,— Fr. roodviolet. 
8,— Fr. gnjsgroen. 
zodat deze serie thans bestaat uit de waarden: 15 en 25 c , 1, 

1,50, 1,60, 2, 4, 6 en 8 Fr. 
« 

Monaco. 
Hier verschenen weer verschillende postzegels in oude typen, 

doch veranderde waarde en kleur; het zijn: 
50 c. olijf (Lodewijk) type Yv. 281. 

1 fr. violet, idem. 
12 fr. d.grijs, idem. 
15 fr. wijnrood, idem. 

5 fr. blauwgroen, Monte Carlo (Yv. 173). 
10 fr. okergeel, haven (Yv. 176). 
25 fr. l.blauw, ingang kasteel (Yv. 171). 
40 fr. steenrood, kerk (Yv. 169). 
50 fr. bruinlila, kerk ((Yv. 169). 
Voor de luchtpost verschenen in het type van 1946 (Yv. 15-18) 

3 aanvullingswaarden. 
300 fr. blauw en d.blauw. 
500 fr. d.groen en groen. 

1000 fr. sepia en d.lila. 

11III i I • ̂ ^nmw^m u f i i i i « « ! « 
Met de bekende voorafstempe-

ling Affranchts, verschenen de 
postzegels: 

4 fr. d.groen. 
10 fr. okergeel. 
15 fr. wijnrood. 

Noorwegen. 
Op 9 Mei verschenen hier 3 postzegels ter herdenking van 

Alexander Lange Kielland, die 100 jaar geleden werd geboren en 
m 1906 overleed. Hij was een bekend schrijver, geroemd om zijn 
ju'ste en elegante taal waarin hij de kleinburgerlijke verhoudin
gen in zijn land beschreef. 

De zegels zijn alle met de zelfde afbeelding, n.1. een portret van 
Kielland naar een foto van E. Hohlenberg te Kopenhagen. De 
fotogravure is van Emil Moestue. 

25 öre rood, oplage 4 millioen. 
40 „ blauw, oplage 2 millioen. 
80 „ bruin, oplage 1 millioen. 

Oostenrijk. 
Op 10 Mei verscheen hier een postzegel als uiting van dank aan 

de UNICEF (Unitel Nations International Children's Emergency 
Fund) voor haar hulp aan de Oostenrijkse kinderen gedurende het 
jaar van haar zegenrijke arbeid. Het zegel, formaat 34,5 bij 25,8 
m.m. is ontworpen door Prof. Josef Seger. 

1 Sh. blauw, schooljongen met vogel en omkranste wereldbol. 
Het zegel werd eerst op 14 Mei voor frankering geldig. 

Polen. 
De in ons Januari-nummer vermelde serie postzegels met por

tret van president Bierut werd aangevuld met het zegel: 

2 zl. geel, portret. 
Voorts verschenen in de serie portzegels van 1946 nog 2 hoge 

waarden n.1.: 
50 zl. geelbruin. 

100 zl. id. 
Roemenië. 
Ter herdenking van de communistische leider I. C. Frimu, die 

in Januari 1919 te Boekarest werd gedood voor het Nationaal 
theater, verscheen op 22 Maart een postzegel met portret van 
Frimu alsmede een afbeelding van het voorval voor het theater. 

20 L. rood. 
Rusland. 
Op 20 Maart verschenen hier 2 postzegels ter herdenking van 

admiraal S.O. Makarov (1849—1904). Makarov wordt beschreven 
als een vertegenwoordiger van de Russische Maritieme weten
schap, een talentvol scheepsbouwer en de eminente vlag-officier, 
bekend als de held van Port-Arthur. 

40 k. blauw, portret van Makarov. 
1 R. roodbruin, idem. 

Ter herdenking van de 150ste verjaardag van de militaire ge
neeskundige academie S. M. Kirov, verschenen 3 postzegels in 
2 verschillende typen. Deze academie werd in 1798 te St. Peters
burg (thans Leningrad) gevestigd. 

40 k. roodbruin, aanzicht van de academie. 
50 k. portretten van 3 professoren boven academiegebouw. 

1 R. groen als 40 k. 
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag verschenen 

7 postzegels met de afbeelding van een vrouw in verschillende be
roepen of functies: 

20 k. d lila, textielarbeidster. 50 k. bruin, veldarbeidster. 
25 k. blauw, kinderverzorgster 1 R. l.groen, sportleidster. 
40 k. bruinrood, spreekster. 2 R. rood, spreekster. 
50 k. grijs, lerares. 
Ook verscheen er nog een postzegel met het opschrift „Wacht 

over vredige arbeid 1919—1949". 
40 k. rood, soldatenbuste met helm, op de achtergrond een 

haven met schepen waarboven vliegtuigen. 
Spanje. 
In het type Franco (kniestuk) voor het kasteel de la Mota 

verschenen nog: 
45 c. rose. 70 c. violet. 
Binnenkort worden hier verwacht een drietal postzegels ter 

gelegenheid van „De dag van de Postzegel", en wel in de waar
den 50 en 75 c. en voor de Luchtpost 4 Pes. 

Turkije. 
Ten bate van de kinderbescherming verschijnt hier een serie 

van 8 postzegels, alle met afbeelding van kinder-zusters. 
20 P. lila. 15 L. grijs. 
20 P. blauw. 30 L. oranjegeel. 

1 L. blauwgroen. 150 L. groengeel. 
3 L. roodviolet. 300 L. bruinrood. 
Zwitserland. 
Op 16 Mei verschijnen hier 2 series postzegels, ieder van 3 stuks, 

waarvan de ene het 100-jarig bestaan herdenkt van de federale post 
en de andere het 75-jarig bestaan van de Wereldpostvereniging 
(U.P.U.). De zegels hebben frankeergeldigheid tot 31 December 
1949. 

De serie Federale Post bestaat uit: 
5 c. grijs, geel en rood, posthoorn. 

20 c. violet, geel en grijs, postkoets. 
30 c. bruin, geel en grijs, postauto met aanhangwagen. 
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De serie U.P.U., welke op de voorzijde van dit blad is afge
beeld, bestaat uit: 

10 c. l.groen, hoofdmotief van het U.P.U.-monument. 
25 c. rood en l.rood, wereldbol omgeven door een band met 

opschrift. 
40 c. blauw en l.blauw, wereldbol waaromheen 5 duiven vliegen. 

BUITEN EUROPA. 
Algiers. 
Ter aanvulling van ons bericht in het April-nummer kunnen 

we nog vermelden, dat het hier uitgegeven zegel ter gelegenheid 
van de „Dag van de Postzegel" (Choiseul) niet rood maar lila 
van kleur is. 

Aden. 
Volgens mededeling in het blad Le Timbre zullen, in afwachting 

van de postzegels in de nieuwe cent en shillingwaarden, de oude 
zegels met deze niuwe munstoort-aanduiding worden overdrukt 
en wel: 

5 c op 1 a. 70 c op 14 a. 
10 c op 2 a. 1 sh op 1 R. 
15 c op 2K a. 2 sh op 2 R. 
20 c op 3 a. 5 sh op 5 R. 
50 c op 8 a. 10 sh op 10 R. 

Angola. 
Hier verschenen een 4-tal postzegels in nieuwe tekening: 
2 a 50 grijsblauw, Su da Bandeira. 
3 a 50 d.grijs, Mossomedes. 

15 a d.groen, Su da Bandeira. 
50 a groen. Vallen van Due de Bragance. 

Australië. 
Het koerserende 5 shilling-zegel met afbeelding van Koningin 

Elisabeth in kroningsgewaad (Yv. 120) werd vervangen door een 
zegel van die waarde in een nieuwe tekening n.1. van het wapen 
van de vroegere 6 kolonies welke thans het gemenebest uitmaken 
n.1. Tasmanië, Nieuw Zuid Wales, West-Australië, Victoria, Zuid-
Australië en Queensland. Dit wapen wordt geflankeerd links door 
een kangaroe en rechts door een emu (vogel). Het zegel ver
scheen op 11 April. In de zelfde tekening zullen ook de andere 
hoge waarden verschijnen n.1. de 10 shilling en de 1 en 2 £. 

Op 17 Juni zal hier een postzegel worden uitgegeven ter her-
kenling van de Australische dichter Henry Lawson, die 82 jaar 
geleden werd geboren. Het zal een zegel zijn in de waarde 2% A. 

Brazilië. 
Ter herdenking van het 200-jarig bestaan van de staat Minas 

Gerais, waar in 1693 fijn goud en in 1727 ook diamant werd ge
vonden, hetgeen een z.g. gold-rush tengevolge heeft gehad, waar
door oerwouden plotseling in bevolkte streken veranderden en 
leidde tot de vorming van deze staat, verscheen hier een postzegel 
met de afbeelding van een kerk en het onderschrift „Minas Ge-
raes" en „Ouro fino": 

60 c. lila, kerk. 
Zoals reeds in het Augustus-nummer van vorige jaar werd 

medegedeeld veranderde de munt van reis in cruzeiros. 
De koerserende serie in deze nieuwe aanduiding bestaat nu uit: 

0,02 er. olijf, t. Yv. 380. 0,60 er. lila, t. Yv. 388. 
0,10 er. groen, t. Yv. 383. 1 Cr. l.grijs, t. Yv. 390. 
0,20 er. bruinrood, t. Yv. 384. 1,20 Cr. blauw, t. Yv. 391. 
0,40 er. Lblauw, t. Yv. 386. 5 Cr. blauw, t. Yv. 393. 

Chili. 
Ter herdenking van het 20-jarig bestaan van de Nationale lueht-

vaartlijnen werd een postzegel uitgegeven: 
2 P. blauw, vliegtuigen om een embleem, waarin de letters 

L.A.N. 
Ten bate van het Nationale Museum verschenen 2 postzegels 

met afbeelding van Vicuna Mac Kenna, die gezegd wordt de 
eerste burgemeester van Santiago te zijn geweest. 

Deze zegels zijn voor de gewone post: 
60 e. blauw, portret. 
en voor de luchtpost: 
3 P. karmijn, portret. 

China. 
De binnenlandse toestanden tekenen zich wel zeer op de post

zegels af door het gebruik van allerlei oude uitgiften met nieuwe 
waarde-opdrukken welke met de dag in grootte toenemen. 

Zo vinden we thans in Le Timbre de volgende uitgaven ver
meld: 

Fiskale zegels voor gewoon gebruik van een opdruk voorzien 
en de letters G.Y. zowel in blauw als in zwart: 

200 Y op 3000 s. ohranje. 
500 Y op 5000 s. rood (opdr. rood). 

1000 Y op 10000 s. roodlila. 
Op de zelfde soort zegels worden ook de volgende opdrukken 

gemeld: 
1 Y op 15 $ oranje. 
3 Y op 50 $ blauw. 

Idem opdruk blauw. 
10 Y 30 $ lilagrijs opdr. l.blauw. 
Idem opdr. d.blauw. 
15 Y op 20 $ bruin, opdr. blauw. 
25 Y op 20 $ bruin, opdr. violet. 
50 Y op 50 $ blauw, opdr. rood. 
50 Y op 300 % geelgroen opdr. rood. 
50 Y op 300 $ groen, opdr. rood. 
Ook portzegels verschenen met opdrukken In de waarden 1, 2, 

5, 10, 20 en 50 c. en 1, 2, 5, 10 Y. 
Voorts zijn er sinds enige tijd enkele zegels verschenen in een 

geheel nieuw type met afbeelding van Sun Yat Sen zonder enige 
lijstversiering, maar enkel met een Chinees bovenschrift en 
waardeaanduiding aan de onderzijde. 

Verschenen zijn: 
1 Y. oranje. 100 Y. bru'ngeel. 

10 *-". gr j tn . 200 Y. rood. 
20 Y. roodlila. 500 Y. lila. 
50 Y. blauw. 1000 Y. blauw 

100 Y. d.bruin. 
Gibbon's Stamp Monthly maakt er op attent dat van de 20 Y 2 

verschillende drukken bestaan. De ene druk is van Dah Tung en 
is getand 14, de andere is van de Centrale Graveer- en drukin-
richting en is getand \2%. Dit laatste zegel vertoont vlak onder 
het beeld aan de rechterzijde een mikroscopisch klein tekentje in 
de vorm van het laatste teken boven het portret. Voorts is de 
afstand tussen de 2 en de O smaller dan bij eerstgenoemde druk. 

Ook in communistisch China verschijnen de opdrukken op 
zegels met afbeelding van een locomotief naast een schip. 

50 c op 20 $ roodbruin. 
5.00 c op 500 $ d.bruin. 

25.00 e. op 20 $ roodbruin. 
200.00 c. op 50 I blauwgrijs. 

Cuba. 
De 100-jarige geboortedag van Manuel Sanquily, Cubaanse held 

voor de onafhankelijkheid, werd herdacht met de uitgifte van 
een tweetal postzegels met portret van deze held. 

2 e. karmijn. 
5 c. blauw. 

Dominica. 
Hier verschenen 3 postzegels, waarvan 2 voor de luchtpost met 

afbeelding van een kerkruïne te St. Domingo. 
3 e. blauw. 

en voor de luchtpost: 
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7 c. olijf. 
10 c. bruin. 
Ten bate van de tuberculose bestrijding verscheen hier een 

postzegel met de afbeelding van een sanatorium: 
1 c. ultramarijn, l.blauw en karmijn. 

Ecuador, 
Bestemd om in 1947 te verschijnen en daarom de jaartallen 

1647—1947 dragende, kwam 2 jaar later een serie postzegels uit 
voor gewone en voor luchtpostgebruik, ter herdenking van Cer
vantes, de beroemde Spaanse schrijver van het bekende boek „Don 
Quichotte". 

Voor de gewone post: 
0,30 S rood en blauw, portret van Cervantes, links daarvan 

Sancho Pancha op zijn ezel en rechts Don Quichotte als 
ridder te paard. 

0,60 S violetrood en bruin, portret van Cervantes, op de ach
tergrond Don Quichotte en Pancho in hun strijd tegen 
de windmolens. 

1.— S rood en groen, als 0.30 S. 
2.— S bruin en zwart, als 0.60 S. 
5.— S groen en bruin, als 0.30 S. 

en voor de luchtpost: 
1.30 S blauw en bruin, portretten van Don Juan Montaloo en 

Cervantes. 
1.90 S karmijn en groen, Don Quichotte te paard te midden 

van een kudde schapen. 
3.— S bruin en violet, als 1.30 S. 
5.— S zwart en rood, als 1.90 S. 

10.— S groen en bruin, als 1.30 S. 

Eritrea. 
Het Engelse zegel van 8 p. George VI werd overdrukt met een 

nieuwe waarde alsmede met „B.M.A.Eritrea". 
65 cents op 8 p. roselila. 

Ethiopië. 
Op 5 Mei verschijnen hier volgens Whitfield King en Co 5 post

zegels ter herdenking van de bevrijding van dit land van de Ita
lianen. De afbeelding dezer zegels vertoont links het portret van 
de keizerin Menon en rechts de keizer Haile Selassie, tussen hen 
is een symbolische voorselling aangebracht. 

20 et. blauw. 80 c. groen. 
30 c. oranjegeel. 1 $ oranjerood. 
50 c. magenta. 

Fezzan. 
Behalve de in ons Aprilnummer vermelde nieuwe zegels zal 

deze serie ook nog bevatten het zegel: 
12 fr. putten van Gorda. 

Fiji. 
Hier zullen 2 zegels in hoge waarden verschijnen n.l.r 
10 sh. oranje en groen, Pawpaw of Papayaboom. 
1 £ blauw en kersrood, politieman op een hoorn blazende. 

Guatamala. 
Hier zullen een 5tal postzegels verschijnen ter herinnering aan 

broeder Bartholomeus de Lasos, de beschermer der inwoners ge
durende de Spaanse bezetting. De waarden zullen zijn }i, 1, 2, 
3 en 5 c. 

Haïti . 
De 200jarige herdenking van de stichting van PortauPrince 

zal dit jaar plaats hebben door de uitgifte van een 4tal postzegels, 
waarvan 2 voor de luchtpost, en wel in de waarden 5 en 10 c. 
voor de gewone en 30 c. en 1 g. voor de luchtpost. 

India. 
Hier zal een serie geheel nieuwe postzegels verschijnen zowel 

met Indische als met Engelse tekst. De serie zal bestaan uit de 
volgende' zegels: 

3 pies blauw, basrelief Ajantastier. 
6 „ bruin, Mohenjodaro. 
9 „ groen, Trimurt i . 
1 anna turkoois, Bodhisattva. 
1J4 .) rood, paard Konarak. 
2 „ karmijn, Poort van Nataraja. 
2/4 ). oranje. Poort van Sanchi Stupa. 
3J^ „ blauw, Bodh Gaya, Bihar prov. 
4 „ violet, Bhuvanesvara. 
6 „ violetgrijs, Gol Gumbad, Bijapur. 
8 „ groen, tempel Kandarva Mahadeva. 

12 „ blauw, gouden tempel, Amrtisar. 
1 Roupie groen en violet. Overwinningspoort te Chittorgari. 
2 „ violet en rood, Rode fort, Delhi. 
5 „ rood en groen, Taj Mahal, Agra. 

10 „ blauw en rood, Qutab Minar, Delhi. 

Israel. 
Het in ons Januarinummer aangekondigde zegel met afbeelding 

van de nationale vlag is op 31 Maart verschenen: 
20 mils, blauw, vlag. 
Op iedere 100 zegels zijn er 20 voorzien van het bekende vignet

zegel met verklarende tekst 

Japan. 
Als aanvulling op het zegel schaatsenrijdster, uitgegeven ter ge

legenheid der 4e nationale athletiekwedstrijden welke van 3 tot 
6 Maart j.1. gehouden werden te Sapporto, Hokkaido, verscheen 
het zegel: 

5 yen, blauw, skispringer. 
Voor het Nationaal Park Beppu verschenen op 10 Maart j.1. 

2 postzegels in de zelfde tekening: 
2 yen blauw en rood, meer gezicht met de berg Takasaki. 
5 yen, blauw en d.groen, idem. 
Op 15 Maart j.1. verscheen een zegel ter gelegenheid van de 

Buitenlandse Handelstentoonstelling te Yokohama: 
5 yen, l.rose, gezicht op de tentoonstelling en trylon. 
Dit zegel verscheen ook in velletjes van 20 stuks. Oplage resp. 

5 en 2 millioen. 
Ook enige andere tentoonstellingen genoten de gunst van een 

afzonderlijk zegel, welke eveneens in velletjes van 20 stuks werden 
uitgegeven. 

Deze postzegels zijn alle van dezelfde afbeelding voorzien, doch 
verschillen in kleur, en wel voor: 

de Takamatsutentoonstelling: 
10 yen roodachtig rose, meergezicht bij Suma. 

de Okayamatentoonstelling: 
10 yen, rose, idem. 

de Matsuyamatentoonstelling: 
10 yen, lilarose, idem. 
Op 1 April verscheen een postzegel ter aanmoediging van de 

bebossing en beplanting van het land: 
5 yen, groen, gestyleerde boom en plant.. 

KanaalZone. 
Op 1 Juni zal hier een serie van 4 postzegels verschijnen ter 

herdenking van de Goudrush naar Californië in 1849, welke haar 
weg nam over de landengte van Panama. 

De waarden dezer zegels zullen zijn 3, 6, 12 en 18 c. en afbeel
dingen geven van aankomst, doortocht en vertrek der gelukzoe
kers. 

/ 
Korea. 
Ter gelegenheid van de komst van een commissie der U.N. in 

dit land verscheen hier op 12 Februari j.l. een postzegel: 
■ 10 weun, d.blauw, wereldbol omgeven met een olijfkrans, waar

boven 2 duiven als zinnebeeld der vrede. 
In de U.S. zone verschenen 2 postzegels in nieuwe tekening: 
4 weun rood, portret van pres. Syngman Rhee. 

14 weun blauw, afbeelding van het Ryonjo observatorium. 

Libanon. 
De luchtpostserie werd aangevuld met 2 zegels: 
15 p. groen. 
60 p. l.rood. 
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Marokko (Frans). 
Op 12 April j.1. verschenen hier 2 postzegels in de serie ves

tingen en op 22 April 1 in de serie versterkte oases. 
De eerste zijn: 
15 fr. vermiljoen. 
25 fr. blauw. 

het 3e zegel is: 
5 fr. l.groen. 

Op 12 April verscheen de z.g. solidariteitsserie 1948, bestaande 
uit 4 zegels voor de gewone en 4 voor de luchtpost. 

Voor de gewone post: 
1 f. f 2 f. okergeel, zoutwinningen te Meknès. 
2 f. | 5 f. karmijn, oliewinning te Taroudant. 
3 f. f 7 i. groengrijs, visserij. 
5 f. j 10 f. violetbruin, tuinen van l'Auguedal te Marrakech. 

en voor de luchtpost: 
5 f. | 5 f. groen, Agadir. 
6 f. f 9 f. vermiljoen, Fès. 
9 f. 4 16 f. sepia, Atlas. 

15 f. j 25 f. leigrijs, Draavallei. 
Deze zegels verschijnen ook in 2 blokken. De oplage der zegels 

bedraagt 75.000 serie en die der blokken 15.000 stel. 

Mozambique. 
De in ons Januari en Maartnummer vermelde serie postzegels 

in nieuwe tekening werd nog aangevuld met de volgende zegels: 
10c. lilabruin, brug over de Zambezie. 
60 c. wijnrood, waterval van Nhanhangare. 

1 E 50 violet, de stroom Pungue te Beira. 
1 E 75 grijsblauw, Praia de Pelena te Loranzo Marques. 
2 E kastanjebruin als 1 E 50. 
2 E 50 leigrijs, als 50 c. 
3 E olijf, als 1 E 75. 
3 E 50 olijfbruin, als 1 E 50. 
4 E 50 karmijn. Kerk van Lorenzo Marques. 

10 E grijsbruin, als 50 c. 
15 E karmijn, Rio Malema. 
20 E oranje, idem. 

Panama. 
Van de in ons Decembernummer vermelde Roosevelt herden

kingsserie zijn er een 2tal overdrukt met de opdruk „Lucha 
contra el cancer" (strijd tegen de kanker) alsmede de waarde van 
1 c. 

1 c. op 5 c. karmijn en zwart. 
1 c. op 10 c. geelbruin. 
Het in ons Februarinummer vermelde zegel van 10 c. uitge

geven ter herdenking van de 400jarige geboortedag van Cervantes 
werd overdrukt met „Centenario José Gabriel Duque 18 de Evero 
de 1949". 

10 c. violet en zwart. 

Peru. 
Ten bate van de schoolkindervoeding verscheen hier in Januari 

j.1. een toeslag postzegel met zwarte opdruk „Decreto Ley no. 
18/8003". 

0.03 S op 10 c. 
Met de opdruk „Habilitada" en een nieuwe waarde verschenen: 
0.10 op 25 c. d.groen (Yv. 52 luchtp.). 
0.30 op 80 c. olijfgroen (Yv. 56 luchtpost). 

Philippijnen. 
Op 1 April J.1. verschenen hier 3 toeslagpostzegels, waarvan 

de extraopbrengst ten bate zal komen voor herstel van de schade 
door de oorlog aan de openbare bibliotheek te Manilla toegebracht. 

4 c + 2 c. bruin. Portretten van de 3 vroegere directeuren 
van de Nationale bibliotheek en Museum, thans bureau van de 
openbare bibliotheken. Van links naar rechts: Epifanio de los 
Santos, bekend advocaat, schrijver en musicus; Trinidad H. Pardo 
de Tavera, natuurkundige en bekend als schrijver en staatsman; 
Teodoro M. Kalaw, advocaat, schrijver en leraar. 

6 c. F 4 c. violet. Voorzijde van het eerste boek dat in de 
Philippijnen werd gedrukt n.1. de „Doctrina Christiana" in het 
jaar 1593 in z.g. houtsnede. 

18 c. f 7 c. blauw. Voorzijde van het boek „Noli Me Tan
gere" (Raak mij niet aan) geschreven door Dr. José Rizal, die op 
30 December 1896 werd gedood in het veld bij Bagumbayan. Dit 
boek kan worden beschouwd als het zaad voor de opstand tegen 
het Spaanse gezag. 

St. Lucia. 
Ook hier veranderen de oude waarden in cent en Dollarwaar

den (WestIndische dollars). Het zijn de waarden: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 24 en 48 c. en $ 1.20, $ 2.40, en 

I 4.80. 

St. Vincent. 
Hier geldt hetzelfde als hierboven bij St. Lucia vermeld. Op 26 

Maart verschenen hier de: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 24, 48 en 60 c. en $ 1.20, $ 2.40 en $ 4.80. 

Somalieland (Brits). 
Ook hier verschenen met het oog op de muntwijziging een 

opdrukserie op de koerserende waarden en wel: 
10 c op 2 a. 70 c op 12 a. 
15 c op 3 a. 1 sh op 1 R. 
20 c op 4 a. 2 sh op 2 R. 
30 c op 6 a. 5 sh op 5 R. 
50 c op 8 a. 

Tunis. 
Op 1 April verscheen in de tekening mozaïek uit de Moskee 

van Kairouan: 
12 fr. geelbruin en oranje, 

en in de tekening Neptunus: 
25 fr. blauw en blauwgroen. 
Het in ons vorige nummer vermelde zegel voor de Dag van 

de Postzegel is in donker blauwe kleur en heeft de opdruk in 
rood. 

In voorbereiding is een z.g. „kinderzegel" met de afbeelding 
van een slapend kind tekening van R. Serres). De waarde zal zijn 
25 f f 50 f dus maar even 200 % toeslag ! 

Venezuela. 
De in ons Septembernummer van vorige jaar vermelde serie 

postzegels uitgegeven ter ere van de Handelsvloot werd nog met 
7 zegels aangevuld n.1.: 

20 c. bruinviolet. 2 B. leigrijs. 
50 c. zwart. 3 B. groen. 
70 c. oranje. 4 blauw. 
90 c. rood. 
Voor het eerst verscheen hier ook een expressezegel met in

schrift „EXPRESO" in de waarde 30 c. kleur rood. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 27 April j.1. verscheen hier een postzegel in het bekende 

grote formaat ter herdenking van het feit van de eerste vrije ver
kiezing van een gouverneur voor het gebied van Porto Rico. De 
eerste dag van uitgifte was te San Juan, hoofdstad van het eiland. 
Gekozen werd bij die verkiezingen Luis Munoz Marin, leider van 
de Democratische partij, dichter en journalist. 

3 c. groen. Inwoner van Porto Rico (buste) die in de linker
hand een tandwiel en in de rechterhand een stembus ophoudt. 

Ter herdenking van het 200jarig bestaan van de stad Alexan
dria (Virginia) Zal op 11 Mei een luchtpostzegel verschijnen, waar
van de eerste uitgifte te Alexandria zal plaats hebben. 

6 c. rood. Zegel van de stad, waarvan links afgebeeld het Car
lylehuis en rechts het Gadsbys gelaghuis. 

ZuidAfrika. 
Hierbij geven we een afbeelding van het in ons vorige nummer ■ 

vermelde zegel uitgegeven ter herdenking van de landing van de 
grondvesters van Port Natal (thans Durban). 

IJ^ d. rood, het schip „Wanderer" voor de kust van Natal. 

4 
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INDONESIË. 

In het nieuwe cijfertype verscheen reeds een postblad 10 Sen 
violet, thans kwam mij onder ogen een groot model briefkaart 
5 Sen blauw. 

REPOEBLIK. 
Getoond werd mij een briefkaart met de beeltenis van Ir. Soe

karno, in bruin op bruinachtig grijs carton. De nieuwe waarde 
bedroeg „100 Sen" zoals de zwarte opdruk vermeldde. Een zwart 
vierkantje bedekte de oude waarde, die vermoedelijk 10 Sen was. 

De kaart was vrij slecht gestempeld, alleen de datum was lees
baar: 6.12.48. 

Voor toezending en/of mededeling over de onoverdruktc kaart, 
tijd van uitgifte enz. houd ik me aanbevolen. 

BUITENLAND. 
Tot mijn grote vreugde, maar evenzeer tot mijn niet geringe 

vei bazing, is de belangstelling voor poststukken dusdanig toege
nomen, dat ik mijn antwoordcorrespondentie tot het uiterste 
moet beperken. Meestal zal ik volstaan met het terugsturen van 
ter informatie of clichéring ontvangen stukken, slechts in uitzon
deringsgevallen zullen schrijvende lezers dus een brief kunnen 
verwachten, tenzij mij inlichtingen gevraagd worden, die in het 
Maandblad niet gegeven kunnen worden. 

Laat dit echter niemand verhinderen te schrijven, integendeel: 
hoe meer gegevens ik ontvang hoe beter ! Dit is de enige manier 
om ons blad aan zijn doel te laten beantwoorden. Vóór alle Phila
telisten, maar dan ook: dóór alle philatelisten. Ik moet er echter 
op wijzen, dat ik op verzoek van de hoofdredacteur van de talrijke 
nieuwe luchtpostcouverts en postbladen (zie b.v. de recente uit
gebreide series van Mozambique, Pakistan, Liberia, Goudkust, 
Hongkong enz. enz.) niets kan opnemen, daar het de heer No
renburg wenselijk voorkomt, dat alles op luchtpostgebied in de 
desbetreffende rubriek behandeld wordt. Luchtpostpoststukken
meldingen dus aan de redacteur Luchtpost. 

BELGIË. 
Voor zover mij nu bekend, is de portoverhoging maar aanlei

ding geworden tot het uitgeven van één tijdelijke kaart, en wel 
op de langzamerhand in België gebruikelijke methode door het 
bijstempelen van een baarfrankering in kastje zonder machine
nummer. Zo werd van de binnenlandse briefkaart van 65 centimes 
wijnrood door bijstempeling van 25 centimes een kaart van het 
nieuwe tarief gemaakt. 

Dan verschenen ook de definitieve kaarten in het type leeuw 
op wapen, zowel in het Frans/Vlaams als in het Vlaams/Frans: 
een 90 centimes, lilabruin op gekleurd karton, 
een 1 fr. 75 rood op blauw en dezelfde kaart met betaald ant
woord en 
een 2 fr. rood op blauw. 

Tenslotte een nieuw postblad, eveneens in het leeuw op wapen
■schildtype van 1 fr. 35 roodbruin op lichtblauw karton met een 
Vlaams/Franse tekst. 

LUXEMBURG. 
Als afbeelding één van de nieuwe 1 franckaarten, benevens ter 

vergelijking een oud type kaart. Deze twee poststukken waren de 
enige soorten die het kantoor EschsurSüre vorige week in voor
raad had. 

PORTUGAL. 
De 30 c , type „Caravelle", die U hierbij gereproduceerd ziet, 

schijnt reeds enige tijd geleden verschenen te zijn. 

TUNIS. 
Dit land gaf een nieuwe kaart uit k 5 fr., donkerblauw op bruin 

karton, zegelafdruk een stadsgezicht. 

Grand Ourhé de Luxembourg 

C A R T E POSTALE 

,i^ Ju il . i' X i Jt—' • ■J—— X V,—' *.—' ' ' V J — 

REMETEXTfi 
^ ^ ^.;É 
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Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissenverzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging! 
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SïïilMliPlilS 
Gelegenheidsstempels. 
Het in het vorige nummer reeds gemelde CCIFstempel werd 

ir. zwarte inkt afgedrukt op de postzegels, terwijl ter datering 
de stukken zelf bovendien nog voorzien werden van een datum
stempel 'sGravenhage. 

De ogenschijnlijk onlogische afkorting van „téléphonique" door 
de letter F wordt ons aldus toegelicht: de woorden telefoon en 
telegraaf beginnen beide met een t, zodat voor de afkorting van 
telefoon de beginleter van het Duitse woord „Fernsprecher" werd 
gekozen. 

Grenscorrecties. 
In de beide grootste op 23 April j.1. bij Nederland gevoegde 

stukjes Duits grondgebied gebruikten de daar gevestigde post
kantoren aanvankelijk nog de Duitse poststempels. Wij zagen van: 
1 het gebied bij Lobith: een langstempel ELTEN in omlijsting, 

terwijl op aangetekende stukken strookjes van LobithTol
kamer gebruikt worden, waaroverheen de nieuwe plaatsnaam 

gestempeld werd. Vanaf 5 Mei wordt het gewone Nederlande 
model typenraderstempel ELTEN met Stempelnummer 1 ge
bruikt. 

2. van het gebied, genaamd de „Zelfkant" bij Sittard: 
a. een langstempel HAVERT tezamen met een rondstempel 

Havert über Geilenkirchen; aangetekende stukken werden 
nog voorzien van Duitse aantekenstrookjes. 

b een langstempel HöNGEN, terwijl voor aangetekende stuk
ken uit deze plaats nog Duitse aantekenstrookjes gebruikt 
werden; op 4 Mei werd voor het eerst gebruik gemaakt 
van Nederlandse Rstrookjes. 

c. een langstempel TUDDERN, eveneens met aanteken
strookjes van Duits model; 

d. langstempel WEHR. Op aangetekende stukken uit deze 
plaats werden soms Duitse, soms ook Nederlandse aan
tekenstrookjes met plaatsnaam Maastricht resp. Sittard 
gebruikt. ' 

Alle stempels bevatten tevens een datum en van enkele geven 
wij hierboven een afbeelding. 

Voor opgaven van andere stempels uit deze of andere plaatsen, 
liefst met bewijsexemplaren, houden wij ons gaarne aanbevolen. 

i!̂  
•̂4 f 

7.W 

2 6 APR 1949 
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Vgl^lil^flGDNGSNDilüIWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secretaris: J. C. Norenburg, Bergselaan 101c, Rotterdam-N. 

Notulen van de bestuursvergadering gehouden op 
Zaterdag 9 April 1949 te 's-Gravenhage. 

Aanwezig alle bestuursleden. 
Ingekomen is een verzoek van de Postzegelvereniging „Roer-

rr.ond" te Roermond om als lid tot de bond te worden toege-
l,?ten. Aangezien wel de Koninklijk goedgekeurde statuten zijn 
ingezonden, maar het Huishoudelijk Reglement nog ontbreekt, 
wordt besloten de vereniging voorwaardelijk toe te laten. Tevens 
wordt besloten aan deze vereniging een bedrag van ƒ 25,— uit 
de bondskas te schenken ter tegemoetkoming in de kosten van 
een door deze vereniging te houden nationale tentoonstelling, ter
wijl ook de z.g. Bondstentoonstellingsmedaille ter beschikking zal 
worden gesteld. 

De ingekomen adviezen van de bondsraad inzake het concept
contract tussen de Bond en de eigenaressen van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie worden ampel besproken en voorstellen 
aan de eigenaressen vastgesteld. 

Een schrijven van de Zwitserse Bond betreffende de Keurings
dienst van postzegels worden in handen gesteld van de betreffende 
door het bestuur ingestelde commissie. 

In verband met een schrijven van de F.I.P. wordt een commis
sie ingesteld welke zal nagaan welke zegels aan de F.I.P. zullen 
worden opgegeven, teneinde deze uit catalogi en op tentoonstel
lingen te weren. 

Tevens wordt besloten bij de F.I.P. informaties in te winnen 
omtrent de z.g. Waarschuwingsdienst en indien deze nog niet is 
geregeld, dan te verzoeken dit als punt van bespreking op te 
nemen op de agenda van het eerstvolgend congres. Ook zal wor
den verzocht op die agenda op te nemen de kwestie van de inde
ling der landen in de diverse klassen bij internationale tentoon
stellingen, welke indeling soms zeer vreemd is. 

Omtrent een schrijven van de Association France-HoUande zal 
eerst advies worden gevraagd aan de Franse Bond. 

Een verzoek van de vereniging „De Globe" om de jaarvergade
ring van de bond in 1950 te Arnhem te houden, wordt voorlopig 
aangehouden in verband met in te winnen inlichtingen omtrent 
logies-mogelijkheid e.d. 

De secretaris, 
J. C. NORENBURG. 

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

Suppletoire Agenda voor de algemene vergadering op Donderdag 
26 Mei 1949 in hotel Krasnapolsky te Amsterdam. 

10a. Benoeming van ereleden. 
Bedanken ingetrokken. 2. F. Th. Holsboer, Pater Wijnterlaan 3, 

Naarden. 
Aanmelding lidmaatschap ingetrokken. 1258. C. Bruyn. 
Overleden. 1473 C. Bultman — 1772 H. D. Berkhout, gesneu

veld in Indonesië. 
Alsnog bedankt per 31-12-48. 119 J. D. van Bekkum. 
Geroyeerd wegens wanbetaling. 605 H. P. F. van Helvoort. 
Nieuwe leden. Zie de aanmeldingen in het April-nummer. 
Aanmeldingen. 1867 P. H. Bakker, Bontekoelaan 2, Medan — 

1895 W. P. A. Baljet, p/a B.P.M., (huis 95), Pladjoe (Z.-Sumatra) 
— 1911 J. F. de Bas, Residentsweg 4, Medan — 33 Dr. R. Boek-
holt, p / a B.P.M., Willemslaan 2, Batavia — 1881 B. Boeve, Hup-
selseweg 7, Eibergen — 1962 C. Borst, p /a B.P.M., Pladjoe (Z.-
Sumatra) — 19 H. M. Cohen, Postbus 8, Oldenzaal — 1862 J. A. 
Crooy, Manggalaan 24, Medan — 1914 Mevr. C. van Duursen-
Taust, p/a B.P.M., Pladjoe (Z.-Sumatra) — 1910 Mevr. M. L. C. 
Haan-Jager, Tjibeunjingplantsoen N 20, Bandoeng — 1917 W. 
Hamburger, p/a S.V.P.M., Pendopo, Palembang (Z.-Sumatra) — 
1856 G. van Heerdt, Sld Ie kl. Stbno. 250807133, Veldhospitaal 
C. Divisie 7 December, Veldpostkantoor Madioen (Java) — 1904 
A. Hoefs, p/a S.V.P.M., (huis 33), Pendopo, Palembang (Z.-
Sumatra) — 22 Mr. Ir. E. P. H. Joon, Hoofdingenieur Verkeer 
en Waterstaat, Purwakarta (Java) — 1931 A. Kooper, Sergt. 

1 no. 260215146, Legerveldpostdienst, Sorteerkantoor, Medan — 
1852 W. O. E. Korver, p / a S.V.P.M., Skidmore 302, Soengei Ge-
rong (Z.-Sumatra) — 1873 Mevr. E. N. Lammers-Hanedoes, p/a 
B.P.M., (huis 195), Pladjoe (Z.-Sumatra) — 1851 Lauw Tjan Hin, 
Passarstraat 39, Meester Cornelis (Java) — 1912 L. Overlack, van 
Linschotenlaan 19, Medan — 1859 Z. Sahib, p/a Postkantoor, 
Padang — 1975 R. Scheidegger, Padang Boelanweg 268, Medan 
— 1926 J. C. N . van Schendel, Adjudant, Bureau Territoriaal arts, 
Terr. tvs. Trc. Nrd.-Sum., Medan — 1885 Soeroto, Djalan Emong 
145/36B. Bandoeng — 1891 N. Stokrom, p / a S.V.P.M., (huis 32), 
Pendopo, Palembang (Z.-Sumatra) — 1877 J. Stolk, p /a B.P.M., 
Pladjoe (Z.-Sumatra) — 1838 P. Q. R. Swart, Soeloeng 65, Soera-
baia — 1835 Mej. P. Timmer, Salemba 47 pav. rechts, Batavia — 
1854 T. E. Timmermans, p / a B.P.M., (afd. Shipping), Pladjoe (Z.-
Sumatra) — 1855 J. A. de Vaan, Sld. Stbno. 250919137, Veldhos
pitaal C. Divisie 7 December, Veldpostkantoor Madioen (Java) — 
1849 E. K. van der Ven, Tosariweg 6, Batavia — 1957 C. Visser, 
p /a B.P.M., Pladjoe (Z.-Sumatra) — 43 F. J. Vulker, Hauwert 
H 97, Gem. Nibbixwoud (N.H.) — 1916 Mevr. H. van der 
Wedden-Abbas, Embong Tandjoeng 5, Soerabaia; voor aangeteken
de stukken „bijpostkantoor Simpang" — 1983 P. M. Wetzel, Soe-
rabaiaweg 8, Batavia — 1981 K. van der Wolf, S.M.A. 270429088, 
H.K.A.G. 1, B-4, Bandoeng — 67 J. E. A. Bakker, Dpi. Sld. 
legerno. 271228060, V.T.D. groep Sibolga, Veldpostkantoor Medan 
85 — Mr. K. H. Dronkers, Rosandeweg 1, Oosterbeek — 70 
A. J. J. Kuik, p / a N.V. „S.S.P.V.", Billitonveer, Tandjoeng Pandan 
(Billiton) — 76 G. Muller, Logeweg 9, Padang — 61 Mevr. M. 
Quelle-van Slooten, Baladewaweg 8, Bandoeng — 64 L. C. Ree
dijk, Res. Kapitein, Dienst voor Legercontacten, Veldpostkantoor 
Batavia — 65 F. Scheltinga, S.M.I., stbno. 90839, Engelbrechts-
laan F 4, Bindjei (S.O.K.). 

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

Nieuwe leden: 256 J. F. M. van Gestel, Gilze-Rijen, Rijksweg 
211 — 177 A. C. Kroes, den Haag, Koninginnegracht 141 — 30 
(E.) E. C. de Poorter, Batavia, Veldpost, Ct. 2-5-7 R.L 

Overleden: 499 W. A. H. van Peski — 130 P. M. van Gent — 
270 J. Spaan. 

Vergaderingen: Bestuursvergadering op Maandag 23 Mei a.s. 
om 20 uur in café „De Beurs", Markt, Breda. Ledenvergadering 
op Maandag 30 Mei a.s. om 20 uur in café „Moderne", Markt, 
Breda. Jeugdbijeenkomst op Zondag 29 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. 

Vergadering: Ledenvergadering op Vrijdag 27 Mei 1949 te 20.15 
uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. De 
veiling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 188 Oey Bouw Kiam, Deurloostraat 361, Am
sterdam-Z. — 45 Roos, J., Amsterdamseweg 62, Amstelveen — 
115 Veffer, J., Stalinlaan 51, Amsterdam-Z. — 55 Wijnberg, P. J., 
Berberisstraat 3, Amsetrdam-N. 

Bedankt: 614 Hoonaard, F. v. d. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 
U T R E C H T . Secretaris: H . G. van de Weteringh, W. de Zwijger
plantsoen 1, Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 31 Mei 1949, des n.m. 8 uur in 
Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en 
mededelingen. 4. Ledenmutaties. 5. Rondvraag. 6. Causerie door 
de heer W. Bakker te Amsterdam. Onderwerp: Postzegels met 
afbeeldingen van Componisten. 7. Pauze. 8. Veiling. 9. Verloting. 
10. Sluiting. 

Nieuwe leden: 5 candidaat-leden vermeld in het April-nummer. 
Candidaatleden: J. van Arnhem, Kr. Nieuwegracht 82, Utrecht 

(E.) — Mevr. W. Eldering-Niemeijer, Plompetorengracht 7, 
Utrecht (E.) — W. Joachimsthal, Botticellistraat 17, Amsterdam 
(E.) — P. C. van Putten, Willem de Zwijgerstraat 9, Utrecht (E.) 

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

Vergadering op Donderdag 26 Mei 1949 des avonds om 8 uur 
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in Diligentia, Lange Voorhout 5. Agenda: 1. Opening en notulen. 
2. Ingekomen stukken. 3. Ballotage nieuwe leden. 4. Veiling. 5. 
Rondvraag en sluiting, waarna verloting en gelegenheid tot 
onderlinge ruil. 

De Directrice van het Rondzendverkeer verzoekt, haar in de 
maanden Juni, Juli en Augustus, geen boekjes toe te zenden. 

Inzenders die boekjes van het lopende seizoen wensen terug te 
ontvangen gelieve dit aan haar mede te delen. 

Zoals U weet worden voortaan geen convocaties voor de ver
gaderingen meer gezonden. Was dit de oorzaak van de slechte 
opkomst op de vergadering van de vorige maand, nog wel de 
Jaarvergadering met de grote verloting ? De vergaderingen hebben 
plaats op de vierde Donderdag der maand. Noteert U dit even ? 

I N T E R N A T . VEREENIGING „PHILATELICA", TE 's-GRA-
VENHAGE. Wnd. secr.: N . F. Hedeman, Valkenboskade 76-78, 
's-Gravenhage. 

Geschorst en voorgedragen voor royement: JL. 62 J. A. Touw, 
Multatulistraat 42, Den Haag — JL. 77 J. W. F. Wischoff, v. 
Aerssenstraat 280, Den Haag — 38 H. N. Andriesse, Michel An-
gelostraat 38, Amsterdam-Z. — 69 F. H. Wischhoff, Jul. v. Stol-
bergplein 22, Den Haag — 193 E. Achterhof, Bakhuizenstraat 79, 
Den Haag — 196 H. J. v. d. Plaat, Hoefkade 991, Den Haag — 
389 Mevr. A. Heisen, p/a Kempstraat 10, Den Haag — 444 Rud. 
Robben, Kon. Wilhelminalaan 473b, Voorburg — 453 J. N. de 
Swart, Astraat 2b, Groningen — 884 J. C. Ie Cointre Meijboom-
laan 4, Wassenaar — 1118 P. Koning, Oosterstraat 50, Noord-
scharwoude — 1138 Mevr. J. Berben-Brouwers, Rijksweg Zuid 4, 
Reuver (L.) — 1160 C. Knijf, Jansoniusstraat 59, Den Haag — 
1377 J. A. Legerstee, Irisstraat 231, Den Haag — 1409 G. Rja-
binkin, Toussaintkade 26, Den Haag — 1421 J. G. R. Scheublin, 
Amsterd. Veerkade 48, Den Haag 1426 J. Elserman, Geldersestr. 
77, Geldermalsen — 1585 H. Schenk, Druivenstraat 67, Den 
Haag — 1690 P. Th. R. Binda, Amsterdamsestr. 3, Scheveningen 
— 1712 W. V. Dok, W. V. Oranjelaan 5, Breda — 1765 C. L. J. 
den Hollander, Parallelweg 65, Den Helder — 2103 Jac. v. d. 
Velden, v. d. Valk Boumanlaan 61, Woerden — 2136 P. J. J. 
Lucas, Lange Broekweg 2, Naaldwijk — 2228 P. L. A. v. d. Zon, 
A. 179, Langeraar (gem. Teraar) — 2320 J. S. Holster, Hortus
plantsoen 13, Amsterdam — 2370 L. Sohl, Langs de Maas 21, Maas
tricht — 2471 L. Vermue, Paul Gabrielstraat 121, Den Haag — 
2537 W. Oyen, Albertinum, Nijmegen — 2546 A. A. Pieterman, 
Traay 153c, Driebergen — 2597 P. C. v. Holst, Bern. de Waalstr. 
50, Utrecht — 3017 H. N . v. d. Kamer, Oostertuindorplaan 1, 
Haarlem — 3214 C. J. Prent, Redenburgstr. 10, Voorburg — 
3413 P. Dupondt, Scharnerweg 169b, Maastricht — 3542 A. 
Schaftenaar, Marco Polostraat 239, Amsterdam-W. — 3581 L. M. 
Caspers, Oude Delft 15, Delft — 3611 H. M. Meyer, Hugo de 
Grootstraat 18, Den Haag —' 3652 J. Broomans, Wesselstraat 36, 
Den Haag — 3687 F. K. A. v. Mourik, Bildersstraat 44, Den 
Haag — 3794 A. Dorsman, Oostenb.dw.laan 55, Voorburg — 
3972 H . H. de Jong, Cremerplein 17, Haarlem — 4097 C. Lijnes, 
Parallelweg 273, Den Haag — 4182 H. J. Ballemaker, Newton-
straat 322, Den Haag — 4189 R. Gh. Pekema, Akeleistraat 29, 
Den Haag — 4190 P. Benschop, Delftselaan 51, Den Haag. 

Overleden: 167 W. F. H. Douw v. d. Krap — 2177 E. Frölich. 
Bedanken: 369 Dan. A. v. Driest — 683 G. W. Hakkaart — 

1671 A. G. Wessel — 1711 P. A. Keus — 2737 P. C. Dee — 
2894 J. C. Warning — 3261 Chr. v. Eijsbergen. 

Schorsing intrekken: 982 M. Trissel, Goudse Rijweg 86, Bos
koop — 1139 A. V. d. Hoeven, Z.W. Buitensingel 101, Den Haag 
— 2437 C. W. M. Stheeman, Huize „De Berghoeve" Barchem 
(Gld) — 2534 H. J. Scheulderman, Nieuwstraat 41, Apeldoorn 
— 2499 W. Lodder, Gerard Keilerstraat 82, Den Haag — 1437 
R. Alkema, Hogart, Franeker. 

Bedanken intrekken: 4183 A. A. Vogel, Depótweg 6, Padang 
— 4283 J. Kamp, Langedijk. 

Candidaatleden: Afd. Hoofdbestuur: 3 B. J. v. Moorsel C.S.S.P. 
(Broeder Angelus) Missiehuis Paters v. d. H. Geest, Baarle Nas
sau (grens). 

Afd. Aalsmeer: Jl. 10 J. H. Stronkhorst (18-6-1933) Amsterd. 
weg 126, Amstelveen — 509 F. Cuiper, Amstelkade 120, Uithoorn. 

Afd. Amsterdam: 844 J. L. v. Kempen, Prinsengracht 642, Am
sterdam-C. — 859 H. E. G. Pilon, R.O.V.G. III, 210624011, Em-

maplein 10, Amsterdam-Z. — 870 MeJ. C. T. Ravensbergen, 
Albert Cuijpstraat 76III, Amsterdam-Z. — 876 L. v. d. Ven, 
Rooseveltlaan 170III, Amsterdam-Z. 

Afd. 's-Gravenhage: Jl. 28 B. Stal (25-6-1933), Noorderbeekdw. 
straat 43, Den Haag — 1549 H. N. v. Beuzekom, Eikstraat 15, 
Den Haag — 1551) C. J. F. L. Knufman, Nachtegaallaan 4, Den 
Haag — 1559 J. A. J. M. Meijsen, Joh. Bilderstraat 5, Den Haag. 

Afd. Rotterdam-Zuid: 2090 Dr. P. de Jongh, Walenburgerweg 
94b, Rotterdam — 2091 C. J. v. d. Neut, Chr. de Wetstraat 18a, 
Rotterdam. 

Afd. Venlo: Jl. 33 W. J. P. v. Rooy (16-5-1932) Deken v. Op
pensingel 7, Venlo. 

Afd. Vlissingen: 2634 A. G. A. Verdonk, Pres. Rooseveltlaan 
113, Vlissingen. 

Afd. Walcheren: 3250 P. Goeman, Seisweg 131, Middelburg — 
3255 A. Haandrinkman, Villa Magnolia, Oostkapelle. 

Afd. Zeist: 3668 Mej. W. v. Dijk, Ie Hogeweg 69, Zeist. 
Afd. Zwolle: 4197 H. H. Geertsma, Herenweg 24, Zwolle. 
Afd. Driebergen: 1191 E. Koops, Oosterlaan 129, Driebergen. 
Afd. Goes: 1476 J. C. Koert, B. 26, Wolfaartsdijk (Zeel.) 
Nieuwe leden: Alle candidaat-leden, bekend gemaakt in het 

April-nummer, werden als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen 
hen een hartelijk welkom toe. 

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

Overleden: 894 Mr. J. Havelaar. 
Overleden: 412 Mr. A. de Jong — 299 W. van Ameijde. 
Vervallen: 1353 T. Boogert — 1039 T. Verheul — 302 B. de 

Vries — 734 J. P. de Klerk — 905 A. C. van Baarlen — 1177 
J. Hofland — 1185 J. H. Kemna. 

Nieuwe leden: 1461 C. Abma, Burg. Knappertlaan 241, Schie
dam — 1462 T. A. Hoek, Groene Zoom 305, Rotterdam-Z 2, — 
1463 B. Jocker, Vredehofstraat 76, Rotterdam-O. — 1464 L. 
Simons, Graaf Florisstraat 38, Rotterdam-C 2 — J. 1465 P. v. d. 
Weide, Rijsdijk 262, Rhoon — 1466 J. Welles, Vondelstraat 46, 
Sliedrecht — 1467 J. J. van Zwol, van Nideckstraat 22b, Rot-
tcrdam-C. 2. 

L' ' . " 'ergadering: De eerstvolgende ge-wone ledenvergadering 
wordt gehouden op Maandag 13 Juni a.s. in de bovenzaal van 
Café-Resaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 228) 
te Rotterdam-Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmede
delingen. Ballotage candidaatleden. Voorstel tot royement van 
enige leden. (Het voorstel tot royement van de in het April-num
mer genoemde leden werd op de Mei-vergadering aangehouden om 
de betrokkenen in de gelegenheid te stellen alsnog aan hun ver
plichting te voldoen. Verloting. Rondvraag. Daarna te circa 9.30 
uur Veiling. Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 11 Juni in 
ons clublokaal en voor de aanvang van de vergadering. 

Extra veiling: De aandacht wordt gevestigd op de extra veiling, 
welke wordt gehouden op Maandag 23 Mei a.s. in de bovenzaal 
van „Du Nord". Zie de betreffende aankondiging in het April-
nummer. 

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

Ledenvergadering 7 Juni 1949. 
Ruilavonden 17 Mei 1949 en 21 Juni 1949. Alle bijeenkomsten 

zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", Marnixstraat 400; aanvang 
half acht, zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: Alle in het April-nummer van het Maandblad 
opgenomen candidaat-leden werden aangenomen. 

Candidaat-leden: 13 MeJ. T. J. van Voorst, Bosb. Toussaint-
straat 60 II, Amsterdam-W. — 22 L. J. Boom, Booseveltlaan 
153 i n , Amsterdam-Z. — 35 K. C. Nissars, Egelantierstraat 192 1, 
Amsterdam-C. — 38. Oey Bouw Kiam, Deurloostraat 361, Am
sterdam-Z. — 44 H. J. Meijer, Doggersbankstraat 15 1, Amster
dam-W. — 53 W. A. Barto, Vinkenstraat 44 II, Amserdam-C. — 
77 H. J. W. Meeuwsen, 2e Weteringplantsoen 19, Amsterdam-C. 

Overleden: 427 G. C. de Haan — 608 K. W. van Diepen-
huizen. 

Bedankt: 272 A. Struik — 980 P. A. J. Meckel. 
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PHIL. VERENIGING „ZUIDLIMBURG", TE MAASTRICHT. 
Seer.: J. H. M. Muijsson, Bilserbaan 47a, Maastricht. 

CandidaatIeden: Mej. M. v. d. Heijden, Grote Looierstraat 23, 
Maastricht — L. A. J. Villevoye, waarnemend Griffier, Staten
singel 170, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten: Beurs 13 Juni 1949 i.v.b. met Pink
steren. Vergadering 20 Juni 1949, telkens te 20.00 uur in café
restaurant „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

POSTZEGEL VEREEN. „IJMUIDEN EN OMSTREKEN" TE 
VELSEN. Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, Driebuis. 

Nieuwe leden: A. Schoonenberg, Fazantenlaan 16, IJmuidenO. 
— Pater Florentius, Willemsbeekweg 100, IJmuidenO. — W. L. 
F. Nijhof, Korte Verspronckweg 4, Haarlem. 

Bedankt: F. Beets, IJmuidenO. 
Bericht: Op de 29 April 1949 gehouden Jaarvergadering werd 

de heer P. W. Bakker met algemene stemmen tot voorzitter ge
kozen in de plaats van de heer A. P. R. Obermann, die als vice
voorzitter in het bestuur zitting blijft houden. Bij monde van de 
heer P. W. Bakker, werd de heer Obermann dank gezegd voor het 
vele goede en verdienstelijke werk, hetwelk hij als voorzitter 
voor de vereniging heeft verricht. 

Voorts besloot de vergadering tot wederoprichting van een 
Jeugdclub, waarmede wij voor de algehele evacuatie van IJmuiden 
zo'n geweldig succes hebben bereikt. Nieuw is verder het besluit 
om vanaf Vrijdag 27 Mei 1949 eenmaal per maand een ruilavond 
te houden in Café Gerrits, Driehuizerkerkweg t / o Zeeweg, Drie
huis. Laatste ruilavond op 8 Juli 1949. Op 9 September 1949 
hervatting der ruilavonden in het Patronaatsgebouw te IJmui
denO. 

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

Afd. Arnhem: Vergadering Woensdag 25 Mei te 19 uur 30 in 
,,CentralNational" te Arnhem. De heer C. Hagen spreekt over 
de zegels van Creta en de Dodekanesus. 

Afd. EdeWageningen: Vergadering Woensdag 1 Juni te 20 uur 
in „Hof van Gelderland" te Ede. 

Afdeling Nijmegen: Vergadering: Dinsdag 24 Mei te 20 uur in 
„Union" te Nijmegen. 

Afdeling Velp: Vergadering: Zaterdag 21 Mei en 18 Juni te 
19.30 uur in „Naeff" te Velp (Gld). 

Afdeling Zutphen: Vergadering: Woensdag 18 Mei, 1 en 15 
Juni te 19.30 uur in het „Volkshuis" te Zutphen. 

Nieuwe leden: 519 D. F. van Stegeren, N. Parallelweg 120, 
Arnhem (ingaande 1949) lid afd. Arnhem —■ 965 H. van Zon, 
jHeemskerkstr. 19 — 966 J. A. de Mandt, St. Annastraat 125 — 
967 T. V. d. Klis, Burgh. v. d. Bergstr. 39 — 968 F. J. v. d. 
Meeren, Postweg 25, deze laatste vier woonachtig te Nijmegen en 
illen lid afd. Nijmegen. 

POSTZEGELVEREENIGING „HEERLEN". Secr.: C. van Dis
hoeck, Hindestraat 24, Heerlerheide. 

Vergadering: Op 26 April 1.1. werd de algemene vergadering 
voor het eerst in ons nieuw clublokaal. Hotel Robertz, Stations
straat 16, Heerleen gehouden. De vergadering was druk bezocht. 

Aspirant lid: H. v. d. Veen, Vinkerstraat 98, Kerkrade., 
Afvoering: De afvoering van de heer N. Lejeune, Schaesberger

weg 27, Heerlen, is ten onrechte geschied, zodat hij weer opge
nomen werd onder lidmaatschapsnummer 15. 

Jubileum: De heer H. F. R. Rooijackers, lid no. 80, Koning
straat 30, Heerlen, hoopt 16 Mei zijn 25jarig jubileum in dienst 
der Staatsmijnen te vieren, waarmee wij hem langs deze weg 
gelukwensen. 

Beursavond: De eerstvolgende beursavond zal gehouden worden 
op Woensdag 11, de eerstvolgende vergadering op Dinsdag 24 
Mei, telkenmale bij Hotel Robertz. 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secr.: 
A. H. Soetekouw, C. J. Snuif straat 18, Enschede. 

Nieuwe leden: J. Sevester, Molukkenstraat 52, Enschede. 
Bedankt: H. F. Arke, Enschede — H. van der Pol, Enschede — 

J. Dollenkamp, Enschede — B. Lehman, Enschede — H. Hooge
veen, Glanerbrug — C. C. Klappe, Bornebroeksestraat 57, Almelo. 

POSTZEGEL VEREENIGING „BRUNSSUMHOENSBROEK". 
Secr.: P. v. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenradp. 

Nieuw lid: M. Bons, Const. Huygensstraat 29, Brunssum. 
Bedankt: J. Willems, Hoensbroek. 

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

Overleden: 142 M. A. M. Langemeijer. 
Bedankt per 1349: 64 F. H. Brinkman — 360 F. Bismeijer — 

20 C. J. A. Rozekrans — 133 Corn, de Jager — 405 J. Ch. de 
Geus. 

Afgeschreven wegens vertrek naar Indië, per 1349: 495 G. J. 
R. Aalsma. 

Overschrijving lidmaatschap: 402 M. G. J. P. Peeters wordt 
Mejuffrouw M. Peeters. 

Per 1349 geroyeerd wegens wanbetaling: 52 J. P. Schouw — 
120 W. H. Kruller — 202 A. H. M. van Gooi — 465 W. van 
Pelt — 475 L. J. A. v. d. Voort — 568 C. H. Franke — 588 W. 
Spaans — 593 — Mej. B. de Milde — 598 P. D. Margadant — 
672 J. Wijngaarde. 

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

Nieuwe leden: A. C. M. Zuiver, Commelinstraat 31 hs, Am
sterdamO. — P. P. Kersbergen, Ie Atjehstr. 48 III, AmsterdamO. 
— R. Jonker, Ferdinand Bolstraat 150111, AmsterdamZ. — B. J. 
Kleene, Plantage Parklaan 2 IL AmsterdamO. — A. A. G. Ver
donk, Wouwermanstraat 63, Haarlem — J. P. Pronk, Willem
straat 164, AmsterdamC. 

PHILATELISTEN VEREENIGING „BA ARN". Secr.: O. H. W. 
Krüsel, Ferd. Huycklaan 35, Baarn. 

Nieuw lid: H. van Wermeskerken, Stadhouderslaan 64, Soest
dijk. 

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

Afvoeren: 15 P. D. Aha — 97 P. A. Warnaar — 128 A. G. 
de Jong — 212 J. v. d. Berg — 252 G. Langeveld. 

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

Algemene Ledenvergadering op Woensdag 25 Mei in het C. J. 
M. V.gebouw aan de Burg. de Raadtsingel. Aanvang 7 uur. De 
agenda vermeldt: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken 
en mededelingen. 4. Verkiezing lid van de Veilingcommissie. 5. 
Veiling. 6. Verloting. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 

Ruil en koopavond op dezelfde tijd in hetzelfde gebouw op 
Woensdag 8 Juni. 

Nieuwe leden: 133 H. L. Muller, Diepenbrockweg 28, Dor
drecht. 

POSTZEGELVEREENIGING „ S A N T P O O R T " TE SANT
POORT. Secr.: W. Merten, Sparrenstraat 20, HaarlemN. 

Ledenvergaderingen worden gehouden op de Vrijdagen 13 en 
27 Mei 1949. Aanvang 8 uur. De jeugdclub komt op dezelfde data 
bijeen. Aanvang 6.30 uur. 

Bedankt: 91 T. Aggenbach. 
Ledenvergadering Vrijdag 27 Mei 1949. Aanvang 8 uur. 1. Ope

ning. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Postzegelnieuws. — 
5. Ballotage. — 6 Rondvraag. Daarna Pauze. 7. Vraag en aanbod. 
8. Kienen. 9. Sluiting. 

De vergaderingen worden gehouden in het jeugdhuis der Ned. 
Herv. kerk te Santpoort, Burg. Enschedelaan 67. 

Jeugdbijeenkomst op 27 Mei 1949 van 18.30 tot 20 uur, in het 
jeugdhuis der Ned. Herv. kerk te Santpoort, Burg. Enschedelaan 
67. Leider de heer D. Schut Jr., Kerkweg 132, Santpoort. 

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

Contactavond: De eerstvolgende Contactavond wordt gehou
den op Maandag 23 Mei a.s. te 7.30 uur, Eigenhaard 52, Dor
drecht. 

Nieuw lid: 34 D. N. Santifort, Emmasingel 9, Groningen. 
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VER. VAN POSTSTUKKEN EN STEMPELVERZAMELAARS 
„HET NOODSTEMPELTJE". Secr.: Weesperzijde 91, A'damO. 

Vergadering: Algemene Vergadering op Zondag 22 Mei in Café 
Weber, Vreeburg te Utrecht om 14.00 uur. 

Interessante veiling te 11.30 uur, bezichtiging vanaf 10.00 uur, 
eveneens in Café Weber. Kavellijst zie postzak. 

POSTZEGEL VERENIGING „HELDER", TE DEN HELDER. 
Secr.: L. M. F. Ruder, tel. K 22303294, Soembastr. 35, Den Helder. 

Ledenvergadering op Woensdag 25 Mei 1949 des avonds 8 uur 
in Café „Postbrug". De leden wordt nog eens in herinnering ge
bracht, dat de vergaderingen iedere vierde Woensdag van de 
maand gehouden worden, uitgezonderd in de maand Augustus. 

Nieuwe leden: J. C. Bovenkerk, 2e Vroonstraat, Den Helder 
— J. A. Smits, Molengracht 48, Den Helder. 

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

Bedankt als lid: L. van Dodewaard, Waddinxveen — A. M. 
Schouten, Waddinxveen — R. Duur, p/a P. Frik, Rotterdam — 
Mevr. Duur, Rotterdam — C. van Hoff, Gouda — L. van Cou
verden, Gouda. 

Vergadering en veiling: op Maandag 23 Mei 1949, te houden 
in de bovenzaal van de Reunie Sociëteit, ingang Bioscoop 
Vestibule. 

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

Geroyeerd wegens niet betalen contributie: 280 L. M. Scheen, 
Zuiderstraat 20, Sappemeer — 156 P. Kieviet, van Boekeren
straat. Stadskanaal — 202 D. Meijer, Mauritsstraat 43, Groningen 
— 171 M. J. Melief, Jonge Arnoldusstraat 17, Zaandam. 

Nieuw lid: B. Schriever, Noorderstraat 33, Winschoten. 
Vergadering: Ledenvergadering op Maandag 23 Mei a.s. 's avonds 

8 uur in „Suisse". 

AP\7Eî irËiî ïïEiiS 

Prijs dezer advertenties: 
f 3.— bij Tooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

EQUATOR 
Zwitsers mndbl. voor phüateHsten in Duitse 
taal. 48 pag. populairwetenschapp. artikelen 
in meerkleurendruk. Algemeen oordeel »EEN 
PRACHTBLAD«. Zend £ i.— voor los nummer 

LUDEKER Box 5103 A'damZ. 

LIECHTENSTEIN 
ca. 1/2 c. p. franc 167/70 fr. 420. f. 2̂ /2 gebr. 
177/81 fr. 800. f. J. gebr. of ongebruikt 
182/5 fr 600. f 3.je gebr., 189/92 fr. 6co 
i 3.50. Zendt manco's Zwitserl. 2/3 c. p. fr. 
HAAGSMA  Terweeweg 92  Oegstgeest. 

BOD GEVRAAGD 
op compl. ser. Ned, Ind. 1948 
Harz. nos. 334/44 N. V. P. H. 
postfr. Br. onder no. 97 aan het 
Bureau van dit Blad. 

Manco's Europa eaEng.Kol.? Deze kunt U nu 
mooi aanv. met een zend. uit mijn doubl. 
Prima zegels en lage prijzen. Partijtjes rest., 
sterk verlaagde prijs. Tevens nog een pr. ver£. 
België m StanleyGïbbonsaLbumeneen verz. 
Vliegp. gehele wereld SchaubekAlbum. H. J. 
Hirskamp,Bcrenstr. i7,EindhovenTivoli{94) 

Particulier wenst zijn zegels te verkopen 
/̂2 c. p. franc. Moderne series en zeer oude 

zegels gfthele wereld. Stuur mij mancolijst, 
of geef landen op waarvoor interesse is. 
Stuur zending ter inzige. Biedt ain cour I 
f 8.50, cour II f 4.15. B ieven letter X aan 
h*t Bureau van dit Blad. 

Te koop gevraagd 
Cat. Spanje en Kol. tijdens burger
oorlog. Uitg. Heijmans, de Phila
telist, Rotterdam 1939. Br. onder 
no. 96 aan het Bureau v.d, Blad. 

Te koop aangeboden van particu

lier : verzameling blokjes * en o 
van Nedl., cat. waarde f 700.—. 

Brieven onder no. 98 aan het 
Bureau van dit Blad. 
Te koop of in mil gevraagd: zeldzaamheden 
fontdrukkcn, misdrokken, abklatsch enz. van 
Rusland, Run. Lavant, Run. China, 
Ukraina, Azarbaidjaii, Batoum, G»orgitt, 
Armenia. Zoek connectie met derg. ipeciaal
verzamelur. P. HAK.CKSEN, 
(191) Straatweg <ib, Hillegersberg. 

200versch. f 0,95, 500 versch. 
f 2,80,1000 versch. f 6,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgipo 132330. (2) 

AANGEBODEN 
zegels en series van 

Nad. en Overzeese Gebieden, 
tegen billijke prijs. 

Vraagt gratis prijslijst. 
Steedste koop gevraagd, postzegels , 
partijen, verzamelingen, massa

goed , ook onafgeweekt. 

Pottzegelh. G. v. d. EIJNDE 
Meielstr. 25, Utrecht. Giro 498361 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Guragao gebruikt aangeboden; 
No. 152 f.1.60, No. 151 f.1.40, 
No. 150 f.0.45, No. 149 f .0.75, 
No. 145 f.2.75, No. 143 f .0.35, 
No. 142 f.0.17, No. 134 f,0.45, 
No, 129 f.0.12, No, 125 f .0.05. 
Vooruitbetaling op giro 124956 

A. BAKKER, (84) 
Oud Buss.weg 53 — Bussem. 

Te Koop g e v r a a g d : 
Ned. Puntstempels, verzamel op alle waarden 
ook de portzegels 1870—1881 die mij ont
breken. Manco boekje indien nodig wordt 
verstrekt. (81) 

P. BLOM, C 286, Hattem. 

GEVR.: Postzegels van Ned. Ned.
Indië Sur. en Cur. met plaatfouten, 
te koop of in ruil voor andere zegels 
Ned. en O.G. Aanbieding: Carel 
V. Bylandtlaan 13, Den Haag. (82) 

Te koop van particulier verza
meling Overzee, 3000 stuks Yv. 
1949 310.000 frs., verz. Europa 
Overzee 110.000 frs. Br. onder 
no. 85 aan het Bureau v.d. Blad 

TE KOOP 
mooie partij betere en zeldz. 
zegels (± 9 0 % Europa, geen 
oorlogsgoed) waarde Yvert 
'49 ruim fr. 400.000 benevens 
Holl. en Overz. Geb. spec, 
cat. '49 ruim fl.l300.—. Te 
zamen voor fl. 2300.—. 

Br. onder no. 83 Bur. v. d. Blad. 

Part. vraagt 
Eng. Kol. en Argentinië hoogstens 
Vs et. fr. Yvert '48 evt. collectie 
of restant verz. Br. no. 79 aan het 
Bureau van dit Blad. 

RUIL Tsjecho Slowakije en Protectoraat 
Böhmen und Mähren tegen Ned. en O.G. 
ook bijzondere afstempehngen en pakket
waren. Nieuwtjes nominaal tegen nominaal. 
Correspondentie in het Duits of Frans. 

E. HEROUT, Ondrickova 50, Praha XI, 
Ceskoslovensko. (80) 

Wanted exchange set and better stamps with 
all collectors in Netherlands and colonies. 
I give Scandinavia, Iceland, Finland, N.Zealand 
South Amerika, Europa countries. (99) 
HJALMAR HOLMQ VIST, Hyköping, Sweden. 

Bod gevraagd: postfris 
Een hoeveelheid aeriei 

Indonesia 194$—1946 American Bank Note 
Bevrijding; 1946—1947 Australië druk; 
1934—1937 Karbouw 3V2 ct. j 1938—1939 
Karbouw i ct., J ct., 3 « • ; 1938—1939 
Karbouw i et. opdruk B.ep. Indonesia; Jap. 
Bezetting Java serie i^h ct., 10 ct.. 20 ct.; 
1941 —1945 Inheemse dansers 5 ct., 4 ct., 
2I/2 ct., 3 et ; Jap. Bez. Java serie 5 ct. en 
10 ct. opdruk Rep. Indonesia. (88) 

TH. J. VERMEER, 
Billitonstraat 3 — DEN HELDER. 

Rondzenddienst v. Postzegels 
Speciaal Nederland en O.G. uit
geprljsd 50 è 7 0 % catalogus 
handelaren 1949. (15) 

Europa en Overzee, speciaal 
Zwitserland op zeer voordelige 
voorwaarden. 

Posizegelhandel 
H. VAN L I E S H O U T 

Hurkschettraat 26 — HELMOND 
Giro 325951. 

uitgiften worden het vlugst en 
het goedlcoopst geleverd door 

RENNIE HAAGSMA 
Vraagt gratis toezending Lentenummer 
met 40 pog* oudere en nieuwere zegels 
tegen cle laagst denkbare prijzen aan 

RENNIE H Ä A G S M A 
Terweeweg 92  Oegitgeeit 

■ ■ Lid Ned. Ver. v. Postz.handelaren ^ H 
Wij basteden geen grote bedragen 
aan reclame voor onze Ned Missiepakke.ter; 
maar wij geven IOOO/Q wair voor Uw geld! 
Per ]k kg. 12.25 Per kg. f 4.05 
Om ieder in de gelegenheid te stellen onze 
postverz. kilop. te leren kennen: 
UITSLUITEND G E D U R E N D E MEI 
125 gr. Noorw. plus 125 gr. Finl. (pl.m. 
1000 z. afk. uit abs. onuitg. postverz. p.) 
slechts f 4.75). Neem proef; U zult meer dan 
tevreden zijn 1! 
Vooruit bet. of rembours! Porto extra II 
T. HARTEVELD'S Posizegelhandel 
Essenburgstraat 14  Rotterdam 

TEl. 39944 — Giro 507407 (91) 

GOEDKOPE AANBIEDING 
NEDERLAND 

A.N.V.V. 3,70° 
Zeeman 2,35° 
Rode Kruis 2,35° 
Olympiade 
Kind 1931 
5, 10, 12 H en 15 et Kon. 

onget. 
Internering 1 en 2 
Konijnenb. 2%, 5 en 10 g 
Cour Perm. I. compl. 
Cour Perm. II compl. 
Cour Perm. III compl. 
Cour Perm. II compl. 

NED.INDIE 
Niwin 
Mil. Tehuis 
Missie 1,90° 
Asib 
Leger des Heils 
Witte Kruis 
10 jaar K.N.I.L.M. 0,90° 
Kolff Porten 8 w. 

CURACAO 
Juliana R. Kruis 
Curajao helpt Ned. 
Konijnenb. cpl. 141/152 
Sluier compl. 
Kon. Familie 

SURINAME 
Hulpuitg. No. 210/213 
Weldadigh. 1936 
9 w. 220/228 
Compl. 220/243 
Sluier 
Kon. Fam. 

7,50* 
4,25* 
3 ,  * 
4,90* 
3,50* 

2,75* 
11,50* 
. 6,° 

7,50° 
4,50° 
0,80° 

2 5 ,  * 

1,10* 
4,50* 
2,60* 
2,70* 
3,90* 
4,90* 
1,25* 
5,25* 

17,50* 
17,50* 
27,50* 
17,50* 

1  * 

1,75* 
3,° 
2,35* 

5 7 ,  * 
2 8 ,  * 

2,40* 
J. J. TE RIET, AMSTERDAMC 
N.Z. Voorburgwal 258 (95) 
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NEDERLAND. 
Amsterdam—Batavia lijn via Caïro. 
Sinds 9 April j.1. wordt de route van de K.L.M.-lijn Amsterdam 

—Batavia 2 x per week voor de passagiersvliegtuigen via Caïro. 
Aden (technische landing) en Mauritius (technische landing) geleid. 
Hiermede is dus de luchtverbinding tussen Nederland en Egypte 
hersteld. 

Het postvliegtuig, dat 1 x per week van Schiphol vertrekt, 
blijft via Khartoem en Mauritius naar Batavia vliegen. 

Opening K.L.M.-lijndienst Amsterdam—Paramaribo v.v. 
Wij ontvingen onderstaande mededeling betreffende deze eerste 

vlucht helaas te laat om deze nog in het vorig nummer te kun
nen opnemen, terwijl bij de verschijning van dit nummer de 
laatste datum van postbezorging, nl. 18 Mei wel zal zijn verstre
ken. Volledigheidshalve geven wij de mededeling hierbij in haar 
geheel nog ten behoeve van onze lezers: 

Speciaal poststempel ter gelegenheid van de eerste K.L.M.-
Lijnvlucht Amsterdam—Paramaribo. 
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe K.L.M.-lijn naar 

Paramaribo zullen de Nederlandse Posterijen alle poststukken, die 
met de eerste vlucht op 20 Mei a.s. worden verzonden, van een 
speciale stempelafdruk voorzien. Op alle met deze vlucht te ver
zenden correspondentie moet op een opvallende plaats het op
schrift „Per eerste vlucht in geregelde dienst Amsterdam—Para
maribo" worden aangebracht. 

E E R S T E yh 
W49 Ol 

R E C H T S T R E E K S E 
KLM-V;^VLUCHT 

r^^_j^ \ lOïTleL 
A M S T E R D A M - P A R A M A R I B O 

De K.L.M, stelt bovendien voor deze eerste vlucht speciale en
veloppen beschikbaar a ƒ0 ,10 per stuk, die bij de K.L.M.-kanto-
ren te Den Haag, Amsterdam en Rotterdam en voorzover voor
radig ook bij alle K.L.M.-agenten verkrijgbaar zijn. Ook zijn deze 
enveloppen voor het verschuldigde bedrag per postwissel te be
stellen bij de K.L.M., Postbus 121 te Den Haag. Zij die niet over 
relaties in Suriname beschikken, kunnen hun stukken adresseren 
aan de Directeur van het Postkantoor te Paramaribo, die zonder 
verdere kosten voor terugzending zorg draagt. De laatste datum 
van postbezorging is 18 Mei a.s. 

Voor de retourvlucht, die op 23 Mei a.s. plaats heeft, zijn 
eveneens retourenveloppen beschikbaar \ ƒ 0,50 per stuk, waar
van ƒ 0,40 verschuldigd voor porto-kosten. Deze enveloppen zijn 
alleen bij de passage-kantoren van de K.L.M, of per postwissel 
verkrijgbaar. Zij moeten, voorzien van het adres in Nederland, 
uiterlijk 7 Mei a.s. in het bezit zijn van de K.L.M. afd. Postaange-
legenheden, Raamweg 90 te Den Haag, opdat zij tijdig naar Para
maribo kunnen worden verzonden voor de eerste retourvlucht 
naar Nederland. Terugzending aan adressen buiten Nederland is 
niet mogelijk. 

K.L.M, vliegt voorlopig niet meer naar Shanghai. 
In verband met de huidige onzekere toestand in China heeft de 

K.L.M, besloten met ingang van 26 April 1949 de lijnverbinding 
van Batavia naar Shanghai tot nader order stop te zetten. De 
eenmaal wekelijkse verbinding van Batavia met de beide tussen
stations Singapore en Bangkok blijft echter bestaan. 

Luchtpostbladen. 
Door de P.T.T. zijn nieuwe luchtpostbladen uitgegeven (uit

sluitend bestemd voor de briefwisseling met de militairen in de 
Overzeese Gebiedsdelen), doch thans zonder ingedrukte postzegel. 
Links boven staat in de kleur en de vorm van een luchtpostetiket: 
„Luchtpostblad / Niets insluiten"; rechts boven een open vakje 

bedrukt met de woorden: „Postzegel/van/10/cent". Links onder: 
L 

KNIL; voorts ruimte voor adressering en vermelding afzender. 
Betreffende de militaire luchtpostbladen met ingedrukt Har tz-

zegel van 10 c. (welke tot op heden alleen met „L" zijn versche
nen) werd ons bij informatie ten postkantore medegedeeld, dat 
er van luchtpostbladen met „M" met ingedrukt 10 c. zegel type 
Konijnenburg nog zo'n voorraad aanwezig is, dat deze met inge
drukte 10 c. zegel Hartz wel niet meer zullen worden aange
maakt. 

DUITSLAND. 
Speciale vlucht Export-Jaarbeurs Hannover. 
Ter gelegenheid van de „Allgemeine Exportmesse" te Hannover 

had op 22 April j.1. een speciale vlucht plaats. De stukken, welke 
gefrankeerd zijn met de drie postzegels, welke ter gelegenheid van 
deze jaarbeurs zijn uitgegeven (10 groen, 20 rood en 30 blauw), 
zijn afgestempeld met de speciale jaarbeurs-stempel, terwijl zij 
bovendien op de voorzijde — over het luchtpostetiket — nog 
een twee-regelige speciale stempel dragen in rechthoek (in rode 
kleur): „Befördert durch Sonderluftpost / der Exportmesse Han
nover 1949". 

OOSTENRIJK. 
Eerste vlucht Wenen—Triest—Milaan 8/1/49. 
De in ons Maart-nummer (No. 3) vermelde speciale stempel 

voor bovengenoemde vlucht zagen wij ook in violette kleur. 
Een kaart, die de terugvlucht Triest—Wenen maakte, was op 

de voorzijde voorzien van een speciale afstempeling in zwarte 
kleur: „Afbeelding vliegtuig / 1. Volo Trieste - Vienna / via 
Sisa". Datumstempel Triest: 9 /1/49. 

Eerste vlucht Wenen—Parijs. 
Op 29 Maart jl. had een eerste 

vlucht Wenen—Parijs plaats. De 
stukken dragen een speciale af
stempeling in rode kleur, volgens 
hiernaast staande afbeelding. 

U.S.A. 
Eerste vlucht New York—Barcelona 8/11/48. 
De in ons April-nummer vermelde speciale ruitvormige aan

komststempel zagen wij thans, behalve in rood, ook in violette 
kleur. 

Eerste vlucht Pan American Airways New York—Basra. 

<rKK3<Kr><K=HK::><>c>! 
U, S.^AIF? M A I L ] 

FJIM.1 
18 

\ «^<-1 

rmsi at««? 

Op 20 Januari jl. had 
een eerste vlucht plaats 
van Amerika naar Basra 
door de P.A.A. op de 
route F.A.M. 18. Hier
naast geven wij een af
beelding van de speciale 
stempel, welke voor 
deze vlucht werd ge
bruikt, (violette kleur 
voor stukken van post
kantoor New York). De 
aankomststempel is: 
Basrah 23 Jan. '49. 

Ti %m%k. mm 
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IBI^DilF yOTT IL©üiaPËl^ door Majoor ANTHONY WALKER DS O 
Assistant-Editor of „Stamp Collecting". 

III. 
De plannen voor de Internationale Philatelistische Tentoonstel

ling, die in Mei 1950 in Grosvenor House zal worden gehouden, 
hebben goede voortgang en het is prettig te kunnen berichten, dat 
het Comité zich nu reeds gesteund weet door een garantiefonds, 
voldoende om verzekerd te zijn tegen elk mogelijk verlies. De 
grote handicap echter is plaatsgebrek. Mei is de maand, waarin 
de Britse Industriële Tentoonstelling wordt gehouden, die kopers 
van de gehele wereld trekt, en dus waren alle grote tentoonstel
lingszalen volgeboekt en konden vele hotels in het geheel geen 
plaatsruimte meer bieden. 

Grosvenor House was weliswaar kleiner, maar verkieselijker en 
heeft het voordeel, dat het midden in Park Lane ligt, dat eens 
de verzamelplaats van millionnairs was en nog steeds het „Mecca" 
is van de „rijke nietsnutters" (alsof iemand in dit socialistische 
Engeland, waarin wij leven, „rijk" of „nietsnutter" kan zijn !). De 
grote danszaal, waarin de Tentoonstelling gehouden zal worden, 
geeft ons ruimte voor elfhonderd frames en een „Erezaal", waar
voor Z. M. de Koning en andere beroemde verzamelaars zullen 
worden uitgenodigd in te zenden. Deze betreurenswaardige, doch 
onvermijdelijke plaatsbeperking betekent, dat geen enkele verza
meling, hoe beroemd ook, over meer ruimte zal kunnen beschik
ken dan vijf frames en in één frame gaan negen rot twaalf 
albumbladen. Veel is het n i e t . . . . 

MM 
Toch is er misschien nog iets nuttigs in deze beperking. De 

meest ontstellende eigenschap van alle latere internationale ten
toonstellingen is wel hun uitgebreidheid geweest en de geweldige 
hoeveelheid van gelijksoortig materiaal, die zij onvermijdelijk 
bevatten. In 1946, in New York, waren er zóveel zegels van de 
Verenigde Staten, dat het onmogelijk was, de goede diensten 
te zien temidden van al die dooreengeworpen rommel. Men kon 
door het bos de bomen niet meer zien. Vorig jaar gebeurde in 
Bazel hetzelfde en de zaak werd nog verergerd door verschillende 
regeringsinzendingen. 

Er zijn twee soorten van regerings-lnzendingen. Daar zijn rege
ringen, die zichzelf beperken tot enkele interessante philatelistische 
bijzonderheden, zoals — ik ben blij dit te kunnen zeggen ! ̂  — 
de Britse regering, die vellen van de „Penny Black" en dergelijk 
speelgoed naar voren brengt; en er zijn regeringen, die de gelegen
heid aangrijpen om de niets vermoedende verzamelaars naar adem 
te doen snakken met stapels politieke propaganda, geflankeerd 
door dubbel-levensgrote borstbeelden van „Oom Josef" en der
gelijke niet-philatelistische onderwerpen. Deze inzendingen maken 
tentoonstellingen tot iets vreselijk verwards, waar de verzamelaars 
eenvoudig geen belangstelling voor hebben. 

Maar in Londen zullen er geen dergelijke inzendingen zijn; geen 
regering zal (met het oog op de plaatsruimte) kunnen deelnemen, 
behalve de Britse en zelfs deze zal maar een zeer bescheiden 
hoekje krijgen in de „Ere zaal". Hetgeen een frisse verandering 
betekent ! 

* * * 

Hetzelfde geldt ook voor de inzendingen van verzamelaars. 
Deze zullen eveneens zodanig beperkt worden, dat alleen de aller
beste zegels en dan niet te veel ervan, te zien zullen zijn. Derge
lijke dingen als „Postgeschiedenis", die de bezoeker in tranen doen 
Uitbarsten, zullen beperkt worden tot enkele frames met materiaal 
buiten-mededinging, terwijl de prijswinnaars van de jongeren de 
kans zullen krijgen, enkele van hun bladen tentoongesteld te zien 
naaast die van de ouderen. 

In het algemeen is dit wel in het belang van de verzamelaars. 
Als de gemiddelde verzamelaar eerlijk is, zal hij erkennen, dat er 
slechts enkele bladen in zijn verzameling zijn, die zegels bevatten, 
die ieder ander verzamelaar nog niet bezit en die van belang 
zullen zijn voor iedereen. Hij zal daarom blij zijn, slechts die 
enkele bladen te laten zien. Er zijn natuurlijk enkele vurige 
„exhibitionisten" (Ik weet niet, of deze woordspeling in het 
Hollands vertaalbaar is, het woord heeft zowel een psychologische 

als letterkundige betekenis. Ik beklaag de vertaler! *), die zich 
zullen beklagen, omdat niet al hun zegels zijn tentoongesteld. 
Maar de meerderheid en het publiek in het algemeen, dat de 
tentoonstelling komt bezichtigen, zal geloof ik hiermede gebaat 
z ip . Hoe minder herhaling, hoe prettiger. Wat denkt U er van ? 

* * * 
Een ander nieuwigheidje, dat geprobeerd zal worden (wij weten 

echter nog niet, hoe het zal uitwerken) is het plan tot uitnodiging 
door particulieren. Hier in Engeland weten wij, dat sommige 
verzamelaars mensen met bescheiden middelen zijn, **) voor wie 
de reiskosten en een zware hotelrekening een te zware uitgave 
vormen voor een enkel bezoek aan een postzegel-tentoonstelling. 
Daarom werd voorgesteld, dat de Britse verzamelaars, die binnen 
enkele kilometers van de Tentoonstelling wonen, zullen worden 
uitgenodigd om hun deuren open te stellen voor een buitenlandse 
gast (of gasten). De gekozen personen moeten een gelijke 
belangstelling bezitten in het postzegel-verzamelen, zodat zij een 
bezoek aan de Tentoonstelling kunnen combmeren met een massa 
prettige babbeltjes over hun lievelingsonderwerp. Natuurlijk zijn 
er enige moeilijkheden te overwinnen, waarvan de ergste wel zijn 
onze voedselpositie en de overbevolking van onze huizen. U, in 
Holland, zult dit ongetwijfeld wel kunnen begrijpen ! Maar wij 
voelen, dat de goede wil er is. Een weinig medewerkmg zal deze 
hindernis zeker wel kunnen overwinnen. 

Een andere moeilijkheid is het taaivraagstuk maar de Engelsen 
hebben allen dezelfde mening in deze kwestie: wij zijn er nu 
eenmaal van doordrongen geworden, dat iedereen, die naar En
geland komt, Engels moet spreken ! Wij zelf leren nooit vreemde 
talen en daarom verwachten wij, dat ieder ander de onze leert. 
Wat een groot verschil wordt daar niet veroorzaakt door slechts 
een strook water van twintig mijlen breed tussen ons en onze 
naaste naburen! 

* j . * 

Deze brief is reeds te lang geworden maar als U belang stelt 
in de Tentoonstelling; die van 6 tot 15 Mei 1950 zal worden 
gehouden, schrijft U dan naar het Comité, per adres de Royal 
Philatelie Society of London, 41 Devonshire Place, London, W.I., 
om het prospectus en om verdere bijzonderheden. Maar schrijf 
alleen in het Engels of Frans, wilt U ? Het personeel is intelligent 
en welwillend, maar hun kennis van talen is erg. . . . Engels ! 

*) Inderdaad, ik beklaag mezelf óók. Het woord „Exhibitio
nist" is in deze dubbele betekenis in het Hollands niet vertaalbaar 
en daarom liet ik het in deze typische vorm onvertaald. VERT. 

**) Gelukkig land ! Hier in Holland zijn de meeste verzame
laars dat ! VERT. 

HET PHILATELISTENLOKET. 

door JOH. VAN KEER. 

Het is geen fraai beeld dat we hiervan momenteel te aanschou
wen krijgen. Zo geheel anders als vroeger. 

Ter voorkoming van misverstand zij vooropgesteld, dat dit niet 
ligt bij P.T.T. of plaatselijke directies, maar door omstandigheden 
is gekomen in een toestand, die echter dringend verandering eist. 

Voorzeker had men van de kant der philatelisten desiderata, 
zoals de openstelling van het loket op een gemakkelijk en geschikt 
uur; maar het is ook duidelijk dat de directies hierbij rekening 
hadden te houden met de belangen van de dienst en hun personeel. 
Bovendien is mijn ervaring, dat de plaatselijke Directeuren — 
hierin hebbende een zekere zelfstandigheid van optreden, en 
daarom de een een beetje meer dan 'n ander — steeds een open 
oog en oor gehad hebben voor onze wensen. 

Wat is er dan nu gaande, en vanwaar die verwording ? 
Tot mijn spijt beschik ik niet over officiële gegevens, om tot 
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een goed begrip van de situatie in het kort het ontstaan en doel 
van deze loketten na te gaan. Maar ik geloof toch wel het bij 
het rechte eind te hebben met deze gang van zaken aan te 
nemen. 

De verzamelaars zullen eertijds aan de gewone postzegelver-
kooploketten wel eens lastig zijn geweest met hun verlangens, en 
zodoende de dienstdoende ambtenaar, misschien nog meer de 
lange rij wachtenden, tot een lichte graad van razernij hebben 
gebracht. Dus zullen de philatelisten gevraagd hebben naar een 
gelegenheid om rustig de zegels, paren of blokken, goed getand 
en verzorgd uit te kunnen zoeken, en deze niet alleen maar ook 
voor hen van belang zijnde, doch niet aan de gewone loketten 
verkrijgbare zegels, zoals portzegels, overzeese gewesten, enz. 

De bekende service van de P.T.T. en haar koopmanschap zullen 
wel de redenen zijn geweest, dat P.T.T. haar personeel, het publiek 
en last not least, de goede klanten, die de verzamelaars toch 
waren, tegemoet is gekomen door de opening van „het philatelis-
tenloket". 

Zodoende mogen wij aannemen, dat deze loketten geopend zijn 
en bedoeld zijn ten dienste der philatelisten. Het gewone publiek 
had er geen behoefte aan, en kocht er ook niet. 

En het ging prachtig. 
De voor deze loketten aangewezen ambtenaren kwamen er 

steeds beter in, kregen er zelfs plezier in, zodat de service nog 
werd uitgebreid. (Was dit aan alle kantoren zo ?) Over de finan
ciële bedrijfsresultaten weet ik natuurlijk niets, alleen dat een 
paar directeuren mij vertelden, dat zij zeer bevredigende cijfers 
hadden. Behoudens een of ander bezwaar over het uur der open
stelling was ieder tevreden. 

En dat duurde „totdat P.T.T. niet meer over voldoende zegels 
beschikte om ieder te gerieven"! 

Hiermeee begon de miserie. 
De loketten verheugden(!) zich plotseling in een ongekende 

belanstelling. Geruime tijd voor de openstelling verdrong zich 
een lange rij wachtenden. De verkoop werd teruggebracht tot één 
zegel of serie per persoon. Helaas hadden veel verzamelaars lak 
aan collegialiteit, en brachten de helft van hun gezin of personeel 
mee. Ook kleine handelaartjes trachtten op allerlei manieren zoveel 
mogelijk te bemachtigen. Met gevolg krakeel en ruzie, pogingen 
tot intimidatie en omkoperij der beambten en verwijten aan de 
directies. Last not least de lanterfanters, de zwarthandelaars, — 
immers ieder mocht kopen —, zagen hun kans. Zegels zo juist 
aan het loket voor nominaal gekregen, verkochten ze nog in de 
vestibule voor schandelijke prijzen. De bonafide philatelisten en 
de kleine beurzen visten achter het net. Het eertijds zo dienstige 
philatelistenloket werd een bron van ergernis voor ambtenaren 
en verzamelaars. „Het werd een zwarthandelaarsloket". 

Wij mogen ons echter overtuigd houden dat de P.T.T., die zo 
wars is van alle speculatie, dat zij zelfs niets voelt voor, alhoewel 
misschien voordelige, maar toch min of meer onnodige of specu
latieve uitgiften, er prijs op zal stellen de goede naam van het 

Eigenlijk is het geld weggooien om van werkelijk kinderachtige 
vervalsingen nog cliché's te laten maken. Maar het feit, dat vol
bloed philatelisten zich nog met dergelijk spul laten opschepen en 
er heel trots mede uit Indonesië repatriëren, maakt publicatie 
noodzakelijk. 

Wij weten het, verschillende verzamelaars zeggen: „Die Japanse 
Bezettingszegels daar beginnen wij niet aan, ze zijn toch allemaal 
vals". Wanneer men echter zo redeneert, moet men helemaal geen 
postzegels verzamelen, want talrijke zegels zijn in de loop der 
tijden nagemaakt en worden bij keuringen als falsificaten geken
merkt. Over het algemeen is voor het opsporen van imitaties een 
zeer diepgaande kennis vereist, behalve juist voor de Japanse 
opdrukken ! 

Hoe dat in elkaar zit ? Wel, de opdrukken zijn allen geplaatst 
met behulp van stempeltjes, die op een vrij primitieve wijze met 
de hand gesneden zijn. Het gevolg is, dat leder stempeltje legio 
kenmerken bevat, die men absoluut onmogelijk allen in een imita
tie-exemplaar kan verwerken, nog afgezien van de nieuwe afwij
kende details, die zouden ontstaan. Zodra men dus de verschillen-

philatelistenloket hoog te houden, en mee zal willen werken 
om een einde te maken aan deze voor P.T.T. en de Philatelie 
zeer ongewenste toestanden. 

Want dit is zeer goed mogelijk. 
De eenvoudigste en eerlijkste oplossing voor de gevallen, dat 

de P.T.T. slechts over een beperkt aantal zegels of series kan 
beschikken, is: deze over te dragen aan het Bestuur van de Neder
landse Bond van Verenigingen van Postzegelverzamelaars. Dit 
bestuur verdeelt deze dan onder de aangesloten verenigingen naar 
verhouding van het aantal hunner leden. 

Met deze eenvoudige maatregel. zouden voor iedere philatelist 
gelijke kansen geschapen worden, ook voor hen, die hele reizen 
moeten maken om hun philatelistenloket te bezoeken, en zou 
tevens de klacht ondervangen zijn, dat de aan de diverse loketten 
toegewezen voorraad zo verschillend is, en niet kloppend met 
het aantal van dat loket gebruik makende verzamelaars. 

Zou echter P.T.T. om mij misschien niet bekende redenen hier
toe niet over kunnen gaan, maar vast houden aan meer vrije 
verkoop der zegels, dan is er toch nog een eenvoudige methode 
om uitwassen te voorkomen, en te zorgen dat de beschikbare 
zegels in handen komen van hen, voor wie ze ook bestemd zijn. 

Dit kan door een zegel of serie van de beperkte voorraad ver
krijgbaar te stellen op vertoon van de lidmaatschapskaart ener 
erkende philatelistenvereniging. (Niemand meer dan één kaart). 
Hierbij zet de ambtenaar aan de achterkant der kaart een datum
stempel met zijn paraaf en b.v. een nummer of teker als aan
duiding der verkochte serie. 

Deze beide manieren, — waarvan ik de eerste om de gegeven 
redenen als de meest juiste en eerlijkste prefereer —, kunnen 
een einde maken aan de wantoestanden van oneerlijkheid, geknoei 
en zwarthandel. Zij kunnen tevens de postbeambten vrijwaren 
voor verwijten en verleiding, zodat deze ook weer met plezier 
hun werk kunnen doen. 

Een opmerking zou men kunnen maken, dat n.1. dan de Neder
landse Bond een bevoorrechte plaats krijgt. Maar moet dat ook 
niet ? 

Is de Bond, waarvan elke vereniging lid kan worden, deze 
Bond met zijn 37 aangesloten verenigingen en ongeveer 15.000 
leden, niet het vertegenwoordigend lichaam van de Philatelie in 
Nederland ? 

En doet deze Bond niet zeer veel wat in het belang is van alle, 
ook nog niet aangesloten verzamelaars ? 

Dat kan de Bond doen, moreel door de sterkte van de organi
satie zijner aangesloten verenigingen en financieel door de con
tributie zijner leden. Daarom is het ook volkomen gemotiveerd 
dat deze Bondsleden eens iets voor hebben op de anderen. 

Ik wil hopen, dat deze beschouwing een punt van bespreking 
zal uitmaken op de verenigingsvergaderingen, om zo te komen tot 
een plan, waar de philatelisten van Nederland achter staan, en 
tvat namens die philatelisten door het Bestuur van onze Bond 
aan de heer Directeur-Generaal der P.T.T. kan worden voorgelegd. 

de opdrukken ook slechts maar een weinig heeft leren kennen 
voelt men zich onmiddellijk gealarmeerd, wanneer buiten het 
schema vallende opdrukken geoffreerd worden. De vervalsers 
kunnen dus slechts speculeren op de „wilde" kopers en daar 
hebben zij helaas ook vele resultaten mede geboekt. 

Beziet U eens Ae 2% et Danser met de rode Djambi opdruk, 
afgestempeld op 2 Februari 2603 (d.i. 1943) te Toeban. Het ver-
nietigingsstempel is mooi duidelijk en de datum bewijst, dat de 
zegel ook inderdaad gedurende de bezetting gebruikt is. Op Su
matra, waarvan Djambi een deel uitmaakt, speelde men veel 
leentjebuur, waardoor bijvoorbeeld Malakka opdrukken ook op 
het voormalige Nederlands-Indische eiland in koers gebracht 
werden. Maar waar ligt Toeban ? De atlas toont aan, dat genoem
de plaats in de residentie Rembang op Java thuis hoort. En op 
Java is het gebruik van elke opdruk, in welke vorm dan ook, 
steeds ten strengste verboden geweest. Daar zit hem de kneep: 
Sumatra zou wel zegels van Java hebben kunnen gebruiken, doch 
Java onmogelijk van Sumatra. De Djambi opdruk is dus vals. 

Op welke zegels worden de valse opdrukken gezet ? In de 

¥il̂ ¥AISDIMI©gBi ¥Äli^ MlPÄli^Si ©IPPI^yGCI^il^ door N. F. HEDEMAN en R. BOEKEMA. 
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eerste plaats op goedkope ongestempelde postzegels, in de tweede 
plaats op vóór de bezetting afgestempelde postzegels en in de 
derde plaats op de tijdens de bezetting afgestempelde, doch on-
overdrukt gebleven, postzegels, waarvoor uitsluitend de op Java 
gebruikte exemplaren in aanmerking komen, daar immers overal 
elders de opdrukken verplicht waren. In alle drie gevallen bestaat 
er natuurlijk voorkeur voor de heel gewone waarden. Het ver
knoeien van t-en 5 of 25 gulden type Konijnenburg loopt n.1. te 
veel in de papieren. Neen, dan is het gebruiken van de lage 
Karbouw-waarden, de Dansers, de 5 et Cijfer en de 10 et Konij
nenburg, hiervoor toch wel iets meer lucratief ! 

Een andere vervalsing kwam ons nog onder de ogen. Natuur-
hjk op de 1, 2, 2%, 3, 4 et Karbouw, de 5 et Cijfer en de Dan
sers. De opdruk was van het Sumatora Timur type en wel de drie 
Dai Nippon tekens zonder kastje, de tekens m het formaat 4 x 
15 mm., voor dit type uitzondei lijk groot. Om ze groter schijn 
van echtheid te geven, was er ook een met dezelfde opdruk voor
ziene serie Dansers bijgevoegd, met inbegrip van de rode 2 et, 
waaroverheen bovendien nog een Rep. Ind. opdruk geplaatst was. 
Hier werd dus gesuggereerd, dat de Republikeinen de Japanse 
bezettingszegels in handen gekregen hadden en ze toen met Rep. 
Ind. zijn gaan overdrukken. Al hebben wij zeer weinig belangstel
ling voor de aan de „Repoebelik" toegeschreven opdrukken, aan
gezien wij ze totaal niet verzamelwaardig achten, toch kennen wij 
de meeste opdrukken wel. De onderhavige stempelafdrukken 
echter hadden wij natuurlijk nooit eerder gezien, al werd dan ook 
de indruk gewekt, dat de stempels braaf veel gebruikt en dus 
aardig versleten waren. Maar de 2 et. Danser is door de Jappen 
nergens gebruikt, noch overdrukt. Eerst na de oorlog heeft men 
in Indonesië deze postzegel onder de ogen gekregen. Ook deze 
opdruk is dus zonder meer veroordeeld, zuiver en alleen door 
een vervalsers-blunder ! 

Reeds geruime tijd wantrouwen wij de algemene handstempel 
opdruk voor Sumatra, uitgevoerd in de vorm van een hoofdletter 
T met extra dwarsbalk, met wijde arcering. Men vertelt ons, dat 
zonen van het Hemelse Rijk het hemels vonden, de onoverdrukte 
lage Karbouw-waarden met een afdruk van deze door hen ver
vaardigde imitatie-opdruk te voorzien, ten einde zich te verrijken. 
Voor de waarheid van deze besehuldiging kunnen wij nog niet 
instaan. Maar het is wel heel toevallig, dat geen van ons belden 
ooit een poststuk gezien heeft, waarop deze zegels met de wijde 
arcering voorkomen ! 

Wel zijn er plenty zegels met de genoemde opdruk met afstem
pelingen van na de capitulatie, kennelijk welwillendheidsafstem-
pelingen, daar de volle gom nog seeds aanwezig is. Andere verza
melaars hebben hetzelfde geobserveerd. 

Frankeer met Zomerzegels ! 
iiillilllH 

ip.ïï.Tr. MOEyws 
AFSCHEID VAN DE HEER W. R. VAN GOOR. 

"Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal de 
Hoofddirecteur der P.T.T., de heer W. R. van Goor, met ingang 
van 1 Juni a.s. de P.T.T.-dienst verlaten. De heer v. Goor trad 
op 1 October 1903 in dienst als surnumerair. Na volbrachte studie 
en werkzaamstelling op verschillende standplaatsen, waarbij hij 
zich volkomen vertrouwd maakte met de practische dienst in al 
zijn geledingen, werd hij in 1928 in een leidende functie aan het 
Hoofdbestuur te werk gesteld. Hier heeft hij zijn loopbaan geëin
digd als Hoofddirecteur Post, de hoogste postale functie. 

In zijn Hoofdbestuurs-periode kwam het contact tot stand met 
de philatelic. Dit contact maakte het mogelijk dikwijls in een 
vertrouwelijke sfeer belangrijke zaken, de philatelie betreffende, te 
bespreken, waarbij de Hoofddirecteur altijd bereid was de wensen 
van de philatelisten aan te horen en waar mogelijk steeds voor 
hun belangen op de bres te staan. 

Van deze plaats brengen wij daarvoor nog gaarne onze dank en 
spreken de wens uit dat de heer van Goor nog lange jaren een 
welverdiende rust zal mogen genieten. 

Ir. H. J. W. R. 

Vi^Ä^iü^iPS 
De heer H. v. d. V. te E. vraagt ons of er ook werkjes bekend 

zijn of artikelen in werken (uitgezonderd het Maandblad) waarin 
de Wereldpostvereniging (U.P.U.) wordt behandeld, voornamelijk 
wat Europa betreft, alsmede van werkjes e.d. welke de postge-
sehiedenis van de jaren 1840—1875 behandelen. 

Kan iemand onzer lezers vrager hieromtrent inlichten ? 
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Jli(y)©PMil^Dil^ 
DE KEUZE V A N HET ALBUM. 

Zeg mij, wie Uw vrienden zijn en 
ik zal U zeggen, wie gij zijt ! 

Dit als „motto" gebruikte gezegde zou ik voor postzegelver
zamelaars als volgt willen wijzigen: „Toon mij Uw in een blanco
album opgezette verzameling en ik zal U zeggen, wat voor een 
verzamelaar gij zijt !" 

Hieruit kan een ieder direct opmaken, dat de keuze voor mij 
heel gemakkelijk is. Geef mij maar een blancoalbum. Ik zou het 
een ieder wel in willen gieten, om toch vooral blancoalbums te 
gebruiken. Want alleen een dusdanig opgezette verzameling kan 
iets eigens bevatten. Het gaat er immers in de eerste plaats niet 
om — ook in het gewone dagelijkse leven — wat men doet, maar 
hoe men het doet. 

Ik wil dat aan een voorbeeld illustreren. Stel, dat twee verza
melaars precies hetzelfde verzamelgebied hebben en daarvan de
zelfde zegels bezitten, terwijl hun verzameling ondergebracht is 
in twee dezelfde „voordrukalbums". Dan is er tussen die beide 
verzamelingen — afgezien van enkele wat mooier en minder 
mooie exemplaren — totaal geen verschil. Ja, toch misschien nog 
wel één: de een heeft ze misschien „goed opgeplakt" en de ander 
„verkeerd". (Over dat opplakken — een zeer belangrijk ding — 
zal ik het een volgende keer hebben). 

Na een poos kopen beide verzamelaars ieder eenzelfde blanco
album. Ze zijn nog steeds evenver, hebben dus nog steeds dezelfde 
zegels. Ze zetten hun verzameling nu opnieuw op, d.w.z. zelf op. 
Het is bijna zeker, dat wij nu de beide verzamelingen verschillend 
waarderen. Van de eerste zeggen we misschien: „Kijk, die heeft 
er wat moois van gemaakt: keurig van opzet en afwerking; ori
gineel, in één woord: Machtig !" Van de tweede verzameling 
wordt er misschien gezegd: „Kijk, die heeft het heel anders ge
daan. Ja, zo kan het ook. Aardig, maar niet zo mooi als van de 
eerste". 

Twee dezelfde verzamelingen in twee dezelfde blancoalbums, 
maar toch een groot verschil, omdat ieder nu iets van zich zelf 
aan dat nieuwe album gaf, iets van zijn eigen persoonlijkheid. 

Dit is voor mij de hoofdreden, waarom ik blancoalbums pre
fereer boven de zgn. voordrukalbums. Daarnaast heb ik echter 
ook zeer bepaalde bezwaren tegen „voordrukalbums". Het jeugd
album is immers verre van compleet en kan dat alleen al om 
geldelijke redenen ook nooit zijn. Zo'n nietcompleet jeugdalbum 
— van buiten zien ze er vaak zo aantrekkelijk uit, maar de 
inhoud, waar het op aankomt, is vaak droevig — brengt voor 
iedere beginnseling reeds na één dag niets dan teleurstelling. Deze 
teleurstelling begint, zodra de gelukkige bezitter merkt, dat van 
de series van verschillende landen maar een heel klein deel 
in de voorgetekende hokjes ondergebracht kan worden. Ik denk 
b.v. aan landen als Duitsland, Hongarije, Oostenrijk e.a., waar
van zelfs een schooljongen respectabele aantallen kan bezitten. Wat 
moet hij nu doen ? Hij plakt ze of in hokjes, die feitelijk voor 
andere zegels, die hij nog niet heeft, bestemd zijn, of hij voegt 
er zelf blancobladen tussen, bladen, die meestal helemaal niet 
bij de voordrukbladen passen. Hij begaat hiermee twee ernstige 
fouten: hij neemt het met de netheid niet zo nauw en hij sticht 
wanorde. Wie zich tegen orde en netheid in een postzegelalbum 
vergrijpt, wordt nooit een goed philatelist. Het is mij onbegrij
pelijk, dat zelfs oudere verzamelaars zich tegen deze elementaire 
vereisten vergrijpen. Ik heb jeugdverzamelingen gezien, die van 
m.eer liefde en toewijding, van meer zin voor orde en netheid 
getuigden. 

Alleen voor de allerjongsten onder de verzamelaars kan nog 
een voordrukalbum gebruikt worden, hoewel ook daar heel veel 
door leiders van jeugdclubs of door vader en moeder of een 
oom door voordoen bereikt kan worden. Ook jongens van 11 
en 12 jaar kunnen onder leiding zelf een album inrichten, maar 
leiding moet er dan wel zijn, anders komt er in de meeste ge
vallen niets van terecht. Werkelijke knoeipotten verzamelen 
meestal niet en als ze het aleens doen, dan zijn dat meestal toch 
geen „blijvertjes". Hun wezen is te onordelijk en verzamelen 
betekent immers ordenen. 

Dus: verzamel zoveel mogelijk blanco. Is een blancoalbum te 
duur, neem dan blancoschriften, of losse blanco bladen. Je maakt 
er dan zelf een doos bij, waar de bladen precies inpassen of je 
laat je een ordner — je weet wel, zo'n ding, waarin ze op kantoren 
de post in opbergen — cadeau geven. Al deze manieren van ver
zamelen zijn te prefereren boven het verzamelen in een goedkoop 
jrugdalbum. Trouwens goedkoop zijn die dingen ook niet meer 
en deugen doen ze practisch toch geen van allen. 

Correspondentie. 
Behalve van de „ContactCommissie, van de afd. Ede van „De 

Globe", en van een vader van drie zoons — leider van de kleinste 
jeugdclub dus — heb ik van geen der leiders van de talrijke 
jeugdclubs in ons land antwoord op mijn vraag in het April
nummer gekregen. Ik wist, dat het aantal niet groot zou zijn, 
maar dit overtreft toch waarlijk mijn stoutste verwachtingen. 
Kom, dames en heren, U heeft toch zeker commentaar ? 

Wel bereikten mij enige brieven met de vraag, of ik voor ver
enigingen voordrachten hield. Inderdaad, mits vroegtijdig aange
vraagd. De eerste — naar aanleiding van zulk een vraag — hield 
ik voor de PhilatelistenVerg. „Baarn". Condities: vergoeding 
reiskosten 2e klas, plus eventuele verblijfskosten (vallen practisch 
altijd weg !) 

K. E. K. 

irii^ir©©iüjisïïiiLiLoi^©iiii^ 
Voor de op 26, 27 en 28 Augustus a.s. te Amsterdam te hou

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

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

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

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

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

taris van het comité. 
Het programma der feestelijkheden verbonden aan de tentoon

stelling en de 37e Philatelistendag, alsmede de agenda van de op 
26 en 27 Augustus a.s. te houden Bondsvergadering zullen in het 
Juninummer van dit blad worden opgenomen. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
GEHOUDEN DOOR DE POSTZEGELVEREENIGING 

ROERMOND, OP 23, 24 EN 25 APRIL 1949 TE ROERMOND. 
In de namiddag van Zaterdag 23 April j.1. werden door de 

voorzitter van het tentoonstellingscomité, de heer F. Versluis, de 
genodigden welkom geheten, waarna de heer Poulie, namens de 
Nederlandsche Bond het bestuur van de Roermondse vereniging 
toesprak en daarbij de Bondsmedaille overhandigde, om deze als 
prijs te gebruiken, waarna de burgemeester van Roermond, Mr. 
Dr. R. M. A. A. Geuljans met een vlot en prettig woord 'de 
tentoonstelling opende. Een 46tal inzendingen lag op practisch 
geïmproviseerde tafels onder glas tentoongesteld in de Herman 
Luytenzalen van het Gemeentelijk Museum aan de Andersonweg. 
De entourage van mooie schilderijen deed prettig aan en gaf sfeer 
aan het geheel en wel zo geheel anders als we op postzegeltentoon
stellingen gewend zijn. Het uitgestalde postzegelmateriaal was uit
stekend te zien, dank zij de goede verlichting in de zalen. Het 
was een hele onderneming voor deze vereniging om zo kort na 
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de oorlog, die vele verzamelaars in deze streek had gedupeerd, 
een tentoonstelling te houden, maar gezien het aantal inzendingen, 
waarbij ook het Nederlandsche Postmuseum met een inzending 
aanwezig was, blijkt zulks toch zeer goed mogelijk te zijn geweest. 

De secretaris van de vereniging, de ijverige heer Jacq. Langen
hoff, wist de Bondsmedaille te verwerven met een mooie inzen
ding Nederland en O.G., eenvoudig, doch netjes opgezet en 
vrijwel geheel compleet. Ook de heer J. Poulie (Amsterdam), wist 
met een inzending Albanië en Fiurae een Ie prijs te behalen met 
lof der jury, terwijl de heer J. v. d. Ven (Maastricht), met een 
keurige collectie Zwitserland een gelijke beloning verwierf. 

Al met al was het een eenvoudige, doch leerzame tentoonstelling 
in welk opzicht we vooral ook melding willen maken van de 
aardige kleine, maar zeer philatelistische studie-inzending betref
fende het stempel „Heerlen" van de heer Verbeek, alsmede van 
de inzending van het Postmuseum betreffende de nummer-stem-
pels van Nederland, zoals deze door wijden de heer Waller reeds 
ongeveer een halve eeuw geleden werd opgezet en als zodanig een 
bron is geweest voor veler studie. Ook een inzending van de 
heer Jansen (Heerlen) over „Geschiedenis en gevolgen van de 
tweede wereldoorlog op postzegels" opgezet in de trant van het 
bekende boek van de heer Peelen „Postzegels schrijven geschiede
nis", was het bekijken alleszins waard. 

Jammer dat de catalogus niet iets meer gaf dan de enkele 
aanduiding van de inzendingen. Een kleine toelichting op het 
uitgestalde was zeer zeker het geheel ten goede gekomen. 

Maar ook deze tentoonstelling, die zeker niet in de laatste plaats 
bedoeld was als reclame voor de organiserende vereniging, zal 
zeker haar doel niet hebben gemist en de propaganda in dit deel 
van ons land is zeer zeker ook de philatelic wel ten goede 
gekomen. 

POSTZEGELTENTOONSTELLING TE CASTRICUM. 
De afdeling Castricum van de Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars, houdt op Zaterdag en Zondag 11 en 12 
Juni a.s. een Postzegeltentoonstelling in de zaal van Hotel „De 
Harmonie", Burgemeester Mooystraat 29 (nabij het station) te 
Castricum, ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan dezer afdeling. 
Deze tentoonstelling zal uitsluitend bestaan uit inzendingen van 
de leden en is bedoeld om grotere bekendheid aan deze afdeling 
te geven. De uren van openstelling voor het publiek zijn op Zater
dag van 15 tot 23 uur en Zondag van 10 tot 22 uur. Toegangs
prijs 20 cent voor volwassenen en 10 cent voor jeugdige personen 
onder de 14 jaar. 

BEPITEC 1949. 
Van deze in ons vorige nummer aangkondigde tentoonstelling 

ontvingen we het tweede nummer van de mededelingen, welke 
zijn samengevat in een fraaie uitgave, verlucht met vele por
tretten. 

De brochure doet opgave van vele comité's en hare leden. Op
merkelijk is het dat in het erecomité, waarin verschillende officiële 
vertegenwoordigers van buitenlandse naties zitting hebben, die 
van Nederland ontbreekt. In het Philatelistisch Ere Comité vinden 
we voor Nederland vermeld de heren P. S. van ' t Haaff en J. C. 
Cramerus, de eerste voorzitter van de Nederlandsche Bond, de 
tweede voorzitter van de vereniging „Breda". 

Voorts treffen we aan het Tentoonstellingsreglement van de 
F.I.P. en dat van de BEPITEC, alsmede de klasse-indeling voor 
de tentoonstelling, waarbij Nederland is ingedeeld in Klasse 3 
groep 1, te zamen met Luxemburg. Inderdaad een goede indeling ! 

Nogmaals wordt er aan herinnerd, dat inlichtingen omtrent 
alles wat deze tentoonstelling betreft zijn te verkrijgen aan het 
adres: BEPITEC 1949: Palais d'Egmont, 8 Place de Petit Sablon, 
Bruxelles. 

CITEX PARIS 1949. 
Ook van deze tentoonstelling ontvingen we van het Organisatie

comité, waarvan we reeds in ons vorige nummer melding maakten, 
het tweede nummer van haar mededelingen. Hierin treffen we 
o.a. behalve de mededelingen van de te vervullen Douane-forma
liteiten benodigd om postzegels voor de tentoonstelling te kunnen 
in- en terugvoeren, ook enige nuttige mededelingen aan omtrent 

hotels, hotelprijzen, diners enz. Bij de opgave der juryleden vin
den we vermeld onze mederedacteur Dr. L. Frenkel. Het Ere
comité vermeldt voor Nederland een 8-tal personen uit de Ne
derlandse philatelistische wereld. Informatie-adres voor deze ten
toonstelling luidt: Citex Paris 1949; 17 Rue Lafitte, Paris IXe. 

Als commissaris-generaal voor Nederland treedt op de heer 
R. Boekema, Prinsestraat 58-60 te 's-Gravenhage. 

TENTOONSTELLINGSDEVIEZEN. 
Wat het verkrijgen betreft van deviezen benodigd voor deel

name aan bovenvermelde tentoonstellingen of voor het bezoeken 
daarvan, verwijzen wij U naar de desbetreffende mededeling opge
nomen onder Philatelistisch Allerlei. 

INTERNATIONALE PHILATELISTISCHE WEDSTRIJD. 
De heer Directeur van het Nederlandsche Postmuseum zendt 

ons een afschrift van een brief van het Internationaal Bureau 
van de Wereld Postvereniging te Bern, waarbij deze verzoekt 
bekendheid te geven aan een schrijven van de Argentijnse Post-
administratie bettreffende een door het Tijdschrift van de Post 
en Téléverbindingen uitgeschreven philatelistische wedstrijd. 

De onderwerpen en prijzen voor deze wedstrijd zijn de vol
gende: 

Onderwerp no. 1. 
Historische, geografische, culturele (niet technische) studie van 

een emissie van Argentijnse postzegels. Maximum 5000 woorden. 
Spaanse taal. Prijzen: Ie prijs $ 1000,— (Argentijnse valuta), 2e 
prijs I 500,—; 3e prijs $ 300,—; ere-diploma's. 

Onderwerp no. 2. 
Historische, geografische, culturele (niet technische) studie over 

de postzegels van een land, dat deel uitmaakt van de Postunie 
van Amerika en Spanje. Maximum 5000 woorden. Talen: Spaans, 
Frans, Engels, Portugees. Prijzen als boven. 

Onderwerp no. 3. 
Ontwikkeling van een philatelistisch onderwerp van algemene 

strekking (curiositeiten, zeldzaamheden, vergissingen, annecdotes 
enz.) Maximum 2500 woorden. Talen: Spaans, Frans, Engels, Ita
liaans, Portugees of Duits. Prijzen als boven. 

De jury zal bestaan uit de heren: Dr. Marco Aurelio Andrada, 
Secretaris der P. en T.; Hugo C. Albónico, Directeur der Poste
rijen; Guillermo Julio Gorbea, Directeur van het Tijdschrift der 
P. en T.; Eduardo Rocha voor de philateUsten; Walter B. L. Bose, 
toegevoegd voor de propaganda. 

Zij die voornemens zijn aan deze wedstrijd deel te nemen, kun
nen tegen vergoeding van de portokosten afschriften van de voor
waarden tot deelneming (in de Franse taal) bekomen bij de 
Hoofdredacteur van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. 

ïïii^ üSCIHIËI^iMin&ii® 
In het Maart-nummer van de The Australian Stamp Monthly 

waarschuwt J. C. Thompson tegen de aankoop voor hoge prijs van 
de postzegels zowel van Hongkong als van Kelantan in de waar
den 1, 5 en 10 I met z.g. „Kroon-gom" van de uit koers zijnde 
serie George VI. Deze zegels zijn niet van de postkantoren, maar 
wel van assurantiekantoren en gouvernementale departementen 
door militairen geroofd in grote hoeveelheden, zodat gehele vellen 
in de Oost tegen prijzen van behangselpapier werden verkocht. 
Men dient er bij aankoop dus op te letten, dat men zegels met 
„witte" gom krijgt. 

Volgens mededeling no. 2193 van de Kon. Belgische Bond van 
Postzegel verenigingen heeft deze organisatie besloten te doen 
weten, dat de in ons vorige nummer onder „Nieuwe Uitgiften" 
vermelde 2 velletjes, ieder met 3 zegels resp. met afbeeldingen 
naar schilderijen van v. d. Weijden en Jordaens, welke alleen bij 
inschrijving verkrijgbaar werden gesteld, beschouwd moeten worden 
als z.g. „verkeerde uitgifte", d.w.z. dat deze zegels niet door de 
verenigingen gekocht of geruild zullen worden, noch zullen 
worden toegelaten op door de Bond toegelaten of erkende ten
toonstellingen. 
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VERVALSINGEN VAN JAPANSE OPDRUKKEN. 
Elders in dit blad treft men een artikel aan van de hand van 

de .heren Hedeman en Boekema over bovenstaand onderwerp, 
waarop we hier nog eens de aandacht willen vestigen. 

Zo juist kwam bij ons van bevriende zijde een schrijven binnen 
uit Indonesia, waarin eveneens van dergelijke vervalsingen sprake 
is en welke vervalsingen voorbestemd schijnen te zijn de Neder
landse verzamelaars „gelukkig" te maken met „zeldzaamheden !" 

Onze zegsman had het geluk inzage te krijgen van een enorm 
bedrag aan Koninginne-zegels met Japanse opdrukken bestaande 
in kopstaande opdrukhandstempel z.g. „dubbele T " (T met extra 
dwarsbalk) alsmede dubbel-drukken, alles zowel gebruikt als 
ongebruikt (!). Dit is echter allemaal „maakwerk" en dus vals ! 
Ook de herkomst van dit materiaal is bekend n.1.: een Chinees, 
vroeger in Brastagi, had kennis aan de directeur van de Japs-
postspaarbank te Medan. Onze Chinees ging met allerlei zegels 
naar zijn kennis en liet daar deze zegels met het handstempel 
overdrukken in allerlei standen en vormen. Er is ook een gekan
telde (liggende) „dubbele T " bij. Bovendien liet hij deze zegels 
afstempelen om ze nog een beetje meer „echt" te doen zijn. Na
tuurlijk zijn deze producten nimmer 'aan de postzegelloketten 
verkocht. De afmeting van het handstempuel is het gewone 
„dubbele T"-handstempel. Het komt ook voor op de grote 
K oninginne-zegels. 

Aangezien de personen, die in het bezit van al dit „fraais" zijn, 
deze maand naar Nederland komen, is het zaak om wel zeer op 
Uw hoede te zijn. Bij eventuele aanbieding wordt gaarne bericht 
aan de redactie tegemoet gezien. 

raiHAÏÏiySïïDgCiHI ÄHHiî lLiD 
ADRESLIJST 1949. 

In de in ons vorige nummer opgenomen adreslijst van Philate
listische verenigingen zijn tot onze spijt enige fouten ingeslopen 
en wordt U verzocht daarin de volgende veranderingen te willen 
aanbrengen: 
1. 2. Postzegelvereeniging „Heerlen". 

Secr.: C. v. Dishoeck, Hindestraat 24, Heerlerheide. 
1. 2. Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

Afd. Apeldoorn: 
Secr.: J. J. Douma, Hoederparkweg 13, Apeldoorn. 
Afd. Batavia: 
Secr.: N. F. J. Swarte. Secretarieweg 2, Batavia. 

1. 2. Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. 
Secr.: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotterdam-C. 

1.2.3. Philatelisten Vereniging „Zuid-Limburg". 
Secr.: J. H. M. Muysson, Bilserbaan 47a, Maastricht. 

CITEX EN BEPITEC. 
Aan eventuele exposanten op de Citex, welke zal worden ge

houden te Parijs van 1 tot 12 Juni a.s. en op de Bepitec, welke 
zal worden gehouden te Brussel van 1 tot 10 Juli a.s., maken wij 
bekend, dat de Nederlandsche Bank een beperkt bedrag in Franse 
francs en een beperkt bedrag in Belgische francs beschikbaar heeft 
gesteld voor de betaling van plaatsruimte. 

Aan de heer Jan Poulie, de Lairessestraat 46 te Amsterdam is 
opgedragen deze bedragen over de verschillende exposanten te 
verdelen. Indien U dus van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, 
wilt U wel per omgaande aan de heer Poulie mededelen, welk 
bedrag men voor het betalen van plaatsruimte nodig heeft. Wat 
betreft de tentoonstelling te Parijs zal de heer Poulie hiervan 
uiterlijk 20 dezer mededeling doen aan de Nederlandsche Bank. 
Wat betreft de tentoonstelling te Brussel heeft U t /m 19 Juni a.s. 
gelegenheid de heer Poulie van Uw wensen op de hoogte te stellen. 

Aan exposanten, die de betreffende tentoonstellingen persoonlijk 
willen bezoeken wordt medegedeeld, dat de mogelijkheid bestaat 
een separate aanvrage voor reisdeviezen voor dit doel in te die
nen. Dit geldt zowel voor de tentoonstelling te Parijs als voor 
die te Brussel. Het is wel gewenst, dat men van deze verzoeken 
kennis geeft aan de heer Poulie, opdat deze in staat is de betref
fende verzoeken bij de Nederlandsche Bank te ondersteunen. 

JOIKWil^l^iM ^ ïïflJPS€IHI1^01F'iriM 
POSTZEGELS EEN GELDBELEGGING? 

DOOR S. OEHLINGER. UITGAVE VAN DE V.B.P. 
(VLAAMSCHE BOND VAN POSTZEGELVERZAMELAARS) 

GENERAAL LEMANLAAN 38, ASSEBROEK, BRUGGE. 
PRIJS ƒ 2 , - . 

In een omslag welke doet denken aan een z.g. stuiversroman
netje, maar verder op keurige wijze op goed papier gedrukt, 
verscheen dit werkje van de hand van de heer H. de Meulenaere, 
die dit bewerkte naar het in 1947 door „Die Neue Sammlerschau" 
te Leoben uitgegeven en door Oehlinger geschreven werkje „Sind 
Briefmarken ein Kapitalsanlage" en het daarbij aan de Belgische 
en Nederlandsche toestanden aanpaste. 

Ons inziens heeft de Vlaamsche Bond uitstekend werk gedaan 
door zijn schouders te zetten onder deze uitgave, want wat in 
deze 67 bladzijden, welke het boekje dik is, wordt behandeld 
is nog steeds up-to-date. Verwacht niet dat de schrijver U zal 
aanraden Uw geld in postzegels te beleggen, want niets is minder 
waar. Wel komt schrijver tot de conclusie dat belegging mogelijk 
is, maar dan moet dit ook met veel kennis van zaken geschieden, 
een kennis welke alleen maar te verkrijgen is door studie en lec
tuur. Zo zegt schrijver op blz. 55: „Een verzamelaar, die meent 
het ook zonder de aanhoudende lectuur van een tijdschrift, dat 
in de eerste plaats optreedt in het belang van de verzamelaars, 
te kunnen stellen, zal spoedig moeten toegeven, dat hij wezenlijk 
een dolaard is in de nacht, die reeds elk oriëntatie-vermogen 
verloren heeft". 

De schrijver geeft, ingedeeld in enige hoofdstukken, een kijkje 
in al datgene wat er zoal in de philatelic te doen is en welke 
gevaren er voor de speculant op dit gebied bestaan. Allerlei onder-

I werpen worden hierbij behandeld en critiek daarop ook vaak niet 
gespaard. Getracht wordt dan ook de philatelic van allerlei z.g. 
„uitwassen" te ontdoen. Vele woorden worden er in gesproken, 
die de schrijver van het in dit blad opgenomen „Ingezonden stuk" 
(Senex) uit het hart zullen zijn gegrepen. Hebben zij gelijk ? De 
toekomst zal het leren. 

Een mijner kennissen, een niet-philatelist, dit dit boekje toevallig 
in handen kreeg toen het op mijn werktafel lag, was spoedig in 
de lectuur verdiept en toen hij het had gelezen verklaarde hij 
onomwonden „veel geleerd" te hebben en thans beter te hebben 
begrepen wat feitelijk „philatelie" is. Natuurlijk scheren wij niet 
alle verzamelaars over één kam en onderscheiden ook wij wel 
degelijk de philatelist van de postzegelspeculant, maar toch weten 
wij dat vele „philatelisten" evenals mijn vriend „nog veel kunnen 
leren", zodat wij lezing ervan dan ook ten zeerste aanbevelen 
aan allen die belangstellen in onze mooie „hobby". 

CENTENAIRE DU TIMBRE-POSTE FRANCAIS 1849—1949 
PARIS 1949. 

Voor ons ligt in een zeer aantrekkelijk wit omslag — waarop 
behalve de bovenvermelde titel in de Franse kleuren ook een 
mooie reliëfdruk voorkomt van de vergrote Ceres-kop, zoals 
deze de postzegels van 1849 siert — een door het Staatsbedrijf 
der P.T.T. uitgegeven en door Yvert en Cie gedrukt boekje, dat 
is samengesteld naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van 
de Franse postzegel. 

Behalve de vermelding van Erecomitéleden, Beschermheren, 
organisatie-comitéleden en werk-comitéleden, geeft dit aardige 
boekje, na een voorwoord van de Staatssecretaris bij de P.T.T. 
Eugene Thomas, een reeks mededelingen en aardige kleine arti
kelen. Eerst vindt men wat algemene mededelingen over Parijs, 
verblijf aldaar, genoegens welke deze stad biedt, alsmede een en 
ander over de postzegels welke ter gelegenheid van dit eeuwfeest 
worden uitgegeven, over de deelname door de Staat aan de „Citex" 
en over deze tentoonstelling zelve. Dan volgen enkele kleine 
artikelen door zeer bevoegden geschreven over onderwerpen zoals 
„De Franse postzegel is 100 jaar", „De postzegels van 1849", „De 
postzegels van Overzee", „Beroemde verzamelingen sedert 1860, 
„De grote philatelistische tentooAstellingen" enz. 

Deze 104 bladzijden druks, waarbij de tekst met enige adverten
ties werden afgewisseld, vormen een aardige lectuur en is een 
uitstekende reclame voor dit philatelistisch jubeljaar van Frankrijk. 



110 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE MEI 1949 

Spec. 
No. 

Aanbieding Nederland tegen uitverkoopprijzen! 
catalogus. 
1 Div. kleuren. Prijzen 

naar gelang rand. 
Alsvoren ƒ 3 , - , ƒ 4 , - , ƒ 

ƒ 3 , - , ƒ 4 , - , ƒ 5 , - en ƒ 6 , - , 

niet 
Alsvoren ƒ 15,—, ƒ 20,—, ƒ 

aangesneden exemplaren. 
ƒ 2 , - No. 
„ 0,90 

2 5 , -
7 , -type I 

4 
5 
6 
9 

10 
11 
12 
9 type II 

10 type II 
11 type II 

prachtex. 
type II 12 

14 
16 
17 
18 
20 
25 

29 
41 
44 
44 vol stempel 
45 
48 
48 vol stempel 
61a* 
78 
79 
84—86* 
94—96* 
99 

100 
105 
129 
134—135* 
136—138* 
163* 
184* 

4,50 
16,50 

, 30,— 
8,50 
5,25 

24,— 
3 8 , -

9,— 
5,50 
1,80 
7,50 
1,25 
4,25 
3,25 

24,— 
0,85 
6,25 
4,50 

28,— 
70,— 
58,— 

2,— 
0,30 
1,10 
4,75 
2 , -
9,— 
6,50 

12,50 
1,— 
4,25 

15,— 
3 , -
2,25 

— en ƒ 6,—. 
25,— en ƒ 30,—, 

191* ƒ 1,75 
193* „ 1,10 
197* „ 1,30 
199—202* „ 1,75 
240—243* „ 4,75 
282 „ 0,95 
287—288* „ 0,70 
296—299 „ 0,70 
300—304 „ 0,60 
305—309 „ 0,75 
313—317 „ 0,50 
318—322 „ 0,75 
323—324 „ 0,35 
327—331 „■ 0,60 
332—345 „ 0,65 
332—345* „ 4,— 
346* (uit koers) „ 1,25 
346—349 „ 5,50 
347 „ 1,25 
348 „ 1,50 
349 „ 3,25 
350—355 „ 0,85 
3 5 6  3 7 3 * „ 13,50 
356a—356d* „ 0,75 
374—378 „ 0,45 
392  3 9 6 „ 0,30 
397—401 „ 0,25 
405—421 „ 0,40 
422—427* „ 0,45 
428—435, 437442 „ 0.65 
449—453 „ 0,60 
454—459 „ 0,25 
464—468 „ 0,25 
469—484 „ 0,85 
474, 477, 480484 „—0,60 
485—489 „ 0,25 
490—494 „ 0,25 
495—498 „ 0,25 

No. 46 50 et Postfris blok van 4 ex. 
„ 48 5 Gld Postfris blok van 4 ex. 
„ 136—138 Tentoonstelling in blokken van 4, Postfr. 
„ 28 Portzegel 50 et op 1 Gld. Postfris blok van 4 

ex., 1 ex. type I en II en 2 ex. type III 
„ 31—43 de Ruyterportzegel. P.fris in blokken van 4 
„ 42 en 43 50 et en 1 gld in blokken van 4. Postfr. 
„ 43 1 Gld. Postfris blok 
„ 48 F. Portzegel foutdruk 3 ent. Pfr. blok v. 9 ex. 
„ 48 F. Foutdruk 3 ent. Los ex. Postfris 
„ 1—8 Dienst Armenwet. Gestempeld. Prachtex. in 

blokken van 4 
„ 9—15 Complete serie in blokken van 4 
„ 15a Blok van 4 
„ 16—19 Complete serie in blokken van 4 
„ 9—IB 15 et Type I get. 1 0 ^ : 10>^. Onberispelijk 

ex. Keur Ned. Bond 
„ 8—IB 10 et. get. lOK : lOK 
„ 7 Telegraaf 25 et. Onberispelijk ex. met afst. Rijks

telegraaf, zonder gat en zonder blauwe streep 
NEDERL.INDIE. 

1846 Landmailportzegels II. 216 duiten gedateerd 11 
September 1846. Pracht ex. in prima staat 

ƒ 2 5 , -
„ 600,— 
„ 60,— 

„ 1 2 5 , -
„ 1 3 5 , -
„ 110,— 
„ 70,— 
„ 190,— 
„ 1 6 0 , -

„ 140,— 
„ 4 0 , -
„ 1 5 , -
„ 27,50 

„ 375,— 
„ 125,— 

„ 9 5 , -

ƒ 750 , -

ZELDZAAMHEDEN 
Speciaal Catalogus No. 356a. Uitgaaf 1940. Postfris Blok van 4 ex. 
EEN DER GROOTSTE EN KOSTBAARSTE ZELDZAAM-
HEDEN VAN NEDERLAND. OPLAGE MINDER DAN 20 
BLOKKEN. UITERST LAGE PRIJS ƒ 950,—. 

No. 404 F. 2J^ CENT, GEEL, zonder OPDRUK. Postfris. 
Oplaag 20 exemplaren. Prijs ƒ 2000,—. 

1847 

1874 

1874 
1882 

1864 No. 
1868 „ 
1870 „ 

1892 " 
1908 „ 

1922 
1923 
1938 
1941 

1 
2 

16 

Landmail portstempel in blauw, volle opdruk 
Idem lichtere stempel afdruk 
Portzegel No. 1, 5 cent. Onberispelijk gestempeld 
ex. zeer mooi van kleur, echter gedecentreerd 
Portzegels No. 2 10 et Pracht exemplaar 

No. 9* 20 et Typ^ IV 
No. 12B* 50 et Type IV 
In blok met 2 Type IV. Postfris 

10 et Koning. Pracht ex. ƒ 35,— en 
10 et getand. Prachtexemplaar 
2% Gld 

16A 2K Gld 
30 2 K Gld 
80 2K Gld Java 
80A 2K Gld Java kopst. Lichtgest. Pr.ex. 
98* 2)4 Gld B.B. 
98F 2% Gld Bezit Buiten. Licht gest. Pr.ex. 
149—159 Jaarbeurs. Postfris 
160—166 Jub. compl. in bl. van 4 Postfr. 
246—265 1 et—5 Gld. Waterm. Postfris • 
280 Postfris 

Pracht exemplaar, gestempeld 
5 Gld. Postfris 
'10 Gld onberispelijk blok van 4 
1 stempel in het midden 
25 Gld onberispelijk blok van 4. 
Licht stempel in het midden 
332 Compleet in blokken van 4. Pfr. 

281 
287 
288 

289 

322-
Prachtex. ƒ 

1947 „ 
No. 331 

„ 332 
10 G. Indonesia pr.ex. , 
25 G. Indonesia pr.ex. , 

LUCHTPOST 
No. 3* Postfr. 

„ 5 Postfris , 

1,75 
3,75 
6,— 

17,50 

0,75 
3,75 

13 Pracht ex. 
14—16 Pr.ex. 
18 
6* Brandkast 
6* Brandkast 

plaat nr. 2 
7 Brandkast 

gest. pr. ex. 

36,— 
3 0 , -

140,— 
38,— 
52,50 

>, 4,75 
10,— 
4 0 , -
37,50 

9,— 
12,50 
1 1 -
1 4 , -

450,— 
24,— 

420,— 
32,50 

180,— 
190,— 
9 0 , -

6,— 
205,— 

80,— 

300,— 
80,— 

„ 8,50 
., 5,— 
„ 0,90 
„ 2 4 , -

,, 27,50 

„ 5 0 , -
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Vervolg aanbieding tegen uitverkoopprijzen ! 

No. 
CURACAO 

2* gede 
2A* 
2Ax* 

10 
11 
28* 

79* 
81* 
110 
112 
113 
114* 
115 
117 
118 
104—120 
121—137 
135 
135A 
136 
137 
137A 
137A* 
137* 
145* 
145 
146* 
148* 
150 
151 
151* 
152 
152* 
185—195* 

centr. ƒ 
j , 

» 

„ 
yy 

» 
»» 
ï ) 

ï j 

j ï 

j j 

)> 
Ji 

)) 
° en * „ 

„ 
) J 

»ï 

ï» 

»> 
J ) 

>» 
>» 
>» 
» 
)» 
j j 

„ 
J ) 

» 

ƒ 
)) 
j j 

ï» 

) } 

1 5 , -
2 1 , -
2 8 , -

1,75 
37,50 
7,50 
9 , -

5 5 , -
0,50 
0,75 
2 , -
9,50 
4,— 
2,40 
3,50 

1 0 5 , -
1 0 , -
0,40 
1 , -
2,75 
3,75 

1 0 , -
1 5 , -
6 , -
2 , -
1,75 
5,— 
6 , -
0,35 
1,50 
4 , -
2 , -
5,50 

12,— 

1 6 , -
3,50 
4,— 
4,50 

1 3 , -
„ 1 2 0 , -
„ 20,— 

in blokken 
„ 4 8 0 , -

PORTZEGELS 
No. 3* Type I 

„ 4 
„ 5* Type I 

5 Type II 
„ 7 

1949 

9 
28—30 ■ 

3 St. 
SURINAME 

ƒ 17,50 
„ 9 5 , -
„ 1 0 , -
„ 14,— 
„ 67,50 
„ 6,50 
„ 6,50 
„ 2,20 
„ 1,15 

No. 8 ƒ 1,15 
20,— 

1,80 
11,— 
3,75 

ƒ 

LUCHTPOST 
No. 4—16* 

„ 15 
„ 16 
„ 16* 
„ 17* 
„ 18—25 
„ 18—25* 
„ 18—25* 

van 4 
„ 2 6 - 3 4 „ 3,25 
„ 36 „ 0,50 
„ 37 „ 1,40 
„ 38 „ 2,50 „ 
„ 4 1 - 4 4 * „ 29,— „ 
„ 41—44 op brief „ 29,— 
„ 4 5 - 5 2 * „ 18,— „ 

45—52 op brief „ 20,— „ 
„ 53*—68 „ 19,— 

No. 15* 10 cent op 30 cent. Type 
plaar. Oplaag slechts 40 ex. 

ALLE GELEVERDE EXEMPLAREN W O R D E N OP 
VERLANGEN MET MIJN GARANTIESTEMPELTJE 
VOORZIEN. 

De meeste van deze zegels kunnen per 10 ex. 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. 

HENDRIK VAN DER LOO'S Postzegelhandel, 
HERENGRACHT 8 a , DEN HAAG. 

i ^ 50 JAAR POSTZEGELHANDEL 
Giro 24392. Bankr. R. MEES & ZOONEN. Tel. 112944 
NEDERL. HANDEL MIJ., Herengracht, Den Haag. 

„ '14 
„ 22*V 
„ 59a* 
„ 65—68* 
„ 65—68 met no 

2 op brief „ 5,75 
„ 92* „ 1 , -
„ 99* „ 1,65 
„ 127—129* „ 1,50 
„ 170 „ 0,65 
„ 170 A „ 1,— 
„ 176 „ 2 — 
„ 177 „ 4,50 
„ 177* „ 8,— 
„ 178 „ 5 , -
„ 178* „ 10,— 
„ 190—193 „ 1,90 
„ 214—219* „ 5,50 
„ 220—228* „ 3,— 
„ 231—238 „ 3,75 
„ 239 „ 1,— 
„ 240 „ 2 — 
„ 241 „ 3,— 
„ 242 „ 12,— 
„ 243 „ 17,— 
„ 220—228* met 
„ 229—243 

LUCHTPOST 
No. 1—7 

„ 8—14 op brief 
„ 17* 
„ 19* 
„ 20—22* 
„ 27—28* 
„ Lepra 4 st.* 

PORTZEGELS 
No. 6* Type II 

„ 7* Type II 
„ 3*, 5* en 7* 

cpl. in Type IV . 
„ 3°Fb openlijst : 
„ 6°Fb openlijst 
„ 7° Type IV 

II. Pracht exem-
ƒ 1600,-

40,— 

6,— 
150,— 

1 7 , -
80,— 
14,— 
2,25 
4,75 

ƒ 5 5 , -
„ 2 1 5 , -

„'425,— 
„ 45,— 
„ 1 0 , -

80,— 

Î E NE©ilglÄN©S€IHIIE 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

^.0. REGELMATIG 
" " " ^ ^ ^ GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
Voor belangrijke objecten, waarop desge
wenst voorschot wordt verleend, bezoeken 
wij U gaarne tot het verrichten van voor
taxaties. Bij verkoop door onze bemidde
ling binnen 1 jaar vindt restitutie van 
taxatieloon plaats. 

Voor onze laatste VOORJAARSVEILING, die in Juni a.s. 
gehouden wordt, kan nog T O T UITERLIJK 25 MEI a.s. 
materiaal worden toegevoegd. 

R O N D Z E N D I N G : Sluit U aan als lid 
koper en/of verkoper van ons prima ver
zorgd, groot opgezet Rondzendverkeer, 

Al het materiaal van derden te onzen kantore is voor 
inzenders in onze veilingen zonder extra kosten op 

Beurspolis tegen Brand en Inbraak verzekerd. 

Z1CHTZENDIN6EN 
♦ NEDERLAND EN O.G. 
♦ EUROPA 
♦ ENGELSE KOLONIËN 
♦ FRANSE KOLONIËN 
♦ ZÜIDAMERIKA 
♦ OVERZEE 

DE ERVARING VAN 18 JAAR POSTZEGELHANDEL EN 
30 JAAR SERIEUS VERZAMELEN, WEERSPIEGELT 

ZICH IN ONZE BOEKJES. 
Een zending voor vergevorderden van landen zoals Neder
land, België, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, enz. bestaat 
uit ca. 1500 ä 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 T O C H AANTREKKELIJK VOOR U ZIJN IN U W 
HUISKAMER EEN KEUZE UIT EEN GROTE EN GOED GE

SORTEERDE VOORRAAD TE K U N N E N DOEN. 
Laat U de zendingen eens voor zichzelf spreken. 
Opgeven s.v.p. pasbeginnend, gevorderd of vergevorderd. 

POSTZEGELHANDEL 

VAN DUYN & VERHAGE 
B e i * k e l s e h e l a a n 9 2 b , ROTTERDAM. Te l . AB2t09 
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Alles ongebruikt. 
BELGIË 701/09 ƒ 2,75, 697/98 ƒ 2,—, 
699/700 ƒ 0,65. VLIEGP. 4 ƒ 1,75. 
CROATIE 46/48 f 0,55, 104 ƒ 0,15, 
119/22 ƒ 0,75. BLOK 3 get. ƒ 0,60, 
onget. ƒ 0,60. BLOK 4 get. en onget. 
paar ƒ 0,50. DUITSLAND BLOK 4 en 
5 paar ƒ 1,75. ELZAS LOTH. 8/39 
f 15,—. HONGARIJE 592/96 ƒ 0,60. 
VLIEGP. 45/47 ƒ 0,30. ITALIË 124/27 
ƒ 0,60, 163/68 ƒ 0,50. LUXEMBURG 'S 
Duitse Bez. 33/41 ƒ 1,85. MONACO ^ 
234/48 ƒ 3,75. ROEMENIE 819/22 * 
ƒ 0,40, 894/98 ƒ 0,60. SERVIË 51/59 ^ 
ƒ 0,50, 60/63 ƒ 0,75. VLIEGP. 16/20 % 
f 0,60. VATICAAN 86/89 ƒ 0,65. " 

Levering aan onbekenden tegen 
vooruitbetaling op giro 198391. 
Porti extra. 

ÜTRECHISCHE POSIZEGELHANDEL 
V. Asch V. Wijckskad* 23 ] • UTRECHT ^i 

Suriname. Alles prima kwaliteit. 
1892. Noodzegels type 1 en 2 gebr. ƒ 1,15 
1925. Opdrukken No. 111/114 ongebr. „ 1,65 
1927. Brandkast ongebr. „ 4,75 
1936. Sluier ƒ 1,50 en 2,50 ongebr. „ 20,50 
Weldadigheid ongebr. 1927, '28, '29, 

'31, '35, '36, '38 en 1940 „ 33,90 
Deze series worden ook ieder afzonderlijk 

geleverd. Porti extra. 
Betaling met bestelling of onder rembours. 
Uitgebreide offerte in series Nederland en 
Overz. Geb. op aanvraag. 

Speciaal-Catalogus 1949 Nederland & O.G. 
franco per post ƒ 1,50 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 
A. M. N . v. d. BROEKE, AMSTERDAM-C. 
N.Z. Voorburgwal 316 — Postgiro 165298 

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 11 

Koopt bij 
onze 
Adverteerders. 

mr SPECIALE AANBIEDING POSTFRIS 
Ned.-Indië: 
277 ƒ 22,50 
278 30,— 
280 80,— 
281 7,— 
286 24,— 
287 170,— 
288 33,50 
289 gebr. 70,— 
336/344 65,— 
Curasao: 
168/181 50,— 
182/184 * of ° 0,80 

185/195 
Kinderserie 
Luchtpost: 
18/25 
26/40 
26/40 gebr. 
45/52 
69/88 
69/88 gebr. 
Suriname: 
220/243 
249/271 * of 
Lepraserie 

8,50 
5,50 

1 1 0 , -
5 5 , -
30,— 
16,— 

165,— 
8 0 , -

5 5 , -
° 9 , -

4,25 
Franco verzending na ontvangst op giro 381174 

J. DEN HERTOG, 
de Genestetlaan 32, HILVERSUM. (90) 

Het is onmogelijk! 
U in het kleine bestek van een 
advertentie een overzicht te geven 
van alle koopjes die ik elke maand 
kan aanbieden. 

Vraagt daarom toezending van 
mijn gratis 

NIEUWSBULLETIN. 
Elke maand 6 tot 8 folio pagina's J£̂  
met voordelige aanbiedingen. ë 

D. N. SANTIFORT 1 
Emmasingei 9 i 

I GRONINGEN. | 

SÜDDEUTSCHER BBIEFMARKEN 
ANZEIGER DARUSTADT 

H E T VAKTIJDSCHRIFT MET NIVEAU. 
Uit de inhoud: 

Postzegelkennis, stempelkepnis, Philatel. 
nieuwtjes, tentoonstellmgsnieuws, verval
singen, literatuur, advertenties, enz. 
Als U dit vakorgaan nog niet kent, vraagt 
U dan nog heden per briefkaart kosteloos 
proefnummer aan. 
Verschijnt tweemaal per maand. 
Prijs ƒ 1,— per kwartaal. 

Hoofdvertegenwoordiger voor Holland: 
P. BOON — VOORSCHOTEN 
Willem de Zwijgerlaan 3. (86) 

GEVRAAGD: Gecensur. brieven (opened 
by censor] van de laatste oorlog van de 
gehele wereld. Tevens F. D. covers v^n de 
Juliana en Wilhelmina uitgifte van Ned. en 
Overz. Geb. Brieven met prijsopgave aan: 

J. V. NIEUWENHUIZE, (78) 
Kneppelhoutstraat 16 bis, Utrecht. 

BOD GEVRAAGD 
op groot aantal series Natio
nale Hulpzegels, afkomstig 
van Frank, bij abonnement. 

Br. onder No . 89 Bur. v.d. Blad. 

BIGMAIL met ruïladressen in diverie landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, postwissel of giro 
266831. 

C.J . H. TER RIET, Vcenstr. 2z, Enschede 

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, 
Bex 5f03, Amslcrdani-Zuid. 
Vraagt onze maandelijkse offerten. 

Onze lezers die de Franse taal machtig zijn wille we niet 
nalaten in kennis te stellen met een bericht, hetwelk wij in de 
1'Echo de la Timbrologie van 30 April j.1. aantroffen en waarbij 
bekend wordt gemaakt, dat iedere Zondagmorgen te 8.18 uur 
over Radio-Parijs, een uitzending betreffende de philatelie plaats 
heeft. Voor de eerst volgende weken vinden we het volgende 
programma vermeld: 

23 Mei. Luchtpost en philatelie, door Dr. Olivier. 
29 Mei. De uitgiften van de Franse Unie, door Gouverneur 

Michel. 
5 Juni. De postzegels als kunstvoorwerp, door Gandon 

12 Juni. De Franse uitgiften en de geestelijke evolutie, door 
P. Yvert. 

19 Juni. Grote Franse mannen gezien door middel van vreemde 
postzegels door mevr. Hombourg. 

26 Juni. Het vervaardigen van postzegels, door Pouget (of 
Rochette). 

3 Juli. De zegels en postale merken van Algiers, door Ab. der 
Halden. 

10 Juli. Grote tentoonstellingen door L. Berthelot. 
17 Juli. Grote verzamelingen, door Th. Champion. 
Berichten omtrent ontvangst worden gaarne ingewicht bij de 

heer M. Orsini, courier du philateliste, Radiodiffusion franfaise, 
107 rue de Crenelle, Paris. 

Van de volgende postzegelveilingen ontvingen we een veiling
catalogus, helaas alle te laat om nog in ons vorig nummer te 
worden vermeld. 

23 April 1949: Postz.handel A. van Amelsvoort, Korvelseweg 
82, Tilburg. 

28 en 28 April 1949; J. L. van Dieten, Noordeinde 37, 's-Gra-
venhage. 

2 en 3 Mei 1949; J. K. Rietdijk, Lange Poten 15a, 's-Graven-
hage. 

6 en 7 Mei 1949; De Nederlandsche Postzegelveiling, Rokin 
58 II, Amsterdam. 

14 Mei 1949; De Nijmeegsche Postzegelveiling, Groesbeeksche-
weg 119, Nijmegen. 



ONTVAKGT U RCEDS ONZE 
MAANDELIJKSE ZICHTZENDINGEH ? 
Speciaal Nederland en Overz. Gewesten, 
Europa, waarbij ook steeds de „Nieuwtjes" 

^ Verenigde Staten enz. 
draagt eens proefzending. 

Leidsche Postzegelhandel, (C LANSDAAL, 
Vrouwensteeg 3, LEIDEN. Tel. 23233 

INKOOP- VERKOOI*- POSTZEGELVEILINGEN 

I B u s s u m s e P o s t z e é e l k a n J e l W . H . E E C E N | 
i KAPELSTRAAT 15 — TQI. 6288 — Giro 451627 1 

^A 
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. 

r < ■ ■ 

Zichtzendingen 
van 

Nederland en O.G. 
Alle landen van Europa 

incl. O.D. Staten 
Engelse Kol. 
Franse Kol. 
Portugese Kol. 
ZuidAmerika 
Enz., enz., enz. 

♦ ZendingeQ moeten binnen vijf dagen 
worden geretoumeßid 

e. STURHS 
POSTZEGELHANDEL 
CORRESPONDENTIE  ADRES : 

Postbus 747, Amsterdam (Ci) 

.30e Postzegelveiling 
van 

jxoel 
iJoeki erna 

„ o p 9 en 10 Juni 
in Hotel „Pomona" 

. te 'sGravenhage 
biedt aan de spéciaalverzamelaar van 

i Nederland 
I en Overzeese Gebiedsdelen 
^ een unieke gelegenheid manco's van 
% zeer zeldzame typen en tandingen, 
^ opdrukfouten, etc. in luxe kwaliteit 
^ aan te vullen. 

Een der mooiste collecties van dit 
gebied komt ter tafel. .̂  

Practisch alles met keur Ned. Bond. 

Verder 

Europa en Overzee, albums, 
restantverzamelinoen, etc. 

Beschreven in de voor alle verzame

^ laars leesbare catalogus. V . 

Veilingcatalogus voor geïnteresseerden 
gratis. * 

% 

% 

% 

^ Kijkdagen 3, 4, ?■ en 8 Juni a.s. ten ^ 
^ kantore, P R I N S E S T R A A T 58—60, h 
^ hoek JufFrouw Idastraat 'sGrav.enhage. ^ 
^ Telefoon 110319. Giro 247130. £ 



Album Jap. BezettiSg^^^^fe^^Rr^aBi^-Indonesië verséhijnt: 1 
Juni prijs ƒ 7,50; klemband ƒ 10,—; op ivoorcarton ƒ 12,50; in 
klemband ƒ 14,—. 

ALBBM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN, 
met alle typen en tandingen, kleumuancen, fontdrukken, 
bijna alles wat in de Bondscatal'ogus staat, geheel IAI 
chronologische volgorde. 8ste druk. 

In klem- of ^chroefband, schroeven v. buiten niet zichtb. ƒ 20,— 
Op ze»r zwaar houtvrij papier, in kjem- 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 
100 bladen met zacht geruit onderdruk. 
Op houtvrij papier in luxe schroefband, schroeven 

van buiten niet zichtbaar 
Op zeer zwaar houtvrij papier, ïn lijxe schroefband' 
Op zeer zwaar houtvrij papier in klemband, geheel 

linnen en zware Engelse veren 
Op ivoor carton, in luxe schroefband 
Op ivoor carton, in luxe klemband 
Pincetten, zwaar vernikkeld 
Gompapier, 1000 strookjes 
PAX ALBUM, losbladig, plaats biedend voor 

10.000 zegels in schroefband 
Port wordt steeds extra berekend. 

•J. M B B U S P o s t a s e é Q l l i a n d e l 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. — GEVESTIGD 1915 

TeL 48341 - 45125. Na 5 uur 23810. Postgiro 33045. 

cM. 

ƒ 
»f 

»» 
, » 
II 
)> 
II 

Bevat 

6,50 
8,50 

11.-
15,-
18,-
1,50 
0,65 

15,-

■ Hiemede delen wij U mede, dat ons bedrijf is omgezet 
in een naamloze vennootschap, welke de naam zal voeren 

PQStZ8oellianilel6.KEIS£R&ZOOHN.V. 
Eventuele correspondentie en overmalkingen gelieve U te 

richten tot de 
N.V. 

Speciale Aanbieding: 
CURAg AO 1948  Kon. Wilhelmina  Hartz 

6 ct.—IV2 Gld. (185—195) 
Complete serie, ongebruikt, f 10.50 

SURINAME 1948  Kon. Wilhelmina  Hartz 
1 ct.—70 ct. (249—271) 
Complete serie, ongebruikt, f 11.50 

Postzegelhandel G. KEISER & Zn. N.V. 
PASSAGE 2 5  2 7 = DEN HAAG 

Giro 4262._ 

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD 

No. 
1873/88 

1 
2 

. 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

' 10 
10a 
11 
12 
13 
14 
15 

1890 16 
18 
19 
20 

1892 21 
22 
22V 
22a 

Spec. cat. * ° 

- 0,35 
— 0,30 

0,25 0,30 
6 - 6,-

— -1,40 
0,35 0,55 
- 3,25 
- 1,15 

6,75 — 
— 1,90 ' 
- 4,75 
- 14,-

10,-- -

— 4,75 
— 27,50 

42,50 — 
— 0,18 
- 0,35 

1,60 0,85 
— 0,60 
- 3,25 

0,15 — 
ongetand 1,80 —m~ 

- 1,-
22 en 22a 

• 23 
24 
25 
26 
27 
28 

1898 29 
31 
32 
33 

1900 34 
35 
3.6 
37 
38 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

• 51 
52 
53 
54 
55 
56 

in paar — 1,40 
- 1,35 
— 1,90 
— 0,40 
- 0,35 
— 1,50 
— 0,65 
_ - 1,50 
— 1,20 

2,90 3,25 
- 1,20 
- 3,-

— 7,— 
- 7,50 . 

1,40 -

— 0,75 
0,15 0,10 
0,70 0,70 

* — 1,15 
— 0,12 

1,20 0,90 
— 0,08 
— . 1,30 
- 0,20, 
— 0,10 
— 2,75 
— 1,— 
— 3,50 
— 0,75 
— 2,90 
— 1,75 
- 7,-

1909 
1911 

1912 

•iNo. Spec. 
58 
60 
61. 
63 
^5 s 
66 ^ 
67 
68 

1913/31 

1923 

69 
70 
71 
72 
73 
7,4 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
'101 
104 
105 
106 
107 
108 

1925/26 

♦ = 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
ongebr.; ° 

cat. * 
— 

0,35 
— 

4,50 
0,18 
0.30 

/ ~ " 
2.50 

0,08 
0,08 
0,08 
0,10 
0,12 
0,25 
0,50 
1,50 
0,15 
0,35 
0,30 
0,30 
— 
— 
— 

3,25 
• 0,60 
0,35 
0,45 
0,50 
0,7% 
0,60 
1,20 
0,90 
0,70 
— 

1,25 
1,20 
1,20 
3,25 
1,50 
2,25 
3,50 
0,20 
0,70 
1,50 
7,75 
— 

0,40 
0,40 
0,40 
0,45 
7.-
0,85 
8,50 

= gebr. 

0 

1,10 
0,50 
3,-

0,20 
0,55 
1,35 
2,50 

0,08 
0,08 
0,08 
0,25 
0,07 
0,35 
0,65 
2,-
0,07 
0,40 
0,15 
0,30 
0,08 
0,12 
0,12 
3,50 
0,70 
0,18 
0,40 
0,30 
1.-
0,70 
1,40 
2,40 
0,70 
1,40 
3,25 
0,30 
0,55 
4,50 
— 

1,25 
0,60 
0,40 
1,35 
2,-

12,50 

0,25 
0,55 
0,40 
0.50 
— 

0.75' 
— 

^ 
Ook de niet geadverteerde nummers zijn in de regel voorradig. 

Uw mancolijst naar: ^ 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43  HAARLEM 
Tel. 15515 Giro 135793 
Bank: INCASSOBANK HAARLEM 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23, Telefoon 28277, Rotterdam. 


