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REDACTEUREN : "̂  ' 
Postzegels van Nederland: 

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

\ J Uylen, Herman Heycrmanslaan 6, Eindhoven. 
PortzegeU van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

L Prenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam. ^ 
Poststukken van Nederland en Overzeese iGebiedsdelen: 

I H Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telef. 2582. 
Posutukken Buitenland: 

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

) C E. M. Dellenbag, Sta ten weg 172c Rotterdam. 
Stempels: 

A van der Willigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 
Jeugd: 

K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 
•'S-
Erelid der Redactie: 

A. M Benders, arts te Maurik (Gld.) 
Correspondentie betreffende de redactie te zenden aan de 

rubriekredacteuren, voorzover hun rubriek betreft; overige 
stukken voor de r e d a c t i e ^ zenden aan de hoofdredacteur. 

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

ABON^MEMENTSPRIJS : 
Gratis voor de aangesloten Verenigingen. 
Voor nièt-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland «n 
Overzeese Gebiedsdelen, per ja%r, franco per p o ï t . . ƒ 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post „ 8,50 
Afzonderlijk^nummers „ 0,75 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang ƒ 1,25. Per ^ m m e r ƒ 0,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN : . 
1/1 pag. ƒ 130,— 1/2 pag. ƒ 70,— 
1/3 pag. „ 50,— 1/4 pag. „ 40,— 
1/6 pag. „ 30,— 1/8 pag. „ 25,— 
1/9 pag. „ 22,50 1/12 pag. „ 18,— 

-1/16 pag. „ 14,— 1/18 pag. „ 12,50 
■ Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor leden van aange
sloten verenigingen) ƒ 3,— per vakje. 

Bi) 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7%, 
10 en 15 Vo reductie, behalve op „Kleine Advertenties" 

De prijs van een advertentie op de voorpagina is 50 % 
boger dan op een andere plaats, op de achterpagina 25 %. 
> Tekstea voor advertenties moeten uiterlijk de Ie van de 

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

sing va|i advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Speciale aanbieding. 
Nummers volgens Yvert. * = ongebruikt. 

* ALBANIË. Souvenirs 26-36 
* ANDORRA. (Spaans) 1-12 en 14 
* BELGIË. Albert 1929. 50' en 100 francs 
* DUITSLAND. Noodhulp 1933, blok nr. 2 

DUITSE LEVANT, 2% piaster nr. 5 
* DOMINIKAANSE REPUBLIEK 390-392, Luchtpost 

58/61, Expres 5 
* ECUADOR 1946. 443-447 
* ECUADOR 1946. Luchtpost 163-166 

FRANSE KOLONIEN. 
* PARIJS Tentoonst. 1937. 21 versch. koloniën frs. 4750 
* Madame Curie 1938. 21 verschillende koloniën frs. 4350 
* .Defence de l'Empire 1941, 24 verschillende koloniën 
* Enfartce Indigene luchtpost 1942.- 83 zegels ' 
* Indonesië. Malakka. Spec. cat. 38-47 
* IRAK. 1932. Dienst 60-65 én 67-75 ^ 
* IRAN (Perziè). 1944. 683-696 ^ 
* Idem 2 nagekomen waarden 10 en 30 R. 
* JOEGO SLA VIE. 1926. Nrs. 170-181 
* JOEGO SLA VIE. 1931. Nrs. 210-221. 

KERKELIJKE STAAT. 1934. 60-65 
* LU:5fEMBURG. 1935. 276-281 
* LUXEMBURG.- 1939. blok nr. 3 
* SAN MARINO. Luchtpost Zeppelin nrs. 11-16 
* SARAWAK. 1899. nr. 37a, ontbreekt bijna overal 

SPANJE. 1905. Don Quichotte226-235 
* TSJECHO SLOWAKIJE. Luchtpost 1-3 
* TURKIJE 1916. Grote Ster en Maanopdrukken 

nrs. 336-423 -compleet postfris, zonder plakker, 
Yvert franc 32.350. Volgens Zumstei^i Zw. frs. 

_ . 650,—. Zeldzame serie 
* S U l i ^ A M E 1923. Jubileum, compleet 

Brandkast, compleet 
1929. Groene Kruis, compleet 
1931. Steun Comité, compleet 
1935. Zending, compleet 
1936. Sluier. S p e c , cat. 157/178 
1945. Spec. cat. 220-243 

ƒ10,-
„ 25,— 
„ 24,-
„ 70,— 
„ 15,— 
„ -7,50 
" 10.— . „ 7,-^ 

„ 24,— 
,. 22,50 
„ 9,50 
„ 8,-
,, 10,— 
„ 37,50 
„ 40,-^ 
„ 5,— 
„ 37,50 
„ 17,50 
„ 44,-
„ 10,-
„ 7,50 
„ 60,-
„ 20,-
„ 26,— 
„ 5 2 -

„115,-
„110,-
„ 4,75 
., 8,-, 
" 7,—-„ 4,-ä 
„ 30,-
„ 60,— 

HEKKER'S 
Postzegelhandel C.Y. 

Rolcin 10, Ä'dam,« tel /33324, Postgiro 21278 
St. 

R E G E R I N G S KILO'S, goudmijntjes voor verzamelaars: 
Denemarken, orig. door de post verzegeld ƒ 17,— 
FinUnd 1943, orig. dotsr de post verzegeld „ 18,— 
Finland 1944, orig. door de post verzegeld „ 18,— 
België orig. door de post verzegeld „ 20,— 
Nederland Missie mooie sarrienstelling '„ 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 afnam^ van 5 kilo's gesorteerd 

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

INTERESSBEfi.T 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 
alle Europa-Nieuwtjes, veel koopjes etc. worden geoffreerd. 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
Hilversum, Surinomelaan 31, Giro 1700, Telefoon 4323 
Amsterdam, H.Z. Voorburgwal 151 bij de Paleisstraat, Telefoon 47103 
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De Korytza-uitgifte van Albanië — Van Postzegelhandel tot autonomie. — Zegels in bijzondere 
samenhang. —• Goedgekeurde vervalste zegels. — Het dorp dat ook een puntstempeltje wilde hebben. 
— Hoe ver gaan wij met specialiseren ? •— De eenkleurige portzegels van Nederland. — De halve cent 
1876 van Nederland. 

VAINI Di l^iPAODi 
Heeft U het opgemerkt ? Wat we hiermede bedoelen ? Wel, 

natuiurlijk de kleurverandering op de buitenpagina van ons 
Mei-nummer! Ik behoef U niet te vertellen, dat de opmer
kingen over het uiterlijk van ons Maandblad al menig lezer 
naar de pen hebben doen grijpen en deze de vraag aan ons 
heeft doen richten „of het niet anders kon? En ook weet U, 
dat we daarop de medewerking van onze artistiek-aangelegde 
lezers hebben ingeroepen om ons eens andere ideeën aan de 
hand te doen, welke oproep gelukkig niet zonder resultaat is 
gebleven. Integendeel, ongeveer een 25-tal inzendingen kwam 
bij de redactie binnen en op de laatst gehouden vergadering 
van de Raad van Beheer van dit blad, zijn deze aldaar be
sproken en is een voorlopige keuze daaruit gedaan. Over 
enige onderdelen zal met de ontwerper van de uitverkoren 
tekening nog nader overleg worden gepleegd en we hopen 
dat het dan niet lang meer zal duren eer het Maandblad met 
dit nieuwe omslag zal verschijnen. 

Intussen moeten we echter nog een poosje doorgaan met 
hetgeen we thans hebben en helaas is de voorraad van het 
onogelijke grauwe omslagpapier nog niet uitgeput en zullen 
we ook dit nog enkele maanden moeten gebruiken. Teneinde 
echter het uiterlijk toch iets aantrekkelijker te maken, hebben 
we besloten de kleur waarmede op dit papier wordt gedrukt 
eens te variëren. Ook hierin zullen de smaken wel verschillen, 
maar het is ook wei heel moeilijk het 16.000 lezers naar de 
zin te maken. We hopen echter, dat deze poging niet al te 
veel wordt afgekeurd en dat de lezers geduld willen oefenen 
tot we ons nieuwe omslag kunnen invoeren. 

En dan nog iets wat ons met vreugde van het hart moer. 
Klaagden we wel eens over de slechte medewerking van onzt 
lezers wat kopie betreft, gelukkig gaat hierin ook verbetering 
intreden en wordt het zelfs voor de redactie al eens moeilijk 
om uit te maken welk artikel tot een volgend nimimer moet 
blijven liggen. 

Denk nu niet, dat U Uw bijdrage, welke U voornemens 

was te schrijven, nu wel in de pen kunt houden, neen, zo 
erg is het nu nog niet met die kopie. Telt U maar eens het 
aantal bladzijden na, dat iedere keer gevuld moet worden, dan 
zult U zien, dat we heel wat voor ieder nummer kunnen 
gebruiken. Maar we zijn op de goede weg en dat stemt de 
redactie hoopvol, want ons Maandblad moet nu eenmaal zijn 
en blijven: Het blad voor philatelistisch Nederland. 

Gezien de vele kopie welke de redactie gaarne een plaats 
in dit nummer inruimt, ditmaal maar een kort voorwoord, 
maar onze dank wilden we U niet onthouden. 

l^iPil^lLAIiiJIP 
Nieuwe zegels. 
Naar ons uit goede bron wordt medegedeeld zullen op 1 Augus 

tus a.s. een viertal postzegels verschijnen, waarvan de opbrengst 
der toeslag ten goede zal komen aan enige liefdadige instellingen 
o.a. het Rode Kruis, de N.I.W.I.N., het Prins Bernhardfonds en 
enkele andere. De zegels zullen verschijnen in de waarden 2 -f 
3 c ; 6 -f 4 ct.; 10 -|- 5 c. en 30 +i 10 c , dus nominaal 48 cent 
met 22 cent toeslag of wel 70 cent per serie. 

Instelling Philatelistische Dienst P.T.T. 
Persbericht nr. 2619/74 van 7 Mei 1949 deelt ons het volgende 

mede: 
Met ingang van 16 Mei a.s. zal bij P.T.T. een speciale philatelis

tische Dienst worden ingesteld. Deze dienst zal zich belasten met de 
levering — op schriftelijke bestellingen — van postwaarden aan 
verzamelaars. 

De afdeling van het Postkantoor 's-Gravenhage, die tot dusverre 
deze aanvragen behandelde, zal van genoemde datum af komen te 
vervallen. 

Het adres van de nieuwe Philatelistische Dienst wordt: Zee
straat 64 te 's-Gravenhage. 

Wij kunnen hier nog aan toevoegen, dat het Gironummer 
527000 is. 
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Kinderzegels 1948. 
Aan persbericht nr. 2622/76 van 7 Mei 1949 ontlenen we de 

hieronder volgende aantallen verkochte zegels. 
2 ( 4) et 5.045.054 
5 ( 8 ) „ 1.369.704 
6 (10) „ 1.959.618 

10 (15) „ 4.879.276 
20 (28) „ 1.267.364 
De opbrengst boven de frankeerwaarde hiervan bedraagt 

ƒ 565.729,84. 

Afwijkingen en foutjes. 
Bij de 15 cent Hartz komt een zegel voor, waarbij het rechter

been van de R duidelijk verlengd is. De plaats van het zegel op 
het vel is nog niet bekend. 

Bij de Zomerzegels zijn enkele zeer kleine foutjes gevonden, die 
op veelvuldig verzoek vermeld worden. 

2 cent zegel 58: klein blauw puntje achter rechter 2. 
, zegel 79: klein blauw puntje rechts naast middelste 

stok. 
5 cent zegel 31: van links naar rechts onder hellende blauwe 

lijn over het gehele zegel, 
zegel 62: stipje boven de A van Nederland, 
zegel 82: stipje achter de 2e N van Nederland, 
zegel 99: voet Ie E van Nederland gebroken. 

10 cent zegel 70 en 80: Hellende blauwe lijn over beide zegels. 

OVERIEESi GËBIEDSPEIEN 
INDONESIË. 

Japanse bezetting. 
Aan de periodieke publicatie, nr. 1, van de Nederlands-Indische 

Vereniging van Postzegelverzamelaars ontlenen wij nog het 
volgende: 

Tijdens het korte gezagsvacuüm tussen het vertrek der Neder
lands-Indische troepen uit Palembang en de binnenkomst der 
Japanse eenheden op 14 Februari 1942, werd het hoofdpostkantoor 
te Palembang grondig geplunderd. Behalve voor de inventaris, 
zoals meubels en electrische klokken, hadden de rampokkers ook 
interesse voor de kluis, waarin de post- en zegelwaarden waren 
opgeborgen. Deze kluis werd geforceerd en een hoeveelheid post
zegels ter waarde van ongeveer ƒ 200.000 medegenomen. 

Teneinde te voorkomen, dat deze gestolen zegels te gelde werden 
gemaakt, werd opdracht gegeven alle, nog aanwezige zegelwaarden 
van een herkenningsstempel te voorzien. Deze opdracht werd aan 
de heer I. P. Lenkong gegeven door de Japanse gouverneur Mat-
suki, via de Japanse resident van Palembang Miachi. Op 23 Maart 
1942 verschenen de officiële verordening o.a. in de krant, dat 
voortaan alle postzegels voorzien van het herkenningsteken 
alleen geldig zouden zijn. De desbetreffende opdracht gold voor 
22 hulp-postkantoren in de residentie Palembang, alsmede voor de 
kantoren Kroë en Ranaa in de residentie Benkoelen. 

Uit het verloop der zaken, alsmede aan de hand van ontvangen 
inlichtingen kan met zekerheid geconcludeerd worden, dat de 
opdracht, welke aan de postkantoren werd gegeven luidde: de 
zegels te voorzien van de initialen, het monogram of de hand
tekening van de betrokken kantoorchef. Later, naarmate de ver
bindingen beter werden, werden de verschillende postkantoren 
vanuit Palembang van zegels met I P L opdruk voorzien en 
verviel de locaal-opdruk. De adjunct-bedrijfsambtenaar, H. Salim, 
haalde o.a. per auto de zegels der hulp-postkantoren op en 
bracht ze naar Palembang om er de I P L-opdruk op aan te 
brengen. Dit geschiedde 2 ä 3 maanden na Maart 1943. Uiteraard 
waren er onder de opgehaalde exemplaren, welke reeds van locaal-
opdruk waren voorzien en zo is het te verklaren, dat er zegels 
voorkomen met 2 verschillende initiaal-opdrukken. 

De geldigheid der Palembang initiaal opdrukken heeft geduurd 
tot aan de capitulatie van Japan, althans tot dat tijdstip werden 
ze regelmatig gebruikt. Aangenomen kan worden, dat na 1 Augus
tus 1943 geen dergelijke opdrukken meer op zegelwaarden werden 
aangebracht. Reeds voor die datum had Palembang vanuit Fort 
de Koek aanvulling van zegelwaarden ontvangen met de opdruk 
Dai Nippon in kastje en in Palembang zelf werd de I P L-opdruk 

vervangen door een plaatselijk gemaakt zegel Dai Nippon in 
kastje. Dit geschiedde door de heer Oh, postambtenaar, belast 
met de verantwoording der zegelwaarden. Tezamen met het ring-
stempel bestaan er minstens 24 verschillende I P L opdrukken, 
waarvan bij een volgend artikel reproducties worden gegeven. 

Behalve de I P L-opdrukken, te Palembang aangebracht, zijn tot 
dusverre de volgende plaatselijke opdrukken bekend geworden: 
a. Lahat, 1 rubber initiaal stempel en 2 plaatsnaamstempels, 

waarvan 1 metaal en 1 van rubber. 
b. Kajoeagoeng, 1 rubber stempel. 
c. Loeboek Linggau, opdruk aangebracht door middel van een 

gouden zegelring. 
d. Sehajoe, opdruk aangebracht door middel van een gouden 

zegelring. 
e. Moeara Klinggi. 1 rubber stempel. 
f. Moeara Enim, handtekening van de betrokken postbeambte. 
g. Pagar Alan, handtekening van de betrokken postbeambte. 
h. Batoeradja, vrijwel zeker 1 rubber stempel. 
i. In het Japanse tijdschrift Kitte Bunka XXIX staat een initiaal-

opdruk afgebeeld, welke nog niet thuisgebracht is. Bovendien 
zijn in het postkantoor van Palembang nog 2 initiaal-opdruk
ken aangetroffen, die nog niet verklaard zijn. 

Met vrij grote zekerheid kan worden aangenomen, dat nog 
meerdere hulp-postkantoren in de residentie Palembang hun eigen 
initiaal-opdruk hebben aangebracht en wij noemen o.a. Pladjoe 
(chef Kiagoes Nanang), Tandjong radjah (Dahlan), Praboemoelik 
(Kgs Nangtjik), Pendopo (Amin H Roewah Pandjang), Tandjong 
Enim (Zaharia), Tebing tinggi (Moestapa), Moeara doewa (Achmad 
Sain), Liwa (Rozali), Sarolanganrawas (B Salim). 

Geïnteresseerde verzamelaars zullen er goed aan doen in deze 
richting attent te blijven. In een volgend artikel zullen wij een 
beschrijving geven van de gebezigde initiaal-opdrukken. 

N. F. HEDEMAN en R. BOEKEMA. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Portzegels. 
De nieuwe donkergroene portzegels zijn thans compleet ver

schenen. Vellen van 100 stuks, geen plaatnummers. 
Waarden 2K, 5, 10, 12>^, 15, 20, 25, 30, 40, 50 et. 

SURINAME. 
Gouvernementsblad No. 48 dd. 9.5.1949: 

Artikel 1. 
. Ter gelegenheid van de eerste vlucht 

Suriname—Nederland van de K.L.M. 
N.V. over de zuidelijke route, worden 
bijzondere frankeerzegels in de waarde 
van 273^ et uitgegeven en tijdelijk in 
gebruik gesteld. De zegels dragen in de 
bovenrand het woord „Suriname" en in 
de onderrand het opschrift „Mei 1949" ;;3 
met de waarde-aanduiding in de linker
benedenhoek. De kleur der zegels is 
roodbruin. De zegels vertonen ter lin

kerzijde een Hollandse boerin en ter rechterzijde een Surinaamse 
vrouw, beide in nationale klederdracht, met daartussen een vlieg
tuig in de lucht. 

Artikel 2. 
De in artikel 1 bedoelde bijzondere frankeerzegels worden in 

Suriname en in Nederland, zolang de voorraad strekt, nevens de 
gewone postzegels verkrijgbaar gesteld vanaf 10 Mei 1949. Deze 
zegels mogen slechts voor frankering van per deze speciale eerste 
vlucht te verzenden luchtpoststukken worden gebezigd, met dien 
verstande dat tenminste het luchtrecht op deze stukken daarmede 
moet zijn gekweten. 

Artikel 4. 
De voorraad van de in artikel 1 bedoelde bijzondere frankeer

zegels, welke, nadat de termijn van verkrijgbaarstelling is ver
streken, nog niet verkocht is, wordt vernietigd. 

Voorlopige cijfers geven een oplage van 40.000 voor Suriname 
en 30.000 voor Nederland, totaal 70.000 stuks, of in deze 30.000 
stuks de aantallen zitten die de K.L.M, voor de frankering van 
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de speciale couverten nodig heeft is nog niet bekend. De eerste 
oplage was in Suriname in drie dagen uitverkocht; met het vlieg
tuig van 19.5 arriveerde echter weer een hoeveelheid. Verder 
nieuws ontbrak nog op het ogenblik van ter perse gaan. Het zegel 
is in roodbruine kleur, kamtanding 12, papier zonder watermerk, 
vellen van 100 stuks, plaat no. 1. 

Weldadigheidsserie. 
Men verwacht een serie weldadigheidszegels ten bate van het 

Radiologisch Instituut (Kankerbestrijding), welke wederom in Ne
derland gedrukt zullen worden. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Hier verscheen nog een opdrukje in zwart op de 15 et port, 

druk Kolff, 
Naar verluidt bestaat deze opdruk voor meerdere waarden. 

SEGEL 
25 
sen 

P O R T O 

Van de in het vorig nummer genoemde zegels en opdrukken 
volgt onderstaand een overzicht. 

Type Fonds Kemerdekaan met Inschrift (zie afbeelding 5 sen in 
Maandblad no. 263/4 van Juü/Augustus '46, afbeelding 15 en 4C 
sen in no. 262). 

No. 1 5 sen lichtgroenblauw. 
2 15 sen zwartblauw. 
3 15 sen rood. 
4 40 sen rood. 
5 40 sen lilabruin. 
6 40 sen oranje. 

Type Soekarno. (afbeelding in no. 262) 
No. 7 40 sen rood op dun wit papier. 

8 40 sen rood op dik geelgrauw papier. 
De zegels op dun wit papier zijn gedrukt in vellen van 100 

stuks, die op dik grauw papier in vellen van 50 st. Deze laatste 
bestaan ook met dubbele horizontale en verschoven verticale 
perforatie. 

Type Fonds Kemerdekaan zonder Inschrift. 
No. 9 2 sen rood (afbeelding als 5 sen), bestaat ook met 

dubbele tanding en ongetand. 
10 2 sen bruin. 
11 3 sen rood (afb. als 5 sen), bestaat ook ongetand. 
12 3 sen groen bestaat ook met dubbele tanding rechts. 
13 5 sen lichtgroenblauw, bestaat ook ongetand. 
14 15 sen groen, bestaat ook ongetand. 
15 15 sen blauwzwart, bestaat ook ongetand, gedrukt op 

grauw en op wit papier. 
16 15 sen rood. 
17 40 sen blauwzwart. 
18 40 sen lilabruin, bestaat ook m. dubbele tanding rechts. 

Opdrukken op Fonds Kemerdekaantype met Inschrift, waarde
cijfers van de opdruk verschillende typen bij zelfde zegel. 

No. 19 30 sen op 40 sen rood, blokje door oude waarde, 
20 balk door woord Fonds Kemerdekaan, geen 

waardewijziging, 40 sen rood. 
21 twee balken door woord Fonds Kemerdekaan, geen 

waardewijziging, 5 sen lichtgroenblauw. 
22 twee balken door woord Fonds Kemerdekaan, 50 

sen op 40 sen rood, blokje door oude waarde, deze 
blokjes vormen een lijntekening, en komen in 
diverse standen voor. 

23 ais no. 22, echter fl. 1,— op 40 sen rood. 
24 als no. 22, echter fl. 1,50 op 40 sen rood. 
25 als no. 22, echter fl. 1,50 op 5 sen lichtgroenblauw. 
26 als no. 22, echter fl. 2,50 op 40 sen rood. 
29 10 sen op 15 sen rood, bestaat ook zonder punt achter 

Opdrukken op Fonds Kemerdekaantype zonder Inschrift, waar
decijfer van de opdruk verschillende typen bij zelfde zegel. 

No. 27 1 sen op 15 sen zwartblauw. 
28 5 sen op 3 sen leiblauw, bestaat ook zonder punt 

achter sen. 
29 10 sen op 15 sen rood, bestaat ook zonder punt achter 

sen. 

30 50 sen op 3 sen rood. 
31 50 sen op 5 sen lichtgroenblauw. 
32 50 sen op 15 sen zwartblauw. 
33 1 Roepiah op 40 sen lilabruin. 
34 2 Roepiah op 5 sen lichtgroenblauw. 
35 ƒ 5,— op 40 sen lilabruin. 
36 20 Roepiah op 5 Jiti lichtgroenblauw. 

Opdrukken Pos Udara. 
No. 37 10 Roepiah op 40 sen rood, type Ponds Kemerdekaan 

met Inschrift. 
38 20 Roepiah op 5 sen lichtgroenblauw, type Fonds 

Kemerdekaan zonder Inschrift. 
Ook bij de opdrukken 27 tot en met 38 is de oude waarde door 

een blokje afgedekt, dat in verschillende standen voorkomt (lig
gend, staand, kopstaand en liggend kopstaand). 

Alle opdrukken zijn in zwart, uitgezonderd de nos. 27 en 28 
die in rood zijn. 

Opdrukken op 40 sen Soekarno rood, oude waarde met twee 
balken doorgehaald. 

No. 39 50 sen op 40 sen 
40 ƒ 1 , — op 40 sen 
41 ƒ 1,50 op 40 sen Ook hier zijn de cijfer- en letter-
42 ƒ 2,50 op 40 sen typen bij zelfde waarde afwijkend. 
43 ƒ3 ,50 op 40 sen 
44 ƒ 5,— op 40 sen 

Sterk afwijkend opdruktype zeer grote cijfers, (7 mm. hoog), 
terwijl oude waarde door effen blokje (geen lijntekening) is afge
dekt, type Fonds Kemerdekaan zonder inschrift. 

No. 45 10 sen op 15 sen zwartblauw, bestaat met dubbele op
druk, en in paartje één met, één zonder opdruk. 

46 20 sen op 15 sen zwartblauw, ook bestaat drievoudige 
opdruk. 

47 30 sen op 15 sen zwartblauw, ook bestaat dubbele op
druk, kopstaande opdruk, en opdruk 20 en 30 sen 
op dezelfde zegel. 

48 100 sen op 20 op 15 sen zwartblauw. 
49 ƒ2,50 op 15 sen zwartblauw, bestaat ook met dubbele 

opdruk. 

if 
EUROPA. 

België. 
Ter herdenking van het 100-jarig be

staan van de Belgische postzegel en in 
verband met de te dier gelegenheid te 
houden postzegeltentoonstelling te Brus
sel, de „Bepitec" zal door de P.T.T. een 
serie van 4 postzegels voor gewoon ge
bruik en 1 postzegel voor de luchtpost 
worden uitgegeven. Gelukkig zullen 
deze postzegels, hoe ongebruikelijk dit 
ook voor België is, zonder toeslag ver
schijnen. Gedurende de tentoonstelling 
van 1 tot 10 Juli a.s. zullen deze zegels 
alleen verkrijgbaar zijn aan de postzegel
loketten in het tentoonstellingsgebouw 

Palais des Beaux-Arts en daarna aan alle postkantoren. 
De zegels voor gewoon gebruik vertonen in het midden het 

portret van koning Leopold I, de z.g. „epauletten", waar omheen 
een toepasselijke rand is aangebracht. Omtrent het luchtpostzegel 
zijn nog geen nadere gegevens bekend. De zegels zullen worden 
uitgegeven in de waarden 0,90, 1,75, 3 en 4 frs, en voor de lucht
post 50 frs. 

Bulgarije. 
Een 6-tal alhier verschenen postzegels geven afbeeldingen be

trekking hebbende op industrie en verkeer. De zegels zijn op 
het bekende gele papier gedrukt: 

4 1. rood, spoorwegaanleg. 10 1. violet, katoenarbeidster. 
5 1. bruin, spoorlijn. 20 1. blauw, landbouwtractor. 
9 1. groen, trein. 40 1. roodbruin, arbeiderskultuur. 
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Denemarken. 
Volgens latere mededeling uit Kopenhagen zal het zegel van 20 

öre, dat uitgegeven zal worden ter herdenking van de 100-jarige 
grondwet van het rijk niet in rode, maar in bruine kleur ver
schijnen en wel op 5 Juni. Het zal een afbeelding geven van de 
constituerende vergadering naar het schilderij van de Deense 
schilder Constantijn Hansen. 

Duitsland. 
Zoals de laatste berichten uit Berlijn luiden is de luchtbrug weer 

in volle werking en de oostelijke en westelijke scheiding weer 
vrijwel volledig ingevoerd. Dit zal dus de hoop de bodem inslaan 
dat de BERLIN-opdrukken wel zouden verdwijnen. 

Intussen staan ook in Duitsland de postzegelpersen niet stil, 
want ook thans valt uit het westelijk gebied weer een nieuwe 
uitgave te melden. 

Engels-Amerikaanse Zone. 
Op 15 Mei j.1. verschenen hier 2 postzegels ter gelegenheid van 

de wielerwedstrijd „Dwars door Duitsland", het zijn: 
10 + 5 (pf) groen, wielrijders in race. 
2 0 - 1 - 1 0 (pf) rood, idem. 
Van een der zegels, die alle in de zelfde tekening verschenen, 

welke wij in ons vorige nummer reeds vermeldden en werden uit
gegeven ter gelegenheid van de Hannoverse Exportbeurs, geven 
we hierbij een afbeelding. 

Saargebied. 
Van het in ons vorige nummer vermelde zegel, als eerste ver

schenen van een nieuwe serie voor dit gebied, en welk zegel 
is gewijd aan de Universiteit van Saarbrücken, geven we hierbi) 
een afbeelding. 

Russische Zone. 
Hier verscheen een postzegel 

ter gelegenheid van de verkiezing 
voor het 3e volkscongres op 15 
en 16 Mei j.1. Dit .zegel had alleen 
op deze dagen frankeergeldigheid 
en werd slechts drie dagen ver
krijgbaar gesteld. Dit zegel geeft 
in afwijking van hetgeen de 
laatste tijd het geval is wel de 
aanduiding „pf". 

2i pf. rood, duif op een tak 
in cirkelmotief. 

Finland. 

; nww^^^p 

Op 5 Mei verschenen hier 4 postzegels met toeslag ten bate van 
het Rode Kruis. De tekeningen zijn van Signe Hammarsten-
Jansson. De oplage bedraagt 1 millioen series. De zegels zijn: 

5 -|- 2 mark, groen, bloemenbindende vrouw. 
9 + 3 mark, rood, badende vrouwen. 

15 -f- 5 mark, blauw, hut. 
3 0 - 1 - 1 0 mark, brum, zwemmengaande jongens. 
Alle zegels dragen in witte kring het rode kruis. 

Frankrijk. 
De in ons Mei-nummer vermelde zegels in lage waarden met 

wapenafbeeldingen zijn verschenen overeenkomstig onze opgave. 
We geven thans hierbij de kleuren: 

10 c. Bourgogne, wapen met vier kwartieren in blauw en geel 
op rood veld. 

50 c. Guyenne, rood met gele leeuw met zwarte voeten. 
1 f. Savoie, wit kruis op rood veld. 
2 f. Auvergne, rood figuur op geel veld. 
4 f. Anjou, 3 gele lelies op blauw veld, het geheel op rood 

schild. 
Van de in ons vorige nummer vermelde postzegels uitgegeven 

ter herdenking van het 100-jarig bestaan van de Franse postzegel 
geven wij hierbij de afbeelding van een mooie kantstrook van het 
vel, waarin deze zegels werden gedrukt. 

i n 

>* 1849 ^ 
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Ook van de in ons vorige nummer vermelde postzegels 100 fr. 
luchtpost (gezicht op Lille); 15 fr. poolexpedities; 12 fr. 600 jaar 
Dauphiné en 25 fr. FransAmerikaanse vriendschap kunnen we 
thans de afbeelding geven. Vooral het laatste is een mooi en zeer 
interessant zegel. 

t mmmiMMmmM^, i 

I 
m 

1 
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Italië. 
Dit land herdenkt het 75jarig bestaan van de U.P.U. met de uit

gifte van een postzegel van 50 lire waarop twee zijden van de 
wereldbol alsmede een trein, een vliegmachine en een zeeboot 
zijn afgebeeld. 

50 1. blauw. 
Op 18 Maart j.1. is hier nog een postzegel verschenen hetwelk 

nog niet door ons werd vermeld. Het betreft een zegel uitgegeven 
ter herdenking van de 100jarige Romeinse republiek. Het ver
toont de afbeelding van het historische gebouw „Vasqello", de 
zetel van het verzet van Garibaldi in de glorieuze dagen van de 
Romeinste republiek. 

100 L. grijsbruin, gebouw Vescello. 

Oostenrijk. 
Op 30 Mei j.1. werd hier een postzegel uitgegeven ter herden

king van de 50jarige sterfdag van de grote walsenconponist 
Johann Strausz (zoon), welk zegel echter eerst op 3 Juni frankeer
geldig werd. Het ontwerp voor I et zegel is van Prof. Wilhelm 
Dachauer, misschien wel de meest bekende en een der beste 
ontwerpers van postzegels. Graveur is Prof. Ferdinand Lorber. 

1 S. blauw, portret van Strausz. 
Johann Strausz werd op 25 October 1825 te Wenen geboren 

als zoon xan de daar reeds zeer populaire walsencomponist Johann 
Strausz, vandaar meestal de toevoeging (zoon). Van zijn 479 com
posities zijn er zeer velen beroemd geworden. Wie kent niet zijn: 
Schone blaue Donau, of zijn Wienerblut, of zijn Geschichten aus 
dem Wienerwald ! En dan zijn onvergetelijke operettes, zoals Die 
Fledermaus, of zijn Zigeunerbaron ! Op 3 Juni 1899 stierf hij, 
betreurd in de eerste plaats door geheel Wenen, maar zeker ook 
ver daarbuiten. 

Triest (Italiaans). 
Het in dit nummer afgebeelde zegel door Italië uitgegeven ter 

gelegenheid van het 75jarig bestaan der U.P.U. is hier ver
schenen met de bekende opdruk A.M.G. F.T.T. Met gelijke opdruk 
verschenen de in ons vorige nummer onder Italië vermelde en 
aldaar uitgegeven zegels ter gelegenheid van de Beurs van Milaan 
en de 4 zegels ter gelegenheid van de Biennale van Venetië. 

Triest (YougoSlavisch). 
Voor dit deel van Triest ver

scheen ter gelegenheid van de 
Ie Mei een zegel van 10 L. 
(welke gelijk staat met 30 L. Ita
liaanse valuta), waarvan de af
beelding hierbij gaat: 

10 L. zeer donkergroen, twee 
handen met sikkel en kleinere 
emblemen. 

Tsjecho Slowakije. 
In de serie bekende personen verschenen hier op 4 Mei 2 ver

dere waarden: 
4 kcs. d.violet, portret van de dichter Jiri Wolker. 
8 kcs. d.grijs, portret van de schrijver Alois Jirasek. 

Op 20 Mei verschenen hier 3 postzegels ter herdenking van het 
75jarig bestaan van de U.P.U. De zegels vertonen alle aan de 
linkerzijde een afbeelding van antiek postvervoer en aan de rechter 
/ijde die van modern vervoer. Ook werd een first daycover uit
gegeven met toepasselijke afbeelding. De zegels zijn: 

3 kcs. bruinrood, postkoets en stoomtrein. 
5 kcs. blauw, postruiter en postauto. 

13 kcs. blauwgroen, zeilschip en vliegmachine. 
De tekeningen zijn van K. Lhotak, terwijl de zegels resp. door 

J. Mracek, J. Schmidt en L Jirka zijn gegraveerd. 
Op 24 Mei verschenen 3 postzegels ter gelegenheid van de 9e 

vergadering van de communistische partij van dit land. De zegels 
zijn: 

1,50 kcs. groen, vrouv/ met korenschoof en sikkel. 
3 kcs. rood, arbeiders die de communistische groet aan de 

vlag brengen. 
5 kcs. blauw, industriearbeider. 
De tekeningen zijn resp. van V. Polasek, F. Kovarik en J. Koti'k, 

terwijl de gravures zijn van de eerste 2 zegels van J. Svengsbir en 
de laatste van J. Mracek. 

Op 4 Juni verschenen hier 2 postzegels ter herdenking van de 
125e verjaardag van de geboorte van de beroemde componist 
Bedrich Smetana (overleden 1884). De zegels zijn ontworpen en 
gegraveerd door de inmiddels overleden graveur Bohumil Heinz. 

1,50 kcs. groen, afbeelding van Smetana en op de achtergrond 
het gebouw van het Nationaal theater. 

5 kcs. blauw, idem. 

■miniipD» wjippi^pMi imuMwin urn 
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Op de zelfde datum verschenen 2 postzegels ter herdenking van 
de 100jarige sterfdag van de in ons land nog meer bekende 
componist Frederic Chopin (1810—1849). Tekening en gravure 
zijn van Jindra Schmidt. 

3 kcs. rood, afbeelding van Chopin en het conservatorium te 
Warschau. 

8 kcs. bruin, idem. 

Turkije. 
Ter gelegenheid van de 5e Europese kampioenschapswedstrijden 

vrijworstelen, die te Istanboel worden gehouden, verschijnt hier 
een serie van 4 postzegels met afbeelding van worstelaars. Druk 
van Courvoisier te ChauxdeFonds (Zwits.) in heliogravure in 
vellen van 50 stuks. 

15 k. hla, worstelaars, oplage 250.000 stuks. 
20 k. d.blauw, worstelaars, oplage 200.000 stuks. 
30 k. bruin, worstelaars, oplage 200.000 stuks. 
60 k. olijf, worstelaars, oplage 200.000 stuks. 

IJsland. 
In het begin dezer maand verschenen hier 5 weldadigheidszegels 

met toeslag. De tekeningen zijn van Stefan Jonsson te Reykjavik 
en de zegels werden gedrukt bij de firma Thomas de la Rue en 
Co. Ltd. te Londen. Deze zegels zijn: 

10 f 10 aur. groen, kind te bed, oplage 400.000 stuks. 
35 + 15 aur. rood, pleegzuster en kind, 300.000 stuks. 
50 + 25 aur. bruin, pleegzuster en patiënt, 300.000 stuks. 
60 + 25 aur. blauw, oude man en vrouw, 300.000 stuks. 
75 + 25 aur. blauwgrijs, reddingsboot, 300.000 stuks. 

Zwitserland. 
Op 15 Juni verschijnen hier de gebruikelijke Bondsfeestzegels 

(Confoederatio Helvetica). Ditmaal zijn het de volgende zegels: 
5 f 5 c. violet, brievenbesteller in een straat. 

10 f 10 c. groen en crème, boerenhuis in de Baselse Jura. 
20 f 10 c. bruin en crème, Luzerns huis. 

Alle zegels hebben in de rechter bovenhoek het Zwitserse wapen 
wit kruis in rood veld. 

Het 5 c. zegel is ontworpen door Willy Koch, het 10 c. zegel 
door Frits Deringer, het 20 c. zegel door Hans Zaugg en het 40 c. 
zegel door Willy Koch. 

Het 5 c. zegel is een combinatiedruk van rotatieets en lijn
diepdruk van de P.T.T. drukkerij, de overige zegels zijn uitge
voerd in rotatieetsdiepdruk bij Courvoisier te La Chaudde
Fonds. 

Australië. 
BUITEN EUROPA. 

Ter gelegenheid van de 82e verjaardag van de dichter en schrij
ver Henry Lawson, verscheen hier een postzegel met diens portret, 
vervaardigd naar een schilderij van Sir Lionel Lindsay. 

2^ d. portret van Lawson. 

Brazilië. 
Hier verschenen 2 postzegels, waarvan één 

voor de luchtpost, ter herdenking van de 
vestiging in 1549 van de stad Salvador (tegen

■ woordig Bahia). Het eerste zegel is ongetand. 
60 c. paars, portret van PeM. Nobrega. 
1,20 Cr. blauw, landing bij Salvador (lucht

post). 

Canada. 
Op 6 Juni verschenen ter gelegenheid van de verjaardag van 

koning George VI hier vijf postzegels respectievelijk in de 
waarden 1, 2, 3, 4 en 5 cent ter vervanging van de koerserende 
zegels van de koning in uniform. Deze zegels zullen van het 
zelfde formaat zijn als de koerserende. De afbeeldingen zullen 
echter meer moderne portretten van de koning geven, vervaar
digd door Dorothy Wildmg Portraits Limited te Londen. Ook de 
kleuren blijven ongewijzigd. 
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1 cent, groen, portret van George VI. 
2 „ bruin, idem. 
3 „ purper, idem 
4 „ karmijn, idem. 
5 „ blauw, idem. 

Op 21 Juni verschijnt hier een herdenkingszegel ter gelegenheid 
van de 200stse verjaardag van de stichting van Halifax. Het zegel 
geeft een afbeelding welke is gebaseerd op het schilderij van C. W. 
Jefferys, R.C.A., LL. D. dat de titel draagt „De stichting van 
Halifax, 1749" en weergeeft mannen van het corps van de Hon. 
Edward Cornwallis die de opdracht had aldaar een stad te stichten 
en waartoe hij op de 21 Juni 1749 ter plaatse landde. 

4 cent, purper, stichting van Halifax. 

Cochin. 
Volgens mededeling van Whitfield King en Co verschenen hier 

2 postzegels in nieuwe tekening: 
2 annas, zwart, Chinese visnetten. 
2% annas, groen, Hollandse paleis. 

Columbia. 
Verschenen is hier een postzegel met portret van Julio Garavito 

Armero (1865—1920). 
4 c. groen, portret. 

Cuba. 
Volgens mededeling van Withfield King en Co verscheen hier 

een postzegel met de afbeelding van de landkaart van het eiland 
Pines dat aan de Zuid-west kust van Cuba in de Caraïbische zee 
is gelegen. 

5 cent, blauw, landkaart. 

Falkland-Eilanden. 
De serie postzegels van 1946 met afbeelding van de eilanden

groep werd uitgebreid met: 
2K d. d.blauw, landkaart. 

Irak. 
Zoals in ons April-nummer vermeld (blz. 71) werd de daar ver

melde serie van 6 postzegels voor de luchtpost nog met een 
tweetal zegels uitgebreid n.1. met de waarden: 

10 fils, d.rood, vliegtuig boven vliegveld van Basrah, 
35 fils, roodoranje, vliegtuig boven de Faisal II brug te Bagdad. 
De door ons vermelde zegels van 50 en 100 fils zijn in groter 

formaat als de overige zegels dezer serie. 
Al deze 8 zegels zijn thans in één blokvel verschenen. 

Iran. 
Volgens mededeling van Whitfield King en Co verschenen hier 

ter herdenking van de medewerking van dit land aan de over
winning in 1945 een 4-tal postzegels met de jaartallen 1941—1945 
en met opschrift in de Franse taal. Het zijn: 

25 din. Iranese vlag, rood, wit en groen, zegelomlijsting bruin. 
50 din. violet, scheepswerf. 
1,50 r. rood, trein van vrachtauto's op een bergweg. 
2,50 r. blauw, spoorbrug over bergkloof. 
5 r. groen, landkaart van Iran en portret van de Shah. 

Israel. 
Ter herdenking van de eerste verjaardag van de postzegel van 

dit land, zal te Tel-Aviv een postzegeltentoonstelling worden 
gehouden, waarvan het entree 100 milliemes bedraagt, doch ieder 
die een entreebiljet koopt ontvangt dan een miniatuurvelletje met 

4 ongetande zegels van 10 mil. ieder in de bekende tekening ener 
oude munt. 

Johore. 
Volgens mededeling van Whitfield King en Co verscheen hier 

op 2 Mei j.1. een nieuwe serie postzegels in de waarden van 1 
cent tot $ 5. Nadere gegeven ontbreken nog. 

Marokko (Spaans) 
Ter gelegenheid van het huwelijk van de Khalif verschenen hier 

2 zegels, waarvan 1 voor de gewone en 1 voor de luchtpost. 
50 -f- 10 c. 
1 Pes. + 10 c. 

Negri Sembilan. 
Ook hier verschenen de postzegels in nieuwe waarde aanduiding, 

waarbij de dollar gelijk staat met 2 sh 4 p. De nieuwe waarden 
zijn 1, 2, 3, 4, 6, 8, O, 15, 20, 25, 40 en 50 et en $ 1, 2 en 5. 

Uruguay. 
Naar Linn's Weekly mededeelt zou de luchtpostserie van dit 

land van 1946 uitgebreid zijn met het zegel: 
2 p. geelbruin. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Van de in ons vorige nummer reeds vermelde postzegels uitge

geven op 27 April en 11 Mei j.1. resp. ter herdenking van de 
eerste vrije verkiezing van een president voor Porto Rico en het 
200-jarig bestaan van de stad Alexandria, geven we thans hierbij 
de afbeeldingen. 

Op 23 Mei verscheen het eerst te Annapolis een postzegel uit
gegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan van deze stad. 
Dit zegel is een mooi staaltje van de z.g. landschap-zegels en geeft 
een afbeelding van een landkaart in oude trant van het gebied 
om de monding van de Severn-rivier en de Chesepeak-baai waar
aan Annalopis werd gesticht. 

3 c. blauw, landkaart. 

West Samoa. 
Op 8 Juni verscheen hier een zegel van 5 d met afbeelding van 

het postkantoor te Apia. 
5 d. blauw en zwart, postkantoor. 

Zuid-Afrika. 
Tot onze spijt is door plaatsruimtegebrek, ondanks de aan

kondiging, de afbeelding uitgevallen van het zegel uitgegeven ter 
herdenking van de stichting van Port Natal. Wij geven deze 
afbeelding alsnog. Tevens kunnen we hieraan toevoegen, dat de 
vellen van dit zegel op de rechter zijkant naast de twee onderste 
zegels vermelden Cylinder no. 29, hetgeen voor dit land iets 
nieuws is. 
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INDONESIË. 

In hetzelfde formaat als het Nederlandse luchtpostblad bestemd 
voer correspondentie met militairen (met letter L) (zie Maand
blad, luchtpost, blz. 103) verscheen m Indonesië een luchtpost
blad (niets insluiten), eveneens met blauwe onderdruk. De tekst 
vermeldt: In actieve dienst. In het vakje rechts: militair portvrij. 
Verder het P.T.T. embleem (drie vliegende vogels). 

Aan de achterzijde is de afzenderaanwijzing in tweeën gedeeld, 
voor leger en voor marine. 

Als drukmerk aan de binnenzijde is vermeld: Nix 8068. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Ter inzage werd mij gezonden een briefkaart (Kartoepos Dalam 

negeri), 10 Sen bruin met beeltenis van Ir. Soekarno. De afstem
peling was gedateerd 19.4.48. 

Deze kaart werd reeds, met een opdruk „100 Sen" (zwart), 
vermeld in het nummer van Mei 1949. 

BELGIË. 
Als aanvulling van mijn bericht over de nieuwe kaarten van 

90 centimes in het Meinummer, kan ik mededelen, dat ik de 
kaarten met Vlaams/Franse tekst in klein, zowel als groot for
maat onder ogen kreeg. De laatstgenoemde alleen voorzien van 
publibel 824, een Vlaamse reclame van Persil. 

ISRAEL. 
Precies een jaar na het uitroepen van de staat Israel en als 

herinnering aan dit feit, verscheen het eerste poststuk: 
een versierde envelop in de blauw-witte kleuren. Het zegel

beeld is hetzelfde als dat van het vlaggezegel, dat op 31 Maart 
j.l. werd uitgegeven, alleen dat de waarde-aanduiding ditmaal 
30 mils in plaats van 20 bedraagt. 

De afbeelding links bevat in het midden-boven het nieuwe 
nationale embleem (een tempelluchter omgeven door twee olijf
takken, waartussen de naam: Israel) en onderaan als symbool 
van de herwonnen vrijheid (of wellicht beter geformuleerd: van 
de wedergeboorte der Joodse staat) een afbeelding van de ter 
ere van Titus geslagen overwinningspenning uit het jaar 70 en een 
Davidsster met een zwaard met lauwertak uit het j.ar 1948. 

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

2ichtzendingen van alle landen, = 
Speciaal Nederland en Gew. p 
Ie Emissie, Japanse Bezett. Indië, M 
Scandinavië, Engelse Koloniën enz. s 

^ Tevens voor verenigingen. = 
1 Excelsior Europa in 10 delen (kleraband) bij tot en met het 1 
= laatste supplement ƒ 275,— en alle andere merken albums. = 

^J 

PORTUGAL. 
De afgebeelde nieuwsjaarskaart veroverde ik op de vergadering 

van de vereniging van Poststukken- en Poststempelverzamelaars. 
De achterzijde vertoont de afbeelding van een soort van vredes-
engel op de aardbol. Kan een van de lezers mij over de datum 
van verschijnen inlichten ? Ik kan nergens uit afleiden, of deze 
kaart voor 1949 of reeds eerder werd uitgegeven. 

De kleur van het zegelbeeld is chocoladebruin. 

SfEMPiLS 
Grenscorrecties. 
Enkele lezers zonden nog aanvullingen op de in het vorige 

nummer vermelde afstempelingen. 
Van Elten werden dd. 9 Mei violette afdrukken van het Neder

landse typenraderstempel gemeld. 
De postkantoren te Havert, Tuddern en Wehr gingen in de 

eerste dagen van Mei ook over op Nederlandse aantekenstrookjes. 
Als nieuw kantoor blijkt nog te bestaan Susterseel, hetwelk een 

zelfde model langstempel als de overige kantoren gebruikt: afdruk
ken van 27 April waren in zwart, terwijl op 9 Mei met violette 
inkt gestempeld werd. Aangetekende stukken van dit kantoor 
kregen het strookje Wehr. 

Ook in Tuddern en Wehr werden de reeds gemelde langstem-
pels, waarvoor tevoren zwarte inkt gebruikt werd, op 9 resp. 7 
Mei in violet afgedrukt. 

Gelegenheidsstempel. 
Ter gelegenheid van de van 29 Juni t /m 12 Juli 1949 in de 

Houtrusthallen te 's-Gravenhage te houden Poppententoonstelling 
zal aldaar een tijdelijk bijkantoor der P.T.T. worden gevestigd, 
waar zowel gewone als aangetekende stukken ter verzending 
kunnen worden aangeboden. Deze stukken zullen van een afdruk 
van een bijzonder stempel worden voorzien. 

Machinestempels. 
Nadat gedurende vele maanden geen nieuwe „stempelvlag" in 

de stempelmachines verschenen was, kwam op 7 Juni te 's-Graven
hage en Amsterdam C.S. als nieuwe tekst in gebruik: Helpt de 
Indische Oorlogsslachtoffers Stichting Pehta Giro 515000. 

Een prachtexemplaar van een geeltje. 
Een bovenrandstuk, een juweeltje, 
In een blokje van tien 
Heb je nog nimmer gezien. 
Ik heb een korte, en zie je, dat scheelt je! 

M'n zwager die ' t niet zo heel breed had. 
Maar Frankrijk zo goed als compleet had, 
Ruimde ' t zaakje toen op 
Voor een achthonderd pop. 
Maar z'n vrouw zei: 

„Het doet me toch leed, schat!" 
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lyeiHiTPOST 
NEDERLAND. 

Vijfde transatlantische K.L.M.-Lijn; Canada en Cuba in het 
transatlantisch luchtnet van de K.L.M, opgenomen. 
Met ingang van 29 Mei j.1. heeft de K.L.M, wederom een 

nieuwe transatlantische lijn geopend en wel van Amsterdam via 
Glasgow, Gander, Montreal in Canada en Havanna op Cuba naar 
Cura9ao. Deze nieuwe dienst wordt 2 x per week met Constel
lations gevlogen en betekent opnieuw een uitbreiding van het 
intensieve luchtverkeer, dat de K.L.M, reeds over de Atlantische 
Oceaan onderhoudt. 

New York, Curajao en Zuid-Amerika (Recife, Rio de Janeiro, 
Montevideo en Buenos Aires) worden reeds geruime tijd door de 
K.L.M.-vliegtuigen aangedaan, terwijl Paramaribo in Suriname 
sinds 20 Mei j.1. een rechtstreekse verbinding door de lucht met 
Nederland heeft. Thans zijn ook Montreal, de grootste stad van 
Canada en Havanna, de hoofdstad van Cuba in het transatlantisch 
luchtnet van de K.L.M, opgenomen, dat daardoor een lengte van 
bijna 50.000 km. heeft gekregen, terwijl het gehele KLM-luchtnet 
hierdoor ruim 120.000 km. lang geworden is. 

Deze nieuwe lijn is de eerste, die Canada met het vasteland van 
Europa verbindt en de vijfde transatlantische lijn van de K.L.M. 

De route van Amsterdam naar Cura9ao via Montreal en Ha
vanna is ca. 1000 km. langer dan de lijn Amsterdam—Curafao via 
New York, welke een lengte heeft van ca. 9250 km. Ondanks de 
grotere afstand bedraagt de relsduur van deze nieuwe verbinding 
slechts 35 uur. De frequentie van de lijn Amsterdam—Curafao 
via New York is gelijktijdig met de opening van deze nieuwe 
lijn van 3 tot 1 maal per week teruggebracht. 

Shannon in het transatlantisch verkeer van de K.L.M. 
opgenomen. 
Op 17 Mei jl. had de eerste K.L.M.-vlucht naar New York 

via Shannon, aan de Westkust van Ierland, plaats. Op 18 Mei 
vertrok het eerste K.L.M.-vliegtuig op deze nieuwe route via 
Shannon vanuit New York. 

INDONESIË. 
Eindpunt luchtlijn naar Shanghai verlegd naar Canton. 
Met ingang van 19 Mei jl. is Canton voorlopig het eindpunt 

van de K.L.M.-lijn van Batavia via Bangkok en Singapore naar 
China, zulks in de plaats van Shanghai. 

SURINAME. 
Eerste vlucht K.L.M.-lijndienst Paramaribo—Amsterdam 
op 23 Mei 1949. 
Op 23 Mei jl. had de retourvlucht Paramaribo—Amsterdam 

plaats; ook in Suriname hebben de Posterijen een speciale stempel 
gebruikt ter herinnering aan deze belangrijke gebeurtenis en wij 
geven hieronder een afbeelding hiervan. Het is jammer dat de 
stempel op veel stukken zeer slecht staat afgedrukt. 

Tevens werd door de posterijen in Suriname een speciale zegel 
voor deze vlucht uitgegeven ter waarde van 27 J4 cent, waarmede 
de stukken dan ook zijn gefrankeerd. De zegel draagt niet de 
aanduiding „Luchtpost"; er staat een DC-6 toestel op afgebeeld 
en een (elkander toewuivende) Kotta Missie en Nederlands boerin
netje. 

Behalve de aanduiding „Suriname" en „27 J4 et" staat op deze 
zegel nog „Mei 1949". De zegels zijn afgestempeld Paramaribo, 
23.5.49. 

Wij willen op deze plaats de K.L.M, nog dankzeggen voor haar 
„service" aan de luchtpostverzamelaars waardoor het de verza
melaars mogelijk werd gemaakt door de aankoop van een speciaal 
couvert tegen betaling van ƒ 0,50, het retourporto te betalen en 
de K.L.M, er zorg voor droeg, dat deze couverten in Suriname 
met het speciale zegel werden gefrankeerd en met de retourvlucht 
werden teruggezonden. Op deze wijze konden ook de verzame
laars, die geen relaties in Suriname hebben, in het bezit komen 
van dit interessante luchtpoststuk. 

Wel zouden wij de K.L.M, in overweging willen geven bij even
tuele volgende gevallen een kleiner formaat enveloppen te ge
bruiken, daar dit grote formaat zeer gauw beschadigd wordt 
tijdens de diverse manipulaties en de verzamelaars bovendien niet 
gaarne deze „groot-formaat"-luchtpoststukken in hun verzame
ling hebben, in verband met de gangbare maten zowel van de 
insteekalbums als van de losbladige albums. Een bekend prettig 
formaat is bv. 16J^ bij 9% cm, waar nog voldoende ruimte is 
voor de speciale afstempeling, zelfs wanneer deze wat groot 
mocht zijn. 

DUITSLAND. 
Jaarvergadering DAPC en Luchtposttentoonstelling te 
Bergneustadt, 14 en 15 Mei 1949. 
Op 14 en 15 Mei jl. hield de „Deutscher Aero-Philatelisten-

Club" (DAPC) gevestigd te Keulen haar algemene jaarvergadering 
te Bergneustadt, waaraan tegelijkertijd een luchtposttentoonstel
ling werd verbonden. 

Door de posterijen werd voor deze gelegenheid een speciale post
stempel gebruikt ter afstempeling der van daaruit verzonden 
poststukken. 

Bovendien lag het in de bedoeling vanuit Bergneustadt de eerste 
Duitse ballonpost n i de oorlog te verzenden; de bekende Neder
landse Balloncommandant, de heer J. Boesman, had alle maat
regelen voor deze vaart reeds genomen, doch op het laatste 
moment weigerden de bezettingsautoriteiten toestemming voor 
de opstijging te geven, zodat deze vaart helaas moest worden afge
last. De stukken, welke per ballon zouden worden vervoerd, dra
gen een ronde stempel in groene kleur (zoals hieronder afgebeeld), 
terwijl er een stempel in rode kleur doorheen staat: „Ausge
fallen". 

Bovendien was er een aansluitvlucht ter gelegenheid van deze 
algemene vergadering, waarvoor de stukken werden voorzien van 
een speciale afstempeling in rode kleur, zoals hieronder afgebeeld. 

Ten slotte werden er nog speciale enveloppen uitgegeven en 
een „JEIA-zegel"; dit laatste was het in het begin van het Duitse 
luchtpostvervoer verplichtend gestelde luchtpostetiket (zg. „Jeia 
Zulassungsmarke") met een rode opdruk „D.A.P.C.". 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging! 
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Speciale enveloppe met stempel aansluitvlucht, „Jeia"-zegel en 
speciale poststempel. 

OOSTENRIJK. 
Oostenrijkse Ballonpost Vöcklabruck, 2 November 1948. 
Stukken, die voor deze vlucht te laat gepost werden, zijn — 

behalve van de speciale stempel afgebeeld in ons December
nummer 1948 — nog voorzien van een 2-regelige stempel in 
rode kleur: „Für Ballonflug zuspät angekommen ! / Mit gewöhn
licher Post befördert". 

Eerste vlucht „Scandinavian Airlines" 
Wenen—Kopenhagen—Oslo. 
Op 6 April jl. had een eerste vlucht Wenen—Kopenhagen— 

Oslo plaats door de „Scandinavian Airlines Syst". Het was moge
lijk met deze vlucht stukken mee te geven voor Denemarken, 
Finland, Noorwegen en Zweden; in Oslo bestond aansluiting op 
Stockholm en Helsinki. 

De stukken dragen een speciale afstempeling zoals afgebeeld in 
ons nummer van Mei jl. op blz. 103 bij de eerste vlucht Wenen— 
München—Parijs, doch thans in groene kleur en met inschrift 
„1 Wien 1 / afbeelding vliegtuig / 6.4.49 / Erstflug ab Wien / 
Scandinavian Airlines Syst". 

Tweede Oostenrijkse Ballonpost; Wels 1 Mei 1949. 
Ten bate van de „Oesterr. Kinderdorf Vereinigung" werden 

voor een te Wels te houden ballonvaart speciale enveloppen uit
gegeven met dezelfde afbeelding als voor de vlucht van 2 No
vember 1948, doch thans in blauwe kleur; rechts boven 2 inge
drukte zegels, nl. 30 gr. rood landschapserie en 10 gr. blauw kle
derdrachtenserie; links boven „2. Oest. Ballon-Post-Flug" en onder 
de afbeelding „Helft unseren Kriegswaisen". 

Kort voor de opstijging is de ballon losgerukt en zodoende zijn 
de poststukken niet per ballon vervoerd, doch op 4 Mei per vlieg
tuig van Wels naar Salzburg verzonden. 

De zegels zijn afgestempeld met een speciale stempel, waarvan 
wij op 't omslag een afbeelding geven. Op de voorzijde der stukken 
komt bovendien een kaststempel voor (in violette of zwarte kleur): 
„Ballon-Flug ausgefallen / mit Flugzeug befördert", terwijl op de 
achterzijde der stukken een vierregelige stempel geplaatst is (in 
violettte of zware kleur): „Infolge Losreissens des Ballons „Forsa-
/ nose" vor dem Start wurde dieser / Brief per Flugzeug am 4. 
Mai 1949 / von Wels nach Salzburg befördert". 

ZWITSERLAND. 
Pro Aero-vluchten 1949. 
Wij ontvingen intussen de stukken van de in ons April-nummer 

vermelde vluchten (No. 4, blz. 75) en laten hieronder volledig
heidshalve nog de bijzonderheden volgen: 
La Chaux-de-Fonds—St. Gallen: Vertr. st. La Chaux-de-Fonds, 27. 

IV.49 Poste Aérienne; Aank.st. 
St. Gallen 1, 27.IV.49. Briefver
sand. Geel luchtpostetiket waarop 

La Chaux-de-Fonds—Lugano: 

St. Gallen—Lugano: 

Lugano—La Chaux-de-Fonds: 

Lugano—St. Gallen: 

St. Gallen—La Chaux-de-Fonds: 

in zwarte letters: „Vol postal 
spécial Pro Aero / La Chaux-de-
Fonds — St. Gall". 
Vertr.st. als hierboven; Aank.st. 
Lugano 1, 27.IV.49 Lettere. Lucht
postetiket als boven, doch thans 
„Lugano" in plaats van St. Gall. 
Vertr.st. St. Gallen 27.IV.49, IX 
Luftpost; Aank.st. Lugano 27.IV. 
49 Lettere. Geel luchtpostetikec 
waarop in zwarte letters: „Son
derpostflug Pro Aero / St. Gallen 
— Lugano. 
Vertr.st. Lugano 28.IV.49, XI 
Posta Aerea; Aank.st. La Chaux-
de-Fonds 28.IV.49, Expedition. 
Geel luchtpostetiket met zwarte 
letters: „Volo Postale Speciale 
Pro Aero / Lugano—La Chaux-
de-Fonds". 
Vertr.st. als hierboven; aank.st. 
St. Gallen 28.IV.49 Briefversand. 
Geel luchtpostetiket als hierbo
ven, doch „S. Gallo" inplaats van 
„La Chaux-de-Fonds". 
Vertr.st. St. Gallen 28.IV.49 IX 
Luftpost; aank.st. La Chaux-de-
Fonds 28.IV.49 Expedition". Geel 
luchtpostetiket met zwarte letters 
„Sonderpostflug Pro Aero / St. 
Gallen—La Chaux-de Fonds". 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Australië. 
„Airletter" met ingedrukte 7d zegel Koning George met in

schrift „Air Mail Postage" en „Australia". 

Duitsland. 
Betreffende de door de Duitse Post in de Bizone uitgegeven 

luchtpostbladen van 100 en 60 Pf. ontvingen wij nog de volgende 
bijzonderheden: 

In Mei 1948 werden luchtpostbladen uitgegeven in 2 verschil
lende uitvoeringen, n.1. Type I: enkellijnige witte posthoorn, grove 
netwerk-onderdruk in lichtere kleur en Type II: dubbellijnige 
posthoorn, fijne netwerk-onderdruk, waardeaanduiding zonder 
punt achter PF. Beiden met rode opdruk der waardeaanduiding: 
„Taxe Perfue 100 PF. / Deutsche Post". 

1. 100 Pf. rood/donkerblauw/lichtblauw (Type I). 
2. 100 Pf. rood/blauw (Type II). 
Deze beide luchtpostbladen waren slechts tegen afgifte van 2 

internationale antwoordcoupons bij de Posterijen te verkrijgen. 
Op 1 September 1948 werd het porto op 60 Pf. verlaagd, maar 

de luchtpostbladen werden nog steeds alleen maar tegen inlevering 
van internationale antwoordcoupons afgegeven. Pas vanaf eind 
October 48 werden ze ook tegen betaling van 60 Pf. verkocht. 

Verschillende postkantoren hebben de oude waardeaanduiding 
van 100 PF met de hand in „60" veranderd. 

la. 60 met handschrift op 100 PF (Type I). 
2a. 60 met handschrift op 100 PF (Type II). 
In December 1948 verschenen luchtpostbladen als onder 1 en 2, 

doch met veranderde rode opdruk der waardeaanduiding: 
3. 60 PF rood/donkerblauw/lichtblauw (Type I). 
Uitgifte van de Duitse Post in de Westsectoren van Berlijn; 

1948 Uitvoering als Nr. 2 van de Bizone, doch rode opdruk „Taxe 
Per9ue 100 PF / Deutsche Post / Berlin"; 

1. 100 PF. rood/blauw (Type II). 

Spanje. 
Carta — Sobre Avion, donkergrijs, machinestempel 1,30. 

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

http://27.IV.49
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http://28.IV.49
http://28.IV.49
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m K©mnA pflir̂ DiFiri VÄĜ JI WU VÄIÜJI ÄiiABCDi door H E R M A N SCHELTEMA. 

Naar aanleiding van het artikel van Jan Poulie in het Februari
nummer, zou ik gaarne de aandacht willen vragen voor de 
Korytza noodhulp uitgifte, omdat deze toch eigenlijk ook nog tot 
de eerste uitgiften van Albanië behoort. 

Tijdens een driejarig verblijf op Walcheren in de Mobilisatie 
1914—1918, maakte ik kennis met nu wijlen de toenmalige 
kapitein der Veldartillerie, J. Doorman, destijds als commandant 
van een batterij gekantonneerd in Serooskerke. Doorman, bekend 
sportsman, wereldkampioen sabelschermen, uitblinkend pistool
schutter en athleet, was bij het uitbreken van de wereldoorlog 
uit Albanië teruggekeerd. 

Hij had deel uitgemaakt van de groep Nederlandse officieren, 
die onder leiding van kolonel W. J. H. de Veer en majoor L. W. 
J K. Thomson — in Albanië gepromoveerd tot resp. generaal 
majoor en luit. kolonel — op verzoek van de Grote Mogendheden 
waren belast met de inrichting ener gendarmerie. Volgens de be
schrijving van J. Fabius (destijds ook één van de groep) in zijn 
boekje „Zes maanden in Albanië", werden omstreeks eind Maart 
1914 deze officieren verdeeld over de vijf districten waarin Albanië 
was verdeeld. 

De majoor J. E. Snellen van VoUenhoven en de kapitein J. 
Doorman werden geplaatst in Korytza (Korea) in het zuidelijkste 
district, welke stad van 23.000 inwoners op 3 Maart op last van 
de mogendheden door de Grieken ontruimd, en op 5 Maart door 
een Albanees expeditiekorps bezet was. Het schijnt dat luitenant 
Mallinckrodt zich daar later bij hen voegde. 

Op 15 Juni 1914 sneuvelde overste Thomson in Durazzo. 
Het moet omstreeks diezelfde tijd zijn geweest, dat de drie 

bovengenoemde officieren Korytza verlieten, omdat dit door het 
deserteren der gendarmes opnieuw in handen der Grieken was 
gevallen en zij het daar niet langer houden konden. 

Deze gebeurtenissen moest ik even aanhalen om te verklaren 
hoe Doorman in het bezit kon zijn van de vrijwel unieke stukken 
die op bijgaande foto's zijn afgebeeld en die ik in 1917 zo for
tuinlijk was van hem over te kunnen nemen. 

Het betreft hier de uitgifte van 19 Maart 1914, in Kohl als 
volgt beschreven: 

Rechthoekig bronzen handstempel van Hafey Emin in Korytza, 
met — boven het woord KORCA — Turkse waardeaanduiding, 
aangebracht met een metalen handstempel (in rood). 

10 Para 10 a) rood op violet, violetblauw of purperviolet, 
b) rood op zwart. 

25 Para 25 a) rood op violet, violetblauw of purperviolet, 
b) rood op zwart. 

'^mw "?"'?.■'« läsEV^^r^fg^ 

Yvert & Tellier schrijft deze emissie ten onrechte toe aan de 
opstandelingen. Integendeel betreft het hier een volkomen offiële 
uitgifte van de plaatselijke commandant der Albanese Gendar
merie, Majoor Snellen van VoUenhoven, die in dienst stond der 
bij besluit van de Grote Mogendheden ingestelde Albanese over
heid. (Besluit van het Gezantencongres, Londen 29 Juli 1913). 

/ " / y/- f/J Z«̂ ' ?^ ;> y^^'^f r^^L^ 

Aan het handboek van Kohl en aan een boekje van Friedrich 
Wallisch: „Albanien und seine Postwertzeichen" (Wenen, 1940) 
ontleende ik de volgende bijzonderheden, waarbij ik er de aan
dacht op vestig, dat de data van de poststempels der hier gerepro
duceerde zegels en brieven, kloppen met gegevens der geraad
pleegde bronnen. (Afstempelingen: KORCE, TESSALONIKA en 
UTRECHT) . 

Wallisch vermeldt hoe hij destijds persoonlijk in de gelegenheid 
was waar te nemen hoe de Nederlandse officieren, met behulp 
van enige Middeneuropese vrijwilligers, de eerst moeizaam opge
leide Albanese gendarmerie tegen de van Griekenland uit gesteun
de rebellen aanvoerden. 

Toen de regeringstroepen Korytza bezetten, moest op de een 
of andere wijze in het postverkeer worden voorzien. De Skander
begzegels waren op het postkantoor niet voorradig; de militaire 
autoriteiten stelden toen het handstempel met de dubbele adelaar 
in gebruik. 

Volgens Wallisch was de kleur zwart en zelden violet. Kohl 
echter geeft hogere prijzen aan voor de zwarte exemplaren en ik 
heb nog nimmer een zwart zegel van deze uitgifte gezien. 

De zegels werden op het postkantoor met de hand op de inge
leverde brieven gedrukt en volgens Kohl zouden er aldus circa 
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2500 brieven verzonden zijn. Brieven met uitgesneden en opge
plakte zegels, zoals er een hierbij is afgebeeld (25 Para), worden 
als uiterst zeldzaam beschreven. 

Het tarief bedroeg 20 Para voor het binnenland en 50 Para 
voor het buitenland. 

Volgens Wallisch werd Korytza „na enige dagen" door de Epi-
roten veroverd, maar weder prijsgegeven. Vervolgens werden de 
stempels der Controle Commissie ook op gegomde vellen afgedrukt 
en als postzegels verkocht. Reeds na enkele dagen viel de heftig 
omstreden stad opnieuw in handen der opstandelingen en daarna 
werden hier de postzegels van Albanië gebruikt. 

Het hier gereproduceerde velgedeelte, dat uit 12 zegels bestond 
toen ik het in handen kreeg, was echter niet gegomd. 

Het stempel werd volgens Kohl op 16 April voor het laatst 
gebruikt, op 17 April onbruikbaar gemaakt en vervolgens bij de 
hoofddirectie van de Posterijen in Durazzo ingeleverd. Het zou 
daarna niet wederrechtelijk zijn gebruikt en de later op de Balkan 
in de handel gebrachte gegomde exemplaren zouden dus verval
singen zijn. 

Op 17 April werden in Korytza de Albanese „Skanderbeg"-
Zfgels met de tweeregellge opdruk (Yvert 38—42) ontvangen. 
Hiervan bezit ik de 1 Gros (op 25 qint) op door Doorman 
verzonden brief, met de stempels Korce 8.5.1914 en Utrecht 
16.V.1914. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld dat volgens Kohl van 22 
tot 24 April circa 50 series van de Skanderbeg-zegels zonder 
opdruk in Korytza werden gebruikt. Deze waren afkomstig van 
het postkantoor in Starove. Inderdaad bevindt zich in mijn kleine 
collectie één echt gelopen brief van Doorman met de blauwe 25 
Qint en het poststempel Korce 25.4.1914. Helaas is de achterzijde 
van deze brief beschadigd, zodat het aankomststempel van Utrecht 
ontbreekt. 

Ik ben een woord van dank verschuldigd aan de heer Poulie, 
die met zijn artikel mijn belangstelling voor dit landje heeft 
opgewekt en mij ertoe heeft gebracht deze kleine studie te 
n^aken van een paar bijna vergeten oude schatten. 

Een onzer lezers zond ons onlangs een gedeelte van een te 
Curasao verschijnend blaadje, getiteld „Curasao", 14-daags blad 
voor de staatkundige economische en culturele belangen van de 
Nederlandse Antillen. Het nummer dateert reeds van 6 November 
1948, doch de inhoud van het hieronder overgenomen artikel is 
van dien aard, dat we het gaarne in extenso toch nog publiceren, 
en achten we het overbodig dit artikel van commentaar te 
voorzien. 

* * * 
De redactie ontving de volgende hartekreet: 
TulpenhandeL 
Daar lezen we weer in de krant dat er postzegels met Koningin 

Juliana komen, voorlopig verkocht bij ten hoogste 125 of zowat 
tegelijk. Maar als ik nu 147 omes en nichtjes heb, die trekkingen 
krijgen omdat ze nog geen Julianazegels-Curajao bezitten of ook 
maar twee neefjes en alleen geen zin om voor gek in de file te 
staan tot ik een zonnesteek krijg, wat dan ? Kunnen wij gewone 
burgers geen punten krijgen om postzegels te kopen vóór de 
hamsteraars ze ingezouten hebben ? 

In Augustus lazen we dat er jubileum-postzegels kwamen met 
de beeltenaar van onze goede, oude Koningin die nu rusten ging 
na een groot, vol leven van toegewijde arbeid voor ons, haar volk. 
Dat zou nu eens zeker een mooi stel worden, prachtige moderne 
kleuren en goede druk, zoals de post dat nog al eens gewoon is. 
We zouden ze op brieven en tijdschriften plakken, al was het 
maar een maand lang, zenden aan broer en zus, neef en tante. 
En iedereen zou nog eens echt voelen dat onze Koningin niet 
iedereen is. En elke jongen zou zijn mooi gestempelde zegels laten 
zien aan iedere andere jongen, zelfs de mensen in de verre koe-
noekoe zouden hun brief beplakken met een feestzegel. Helaas 

niets daarvan. T o t heden heb ik er geen enkele gezien, noch los, 
noch op een poststuk. Op 1 September was er op het postkantoor 
Willemstad al geen enkele meer te krijgen. Ze waren tevoren 
aan drie loketten in één dag „gedistribueerd" met 500 tegelijk aan 
lui met een enorme uitgebreide familie. 

Honderd vijftig duizend stuks zeiden de postambtenaren. Maar 
was er niet één snuggerd die bedacht heeft dat dit nog geen stel 
per Curajaoënaar is, ongerekend de hellemond der postzegelhan
delaars, waar ze als marsh-mellows op de lopende band ingegleden 
zijn. Neen kindertjes, neen vrienden in verre landen, jullie krijgt 
geen feestpostzegels van onze goede Koningin Wilhelmina. Er 
zijn op Curafao praktisch gesproken geen jubileumzegels geweest. 
We zullen er in de toekomst wel eens zien in een album als de 
tulpenhandelaars der twintigste eeuw vinden dat de prijs genoeg 
is opgelopen. Maar het hindert niet zoveel, onze oude Moeder des 
Vaderlands blijft evenzeer wonen in ons hart en het handje peper
noten is voor de kleinen van ziel. Maar wij hadden Hare Majes
teit liever geëerd gezien met een groots feestzegel, dan te moeten 
kankeren over dit mazzelrelletje. 

Nu we toch nog weer een pas nieuwe serie hebben met onze 
Wilhelmina, terwijl Haar Dochter reeds regeert, kan het Gouver
nement best nog enige millioenen feestzegels laten drukken met 
geldigheid voor de rest van het jaar op zijn minst, beter onbe
perkt, het grootste deel der mensheid heeft er niets op tegen als 
ze op pari blijven staan. 

* * * 
De inzender heeft volkomen gelijk: het uitgeven van jubileum

zegels is voor Curafao een fiasco: men ziet ze niet in het normale 
postverkeer en de posterijen doen niet eens een poging, ze in het 
normale verkeer te brengen; ze worden aan een speciaal loket 
verkocht, nadat in de krant de „handel" gewaarschuwd is. 

\ /AI^ IP©Sir^i@IIILIHlÄli^PlilL ïï©ïï . . . . Aiyiïï©l^©iMIDi 



JUNI 1949 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 125 

We willen de verschillende facetten van „postzegels" eens 
nagaan. 

Waarvoor dienen postzegels ? 
Postzegels zijn, in zichzelf waardeloze, stukjes papier, die als 

betalingsbewijs dienen voor diensten, die de posterijen zullen ver
richten. Daar ze als kwitantie dus een zekere waarde hebben, 
worden ze, net als bankbiljetten, zeer zorgvuldig gedrukt om 
vervalsing te voorkomen. Omdat ze behalve waardeaanduiding 
ook land van herkomst en een bepaalde afbeelding bevatten, zijn 
deze bijzondere „kwitanties" langzamerhand objecten voor ver
zamelaars geworden. Verzamelen is een typisch menselijke eigen
schap; de vreugde bij het verkrijgen van een ontbrekend deel dei; 
verzameling groot. Postzegels verzamelen is bovendien leerzaam, 
vult ook veel „lege" tijd. De postzegelverzamelaar is een vreed
zaam mens; gelukkig het land dat een bevolking heeft, dat zich 
op deze manier weet „bezig te houden". 

Door de grote uitgebreidheid, die de verzamelarij heeft ver
kregen, is er een levendige handel ontstaan, die op deze liefheb
berij steunt. Door z'n relaties overal ter wereld is de postzegel-
handel meestal m staat om de verzamelaar ontbrekende exemplar 'n 
aan te bieden en verricht daarmee een belangrijke functie, zoals 
trouwens elke handel, die normaal vraag en aanbod overbrugt. 

Tot zover was alles heel gewoon. Het bijzondere kwam pas, 
toen „Curajao" ontdekt werd. 

Wat voor bijzonders heeft Curasao ? 
Behalve vele andere zaken heeft Curajao het bijzondere, dat 

het nogal klein i s . . . . Dat is voor de postzegelhandel iets zeer 
aantrekkelijks. Want nu is het de handelaars mogelijk een belang
rijke invloed op „vraag en aanbod" uit te oefenen d o o r . . . . 
kunstmatig bepaalde zegels schaars te maken. Men koopt alleen, 
of in combinatie, van een of andere serie een zegel er uit — 
b.v. van 35 et. — Dit is in Amerika niet wel mogelijk, omdat 
men er het kapitaal niet voor heeft om die stunt uit te halen, 
maar op het kleine Cura9ao kan het wel. Het postkantoor is 
verplicht, bij dit voorbeeld tenminste, steeds een zegel van 10 et 
en 25 et te verkopen als iemand een postzegel van 35 et hebben 
wil. De verzamelaars gaan aan het werk, maar kunnen hun serie 
nooit compleet krijgen. In de catalogi stijgt de prijs van die 
35 et zegel meer en meer — omdat hij er niet is — totdat de 
heren handelaars het welletjes vinden en gaan verkopen. De bona 
fide verzamelaar kan b e t a l e n . . . . Hier komt de amateur in 
verzet en o.i. terecht. Leven en laten leven is een goede leus in 
de handel, hier leeft echter één partij en bloedt de andere. 

Excessen. 
Eenmaal Cura9ao ontdekt hebbende, liet men dit „ongelukkige 

postzegeleiland" niet meer los. De „hellemond der postzegelhan
delaars" zoals onze inzender verbolgen opmerkt, kan alles aan 
en nu koopt men de hele voorraad van bijzondere zegels op. 

Omdat Cura9ao klein is, mag het niet onbeperkt drukken, zodat 
het nooit missen kan. 

De Prins Bernhardzegels in de oorlog gingen nog niet zo hard 
(de directeur van het postkantoor, de heer Breusers, verklaarde 
tenminste, dat men er mee bleef „zitten") maar met de Krijgs
gevangenenzegels was het al mis. Nadat de Regering in Londen 
op een gedeelte beslag had gelegd, heeft men de liefhebbers — 
lees: handelaren — laten inschrijven; aan het gewone loket zijn 
deze zegels nooit geweest. (Uit Amerika kwamen nota bene 
klachten, dat de toeristen niet in de gelegenheid geweest waren, 
ze normaal te kopen). Cura9ao was ontdekt en achter elkaar 
volgden de volgende excessen: de jubileumzegels, waarvan 100.000 
series gedrukt waren, waren in enkele uren uitverkocht tegen 
500 series per persoon. 

De Julianazegels werden verkocht tegen 250 series per persoon 
en waren even snel weg. 

He t doel gemist. 
Waarom, zo vragen wij ons af, geeft men eigenlijk nog jubileum

zegels uit op Cura9ao ? Wat is het doel ervan ? De handel een 
voordeeltje te bezorgen ? Of voor de Posterijen een vet postje 
te hebben ? Ten slotte is dit zuiver winst, want men geeft 
kwitanties af voor diensten, die men nooit verrichten zal. 

Uit een gesprek, dat ons blad met de heer Breusers mocht 
hebben, bleek duidelijk, dat de posterijen precies op de hoogte 
zijn van een en ander, men weet zelfs nauwkeurig, welke jongens 
voor welke handelaar in de rij gezet worden. 

Wij hebben voorgesteld, het aantal series per persoon belangrijk 
te verlagen om daardoor de bona fide verzamelaar een kans te 
geven. Dit is voor de posterijen onmogelijk, want: „Dan blijven 
we er mee zitten". 

En hier geloven wij het niet meer. Wij begrijpen, dat men niet 
te veel mag drukken voor Cura9ao, wij begrijpen, dat de hande
laars als aasvliegen om zekere substantie voor het philatelisten-
loket hangen, maar dat de posterijen met postzegels blijven zitten, 
kan er bij ons niet in. Wij zouden willen voorstellen: probeer het 
eens een keer, heren ! En bovendien is het nou zo heel erg, als 
men er mee blijft zitten ? 

Een veeg teken. 
Wij vinden dit postzegelschandaaltje een veeg teken voor onze 

toekomst. Als Cura9ao niet eens in staat is, om een ongebreidelde 
geldzucht van deze in toom te houden dan ziet het er voor onze 
toekomst donker uit. Autonomie kan een zegen voor de bevol
king zijn, maar als de gemeenschap de moed mist, om handelend 
op te treden tegen hen die misbruik maken van het feit, dat we 
elkaar allemaal zo goed kennen, dan mist die gemeenschap het 
recht, zichzelf te mogen besturen. 

Wij hebben aan deze postzegelzaak veel aandacht geschonken, 
omdat wij hierin een symptoom zien van vele naderende onheilen. 
Deze toestanden zijn een gevaar voor Cura9ao. 

l E d p i l S m IBDM©Iii9PIEI^IE SÄIMÜDüllHiÄlüflG Door H. ZWIJNENBURG 

Groep II. Zegels met reclame-aanhang. 
Een tweede groep, niet minder interessant dan de groep tête-

bêche, vormen de zegels met reclame-aanhang. T o t de meest be
kende vertegenwoordigers behoren de zegels van Italië van de 
emissie 1901/1920. Hun aantal verzinkt evenwel in het niet 
vergeleken bij hetgeen andere landen op dit gebied hebben gele
verd. Een overzicht, dat ik in alphabetische volgorde van diverse 
landen zal geven, zal dit duidelijk aantonen. 

Beieren no. 77 pf. type Luitpold. 
Horizontaal of vertikaal geperforeerd verbonden. 

Stiftkravatten mit Schrift. 
Stand. Einkauf Mahlstedt. 
Deutsche Reichstinte. 
Berchtesgaden. Sommer- u.Winter-Aufenthalt. 
Seligsberger W.t.w. 
Kohl Briefmarken. , 
Limania Versich, Rad 

Kosack Briefmarken. 
Bautechn. Privatschule. 
Bad Höhenstadt. 
Michel Schultafeln. 
Larisch Briefmarken. 
Loderbank, München. 
Hotel Kaiserhof Kempten. 
Diesbach Büromöbel. 
Geschäftsanz. Haasenstein & Vogler. 
Heros-Trocken Würzburg. 
Unübertroffen Apfelwein. 
Buchdruckerei Merkur 
Lehranstalt Brauer. 
Bronchialtabletten. 
Veget. Restaur. Esperanto. 
Tirschenreuter Schinken 
Sprechapp. Chronophon (mit Telephon) 
F. Thanner, Kempten. 
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Friedrichs Wt.w, Eger. 
Luzern Haldenhof. 
Lyra Fahrräder. 
Wiener Cafe Deutsch Theater. 
Salzburg Kaiserin Elisabeth. 
Sprechapp. Chronophon (ohne Telephon). 
Marke St. Pankratius. 
Heinrich Delmuth 
Arbeitnehmer Krankenkasse. 
Halben Fahrpreis 10 Personen. 
Ausstellung Sonderzüge Nahzone. 
Bay. Gewerbeschau 1912. Text. 
Lindau-Passau-Salzburg. 
Stiftkravatten (ohne Schrift) 
Ausstellung Sonderzüge Fernzone. 
Ernst Negnal, Weiden. 
Asch äff enburg-Hof-Regensburg. 
Hotel Büttner, Oberstaufen. 
Verein z. H. d. Fremdenverkehrs. 
Fichtelgeb. Kräuterbitter. 
Auskunftserteilung an Fremde. 
Elflein Nährzwieback. 
Münchener Kindl. (Bild) 
G. 2echmeyer, Nürnberg. 
Treppenbeleuchtung. 
Oskar Consée, München. 
Kopf B.G.S. (Gewerbeschau) 
Manheim. Vertr. Ges. 
Oberrhein, Versich. Ges. 
Andreas-Kreuz. 

Afb. 20 no. 77 Reel. 30 en 28. Afb. 21 no. 78 Reel. 9. 
No. 78 10 pf. Luitpold: 
Oskar Consee, München. 
Stiftkravatten (ohne Schrift). 
Consee Siegelmarken unsw. 
Mod. Leihinstitut (ohne Einf.) 
Consee Klischees usw. 
Mod. Leihinstitut (mit Einfass.) 
Augenmüller & Co., München. 
Lehranstalt Brauer. 
Apfelwein Beisser. 
Bautechn. Privatschule. 
Carl Schiller, Würzburg. 
Briefmarken Kohl. 
Weiner Cafe Deutsch Theater. 
Franz Crainer. München. 
Andreas Kreuz. 
No. 77 5 pf. ongetand: 
Kohl Briefmarken. 
Bautech. Privatschule. 
Ernst Negnal. 
Elflein Nährzwieback. 
Modern. Leihinstitut (ohne Einf.) 
Oberrhein. Vers. Gesellsch. 
Andreas-Kreuz. 

No. 78 10 pf. ongetand: 
Leihinstitut. 
Consee. 

De nos. 95, 96 en 114 Ludwig komen alleen voor met Andreas
kreuz. 

Afb. 22. No. 95. Andreaskruis. 

Afb. 23, no. 114. Andreaskruis. 
Daar de reclames zowel links en rechts als onder en boven het 

zegel kunnen voorkomen, zijn bij de lange lijst, die ik over nam 
uit de speciaal catalogus van Michel, bovendien nog diverse com
binaties mogelijk. 

Hier is het wellicht ook de goede plaats om iets naders te 
zeggen over het Andreaskruis, omdat we dit o.a. straks bij 
Duitsland veelvuldig tegenkomen. 

Bij de samenstelling van carnets werd er ten gerieve van de 
postambtenaren rekening mee gehouden, dat de totale waarde 
der zegels een afgerond bedrag werd. Nemen we als voorbeeld het 
postzegelboekje Wohlfahrtsbriefmarken 1931. Dit bevat: 

10 stuks van 8 -f- 4 pf = 120 pf en 4 stuks van 15 -|- 5 pf = 
80 pf, dat maakt dus te zamen R.M. 2. Tot dit bedrag kon men 
komen door in het boekje, dat plaats bood voor 16 zegels op de 
plaats van een 8 -|- 4 pf zegel een Andreaskruis te drukken en, 
op een tweede plaats de reclame Verwendet die Wohlfahrts 
Postkarte ! 

Had men dit niet gedaan, dan was men op een totaalprijs van 
R.M. 2.24 gekomen 

Het Andreaskruis der zegels van Oostenrijk, emissie 1850—1858 
IS zeer gezocht. Een blik in de Yvert zal u hiervan overtuigen. 

Alleen rijst bij mij al weer de vraag, waarom bij andere landen 
geen melding wordt gemaakt van het Andreaskruis. Moet er mis
schien eerst 100 jaar over verlopen ? Over de naam zelf heb ik 
heel lang in het onzekere verkeerd. Links en rechts vroeg ik aan 
verzamelaars, maar het antwoord bleef uit. Tot ik voor kort in 
„De practische encyclopaedic" van Servaas de Bruin het volgende 
vond: Andreas, apostel, broeder van Petrus, aan een dwarskruis 
(A-kruis X) gekruisigd te Patras. 
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Vî ü^DQDNGSNDiyWS 
RAAD VAN BEHEER. 

Kort Verslag van de Voorjaarsvergadering, gehouden 
7 Mei 1949 te Utrecht. „Hotel Terminus". 

Aanwezig zijn afgevaardigden der zeven Verenigingen-Eigena
ressen, vijf vertegenwoordigers der aangesloten Verenigingen-niet 
Eigenaressen, de Hoofdredacteur en de Administrateur. 

Voorzitter de heer P. S. van ' t Haaff (H.P.V.) 
De voorzitter geeft in zijn openingswoord een kort overzicht 

van de geschiedenis van het Maandblad, sedert de oprichting in 
Januari 1912 en wijst er nog eens nadrukkelijk op, dat de Raad 
van Beheer slechts „het beheer" voert op basis van het contract 
tussen de eigenaressen. 

Een voorstel, de voor 1949 geldende basisprijs ad ƒ 3,— te 
wijzigen in 25 et per nummer, eventueel deze basisprijs in de 
overeenkomst met de aangesloten verenigingen vast te leggen, zal 
nader overwogen worden bij de te verwachten contractwijziging 
tussen eigenaressen. 

De Vereniging „Het Noodstempeltje", dochtervereniging van 
de Ned. Vereen, van Poststukken- en Poststempelverzamelaars, 
kennelijk opgericht met het doel die leden een abonnement op 
het Maandblad te bezorgen, die dit niet uit hoofde van het lid
maatschap van een aangesloten vereniging reeds ontvangen, wordt 
onder voorbehoud aangenomen, aangezien de R. v. B. deze figuur 
nader wenst te bestuderen. 

Uit het jaarverslag van de Hoofdredacteur, in druk aan de 
aanwezigen uitgereikt, blijkt de gunstige ontwikkeling van het 
blad gedurende het afgelopen jaar, terwijl goede vooruitzichten 
kunnen worden vastgesteld. 

Met genoegen kan de vergadering, in tegenstelling met vroegere 
tijden, het zuinig beheer van de tegenwoordige hoofdredacteur 
vaststellen, blijkende o.a. uit de bescheiden portideclaratie ad 
ƒ 40,— over 1948. 

Een aantal ontwerpen voor een nieuw hoofd op de buiten
pagina zijn aanwezig. Hieruit zal een keuze worden gedaan, terwijl 
in afwachting "daarvan de tegenwoordige druk in verschillende 
kleuren zal worden uitgevoerd. 

Het jaarverslag wordt in dank aanvaard, evenals dat van de 
Administrateur, verwerkt in het accountantsrapport van de heer 
Van Lente. De lijst van te restitueren bedragen aan de Verenigin
gen wordt vervolgens goedgekeurd. 

Besloten wordt de Léon de Raay-medaille uit te reiken aan de 
heer Ir. H. J. W. Reus te Arnhem, als erkenning voor de in 
1948 gepubliceerde belangrijke wetenschappelijke artikelen. 

VAN DE WESTERINGH, Secr. 

NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secretaris: J. C. Norenburg, Bergselaan 101a Rotterdam-N. 
PROGRAMMA 

van de feestelijkheden ter gelegenheid van de viering van het 
65-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging van Postzegel

verzamelaars en van de 37e Philatelistendag, te houden 
te Amsterdam op Vrijdag 26, Zaterdag 27 en Zondag 

28 Augustus 1949. 
Vrijdag 26 Augustus. ' 
11 uur. Opening van de Nationale Postzegeltentoonstelling in 

de grote zaal van Hotel Krasnapolsky. 
12.30 uur. Ontvangst door het Gemeentebestuur van Amster

dam. 
15 uur. Opening van de Bondsvergadering in de congreszaal van 

Hotel Krasnapolsky (de vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor 
afgevaardigden en leden der aangesloten verenigingen en voor hen 
die de Bond daartoe heeft uitgenodigd). 

20.30 uur. Feestavond in één der zalen van Hotel Krasnapolsky, 
aangeboden door de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars. Gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen aan 
de jubilerende Vereniging. 

Zaterdag 27 Augustus. 
9 uur. Opening van de 37e Philatelistendag door de Voorzitter 

van de Bond in de congreszaal van Hotel Krasnapolsky, waarna 
voortzetting der Bondsvergadering in dezelfde zaal. 

13 uur. Gemeenschappelijke lunch in Hotel Krasnapolsky. (ƒ4,50 
inclusief bediening). 

14.30 uur. Voortzetting van de Bondsvergadering. 
18 uur. Gezellig samenzijn, tevens prijsuitreiking, in Hotel Kras

napolsky. 
19 uur Bonds Feestdiner in de wintertuin van Hotel Krasna

polsky. (ƒ 10,— inclusief bediening). Geen avondkleding. Personen 
die geen plaatsen reserveerden voor het Bondsdiner, worden niet 
in de wintertuin toegelaten. Bij de ingang van de tuin moet het 
bewijs van deelname worden getoond. 

Zondag 28 Augustus. 
10.30 uur. Boottocht door de Amsterdamse grachten, daarna per 

autobus naar het vliegveld Schiphol, aangeboden door de Neder
landsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. Indien mogelijk 
rondleiding over het vliegveld. 

13 uur. Gemeenschappelijke lunch op het Vliegveld Schiphol. 
(ƒ 3,— inclusief bediening). 

15 uur. Terug per bus naar Amsterdam. 
16 uur. Sluiting der Tentoonstelling. 
De aanmelding tot deelname aan de feestelijkheden staat open 

tot uiterlijk 10 Juli 1949. Na dien datum zal het niet meer 
mogelijk zijn logiesruimte en plaatsen aan de maaltijden te doen 
reserveren. 

Aanmeldingsbiljetten zijn verkrijgbaar bij de Secretaris van het 
Tentoonstellings Comité, de heer Th. R. Parmentier, Gijsbrecht 
van Amstelstraat 390 te Hilversum. 

In verband met de a.s. algemene vergadering, welke op 26 
en 27 Augustus a.s. te Amsterdam zal worden gehouden, worden 
de heren secretarissen van de bij de Bond aangesloten verenigin
gen dringend verzocht ten spoedigste na 1 Juli a.s. opgave te doen 
van het aantal leden hunner vereniging (zie art. 4 H.R.). 

Aan de beurt van aftreding zijn de ondervoorzitter de heer 
J. Poulie, de secretaris de heer J. C. Norenburg en de commis
sarissen de heren H. G. van de Westeringh en K. F. Kleiman. 

Eventuele candidaatstellingen worden nog ten spoedigste inge
wacht bij de secretaris. 

Zij, die willen mededingen naar de Bondswisselbeker, worden ver
zocht ten spoedigste hiervan mededeling te doen aan de Bonds
secretaris, onder opgave van het onderwerp der te houden lezing. 
De lezing zal in geen geval langer dan 20 minuten mogen duren. 

BEPITEC 1949. 
In verband met daartoe binnengekomen verzoeken heeft het 

bestuur van de Bond zijn bemiddeling verleend om het mogelijk 
te maken, dat ook inzendingen vanuit Nederland op deze te 
Brussel te houden tentoonstelling kunnen worden gedaan. In ver
band hiermede kan het volgende worden medegedeeld. 

Ie. De kaderhuur bedraagt 100 b.francs per kader ( ± 1 M^). 
2e. Men diene aan de heer J. Poulie, de Lairessestraat 46 hs. 

Amsterdam-Z., te berichten hoeveel kaders men te Brussel heeft 
gereserveerd, opdat genoemde heer de betaling van het bedrag voor 
kaderhuur met de Nederlandsche Bank kan regelen. De tegen
waarde in guldens van het bedrag, verschuldigd voor kaderhuur, 
moet bij de indiening van het bericht aan de heer Poulie gelijk
tijdig in contanten worden overgemaakt of worden gegireerd op 
girorekening no. 57345 ten name van deze heer. 

3e. Indien men niet persoonlijk naar Brussel gaat is de heer 
Poulie bereid, tegen vergoeding van de kosten, zich met de over
brenging van verzamelingen te belasten en tevens voor het terug
brengen hiervan zorg te dragen, alsmede voor het verzorgen van 
de in- en uitvoervergunning. U gelieve dan mede te delen uit 
hoeveel bladen Uw collectie bestaat, het land waarop deze collec
tie betrekking heeft en de waarde. 

4e. De heer Poulie kan zich niet belasten met het opzetten 
van de betreffende verzamelingen. Hieromtrent gelieve men zich 
dus rechtstreeks met het tentoonstellingscomité te Brussel te 
verstaan. 

5e. De exposanten die persoonlijk naar Brussel gaan, moeten zelf 
zorgen voor het verkrijgen van een in- en uitvoervergunning voor 
hun verzameling. 

6e. Aangezien de heer Poulie op 21 Juni a.s. voor alle inzenders 
collectief een aanvrage voor deviezen voor plaatsruimte moet in
dienen, dient U er voor te zorgen, dat alle gegevens tijdig in 
diens bezit zijn. 
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NEDERLANDSCHE VERENIGING VAN POSTZEGELVER
ZAMELAARS. Secr.: Ir. J. M. Böeseken, Kerkstraat 15, Goor (O.) 

Royement wegens wanbetaling. 510 Dr. H. C. N. van Ameron 
— 185 Mevr. H. Brouwer-Jacobs — 819 R. Chevalier — 1724 
J. van Deth — 1863 Mevr. Küsters — 1750 G. E. Landweer — 
1665 Jac. Ouwerkerk — 48 F. van Santen Jut 1064 Mevr. R. 
Schellekans-Maas — 344 J. P. Tesselaar — 1889 A. J. Voss. 

Mededelingen van het Secretariaat: In de op 26 Mei 1.1. te 
Amsterdam gehouden algemene vergadering zijn tot ereleden be
noemd de beeren C. M. Donck, H. L. I. M. Schellart, P. M. 
Wittkämper Jr. en Mr. W. S. Wolff de Beer. 

In plaats van de heer W. J. Frieke is tot secretaris van de afde
ling Almelo benoemd de heer G. J. Zwitselaar, Appelstraat 15 te 
Almelo; in plaats van de heer L. Bonhof is tot penningmeester 
van de afdeling Geldermalsen benoemd de heer J. H. W. Kraal. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Mei-nummer. 
Aanmeldingen: 200 J. P. Bakus, p/a B.P.M., Pladjoe (Z.-Suma

tra) — 98 Mevr. M. E. Brandenburg-Knegt, Hanenburglaan 34, 
den Haag — 198 Mevr. S. D. Geerlings-Yff, p/a B.P.M. Pladjoe (Z.-
Sumatra) — 206 T. F. E. Halewijn, p/a B.P.M., Pladjoe (Z.-Sumatra) 
— 136 J. Heilbron, p / a B.P.M., Pladjoe (Z.-Sumatra) — 146 Th. 
E. Jahn, Empl. B.P.M., Hzn., Koningslaan 2, Makassar — 108 
A. Janson, Laat 61, Alkmaar — 97 G. Kaaij, Koepoortsweg 54, 
Hoorn — 114 T. H. B. Koeleman, p / a B.P.M., Pladjoe (Z.-Su
matra) — 153 P. Ch. W. Lapré, p / a Postkantoor, Palembang — 
152 Mr. J. Munting, Daniel de Langestraat 41 , Amsterdam-Z. — 
95 M. J. G. E. Reinards, Arnhemseweg 196, Apeldoorn — 186 
A. de Ruyter, Ie Officier N.LT., p / a B.P.M. (afd. Shipping), 
Pladjoe (Z.-Sumatra) — 204 C. Sarink, p / a B.P.M., Pladjoe (Z.-
Sumatra) — 111 G. F. Schadd, p /a B.P.M., Pladjoe (Z.-Sumatra) 
— 183 L. S. Siauw, Regentesselaan 14, Soerabaja. 

Overschrijving lidmaatschap: 1281 Mevr. L. J. van Affelen van 
Saemsfoort-Jansen, Nieuwe Tamarindelaan 44, Batavia — Op
nemen in het jaarboek 1949: 30 F. C. Muijsken, Bikbergerweg 54, 
Bussum. 

Verbetering Jaarboek 1949: 637 Mej. M. A. A. Voorthuis moet 
zijn Voorhuis. 

Afgevoerd: 434 Jos. A. W. Banning — 610 P. J. Greaves — 
18 W. J. B. van Gruisen — 1680 J. M. Haasbeek — 806 C. H. 
de Lange — 1790 A. Mooij — 1870" H. J. Nieuwenkamp — 1830 
J. D. de Roock — 267 Mevr. E. van Schalk. 

Overleden: 1473 C. Bultman — 1249 Mr. L. J. Dijkstra — 1318 
A. Schene — 1964 G. van Velsen. 

Bedankt: 229 Mej. S. M. B. M. Passtoors. 
VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „HOL-

LANDIA", TE AMSTERDAM. Secr. A. D. Aeijelts, Nie. Maes-
straat 47 bv., Amsterdam-Z. 

Ledenvergadering op Vrijdag 24 Juni 1949, te 20.15 uur in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. De veiling wordt 
gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 330 Drunen, J. E. van, Ternatestraat 33III, 
Amsterdam-O. — 308 Janssen, G. P., Jan van Goyenkade 3, Am-
sterdamZ. 

Nieuwe leden: 214 Bisschop, F., Valkstraat 2, Badhoevedorp — 
261 Mazijk, A. van, Gerrit v. d. Veenstr. 121 bov., Amsterdam-Z. 
Voorts de candidaatleden, genoemd in het April- en Mei-nummer. 

Overleden: (Eerst nu ter kennis van het Bestuur gebracht) 246 
Haas, W. J. L. v. d. 

Bedankt: 639 Kemme, J. H. J. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 730 Osterman, A. F. W. 
Weer opnemen: 401 Schreuder, F. W., Julianapark 1, den Helder. 
UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 

U T R E C H T . Secretaris: H. G. van de Weteringh, W. de Zwijger
plantsoen 1, Utrecht. 

Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Juni a.s. des n.m. 8 uur ten 
huize van de heer Tholen. 

Ledenvergadering op Dinsdag 28 Juni a.s. des n.m. 8 uur in 
Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 
3. Ingekomen stukken en Mededelingen. 4. Tijdschriftenover
zicht door de heer Mr. J. F. Beekman. 5. Rondvraag. 6. Pauze, 
waarin Landenwedstrijd: IJsland tot 1930. 7. Veihng. 8. Verloting. 
9. Sluiting. 

Nieuwe leden. Vier candidaat-leden, vermeld in het Mei
nummer. 

Afvoeren wegens overlijden: S. v. Kooten, Amsterdam. 

Vergadering: In de maanden Juli en Augustus zal niet worden 
vei gaderd. 

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

Candidaat-lid: Jhr. E. L. Th. van der Maesen de Sombreff, 
Waldeck Pyrmontkade 147, 's-Gravenhage. 

Bedankt of om andere redenen afgevoerd: H. van Ammers, 
's-Gravenhage. 

Vergadering: Attentie s.v.p. De vergadering in Juni zal plaats 
vinden op Donderdag 30 Juni des avonds om 8 uur in Diligentia, 
Lange Voorhout 5. Agenda: 1. Opening en notulen. 2. Ingekomen 
stukken. 3. Mededelingen. 4. Ballotage. 5. Veiling. 6. Verloting. 
7. Rondvraag en sluiting, waarna gelegenheid tot onderlinge ruil. 

Zoals bekend wordt in Juli en Augustus niet vergaderd. De 
komende bijeenkomst is dus de laatste gedurende lange tijd. Komt 
allen ! 

INTERNAT. VEREENIGING „PHILATELICA", TE 's-GRA-
VENHAGE. Wnd. secr.: N . F. Hedeman, Valkenboskade 76-78, 
's-Gravenhage. 

He t doet ons een zeer groot genoegen mede te delen, dat wij 
3e Afdeling Flakkee welkom kunnen heten. De eerstvolgende 
contact-vergadering zal plaatsvinden op Zaterdag 25 Juni a.s. om 
5 uur n.m. in de zaal van de heer Jacobi te Middelharnis. 

Geroyeerd: Jl. 8 W. J. Karssen, Beekstraat 30, Elburg — Jl. 11 
J. L. A. Ham, Padweg 58, Souburg — Jl. 62 J. A. Touw, Multa-
tulistraat 42, Den Haag — Jl. 85 P. Klouwens, Bergselaan 26, Rot
terdam — 193 E. Achterhof, Bakhuizenstr. 79, Den Haag — 196 
H. J. V. d. Plaat, Hoefkade 991, Den Haag — 241 J. v. Deth, 
Molenveenweg 9, Blaricum — 259 H. H. Stein, Kl. Haag 17, 
Amersfoort — 267 W. de Raat, Sijzenlaan 12, Den Haag — 389 
Mevr. A. Heisen, p /a Kempstraat 10, Den Haag — 444 Rud. 
Robben, Kon. Wilhelminalaan 473b, Voorburg — 453 J.. N. de 
Swart, A.straat 2b, Goningen — 473 H. v. Melle, Spinplein 17, 
Breskens — 494 Jac. Peters, Heikantstraat 21, Someren (Eindh.) 
— 640 T. Tysma, Fr. v. Mierisstraat 58, Huizum (Post Leeuwar
den) — 714 Mevr. C. de Haan-Heedel, v. Weede v. Dijkveldstraat 
26, Den Haag — 864 P. M. Linthout, Wuijsterstraat 13a, Rotter
dam — 884 J. C. Ie Cointre, Meijboomlaan 4, Wassenaar — 1118 
P. Koning, Oosterstraat 50, Noordscharwoude — 1138 Mevr. J. 
Berben-Brouwers, Rijksweg Zuid 4, Reuver (L.) — 1149 N. Hum-
melman. Zoutmanstraat 2, Den Haag — 1160 C. Knijf, Janso-
niusstraat 59, Den Haag — 1171 J. A. F. de Paauw, Willemsweg 
83, Schoondijke — 1196 J. de Ruiter, Statensingel 118b, Rotter
dam — 1286 J. J. C. Buutveld, v. Reesstraat 109, Den Haag — 
1409 G. Rjabinkin, Toussaintkade 26, Den Haag — 1421 J. G. R. 
Scheublin, Amst. Veerkade 48, Den Haag — 1426 J. Elserman, 
Geldersestraat 77, Geldermalsen — 1585 H. Schenk, Druivenstraat 
67, Den Haag — 1647 D. v. d. Berg, Pr. Hendrikstraat 33, Axel 
— 1690 P. Th. R. Binda, Amsterdamsestraat 3, Scheveningen — 
1712 W. V. Dok, W. v. Oranjelaan 5, Breda — 1817 A. Th. C 
V. d. Kooy, Kerklaan 85, Rijswijk — 1948 A. C. J. de Steur, v. 
Reesstraat 22, Den Haag — 2009 J. M. Knaap, Oude Haven 
A 313, Zierikzee — 2021 Mevr. J. v. Wees-v. Mastrigt, All. Pier-
sonstraat 30d, Rotterdam — 2041 M. M. Broers, Valkenboslaan 
10a, Den Haag — 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) — 
2265 H. Akkerman, Begoniastraat 25, Heerenveen — 2298 Mej. 
M. A. E. V. de Kaay, Boekhorststraat 153b, Den Haag — 2320 
J. S. Holster, Hortusplantsoen 13, Amsterdam — 2370 L. Sohl, 
Langs de Maas 21, Maastricht — 2471 L. Vermue, Paul Gabriel-
straat 121, Den Haag — 2537 Zeereerw. heer W. Oyen, Alberti-
num, Nijmegen — 2539 H. H. J. Spiertz, Dorp 160 Neer (bij Roer
mond) — 2546 A. A. Pieterman, Traay 153c, Driebergen — 2577 
M. J. Melief, Jonge Arnoldusstraat 17, Zaandam — 2597 P. C. v. 
Holst, Bern. de Waalstraat 50, Utrecht — 2637 C. Elkhuizen, 
Smitstraat 47, Den Haag — 2833 A. J. v. Ede, Jupiterstraat 35, 
Utrecht — 3000 J. Munniks, Kerkstraat 6, Montfort (L.) — 
3066 H. Jetten, Heyenseweg 4, Gennep — 3145 F. Doorenspleet, 
Wilhelminalaan 21, Soest — 3183 J. K. de Putter, Lange Dreef 
L 59, Axel — 3185 A. A. Haartsen, A 134a, Zuiddorpe — 3214 
C. J. Prent, Redenburgstraat 10, Voorburg — 3224 A. D. J. Ge-
raets, Sumatrastraat 235, Den Haag — 3322 G. v. Hoogdalem, 
Loolaan 8, Apeldoorn — 3335 A. M. Melissen, Jachtlaan 124, 
Apeldoorn — 3385 N . M. Verboord, Heistraat C 152a, Vlijmen 
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— 3413 P. Dupondt, Scharnerweg 169b, Maastricht — 3542 A. 
Schaftenaar, Marco Polostraat 239, Amsterdam (W.) — 3581 
L. M. Caspers, Oude Delft 15, Delft — 3652 J. Broomans, Wessel-
straat 36, Den Haag — 3680 Mevr. H. J. Knottenbelt, Avenue 
du Congo 4, Brussel (België) — 3691 K. J. W. Lahr, Berkenweg 
10, Doorn — 3794 A. Dorsman, Oostenb.dw.laan 55, Voorburg 
— 3827 A. D. C. V. Stam, Pasteurstraat 336, Den Haag — 3832 
R. Barion, Tramstraat 34, Eindhoven — 4083 M. Veenekamp, 
Eendrachtstraat 9, Zwolle — 4097 C. Lijnes, Parallelweg 273, Den 
Haag — 4170 H. S. Stek, v. Houtenstraat 9b, Rotterdam — 417-. 
F. Feldheim, Hugo de Grootstraat 8bis, Utrecht — 4182 H. J. 
Ballemaker, Newtonstraat 322, Den Haag — 4189 R. Ch. Pekema, 
Akeleistraat 29, Den Haag — 4190 P. Benschop, Delftselaan 51, 
Den Haag. 

Overleden: 1568 P. J. W. C. L. v. Waasbergen — 4308 P. 
Dekker. 

Bedanken intrekken: 2716 H. Wolthuis Jr., A 176, Oosterhoge-
brug. 

Schorsing en voordracht tot royement intrekken: Jl. 77 J. W. F. 
Wischoff, v. Aerssenstraat 280, Den Haag — 38 H. N. Andriesse, 
v. Diepenburchstraat 66, Den Haag — 69 F. H. Wischoff, Jul. v. 
Stolbergplein 22, Den Haag — 142 G. Mulder, Leidsevaart 151, 
Heemstede — 987 P. C. de Vries Jr., Leidsevaart 392 zw., Haar
lem — 1377 J. A. Legerstee, Irisstraat 231, Den Haag — 1437 
R. Alkema, Hogart, Franeker — 1765 C. L. J. den Hollander, 
Parellelweg 65, Den Helder — 1791 Ir. J. J. de Wijs, Bornsestraat 
150, Hengelo (O.) — 2476 H. Berghuis, Ridderstraat 25a, Haar
lem — 2499 W. Lodder, Ger. Keilerstraat 82, Den Haag — 2627 
W. v. d. Zwan, Westduinweg 106d, Scheveningen — 2857 P. A. 
Martens, Wagenweg 216, Haarlem — 3017 H. v. d. Kamer, Oos-
tentuindorplaan 1, Haarlem — 3611 H. M. Meyer, H. de Groot
straat 18, Den Haag — 3687 F. K. A. v. Mourik, Bildersstraat 44, 
den Haag — 3825 B. de Jong, Barbarossastraat 24, Haarlem — 
3791 H. Spierenburg, Jasmijnstraat 13, Den Haag — 3972 H. H. 
de Jong, Cremerplein 17, Haarlem. 

Adres onbekend: 1696 J. Francoys, v / h Schakelstation, Oud 
Vossemeer — 2830 W. K. P. Graafhuis, v /h Reiniersz. Boulevard 
9, Soerabaya — 3348 G. A. E. Lapré, v / h Fahrenheistraat 648, 
Den Haag — 4062 O. Ringers, v / h Ambachtstraat 13, Haarlem — 
4091 Drs. J. M. Storck, v / h Oudegoedstraat 75, Deventer. 

Nieuwe leden. Afd. Hoofdbestuur: 4325 Z.K ievit, Putterweg 
74, Garderen — 4326 Sergt. Maj. H. Rol, Leg. no. 271101112 Staf 
41e Zelf St. Inf. Brigade Veldpost Cheribon. 

Afd. Aalsmeer: 52 G. v. Delden, Oudekerkerlaan 35, Amstel
veen — 133 J. L. Spaargaren, Uiterweg 293, Aalsmeer. 

Afd. Amsterdam: 116 Mevr. P. Dekker, Westerdokstraat 101, 
Amsterdam-C. 

Afd. Deventer: 864 F. Adelaar Sr., Gr. v. Burenstraat 7, De
venter — 877 G. Beek, Brinkgreverweg 41, Deventer — 878 M. J. 
Geist, Sweelinckstraat 3, Deventer — 880 Mej. Th. v. Gennep 
Luhrs tijdelijk Oranjekliniek, Oude Scheveningseweg 42-44, den 
Haag — 884 J. Kamphuis, Meente 1, Olst. 

Afd. Flakkee: 1103 F. A. Bernard (Secretaris) Chr. de Vries-
laan C 171, Middelharnis — 1118 J. P. Boekhout, Zandpad 238, 
Middelharnis — 1138 J. Dalstra, Voorstraat 16, Middelharnis — 
1149 L. Fun (penningmeester). Spuistraat E 115, Middelharnis — 
1155 C. A. Henrion-Verpoorten, Steeneweg 62, Middelharnis — 
1159 F. V. Herwijnen, Steeneweg 35, Middelharnis — 1160 D. J. 
Jacobi, Westdijk B 329, Middelharnis — 1171 M. de Jager, Voor
straat A 4, Middelharnis — 1194 R. Krijgsman, Oostdijk 128, Mid
delharnis — 1196 J. V. Leeuwen, Jul. v. Stolberglaan C 74, Mid
delharnis — 1213 J. V. Markensteijn, Kade B 341, Middelharnis — 
1216 J. Meppelink, Paul v. Weellaan, Dirksland — 1222 J. v. 
Oostende, Wilhelminastraat 3, Ooltgensplaat — 1223 C. Pape, 
Steeneweg F 89, Middelharnis — 1227 D. C. Slis, Stationsweg 48, 
Oude Tonge — 1233 Dr. G. Stoel, Staakweg, Dirksland — 1236 
J. V. d. Sloot, Voorstraat 220a, Sommelsdijk. 

Afd. Den Haag: 1585 Ir. C. J. v. Bemmel Suijck, Marlotlaan 10, 
Den Haag — 1595 T. G. Bot, v. Zeggelenlaan 369, Den Haag — 
1641 A. P. Cortenbach, Esdoornstraat 22, Den Haag — 1647 
Mevr. D. R. Cortenbach, Esdoornstraat 22, Den Haag — 1650 
W. Furda, Koningstraat 3, Den Haag — 1671 A. J. Gaal, Ceder
straat 10, Den Haag — 1675 M. Goedbloed, Jac. Catsstraat 79, 
Voorburg — 1679 A. C. Groenendaal, Teylerstraat 71, Den Haag 
— 1680 A. Th. L. v. Leeuwen, Fultonstraat 84, Den Haag — 
1690 E. C. v. d. Vijgh, v. Stolkweg 12-12a, Den Haag. 

Afd. Rotterdam-Zuid: 2002 W. J. A. F. A. Boers, Boergoense 
Vliet 35, Rotterdam — 2009 Jac. Wolf, Breeplein 6, Rotterdam. 

Afd. Vlissingen: 2525 M. ArciszewskI, Pension „Zllverpool" Ko
ningsweg, Vllssingen — 2527 F. A. FIcherouse, Duijvendrechtstraat 
13, Vlissingen — 2533 M. KorypskI, Pension „Zllverpool", Ko
ningsweg, Vlissingen — 2536 C. Rotmans, Herm. Heyermanslaan 
4, Vlissingen — 2537 J. Stevens, Vredehoflaan 2, Vlissingen. 

Afd. Walcheren: 3322 C. W. Wessel, M. H. Trompstraat 13, 
Goes. 

Afd. Zeist: Jl. 8 F. R. M. A. B. Janssen, Verl. Slotlaan 122a, 
Zeist — 3784 Dr. J. J. v. Eyle, Amersfoortseweg 15, Huis ter 
Heide (Gem. Zeist). 

Afd. Zwolle: 4189 H. A. C. Lingbeek, v. Galenstraat 17, Zwolle. 
Alle candidaat-leden, bekend gemaakt in het Mei-nummer, wer

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

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

Opgezegd per 1 Mei 1949: 350 A. J. Kerklaan — 1167 L. 
Demmenie. 

Overleden: 299 W. van Ameijde — 412 Mr. A. de Jong. 
Afvoeren: 99 W. F. Allebrandi — 1435 K. K. Dijkstra — 1128 

D. P. G. de Groot. 
Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering 

zal worden gehouden op Maandag 11 Juli a.s. in de bovenzaal van 
Café-Restaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Beigsingel 228) 
te Rotterdam-Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. Agenda: 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmededelingen. 
Ballotage candidaatleden. Voorstel tot royement van enige leden *). 
Verloting. Rondvraag. Daarna te circa 9.30 uur Veiling. Bezichti
ging van de kavels op Zaterdag 9 Juli a.s. In ons clublokaal en 
voor de aanvang van de vergadering. 

*) Het Bestuur stelt voor de navolgende leden te royeren wegens 
wanbetaling contributie: 90 A. J. E. Tops, Anjerstraat 20 2 x b, 
Rotterdam — J. 302 B. de Vries, 2e Saskladwarsstraat 13, Leeuwar
den — 734 J. P. de Klerk, Mathenesserweg 205, Rotterdam — 
817 J. Fleghaar, Berkelselaan 88a, Rotterdam — 824 J. Deen, 
Schleweg 246, Rotterdam-C — 1177 J. Hofland, v / h Zestlen-
hovensekade 58, Overschie, thans In Australië — 1185 J. H. 
Kemna, Zeilmakerstraat 40b, Rotterdam — 1331 Mevr. J. Tlepen-
Nagengast, v / h Burg. v. Esstraat 196, Pernis, thans te Curajao. 

Clubavond te Rotterdam-Zuid: De wekelijkse bijeenkomst in 
Café-Restaurant „De Gunst", Brielselaan 192 te Rotterdam-Zuid 
zal niet worden gehouden op Donderdag 23 Juni a.s., doch op 
Vrijdag 24 Juni a.s. 

Nieuwe leden: 1468 P. van den Berg, van Speijkstraat 13, Rot
terdam-C 2 — 1469 J. C. J. van Dijk, Ribeslaan 88, R'dam-N. 2 
— 1470 F. J. A. de Jongh, Oranjelaan 12, Rotterdam-O. — 
1471 M. Postema, Voorstraat 121, Brielle — 1472 Ph. J. van 
Wijk, Korhaanstraat 49c, Rotterdam-Z. 1. 

Afgevoerd per 1 Januari 1949: 740 Ph. Ziere. 
Voorstel tot royement ingetrokken: 394 G. J. H . v. d. Heijden 

— 419 J. J. van Raalj — 740 Ph. Ziere — 958 J. C. Ascherl — 
1104 L. Prins — 1260 A. v. d. Beek, allen genoemd in het 
Maandblad van April 1949. 

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

Nieuwe leden: 192 G. Scheepmaker, Hoendlepstraat 58II, Am
sterdam — 298 A. R. Proost, Mecklenburglaan 19, Postbox 70, 
Bussum. 

Overleden: 74 P. Spaander. 
Leden, die van adresveranderen, worden beleefd doch dringend 

verzocht dit door te willen geven aan het secretariaat. 
Er wordt de aandacht op gevestigd, dat, indien men als lid 

wenst te bedanken, men verplicht is dit te doen 3 maanden vóór 
het einde van het lopende kalenderjaar (zie artikel 4 van de 
Statuten). Indien zulks verzuimd wordt, dan blijft men voor het 
lopende kalenderjaar de contributie verschuldigd. Van één en 
ander gelieve U goede nota te nemen. 

In Juli en Augustus 1949 zullen er geen vergaderingen gehouden 
worden. De eerstvolgende vergadering na Juni 1949 zal plaats 
vinden In September 1949. De juiste datum zal per convocatie 
nog nader worden medegedeeld. 
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AMSTERDAMSCHE VEREN. „DE PHILATELIST". Secr.: 
K. Buiter, Marathonweg 40 hs., Amsterdam-Z., Tel. 92075. 

Ledenvergadering 5 Juli 1949; Ruilavond 21 Juni 1949 en 19 
Juli 1949. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", 
Marnixstraat 400; aanvang half achtj zaal open 7 uur. In de 
maand Augustus geen bijeenkomst. 

Nieuwe leden: Alle zeven in het Mei-nummer van het Maand
blad opgenomen candidaat-leden werden aangenomen. 

Candidaat-leden: 78 H. J. Groenewoud, Zuideinde 28, Mon-
nickendam — 89 P. O. Loonen, Waalstraat 104 III, Amsterdam-Z. 
90 J. B. Jansen, Rijksstraatweg 86, Duivendrecht — 104 G. Uiter-
wijk Winkel, IJweg 84, Zwanenburg, Haarlemmermeer — 108 B. 
Miedema, Nieuwe Niessenoortburgwal 6, Monnickendam — 110 
M. Huis in 't Veld, Willem Beukelszstraat 14, Amsterdam-O. 

Overleden: 450 Joh. v. d. Hoven. 
Bedankt: 723 L. J. Bode. 

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

Nieuwe leden: 520 E. van Binsbergen, Passavantlaan 13, Arn
hem, in gaande 1 Sept. 1949 — 521 G. G. Meenink, Jansplein 28, 
Arnhem — 522 W. O. J. Westerveld, A. v. Nieuwenoorlaan 32, 
Arnhem — 523 W. M. Oostmeijer, Karperstraat 144, Arnhem — 
524 J. Lucas, Wilgenkan 18, Arnhem. 

Bedankt: 110 J. P. van Walree — 339 D. M. Verkuijl — 243 
J. Greebe. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: Ir. K. Leendertz, Hamelakker-
laan 1, Wageningen. 

Mededelingen van het Hoofdbestuur: 
1. Wijziging Reglement op de Rondzendingen: Op 30 Mei 

1949 heeft het Hoofdbestuur enkele wijzigingen in het Reglement 
op de Rondzendingen aangebracht. Deze wijzigingen zullen de 
leden zo spoedig mogelijk toegezonden worden. 

2. Stempelgelden: Belangrijkste wijziging in het Reglement op 
de Rondzendingen is de bepaling, dat de leden binnen 3 maanden 
na beëindiging van hun lidmaatschap het in hun bezit zijnde 
nummerstempel moeten inzenden, bij verzuim daarvan vervalt 
het statiegeld ad ƒ 1,— aan de vereniging. 

3. Royement van lidmaatschap werd door het Hoofdbestuur 
op grond van art. 16 lid 2 A H R uitgesproken ten aanzien van 
Ir. K. Leenderts, Hamelakkerlaan 1 te Wageningen. 

Afdeling Arnhem: Vergadering op Woensdagavond 29 Juni te 
19.30 uur in „Central-National". 

Afdeling Ede-Wageningen: Vergadering op Woensdagavond 6 
Juli te 20 uur in „Hof van Gelderland" te Ede. In Augustus geen 
vergadering. 

Afdeling Nijmegen: In de maanden Juni en Juli geen bijeen
komsten. 

Afdeling Velp: Vergadering op Zaterdag 18 Juni te 20 uur in 
„Naeff" te Velp. In de maanden Juli en Augustus geen bijeen
komsten. 

Afdeling Zutphen: In de maanden Juli en Augustus geen bijeen
komsten. Het afdelingsreglement werd door het hoofdbestuur 
goedgekeurd. Het werkgebied der afdeling omvat de gemeenten 
Zutphen, Brummen, Gorssel en Warnsveld. De aandacht van de 
vroegere buitenleden van „De Globe" die in deze gemeenten 
wonen, wordt erop gevestigd, dat de vereniging hun in den ver
volge geen porto voor de rondzendingen meer zal vergoeden, 
waartegenover staat dat hun contributie met ingang van het 
nieuwe verenigingsjaar ƒ 1,— lager zal zijn. 

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

Nieuw lid: J. ten Boekei, Velserduinweg 186, IJmuiden-O. 
Ruilavonden op 24 Juni in Café Middeloo van de heer Gerrits 

aan de Drieh.kerkweg in Driebuis en op 8 Juli in het Patronaats
gebouw aan de Willemsbeekweg h/Zeeweg in IJmuiden-Oost. 
Daarna vacantie tot 9 September 1949. 

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

Nieuwe leden: 154 Mej. M. v. d. Heyden, Grote Looierstraat 
23, Maastricht — 191 L> A. J. Villevoye, Statensingel 170, Maas
tricht. 

Afvoeren: 60 W. Sijstermans — 81 F. Smeets — 93 G. Werne 
— 150 J. van Term — 189 H. Hensgens — 14 E. Bastiaens. 

Volgende bijeenkomsten: 27 Juni 1949 vergadering, 4 Juli 1949 
beurs, 18 Juli 1949 vergadering, telkens te 20.00 uur in café-
restaurant „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Vergaderingen: De ledenvergaderingen in de maand Juni 1949 
worden gehouden op de Vrijdagen 10 en 24 Juni 1949. Aanvang 
8 uur precies. 

De jeugdclub vergadert op dezelfde data, doch vangt om 6.30 
uur aan. 

Wegens de vacanties worden in de maanden Juli en Augustus 
1949 geen bijeenkomsten gehouden. 

Bedankt: 108 M. Schuurman. 

VER. VAN POSTSTUKKEN- EN STEMPELVERZAMELAARS 
„HET NOODSTEMPELTJE". Secr.: J. Dekker, Weesperzijde 91, 
Amsterdam-O. 

Nieuwe leden: M. Enschedé, Juliana van Stolberglaan 53, Utrecht 
— G. C. van Koert, Rubensstraat 170, Den Haag. 

Afgevoerd: M. Polak, Rotterdam-West — Mevr. D. Schuller-
Dingler, Haarlem — P. de Vries, Zaandam. 

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

Nieuwe leden: P. Noot, Korreweg 38, Groningen — R. W. Fer-
nandus, Heereweg 110, Groningen. 

Gedurende de maanden Juli en Augustus geen vergadering. 

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

Bedankt: 109 H. Soen. 
Afvoeren: 497 J. H. Kroon — 589 A. v. d. Mark — 620 C. Hin. 
Rectificatie: De in het vorige nummer vermelde royering van 

de heer J. P. Schouw vervalt. Hij heeft echter per 1-3-49 als lid 
bedankt. 

Jaarlijkse Algemene Vergadering. Donderdagavond 30 Juni 1949 
8 uur, „Lido", Houtplein, Haarlem. 

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

Nieuw lid: 96 J. R. v. d. Waaij, Lipkensstraat 22, Delft. 
Bedankt: 234 W. D. Sperling — 307 J. v. d. Flier. 

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

Verslag der vergadering van 31 Mei 1949: Het was een druk 
bezochte vergadering, die mede door de veiling, waar vele koopjes 
te halen waren, zeer geanimeerd verliep. Inzenders van kavels 
worden echter verzocht „postfrisse" zegels zoveel mogelijk zonder 
plakkers aan te bieden. 

Als lid werden afgevoerd: P. J. Schlechtriem, Spekholzerheide, 
no. 70 — J. Bonke, Heerlen, no. 39. 

Vergadering: Eerstvolgende vergadering Dinsdag 28 Juni e.k. In 
verband met dringende besprekingen worden alle leden aange
maand deze vergadering te bezoeken. Beursavond Woensdag 13 
Juli. 

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

Vergadering: 27 Juni 1949 te beginnen om 8 uur in de Réunie 
Sociëteit, Oost Haven te Gouda. 

Bedankt: P. v. Dorp. 
Geen vergaderingen: In de maanden Juli en Augustus wordt er 

geen vergadering gehouden. 
POSTZEGELVEREENIGING „HILVERSUM EN OMSTRE

KEN". Secr.: G. van den Broeck, ten Katelaan 5, Hilversum. 
Nieuwe leden: C. H. Verberne, Eemnesserweg 44, Hilversum 

— H. Palfenier, Borneolaan 4, Hilversum. 
Candidaatleden: 391 Mevr. M. Meerveld-Blessius, Larenseweg 74, 

Hilversum — 392 A. van Berkel, Emmastraat 20, Hilversum. 
Ledenvergadering: Woensdag 20 Juli a.s. te 7.30 uur n.m. in de 

O.L.B. 's-Gravelandseweg 55, Hilversum. 
Geen vergadering: In de maand Augustus geen ledenvergadering 

en geen beurs. 
Contributiebetaling gaarne op postrekening 360655 ten name 

van penn. Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", Lobeliastraat 
19, Hilversum. 
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België. / 

Het is voor mij altijd onbegrijpelijk geweest, waarom de meeste 
verzamelaars de zegels met reclameaanhang niet in hun verza
meling opnemen. Wellicht dragen de voordrukalbums hiervan de 
meeste schuld en zeker ook het algemeen gebruik van de Yvert
catalogus, die geen gewag maakt van zegels met reclame. In de 
speciaal catalogus van Frankrijk en koloniën wordt, zoals we later 
zullen zien, aan deze zegels zeer uitgebreid de aandacht geschon
ken, wel een bewijs, dat voor Franse verzamelaars het verzamelen 
van deze zegels van hun, land van groot belang wordt geacht. 

Verscheidene Hollandse verzamelaars op blanco bladen blijven 
deze zegels eveneens negeren, vermoedelijk het gevolg van het 
feit, dat deze „niet zelfstandige" verzamelaars bij de opzet van 
hun collectie „hun" Yvert slaafs volgen. Ik kan het me niet anders 
mdenken, daar ze toch de Belgische zegels met strookje: 

„Ne pas livrer Ie Dimanche. 
Niet bestellen op Zondag", steeds opnemen en de zegels zonder 

dit strookje zelfs waardeloos achten. Te meer klemt dit, daar 
bijv. aan zegels met een bijzondere reclamestempel graag een 
plaatsje in hun album wordt afgestaan. 

Mijn mening is, dat Groep II in iedere gewone en zeer zeker 
in iedere speciaalverzameling een goede figuur zal maken. In het 
volle besef, dat in de loop der tijden meerdere verzamelaars hun 
aandacht aan dit gebied zullen gaan schenken, zet ik mijn verhan
deling voort en begin ik allereerst een overzicht te geven van de 
zegels met de eerste 12 reclametypen. 

Het type, dat bij een nummer voorkomt, heb ik met een A 
aangegeven. Alle Belgische reclamezegels komen links van het 
eigenlijke zegel voor met tussenperforatie. 

Afb. 24 no. 280. Reel. II. 

Afb. 26 no. 282. Reel. V. 

» > m m m n i » n » » » » # » n » » i 

■ * — — — —  :pROÄCTions 

Afd. 27 no. 341. Reel. XI en XII. 
Verder komen voor: 

No. 401 70 e. type pp met 1 Loterie Coloniale (horizontaal). 
Koloniale Loterij (vertikaal). 

No. 420 10 c. „ rr „ 2 Postzegelverzamelaars. 
3 Philatelistes. 

No. 424 25 c. „ rr „ 4 Catalogue National. 

Afb. 25 no. 256. Reel. I en II. 
Afb. 28 no. 425 KaBe vi. 

tekst reel. t2 
Afb. 29 no. 425 404 vi. 

tekst lecl. 22 

No. 

256 
257 
279 
280 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
288b 
337 
339 
341 

Watrde 

1 fr 
1.75 fr 

5 e 
10 e 
25 c 
35 e 
40 e 
50 c 
60 c 
70 c 
75 c 
75 c 
10 e 
25 c 
75 e 

Type 

P 
P 

aa 
aa 
aa 
aa 
aa 
aa 
aa 
aa 
aa 
aa 
hh 
hh 
kk 

I 
Farranil 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
— 
A 
A 
— 
— 
— 
— 
^~' 

11 

Persil 

A 
— 
— 
A 
A 
A 
A 
— 
A 
A 
— 
— 
— 
— 

ni 
5irop__ 

ManceBU 

A 
A 
A 
— 
A 
A 
— 
A 
A 
— 
— 

— 
— 

IV 
Indan

thren 

A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 
— 
— 
— 

V 
Cachets 
Faivre 

A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

VI 
Scott pour 
vos enfants 

A 
— 

A 
A 

A 
A 
A 

^ 

VII 

Scott 
croissance 

— 
A 

A 
A 

A 
A 
A 
— 
— 

" 

VIII 
Chevron 

A 
A 

A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

I X 
Ostende 

Dover 

A 

A 
A 
A 

X 
Impercuir 

schoenzool 

A 

A 
A 
A 

XI 
Impercuir 

reclamedg 

A 

XII 
Cinescope 

A 
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No. 425 35 c. „ rr „ 5 Loterie Coloniale. 
6 Nationale Postzegel Catalogus. 
7 Radio Telefunken. 
8 Publicité Bureau de Poste. 
9 Publicité Carnets. 

10 Marbrite Revêtement. 
11 Marbrite Bekleding. 
12 Kabé Postzegelalbum. 
13 Kabé Album de Timbres P. 
14 Schaubek Postzegelalbum. 
15 Schaubek Timbres Poste. 
16 Froede Postzegelcatalogus. 
17 Froede Catalogue de Timbres P. 
18 Froede Postzegelcat. (met man). 
19 Froede Catalogue (met man). 
20 HoUandsche kaas volvet 45 %. 
21 Fromage de Hollande volvet45%. 
22 HoUandsche kaas 40 + 
23 Fromage de Hollande 40 + 

De reclame 40 + herinnert ons aan de bezettingstijd, toen we 
ons moesten tevreden stellen met de magere 20 + . 

Een grappenmaken in die dagen dichtte: 
20 + da's geen bezwaar, 
Neem maar twee plakken op elkaar. 

Velrand met golf lijnen: 

Afb. 30 no. 427 Ostende Dover reel. 26 

No. 427 70 c. type SS met 24 Loterie Coloniale (horiz.) 
Koloniale Loterij (vert.) 

25 Radio Telefunken. 
26 Ostende Dover. 

"^^vmn^rwwmmmmw^ 

..■a.A^..^^.^.w.ï.g 

1 Radio Telefunken. 
2 Epeda. 
3 Loterie Coloniale. 
4 Unifil TimbresPoste. 
5 Albums Charm. Dugnielle. 
6 Ostende Dover. 
7 Koloniale Loterij. 
8 Albums Charm. Postzegel. 

^'V,V tik 

Afb. 33 no. 480 velrand met kruislijnen reel. 1 
Velrand met kruislijntjes: 

1 Radio Telefunken. 
2 Albums Charm Timbres 
3 Philatelistes Unifil. 
4 Epeda. 
5 Ostende Dover. 

No. 528 fr 1 t y p e s s m e t : 
6 Koloniale Loterij. 

Afb. 3i no. 480 Velrand blanc reel. 4 

No. 480 75 c. type ss met blanco velrand: 
1 Radio Telefunken. 
2 Philatelistes Unifil. 
3 Epeda. 
4 Loterie Coloniale. 
5 Unifil Timbres Poste. 
6 Albums Charm. Postzegels. 
7 Koloniale Loterij. 
8 Ostende Dover. 

» n m n n i i i i i n n » » 

Afb. 32 no. 480 Velrand m. golflijnen reel. 4 

■ T'.amm' 

-"^i^: 

'mG'^ 

^ ■ . 

1 Silombra Poste Aerienne. 
2 Silombra Cat. 
3 Gisquière Yv. et Tellier. 
4 Gisquière Marcel Chalot. 
5 Catalogues Prinet. 
6 Serebrakian. 
7 Philac (Frans) 
8 Philac (Vlaams) 
9 Williame Catal. 

10 'Williame Vantes P. 
11 Paquets Hanssens (100 i 400) 
12 Hanssens (100 ä 1000) 
13 Balasse Magazine. 
14 Balasse Ventes publ. 
15 Pilules Rouges, homme. 
16 Pilules Rouges, vis. femmes. 
17 Pilules Rouges, vis. d'enf. 
18 Roode Pillen, m. 
19 Roode Pillen, vr. 
20 Roode Pillen, kind. 
21 Van Bierbeek. 
22 Galerie Reding. 
23 Romain Dury. 
24 Louis Cuelte. 
25 Waroquiers (Frans) 
26 Waroquiers (Vlaams) 
27 Celli et Tani, ach. 
28 Celli et Tani. 
29 Philatelux. 

Afb. 34 reclame nos. 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 10, 11, 4 en 13 
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Afb. 35 no. 602 

Voegen we hier nog aan toe No. 602, 5 fr + 45 fr, voor onze 
gevangenen. 

G©iP©il!CEIÜ)^i&i 
Mevrouw M. J. Baronesse van Heerdt Kolff schrijft ons het 

navolgende: 
In het April-nummer van het Ned. Maandblad voor Philatelie 

kwam een artikel voor, betreffende de expertise van twee Neder
landse postzegels op tanding, verricht (destijds) door het „Expert 
Committee" van de „Royal Philatelie Society, London". De naam 
van de schrijver is mij ontgaan, daar ik de desbetreffende blad
zijden uit het Maandblad lichtte, ze vertaalde en alles opzond naar 
de R. Ph. S.L. Ik ben n.1. verleden jaar benoemd tot correspon
derend lid voor Nederland van de R. Ph. S.L. Het was mij opge
vallen, dat de toon van het voornoemd artikel niet aangenaam 
was en ook de R. Ph. S.L. heeft daar aanstoot aan genomen. Het 
,-Expert Committee" zond mij een verweerschrift met verzoek dit 
te vertalen en U te vragen het te willen publiceren in het Maand
blad. Ik hoop, dat U het in het Juni-nummer '49 zult willen 
opnemen. 

Tot zover het schrijven van mevr. Kolff, dat wij gaarne ter 
inleiding, hoewel zonder haar voorkennis, hier plaatsen en haar 
daarbij onze dank betuigen voor de door haar genomen moeite, 
welke door ons zeer op prijs wordt gesteld. En hierbij volgt dan 
de ons toegezonden vertaling: 

Het „Expert Committee" van de Royal Philatelie Society te 
Londen, kennnis hebbende genomen van het artikel, betreffende 
twee Nederlandse postzegels, waarvoor in 1927 echtheidcertificaten 
betreffende de tanding zijn verleend door voornoemd comité, 
verzoekt om opneming van het volgende: 

Het „Expert Committee" van de Royal Philatelie Society, Lon
don, heeft nooit beweerd, dat iedere postzegel, die ter keuring 
werd voorgelegd, persoonlijk door ieder lid van het comité be
handeld werd; doch sinds de oprichting van dit comité werden 
sommige postzegels voorgelegd aan experts, die als de beste van 
hun tijd golden. In het artikel, dat in het Ned. .Maandblad voor 
Philatelie gepubliceerd werd, is niet vermeld, dat de datum op 
de certificaten 10 November 1927 is (een gewichtig punt). Bij 
het consulteren van onze archieven betreffende de nrs. 11, 502 en 
11, 503, heeft ondergetekende vastgesteld, dat deze twee postzegels 
oorspronkelijk werden voorgelegd aan wijden de heer W. Doming 
Beckton en aan ondergetekende. De heer Doming Beckton ver
klaarde in beide gevallen, dat hij geen studie van Nederlandse 
tandingen had gemaakt en geen opinie betreffende de bewuste 
postzegels wenste te geven. Ik ging nog verder en zeide, dat ik 
geen certificaten zou ondertekenen, voordat de postzegels waren 
voorgelegd aan wijlen de heer A. J. Warren. Ik geloof, dat de 
beste thans nog levende Nederlandse experts zullen moeten toe
geven, dat in 1927 de heer Warren een bekwamer autoriteit op 
het gebied van Nederlandse postzegels was, speciaal op het gebied 
van tandingen, dan experts in Nederland. 

Het was naar aanleiding van zijn mening, betreffende de echt
heid van de tandingen van de twee postzegels, dat de certificaten 
werden getekend. Het is heel wel mogelijk, dat sinds het ver
strijken van bijna vijf en twintig jaren, nieuwe feiten hebben 

VieiLEii^(SliN 
Op 9 en 10 Juni heeft te den Haag de 30e veiling plaats gehad 

van R. Boekema. Hierbij kwam een pracht gespecialiseerde collec
tie Nederland en Overzeese Gebiedsdelen ter tafel, waarvan vele 
foto's in de catalogus waren opgenomen. 

Op 11 Juni hield de Leidsche Postzegelhandel H. Lansdaal zijn 
16e veiling, alsmede een Weldadigheidsveiling voor het Zwitsers-
Nederlands Asthmafonds. 

Op 23 Juni houdt J. K. Rietdijk zijn 186e veiling, omvattende 
de nalatenschap Nederland en O.G. van wijlen de heer P. J. van 
Harderwijk, alsmede een laatste engros velling van het Beheers 
Instituut afkomstige zegels. 

Op 24 Juni a.s. zal te den Haag de 329e veiling plaats hebben 
van J. L. van Dieten's Postzegelhandel. 

Vil^YALSTfE l i ^ i l L S 
bewezen, dat de opinie, betreffende de tandingen van deze post
zegels niet juist was, doch dit vergoelijkt niet de toon van het 
artikel, opgenomen in het April-nummer 1949 van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie. Het „Expert Committee" probeert de 
philatelie te dienen naar haar beste weten; de leden van dit 
comité geven geheel belangeloos hun adviezen, in moeilijke ge
vallen worden de bekwaamste experts geraadpleegd. Het „Expert 
Committee" zou het op prijs stellen, deze feiten ter kennis van 
de Hoofdredacteur van het Ned. Maandblad voor Philatelie te 
brengen. Het is waarschijnlijk, dat Z.Ed. na deze uiteenzetting 
van de schrijver van het artikel een „amende honorable" zal 
weten te verkrijgen aan het adres van het „Expert Committee" 
van de Royal Philatelie Society, London, die zeker gerechtvaar
digd is. 

w.g. J O H N WILSON, 
Voorzitter van het Expert Committee. 

Natuurlijk stelden wij de schrijver van bedoeld artikel in de 
gelegenheid zijn visie op het bovenstaande te geven en doen wij 
nu hier volgen hetgeen hij ons daaromtrent schreef: 

Mijn artkel in het April-nummer nog eens overgelezen hebben
de, kan ik er tot mijn spijt niets onaangenaams in vinden, behalve 
dan de dure les, die de verzamelaars onder de aandacht gebracht 
wordt. Ik kan niet aannemen, dat wij op het standpunt staan, dat 
verzamelaars, die zegels kopen aan de hand van attesten, eigenlijk 
niet beter verdienen dan gedupeerd te worden, aangezien zij zelf 
niet in staat zijn de echtheid te beoordelen. 

Hier in Nederland worden zeldzame opdrukken en tandingen 
merendeels alleen met keur gekocht. Zonder keur Is een zegel in 
onbekende tanding practisch niet te plaatsen; mét keur daarentegen 
zullen de verzamelaars op een veiling tegen elkaar opbieden en 
zal zo'n zegel een aanzienlijk bedrag opbrengen. Er steekt dus m.i, 
niets in, om te waarschuwen tegen certificaten van echtheid, die 
betrekking hebben op falsificaten. 

De kwestie van de niet genoemde datum van 10 November 1927 
komt mij voor van ondergeschikt belang te zijn, want ik noemde 
immers de datum van 21 November 1927 van het derde zegel 
(tweede kolom, bovenaan van mijn artikel). Iedereen weet en wist 
dat wijlen de heer A. J. Warren de „high authori ty" was en deze 
wordt in alle 3 de certificaten genoemd. 

Het is m.i. vanzelfsprekend dat de 3 keuringen uit het zelfde 
tijdvak dateren. Men zond destijds dergelijke zegels ter keuring 
naar Londen, omdat men wist, dat de heer Warren geraadpleegd 
zou worden. Sedert de opkomst van de Bondskeuringsdienst zullen 
maar weinig Nederlandse zegels ter keuring op tandingen en op
drukken naar Londen worden opgezonden (veiling Boekema Juni 
1949 zie ik echter kavel 525: 1867 15 et type I getand 10}^—lOK 
met attest British Philatelie Association 2-1-1940). 

De naam van degene die deze zegels 11.502 en 11.503 destijds 
naar Londen ter keuring heeft opgezonden, staat natuurlijk op de 
attesten vermeld; het was kennelijk de bedoeling deze zegels, na 
ontvangst van het attest van echtheid, van de hand te doen. 
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De heer Warren was een zeer bekend verzamelaar, vooral op 
het gebied van Nederl.Indië, in welk land hij jaren lang werkzaam 
was en de schoonste collectie V.O.C., landmailportzegels, eerste 
en latere emissies, alsmede portzegels, verwierf. Hier in Holland 
achtten wij de heer Warren zeer hoog, beschouwden hem, tevens 
als ónze nestor, zeker ook als authoriteit, al bleek later, dat de 
heer Warren meerdere malen fouten maakte, die in de literatuur 
hersteld moesten worden t.o.v. Nederland bijv. de emissies 1852, 
1867, 1872, 1876. Men mag deze certificaten m.i. thans dus gerust 
op hun huidige mérite toetsen. Het is nog maar kort geleden, 
dat de heer P. C. Korteweg in dit blad een zeer belangrijk artikel 
schreef over de portzegel no. 1 van Nederland variëteit citroen-
geel-papier. Na een minutieus onderzoek zijnerzijds moest ge
concludeerd worden, dat het z.g. citroengeel papier ontstaat door 
jarenlange inwerking van vocht op het oorspronkelijke bruinach
tige papier. 

Niettemin gaf de Ned. Bond gedurende een reeks van jaren 
attesten af voor „citroengeel-papier", die thans waardeloos zijn. 

Het vorenstaande resumerende, mag men gerust aannemen, dat 
een certificaat van echtheid iets van buitengewoon belang is. Het 
Expert-Comittee tracht de philatelie naar beste weten te dienen 
en doet dat geheel belangeloos. Als keurmeester van de Rotterdam-
sche Philatelisten Vereeniging behandelde ik dit onderwerp op een 
cursus over falsificaten, waarbij het mijn bedoeling was te doen 
uitkomen, hoe voorzichtig men moet zijn met het afgeven van een 
certificaat, respect, dat een eenmaal afgegeven certificaat, nog 
geenszins een bewijs van echtheid is. Op verzoek is dit daarna in 
het Maandblad geplaatst; beide keren was dit evens belangeloos en 
trachtende de philatelie naar beste weten te dienen.. Ik meen dus 
te mogen opmerken, dat wij allen niet anders dan het beste met 
de philatelie voor hebben en dat er geen reden is om te protes
teren tegen gerechtvaardigde critiek op toestanden van 20 jaar 
geleden. Het komt mij zelfs voor, dat ik het recht daarbij geheel 
aan mijn zijde heb, in verband met de details, die de heer Wilson 
mededeelt. 

Want ik acht het standpunt van wijlen de heer Doming Beck
ton, die de Nederlandse tandingen niet kende, maar daaromtrent 
dan ook niets wenste te ondertekenen, de enige juiste houding. In 
de bovengenoemde 3 gevallen werd de opnie van wijlen de heer 
Warren gevraagd en daarna in het certificaat gezegd, dat de leden
ondertekenaren van het Expert-Committee „are of opinion" na 
raadpleging van de „high authority" dat het zegel is „genuine". Het 

Comité ging dus verder als eigen kennis, het Comité vroeg aan 
een ander wat die er van vond en verklaarde toen dat het Comité 
het zegels voor echt hield, terwijl alleen de gevraagde authoriteit 
het voor echt hield en het Comité geen eigen opinie had. De 
waarde van het certificaat werd daardoor m.i. te veel versterkt 
en ten onrechte vergroot. Het certificaat kwam immers van een 
HOOGSTAAND EN UITERST BEVOEGD COLLEGE (zoals ik 
in mijn eerste artikel het Expert-Committee bij de lezers inleidde). 

Naar mijn idee hadden de bewoordingen dezer certificaten — 
in bovenstaande gevallen dus het uitsluitend oordeel van een derde 
— beter als volgt kunnen luiden: 

„DECLARE T H A T A H I G H CONSULTED A U T H O R I T Y 
JUDGES THE STAMP GENUINE". 

Een dergelijke verklaring zou m.i. de volkomen juiste toestand 
weergeven, waardoor dus ook het Comité het oordeel van de 
geraadpleegde autoriteit niet zonder meer onderschrijft en alleen 
maar doorgeeft. Het Comité protesteert thans als gevolg van eigen 
verkeerd gekozen bewoording, want alleen de heer A. J. Warren, 
de „high authority" „was of opinion that the perforations are 
genuine". 

' Een en ander aan de welwillende vertaling van mevrouw van 
Heerdt-Kolff overlatende, vertrouwt ondergetekende, dat deze 
ingrijpende kwestie van te groot algemeen philatelistisch belang 
is, te diep op het afgeven van certificaten ingaat en absoluut geen 
persoonlijke aanval op het Expert-Committee van de Royal Phil. 
Soc. L. is, dat zij ook te Londen in haar juiste proportie begrepen 
zal worden. 

J. EIJGENRAAM. 

Naar aanleiding van het bovenstaande en na nogmaals het eerste 
artikel van de heer Eijgenraam te hebben doorgelezen, kunnen 
we niet anders zeggen, dan dat we vermenen dat van een „amende 
honorable" hier toch geen sprake behoeft te zijn, daar van onwel
willendheid hier niet is kunnen blijken, maar alleen het zuivere 
philatelistische doel heeft voorgezeten te waarschuwen om niet 
botweg af te gaan op een verklaring van de R. Ph. S. L. en dit als 
onomstotelijk te blijven handhaven, evenmin als b.v. de verkla
ringen van de Ned. Bond, welke hier en daar ook verouderd 
blijken te zijn. 

Gaarne stellen wij onze kolommen open voor verdere gedach-
tenwisseling omtrent deze aangelegenheid. 

RED. 

IHiiir U©U9 PAÏÏ ©®l^ HilNI rai^ïïSlTilMIIPilLÏÏJIË WlilLPi IHIiiii 
PSYCHO-ANALYSE VAN EEN BRIEVENGAARDER. door J. P. BOUMA. 

Op 1 April 1869 werd de eerste serie puntstempels, toentertijd 
nommerstempels geheten, op 138 postkantoren in ons land in 
gebruik gesteld. In de volgende vijf jaren kwamen er enkele nieuwe 
kantoren bij en werden enige tientallen hulpkantoren tot post
kantoor bevorderd, zelfs in zulke kleine plaatsen als Oss, Oister-
wijk. Voorschoten en de Rijp. Ja, vooral de Rijp ! Dat was toch 
•»menlijk een gat, vergeleken met de andere Noordhollandse dor-
()en. En die dorpen voelden zich dan ook danig tekort gedaan ! 
Ze hadden alleen maar een langstempeltje (Veil. Nr. 62), waarmee 
ze de postzegels op hun brieven slechts bij uitzondering mochten 
vernietigen: normaal mochten ze het netjes naast de zegel druk
ken, dan moesten ze de brieven opsturen naar het postkantoor, 
waaronder ze ressorteerden en eerst daar werd het nommerstempel 
op de postzegel gedrukt. 

' ? e l l . ï r r . 6 ^ ï k r u i s l l n g P 
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In een rebelse bui begon één der dorpen toch zijn stempel op 
ie zegels te drukken en dan liefst nog maar goed ook: tweemaal, 
kruislings over elkaar. En de anderen volgden; het is niets bij
zonders, zegels van emissie 1872 te vinden, die op deze manier 
afgestempeld zijn in Oude- of Nieuwe Niedorp, Noord- of Zuid-
Scharwoude, Oudkarspel enz. Maar Nieuwe Niedorp was nog niet 
tevreden; het was toch nog geen puntstempel ! En de beheerder 
van het hulpkantoortje vond er wat op. Een nummer had hij niet, 
maar niemand zou hem beletten, zijn brieven af te stemeplen met 
een puntstempel zonder nummer ! Alleen, hij zou niet zo gek zijn, 
er nog geld voor uit te geven ook ! Uit de lade van zijn bureau 
diepte hij het oude ouwelcachet op, dat ziin voorouders nog ge
bruikt hadden, om hun brieven te sluiten en dat nu toch niet 
meer nodig was, nu de enveloppen gegomd in de handel waren. 
In den beginne, in 1874, werd in dit gehucht het langstempeltje 
nog eerst op de zegel gedrukt en daarov.erheen, met grijszwarte 
inkt een afdruk van het cachet, om vooral te laten uitkomen, 
dat dit nieuwe „punstempel" uit Nieuwe Niedorp kwam, en 
misschien ook wel een beetje uit angst, dat er van hogerhand aan
merkingen zouden komen op de nieuwe uitvinding. Maar toen 
elke reactie hierop uitbleef, werd de man geheel „officieel", 
drukte het langstempel volgens voorschrift naast de postzegel en 
vernietigde de zegel met „zijn" puntstempel, gebruikte hiervoor 
zelfs twee jaar lang zijn eigen groenblauwe inkt, totdat hij 
in 1877 weer overging op vetzwarte inkt. Daar deze inkt 
klaarblijkelijk sterker uitvloeide en de punten dientengevolge veel 
zwaarder uitvielen dan in den beginne, zodat de vernietiging wel 
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gri jszwart . ^roeuDi.auv¥ ¥e^zwsr t 
heel erg in het oog viel, werd hij vermoedelijk nu hiervoor op 
zijn vingers getikt, tenminste, na die tijd is dit „eigengereide" 
puntstempeltje niet meer als zodanig gebruikt. 

Maar hiermee is het verhaal nog niet uit. Twee jaar lang ver
kropt de brievengaarder van Nieuwe Niedorp zijn wrok over de 
geleden nederlaag. Dan krijgt — en neemt — hij opeens weer 
zijn kans. Einde 1879 wordt begonnen aan de hulpkantoren een 
dagtekeningstempel (Veil. Nr. 54) te verstrekken, dat slechts op 
bepaalde, voorgeschreven wijze gebruikt mocht worden, in geen 
geval echter voor vernietiging van zegels. Dit laatste werd eerst 
in Augustus 1881 voor bepaalde gevallen van verzending toege
staan. En toch vernietigde reeds op 7 Mei 1880 de eigenwijze 
beheerder van Nieuwe Niedorp een zegel op één van „zijn" post
stukken met dit kleinrond-stempel en stapte zo weer uit de 

De inleider van een discussie over de vraag hoever wij dienen te 
gaan met specialiseren (Aprilnummer blz. 86 e.v.) raakt een zeer 
interessant onderwerp aan en heeft zijn inleidende artikel zó ge
steld dat er al meteen op gereageerd kan en moet worden. 

Hij stelt de vraag: Hoe ver gaan wij met specialiseren ? en 
zet uiteen dat hij uitspraken verwacht die een grens aan de mate 
van specialiseren stellen. 

Hij laat terzijde een vraag die aan deze discussie vooraf dient 
te gaan en waar hij tè gemakkelijk, met een enkele zin in de laatste 
alinea, over heen stapt. En wel deze: dient er een grens aan 
het specialiseren gesteld te worden ? 

Laat ons bij alles wat er over de philatelie gesproken en ge
schreven wordt, realiseren, dat het om een liefhebberij gaat. Daar
bij kan het nodig zijn spelregels te maken en te hanteren, doch 
deze mogen nooit het wezen ervan aantasten. Een liefhebberij moet 
haar wezen als zodanig behouden en dit is vooral, dat men er 
zijn fantasie, die in het dagelijks leven en in het beroep zo vaak 
getemd moet blijven, de vrije loop kan laten. Dit ontspannende 
element behoort tot de aard van elke „hobby". 

De philatelie is een bijzonder mooie liefhebberij, omdat zij een 
ongeteld aantal variaties biedt en dus voor zovele, verschillend 
geaarde mensen iets kan zijn. Een ieder kan er naar eigen aard 
en gesteldheid in vinden wat hem boeit. En ter zijde: dit is ook een 
der oorzaken waarom zij zich in een steeds groter wordende 
kring van beoefenaars mag verheugen. 

Ter zake. Wat is specialiseren ? Enerzijds houdt dit begrip een 
verruiming van verzamelgebied in. De specialiserende verzamelaar 
verzamelt alle, ook de kleinste, bijzonderheden. Nu is het zo, dat 
niemand de tijd, de middelen en de intellectuele capaciteit heefi 
om alle uitgiften uit de gehele wereld, tot in de kleinste bijzonder
heden te verzamelen. Terwijl hij dus aan de ene zijde zijn ver
zamelgebied, als het ware in de diepte, uitbreidt, moer hij het in 
de breedte beperken. Anderzijds houdt het begrip „specialiseien" 
dus ook een beperking in. 

Het woord is zeer gelukkig: het duidt beide kenmerken aan. De 
verzamelaar die deze wijze van verzamelen beoefent, breidt zijn 
gebied uit door alle specialiteiten op te nemen, maar hij doet dit 
slechts voor een speciaal object. 

Deze verschuiving van de breedte naar de diepte is niet alleen 
het kenmerk voor hem die meer bijzonderheden wenst en als 

hoek, waarin hij een paar jaar geleden gedrukt was, brieven, brief / 
kaarten, drukwerk, niets is daarna meer veilig voor hem: overal 
alant hij triomfantelijk zijn '~\euwe stempeltje op ! 
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Het blijkt wel, dat er nu eenmaal ten allen tijde mensen ge
weest zijn met overmatig lange tenen, en, psycho-analytisch be
keken, ligt de ziel van deze man als een open boek voor ons: 
zolang er stempels verzameld zullen worden in Nederland, zolang 
zal deze naamloze in de post-annalen bekend blijven staan, niet 
als brievengaarder, maar als de „grievenbaarder" van Nieuwe 
Niedorp. 

Naschrift. Datering enz. van het puntstempel naar gegevens van 
P. C. Korteweg (in litt.); voorlaatste alinea naar materiaal en 
gegevens van Fr. Blom en P. G. Melsert. 

gevolg daarvan zijn aantal landen klein kiest, maar ook voor hem 
die een kleiner aantal landen wenst en van lieverlee tot in de 
bijzonderheden duikt. 

Elders in dit Maandblad is — en ik meen terecht — betoogd, 
dat de beginnende verzamelaar een wereldverzameling dient aan 
te leggen. Maar zodra men enigermate vertrouwd is geraakt met 
de philatelie, zal elkeen zich meer tot het een of andere gebied 
aangetrokken voelen. Welk gebied dat is komt logisch voort uit 
de aard van de zamelaar en uit de mogelijkheden welke hem ten 
dienste staan. Belangrijk is echter dat hij zich gaat beperken. 

Het is in dit verband goed zich even te realiseren, dat er een 
groot aantal beperkingen meer is, dan men aanvankelijk zou 
menen. De mogelijkheid tot variaties is uitermate groot: er zijn 
er die alleen oude zegels verzamelen (1914 is een veelvuldig voor
komend eindpunt), andere staan daartegenover die alleen de 
nieuwe uitgiften zoeken; de beperking van slechts enkele landen 
te verzamelen is zeer algemeen; andere beperkingen zoals het type-
verzamelen en het motief-verzamelen raken de voorstellingen op 
de zegels; de luchtpost- en poststukken verzamelaars wenden zich 
tot postale uitgaven van bijzonder karakter. 

De overweldigende hoeveelheid postwaarden die er in de loop 
van een eeuw zijn uitgegeven en nog worden uitgegeven, is oorzaak 
van de noodzakelijkheid van beperking en opent tegelijk de moge
lijkheid voor elke verzamelaar zijn eigen aard in zijn verzameling 
te leggen. 

Dit persoonlijke cachet, dat wel een der beste dingen is der 
hedendaagse philatelie, moet zo sterk mogelijk kunnen ontwik
kelen. Zowel om de waarde die in het persoonlijke ligt, als om 
de bittere noodzaak wegens de overvloed van zegels waarin anders 
de meeste verzamelaars zouden verdrinken. 

Deze persoonlijke verschillen in de collecties zijn kenmerkend 
voor het moderne verzamelen. Ik zou de vraag willen stellen: 
mogen de persoonlijke verschillen alleen in de b r c d t e liggen en 
niet in de diepte ? Waarom mag een ieder niet vrij zijn in de 
diepte waarin hij met zijn verzameling wil doordringen ? De een 
zal daarbij verder wensen te gaan dan de ander: hinderen doen 
zij elkaar evenmin als zij die een ander gebied hebben gekozen. 

Dit is een negatieve beantwoording van de in het Aprilnummer 
gestelde vraag, er bestaat ook een positieve zijde aan de vrijheid 
tot specialiseren. Uit de zeer diepgaande speclaalverzamelaars 

iHi©ii ¥igî  ©ÄÄifia wu mn wicmmmm^ 
DE GRENS LIGT IN HET ABSURDE. door Jhr. G. A. DE BOSCH KEMPER. 
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komen de experts voor, die het steeds moeilijker wordende keu
ringswerk kunnen verrichten. Alleen om deze laatste grond is 
een beperking der specialisatie zelfs al funest. 

Moet er dus in het geheel geen grens liggen aan de mate van 
het specialiseren ? Zeer zeker: de algemene verzamelaar verzamelt 
alleen de „hoofdnummers" echter van zoveel mogelijk landen 

(weinig van veel dus); de speciaal verzamelaar verzamelt zoveel 
mogelijk bijzonderheden van een zo klein mogelijk gebied (veel van 
weinig dus). De grens die gesteld moet worden aan het specialiseren 
ligt daar waar het absurde gaat optreden, dat de algemene ver
zamelaar niets van alles verzamelt en de speciaalverzamelaar 
alles van niets. 

)i ËË door ir. H. J. W. REUS 

VL PERIODE VAN 1934—1947. 

Enkelvoudige druk, tanding 13)4 : 12%. 

a. Invoering. 
Het enige uiterlijke verschil tussen de zegels, die verschenen 

zijn in de periode van 1934 tot 1947 en die welke daarvoor ver
schenen zijn, wordt gevormd door de gewijzigde perforatie. 

Deze is in overeenstemming met die der frankeerzegels in 13)4 : 
12% veranderd. We vinden er dan ook geen officiële melding van 

Werd in Dec. 1933 nog een oplaag afgeleverd in de tanding 
12}4 : 12K, in Feb. 1934 treffen we de eerste aan in tanding 12>4 

TABEL VI 
Oorspronkelijk type  Uitgave 1934/'47  Enkelvoudige druk  Tanding I3V2 : I2V2 

Data van aflevering der verschillende oplagen aan de Controle 

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

Datum 
van 

aflevering 

Sept. '34 

Oct. 

Juni '35 
Juh 
Feb. '36 
Mei 
Dec. 
Nov. '37 
Jan. '39 
Jan. '40 

Aug. 
Sept. 
Mei '41 
Oct. 
Feb. '42 
Dec. 
Oct. '43 
Maart '44 
Juni 
Sept. 
Juli '45 
Jan. '46 
Sept. 
Jan. '47 
April 

1/2 Cent 

Aantal 

90600 

184800 
387400 
182800 
284800 
971400 

890600 

Per

fo

ratie 

Gr 16 

Gr 16 

Gr 16 

G r i s 

G r ' 8 

G r « 

G P s 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

D 9 

E 9 
F 9 

G 10 
H 9 
I 9 

J 9 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

ï 1 
ï 10 
ï 10 
g — 

g bl 10 
g b l 1 

g b l 1 

Knipt 

V 
V 
L 

▲ 
♦ 
T 
p 

1 Cent 

Aantal 

96800 

190600 

192200 

194400 
190400 
192000 

382600 

378800 

288000 
573200 

186600 

372000 

Per

fo

ratie 

G P s 

Gl 18 

G r "8 

G r ' 8 

Gl 18 

G l « 

Gl 18 

Gr 18 

Gr 18 

G r 18 

G P « 

G P « 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

N 9 

O 9 

P 9 

Q 9 
R 9 
S 9 

T 9 

U 9 

V 9 
W 9 

blanco 

blanco 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

^ 10 

* i o 

X 10 

^ 10 
^ 10 
^ 10 

^ 10 

o 10 

g bl 10 
g b l 1 

s — 

g — 

Knipc 

♦ 
A 

w 
l 
i 
♦ 
è 

ï 
L 

▲ 

A 
4 

2V2 Cent 

Aantal 

189400 

191600 

285000 

290200 
388200 
392800 

382000 

388400 

186400 

222600 

569200 

581600 

Per

fo

ratie 

G l " 

GP« 

Gri« 

GP« 
G r " 
G P « 

G P « 

GP« 

G r " 

Gr '« 

G l " 

G P « 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

K 9 

L 9 

M 9 

N 9 
0 9 
P 9 

Q 9 

R 9 

S 9 

T 9 

blanco 

blanco 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

^ 10 

^ 10 

^ 10 

"■J^^ 10 
Wi 10 

S ^ ' 1 0 

ï 10 

J 1 

g b l i 

'®« 10 

ffl 7/8 

g — 

Knipt 

^ 

# 
4 

V 
l 
A 

A 
i 

^^ 

♦ 
Y 
♦ 
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Feb. '34 
Oct. 

Apr. '35 

Juli 
Mei '36 
Juli 
Feb. '37 
Mei 
Nov. 
Mei '38 

Apr. '39 

Jan. '40 
Juli 
Sept. 
Feb. '41 
Oct. 
Apr. '42 
Aug. 
Sept. 
Dec, 
Juli '45 
Dec. 
Maart '46 
Juni 
Sept. 
Dec. 
Feb. '47 

3 Cent 

575800 GP« bianco 

• 

@ r O ^ 

4 Cent 

95200 

192000 

194800 

195800 

391600 

290600 

194200 

192200 

190600 

191800 

Gl " 

GP" 

GPe 

Gr'« 

G P " 

G l « 

Gl"! 

Gr^s 

I 9 

J 9 

K 9 

L 9 

M 9 

N 9 

O 9 

P 9 

Gl « , Q 9 

G l « bl.inco 

^ 10 

1^10 

^ 10 

^ 10 

^ 10 

o 10 

i 10 

1 10 

g bl 1 

g — 

« 

0 

A 
» 

1 

V 

♦ 

A 
V 

'♦ 

5 Cent 

191200 

190200 

190200 

188200 

180 WO 

193200 
393J00 

379000 

372,Ï00 

265400 
381600 
290300 
189600 

655600 

377200 
380600 
387200 

437Ó00 
1086200 

G l « 
G l « 

GP« 
G l « 

Gl « 

G r « 
Gl « 

Gl 1" 

Gri« 

G r « 
Gr '« 
G r " 
Gr^s 

G r « 

G l « 
Gl '« 
G l " 

G l " 
G l " 

J 9 
K 9 

L 9 

M 9 

N 9 

O 9 
P 9 

Q 9 

R 9 

S 9 
T 9 
U 9 
V 9 

W 9 

X 9 
blanco 
blanco 

blanco 
blanco 

^ 10 

^ 1« 

^ 10 

X 10 

"Y" 10 
«o ." ■; 

^ 10 
^ 10 

^ 10 

X 10 

1 10 

1 1 
1 10 
i 10 

i 10 

g bl 1 

® 0 
g 

g — 
s — 

Y 
A 

T 
z 
f 

^ 
♦ 
V 

z 
' ▲ 

h 
# 

f 
A 
r 
A 
L 

Y 
# 

(Deze tabel wordt voortgezet) 

: 12% nl. de 5 cent en de 12 CNT, weldra gevolgd door de 
6 C N T (Apr. '34), 10 en 15 cent en 3 en 25 C N T (Mei '34), 2K 
cent (Sept. '34), 1 en 4 cent (Oct. '34), verder volgden van de 
tot nog toe in gebruik zijnde waarden de 1 GLD (Mrt. '35), de 
20 cent (Mei '35), de 9 C N T (Juli '35), de 7 C N T (6 Nov. '37), 
de 12J4 cent (Jan. '38), de 34 cent (Mei '41), de 50 cent (Juni 
'41) en de 3 cent (in Maart '46) (Zie over deze laatste waarde 
verderop). 

Hierbij valt op te merken, dat de 50 cent nu voor het eerst 
in enkelvoudige druk werd uitgevoerd, zodat dit zegel in enkel
voudige druk niet in de tanding 1234 : 1234 bestaat. 

Voorts zijn er van de hierboven genoemde zegels bij, die voor 
het eerst weer na een lange periode werden aangemaakt. Zo bv. 
v/erd de 1 GLD niet tussen '26 en '35 en de 734 C N T niet tussen 
'26 en '37 herdrukt; de 7 C N T nieo tussen '28 en '37 en de y> 
cent en de 50 cent zelfs niet tussen '20 en '41. Bij de beschouwing 
van de oplaagcijfers tabellen VI en VII, zal men zien, dat de 
oplagen van die der voorgaande oplage zeer groot is geweest. 

Hierbij blijft het echter niet; nieuwe waarden worden nodig; 
andere overbodig. 

Op 273'35 wordt d^ 30 cent aangekondigd in DO H 196. 
„Pakketpost". Verantwoording van het port der ongefrankeer

de postpakketten. 
1. Het port verschuldigd voor postpakketten, waarvan de ver

zendingskosten ten laste van de geadresseerde worden gelaten, 
moeten voortaan door opplakking van portzegels op de adreskaart 

r 38 E worden verantwoord ter plaatse, waar thans de frankeer
zegels worden geplakt. 

2. In verband hiermede wordt een portzegel in de waarde van 
30 cent aangemaakt. 

Een eerste voorraad zal zodra mogelijk ambtshalve aan de direc
teuren worden verstrekt. Aan de kantoorhouders is opgedragen, 
enkele portzegels van 30 en 50 cent aan te vragen, voor zoveel 
het aantal op de hulpkantoren ontvangen postpakketten als hier 
bedoeld daartoe aanleiding geeft. 

Hier treffen we nu een portzegel aan, dat specifiek niet als 
strafportzegel bedoeld is. 

In 1938 wordt opruiming van de 11 C N T gehouden: DO H 
211 d.d. 303'38 deelt dit aldus mede: 

Gebleken is, dat op sommige kantoren nog portzegels van 11 
cent in voorraad zijn. 

Deze zegels worden thans buiten gebruik gesteld. In verband 
hiermede moeten alle portzegels van 11 cent, welke bij ontvangen 
van deze D O nog aanwezig zijn op de kantoren door de direc
teuren zo spoedig mogelijk worden opgezonden aan de Controleur 
te Haarlem. 

Tenslotte wordt met DO H 400 van 296'38 een 8 C N T 
portzegel in het vooruitzicht gesteld: 

Aangemaakt is een portzegel van 8 cent, dat verkrijgbaar zal 
worden gesteld. Het is blijkbaar nodig voor de heffing van port 
op ongefrankeerde briefkaarten (2 maal 4 cent). 

Nog willen we op een merkwaardig feit wijzen. In 1928 is men 
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begonnen de 3 C N T uit te geven. Hiervan zijn 14 oplagen, elkaar 
regelmatig opvolgend, verschenen, tot men in Mrt. '46 weer een 
oplaag van 3 cent het licht deed zien, waarna tot .slot een oplaag 
V0n de 3 C N T in Mrt. '47 verscheen. De herdruk van de 3 „cent" 
berust op een fout bij de afgifte van het drukmateriaal. De ver
gissing werd te laat ontdekt om haar nog tijdig (dus vóór de 
verzending van de gedrukte vellen naar de postkantoren) te 
achterhalen. 

Geven we tot slot een overzicht van de portzegels, welke bij 
de intrede van de van Krimpen portzegels in omloop waren, dan 
blijken te zijn de K, 1, 2K, 3, 4, 5, 10, 12K, 15, 20, 50 cent 
en de 3, 6, 7, 7V2, 8, 9, 12, 25 30 C N T en 1 GLD. 

Op enkele kantoren trof men van deze zegels zelfs nog zeer 
oude oplagen (zelfs in tanding 12}4 : 12/^) aan. 

Sindsdien zijn ingetrokken — zie Persbericht nr. 6896/273 van 
16 Nov. 1948, de %, 2%, 1 2 ^ cent en de 7% en 9 CNT, terwijl 
de andere waarden ongebruikt worden. 

b. Proefdrukken. 
In het Postmuseum vonden we een proef uit 1935 van de 30 

C N T , tezamen met de 25 C N T in zwart afgedrukt op één velletje. 
Bij de controle in Haarlem was van 1938 een proef aanwezig van 
de 8 C N T in zwart op een velletje, goedgekeurd. 

c. Drukvormen en zettingen. 

d. Plaatfouten. 
Hierover valt eigenlijk hetzelfde op te merken als reeds is ge

schied bij de zegels in tanding 12}^ ■ 12 K. 
Eén geval van verwisseling van de drukplaten in de drukvorm 

is nader bestudeerd. Het betreft de 50 cent, waarvan slechts 5 
oplagen in de enkelvoudige druk zijn verschenen. 

Aan de hand van secundaire plaatfouten is de verwisseling van 
de platen niet alleen vastgesteld, doch ook hoe de platen verwis
seld zijn. Schema 2 stelt dit duidelijk voor. 

Ook bij deze uitgifte zijn er vele plaatfouten en plaatfoutjes, die 
evenzeer veel werk zullen geven om ze op te sporen en vast te 
leggen. 

Bij de laatste oplaag van de 5 cent valt op te merken, dat de 
zegels 110, 120, 130, 140, 150 gedrukt schijnen van een sterk 
beschadigde vorm. 

(Wordt vervolgd). 

door Ir. H. J. W. REUS. 

In de jaren voor de oorlog placht mijn voorganger, de heer 
A. M. Benders geregeld zijn „Oud Nieuws" te plaatsen. Nu wil 
het geval, dat hij mij dezer dagen een nog niet geplaatst restant 
stuurde, waarbij ik iets over de yi cent 1876 vond, dat mij te meer 
interesseerde, daar de heer D. Hille Ris Lambers te Bennekom 
weer eens in deze materie is gedoken en iets te voorschijn heeft 
gebracht. 

Hieronder volgt nu eerst „Oud Nieuws" van Benders en daarna 
„Nieuwe vondsten ?" van Hille Ris Lambers. 

TYPL I TYPE 11 
Afb. I. 

Oud Nieuws. 
Gelijk bekend bestaat het verschil tussen de typen I en II van 

de i4 cent van 1876 in de dikte en lengte van de breukstreep. 
Aangegeven wordt, dat de dikke breukstreep van type I een 

lengte heeft van 8 Èl 834 mm, de dunne bij type II van 9 mm. Dit 
gaat niet altijd op; men vindt zegels van type I met een zeer 
dunne breukstreep, ook met een iets kortere of langere (van 7% 
tot S% mm), terwijl bij type II zegels te vinden zijn met een 
dikkere en iets kortere streep (8% mm). Het beste onderschei
dingsteken is het volgende: bij type I is bij normale zegels de top 
van de breukstreep op dezelfde hoogte als detop van de slagscha
duw van de 1; bij type II staat de top van de breukstreep 
duidelijk hoger. 

h ; M " 

i  -h '^ 

Afb. 2. 
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De proeven van de % cent vertonen een breukstreep, die nóg 
dikker is dan die van type I, en 9 mm lang. Deze werd tenslotte 
niet goedgekeurd en moest vóór de uitgifte van de zegels zelf 
verbeterd worden. Men heeft dit gedaan door zegel voor zegel de 
breukstreep „bij te werken", te verdunnen en te verkorten. De 
proef zelf was gedrukt in een blok van 50 zegels, vier van deze 
blokken werden tot een drukplaat van 200 zegels verenigd en op 
deze drukplaat vonden de 200 bijwerkingen plaats. Aan vele 
exemplaren van de K cent type I is nog goed te zien dat de 
breukstreep met de hand bewerkt is, sommige zijn zeer onregel
matig geworden, met dunne en dikke plekken, en ook zijn er 
dunne strepen bij, die sterk aan type II doen denken. In theorie 
m.oet het dus mogelijk zijn, aan de breukstreep alleen 200 ver
schillende zegels van % cent type I te onderscheiden; in de prak
tijk echter zijn er natuurlijk veel strepen, die onderling practisch 
niet verschillen. 

Na enige jaren werd type II in gebruik genomen, met een ge
lijkmatige lange en dunne breukstreep. Ook van dit type werden 
blokken van 50 zegels vervaardigd (telkens 5 horizontale rijen van 
10 zegels). 

Bij het samenstellen van de drukvormen van 200 cliché's, 
waarvan de zegels zelf gedrukt moesten worden, is het nu meer
malen voorgekomen dat men zowel blokken van 50 zegels van 
type I als van type II nam, waardoor dus op één vel zegels van 
beide typen voorkomen, telkens bij 50 zegels tegelijk. Het is 
duidelijk, dat er dus verticale paren gevonden kunnen worden, 
waarop het ene zegel type I is, het andere type II. Ook is het 
duidelijk, dat horizontale paren met zegels van beide typen niet 
kunnen voorkomen. 

Hoe de verschillende drukplaten er in de loop van de jaren 
1876—1899 moeten hebben uitgezien, is door een zeer interessante 
publicatie van de heer A. van der Wiel bekend geworden. Hij 
verdeelde een zeer groot aantal zegels van ]4 cent over verschil
lende perioden, aan de hand van de afstempelingen, en vond 
ongeveer de volgende verhoudingen: 

ICO'/o type L 
7iV„ type I, 

lOOVo type I. 
7 5 % type I, 
50% type I, . _ , _ 
IS'U type I, 75»/» type II 

100»/» type II 
2 5 % type I, 75% type H 

lOQO/o type II 
Uit dit lijstje is dus gemakkelijk na te gaan, hoe de drukvormen 

in bepaalde jaren waren samengesteld; b.v. in het tijdvak Juli 
'83—April '84 moet de vorm bestaan hebben uit 3 blokken in 
type I en 1 blok in type II. 

Lezers, die meer van dit interessante zegel willen weten, wor
den verwezen naar De Philatelist, waaraan ik het bovenstaande 
ock ontleend heb, en wel de artikelen van A. van der Wiel (1933, 
blz. 83 en 112), P. C. Korteweg (1933, blz. 249) en J. van Woerden 
(1935, blz. 222 en 259). 

A. M. B. 

Nieuwe Vondsten ? 
Stellig is de % cent 1876 een der meest interessante postzegels 

van Nederland. Hier volgen enige kwesties, die ten dele nog niet 
in de tijdschriften werden besproken. 
1. Hoeveel verschillende zegelbeelden typen I bestaan er ? 

' Volgens het voorgaande artikel zijn er 200 zegelbeelden type I. 
Dit is zeker niet juist: Er zijn er meer. De studie der secun
daire plaatfouten door van der Wiel leert, dat tweemaal ge
durende de gebruiksperiode bepaalde groepen plaatfouten ver
dwijnen, terwijl nieuwe optreden. Dit wijst op het buiten 
gebruik stellen van minstens 1 blok van 50 zegels en het in 
gebruik nemen van een ander, tot dan toe niet gebruikt blok. 
Dit is dan minstens tweemaal geschied, het laatst in 1888. 
Men komt zo tot minstens 6 blokken van 50 zegels elk, nl. 
de 4 oorspronkelijke van 1876 en minstens 2 latere, of wel 
6 maal 50 is gelijk 300 zegelbeelden minimaal. 

2. Hoe onderscheidt men type I en II ? 
Lengtemetingen der breukstreep geven geen zeker resultaat. 

L 76 
X. 81 
IV. 82 
VIL 83 
V. 84 
III. 86 
XI. 87 
VL 88 

'92 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

LX. 81 
IV. 82 
VIL 83 
IV. 84 
n. 86 
XL 87 
VL 88 
XIL 91 

'99 

25«/o type II 

25'/o type II 
50»/» type II 

Daar de breukstreeplengte der proeven 9 mm bedraagt, kan 
men bij type I dus theoretisch alle breukstreeplengten tot die 
maat verwachten. Het in het voorgaande artikel geciteerde 
kenmerk, nl. gelijke hoogte van de top der slagschaduw van 
het cijfer 1 en de top der breukstreep gaat, zoals van der Wiel 
terecht zegt, slechts voor „normale" zegels in type I op, dus 
slechts voor zegels met breukstrepen tot 8% mm, natuurlijk 
niet bij die met langere breukstrepen. Wat dit betreft, kan 
men minstens zo goed meten. 
De dikte der breukstreep op zichzelf is ook geen afdoende 
kenmerk. Soms is er met veel vaardigheid bijgestoken, zodat 
dunne en lange breukstrepen van type I zijn ontstaan. Daar 
bovendien in 1890/91 een oplaag van type II werd uitgegeven, 
waarbij vrij veel dubbeldrukken voorkomen met twee breuk
strepen stijf tegen elkaar aan, zodat ze treffend op type I 
lijken, is ook het kenmerk der dikte van de breukbreuk niet 
erg belangrijk. 
Hoe onderscheidt men de typen nu wel ? 

a. Daar type II pas in 1881 optreedt zijn alle zegels met 
oudere afstempelingen beslist van type I. Even zeker zijn 
alle zegels „in nieuwe kleuren" type II. 

b. Beide typen hebben primaire plaatfouten, fouten die inhae
rent zijn aan het moedercliché, waarvan de blokken van 
50 zegelbeelden werden vervaardigd. 
Daar ieder type een eigen moedercliché heeft, hebben beide 
ook geen primaire plaatfouten gemeen. Deze fouten vindt 
men dus in alle oplagen in hetzelfde percentage terug. Wij 
kennen 7 primaire fouten van type I en 13 van type II, 
zodat 14 % van type I en 26 »/o van type II door primaire 
plaatfouten met volstrekte zekerheid herkenbaar is. 

c. De breukstreep der groepen is, zoals de figuur toont, aan 
beide uiteinden recht afgesneden en dat is voor dit verhaal 
belangrijk. Bij alle ons bekende exemplaren van type I is 
tenminste één der beide uiteinden der breukstreep recht 
afgesneden, zoals men van het bijsteken kan verwachten. 
Bij type II zijn beide uiteinden der breukstreep óf regel
matig afgerond, óf spits. Dit laatste kenmerk beschouwen 
wij als het meest bruikbare voor het onderscheiden van 
zegels zonder primaire plaatfouten. 

3. Komen type I en II niet in horizontale samenhang voor ? 
Verticale paren van beide typen komen bij alle tandingen van 
1881 tot 1891 voor. De verklaring hiervan wordt in het voor
gaande artikel gegeven. Het is evenwel wat veel gezegd, dat 
daarom geen horizontaal samenhangende paren type I en II 
kunnen voorkomen. 
De heer van der Wiel, wiens brillante werk over de emissie 
1876 iemand de moed ontneemt met hem van mening te ver
schillen, gelooft niet in het bestaan van horizontaal samen
hangende paartjes der beide typen. Dit lijkt dan ook verre
gaand onwaarschijnlijk. 
Onlangs evenwel kwam uit een pakje yi cent zegels van 1888/ 
'89 dat we kochten, een aantal paartjes te voorschijn, waarbij 
het hier afgebeelde. 

-'■'••-'■^—.^.„^^.^ 

Afb. 3. 

Het rechter zegel is een zeer karakteristiek exemplaar van type 
IL De breukstreep is uiterst dun, aan beide einden regelmatig 
gerond en 9 mm lang. Bovendien heeft het zegel een karakteris
tieke secundaire plaatfout van type II, nl. een blokvormig ver
dikte rechter onderhoek. De identiteit van dit zegel staat buiten 
kijf. 
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Het linker zegel evenwel heeft een belangrijk dikkere breuk-
streep met beide uiteinden recht afgestoken, lengte 834 mm. Het 
zegel vertoont geen karakteristieke plaatfouten. Volgens alle 
maatstaven, ook die der slagschauwen is het linker zegel type I. 

Hier is dus een horizontaal paartje type I en type II. 
Dit paartje werd aan de heer van der Wiel gestuurd, die zo 

vriendelijk was zijn oordeel te geven. Hij betwijfelde of het linker 
zegel type I was, daar hij in zijn materiaal geen exemplaar van 
type I kon vinden met zo een dunne breukstreep. Hij achtte het 
met onmogelijk, dat ook het linkerzegel tot type II behoorde, met 
dan wel niet alleen verkorte (beschadigde ?), maar ook verdikte 
breukstreep. Dit argument kon ons niet geheel overtuigen. Uit 
hetzelfde pakje nl. waaruit het afgebeelde paartje kwam, kwamen 
pog twee paartjes met even dikke (dunne) breukstreep als het 
linker zegel; lengte der breukstrepen 8%—8% rnm. Volgens ons 
behoren deze zegels tot type I. Is daarentegen de opinie van de 
heer van der Wiel wèl juist, dan is daarmee ook iedere mogelijk
heid type I en II, (voor zover niet voorzien van primaire plaat
fouten) te onderscheiden definitief uitgesloten. 

Wij menen evenwel te mogen aannemen dat type I en II objec
tief wel degelijk onderscheiden kunnen worden. 

Hoe het voorkomen van dit horizontale paartje te verklaren ? 
Wij vermoeden, dat in een 50-zegelblok van het ene type een 
stuk van een blok of wat theoretisch mogelijk is losse cliché's van 
het andere type zijn ingezet ter vervanging van beschadigde zegel-
beelden. Technisch is dit procédé bij hoogdruk-cliché's niet moei
lijk, en het is ook bekend van oudere emissies in boekdruk, zoals 
de heer van der Wiel ons mededeelde. 

Verdere studie aan andere paartjes uit deze tijd zal misschien 
meer licht op deze kwestie werpen, zodat we voorlopig ieder 
lezer aanraden alle paartjes van deze zegels uit de jaren 1881— 
1891 met grote nauwkeurigheid te onderzoeken. In het bijzonder 
moet hierbij worden gelet op horizontale paartjes waarvan het 
rechter zegel aan de rechter onderhoek een verdikking, ongeveer 
even dik als de zijlijn vertoont. 

D. H. R. L. 

IP.ÏÏ.ÏÏ. 
NIEUWE HOOFDDIRECTEUR P.T.T. 

Met ingang van 1 Juni a.s. is als opvolger van de afgetreden 
Hoofddirecteur, de heer W. R. van Goor, benoemd de heer F. A. 
Hofman, voordien Hoofd van de Afdeling Posterijen ten Hoofd-
besture. 

De heer Hofman, geboren op 7 Juni 1896, trad op 1 Januari 
1916 als surnumerair in dienst van het Staatsbedrijf der P.T.T. Na 
voltooide studie begon op 1 April 1919 zijn loopbaan in de hogere 
rangen. Hij was op verschillende standplaatsen in verscheidene 
functies werkzaam, o.m. als directeur en op een inspectiebureel, 
waardoor hij met de practische dienst grondig vertrouwd raakte. 
In 1933 volgde zijn detachering bij de afdeling Posterijen van het 
Hoofdbestuur, waar de heer Hofman sindsdien werkzaam is 
gebleven en een rijpe ervaring heeft opgedaan. 

Het prettige contact, dat we met de heer Hofman, als eerste 
medewerker van de heer van Goor, steeds mochten hebben. Is een 
waarborg, dat ook in de toekomst op een aangename wijze zal 
worden samengewerkt en dat de nieuwe Hoofddirecteur voor de 
belangen van de philatelie een open oog zal hebben. 

H. J. W. R. 

DINI©ËI©INIPili^ SirUJIBCî ilJI 
Zeer geachte Fleer Hoofdredacteur, 

In de laatste nummers van ons Maandblad is bij herhaling ge
schreven over de vraag: ,,Is de philatelie ziek ?" In het algemeen 
is deze vraag met een nadrukkelijk „neen" beantwoord, al waren 
er dan wel enkele aanmerkingen. 

Wilt U aan een onbekende liefhebber van postzegels die wel-is-
waar bijna 60 jaren „aan postzegels gedaan" heeft, maar zich, 
gezien in het licht der ver doorgevoerde specialisatie, nauwelijks 
meer verzamelaar waagt te noemen veroorloven over deze vraag 
iets te zeggen ? 

Met uw verlof dan, het volgende: 
Verzamelen is een, sommige mensen ingeboren, neiging om 

dingen, die hun belangstelling hebben gewekt, te bewaren, te 
rangschikken en te bestuderen. Er moet dus in het verzamel-object 
iets zijn, dat belangstelling wekt, m.a.w. interessant is. Dat geldt 
voor alle verzamelingen; het te verzamelen object moet iets te 
vertellen hebben. Naast deze neiging, die, wanneer zij bevredigd 
wordt, tot een hartstocht kan uitgroeien, verschijnt, helaas maar 
al te vaak, een ander motief n.1. de begeerte naar gewin. Deze 
twee neigingen te scheiden lijkt mij niet mogelijk. Maar, indien 
de vraag gesteld wordt: „is de philatelie ziek ?" dan is, naar mijn 
mening het antwoord, dat de gezondheid der liefhebberij meer 
en meer bedreigd is door de vraag naar de geldswaarde, die, op 
de voorgrond gesteld wordende, de liefhebberij berooft van haar 
grote charme, de belangstelling voor het object zelf. 

Waarom ben ik als jongen van 10 jaar, omstreeks 1890 begon
nen postzegels te ,,sparen"? Omdat ze mij iets te vertellen hadden. 
En waarom verzamel ik in 1949 nog altijd ? Omdat ook nu nog 
de postzegels spreken. Maar het is helaas in héél veel gevallen niet 
meer het zelfde wat zij zeggen. 

Eertijds spraken zij van verre landen, zij hadden lange reizen 
gemaakt, eer ze in mijn album belanddden, zij spraken van poli
tieke gebeurtenissen; ik wist, wat er in Frankrijk geschied was, 
doordat ik de postzegels in hun chronologische volgorde had 
bestudeerd; eerst de Republiek, dan de republiek met de ongelau
werde Napoleonskop, dan de Empire met dito, dan de gelauwerde 
Napoleon, de Bordeaux-uitgifte weer met de Republiek; geschie
denis in optima forma ! En de oud-Duitse staten, Thurn & Taxis, 
Lombardije-Venetië enz. Dat was er nog allemaal volop, toen 
ik begon. E n . . . . alles was er gebruikt, echt over de post ge
lopen, elk zegel had dienst gedaan, dienst, waarvoor het bestemd 
en gemaakt was. Het was een levend individu ! 

ik herinner mij nog de afkeer, die men had toen een onder
nemend Amerikaan, Seebeck heette hij, meen ik, aan de Zuid-
Amerikaanse staten elk jaar gratis nieuwe serie's zegels ter be
schikking stelde, en de onverkochte elk jaar weer terugkreeg, om 
ze aan de verzamelaars te slijten. Men lustte ze niet; men voelde 
de aanslag, die hierdoor gepleegd werd op de portemonnaie der 
verzamelaars en wees die speculatie af. De zegels misten immers, 
wat voor de verzamelaar van die jaren het essentiële was, de 
authenticiteit van hun postale noodzakelijkheid en hun werkelijk 
postaal gebruik. Ze waren gemaakt, hoofdzakelijk voor de ver
koop, slechts secundair voor frankering. 

Deze zin voor het waarachtige doel van de postzegel zijn wij, 
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helaas, kwijt geraakt. Dit is de ziekte der philatelie ! Het is een 
besmetting, waaraan slechts weinigen weerstand bieden, omdat 
die kleurige plaatjes zo verleidelijk zijn. Als landjes als Liechten
stein, Monaco, San Marino met een uiteraard minime behoefte 
aan frankeerzegels, voortdurend kleurige prentjes met hoge nomi
nale waarde op de markt brengen, om de makke schapen, die zich 
Philatelisten noemen, van hun wol te ontdoen, dan is dat voor 
de oudere verzamelaar geen philatelie meer, maar misbruik van 
vertrouwen en van souvereiniteit. Hetzelfde geldt m.i. voor de 
'.otaal overbodige uitgaven van België en Frankrijk met toeslag 
voor alle mogelijke philantropische en culturele doeleinden, uit
gaven, die postaal zo goed als nooit gebruikt worden en slechts 
handelswaar zijn voor de administratie, die ze uitgeeft, en voor 
de postzegelhandel, die ze gretig inslaat, exposeert en verkoopt. 

Het schijnt niet mogelijk, dat de serieuze philatelisten, die post-
waarden verzamelen, zich tegen deze praktijken verzetten, ten 
minste niet als aaneengesloten organisatie. Natuurlijk kan men 
individueel zich onthouden, maar er schijnen altijd nog genoeg 
mensen te zijn, die deze producten (vooral postfris en zonder 
plakkertjes !) kopen, om het bedrijf lucratief te maken. 

Natuurlijk zijn deze zegels meestal van mooie tekening en 
druktechnische uitvoering, maar goede stadsgezichten of repro
ducties van beroemde schilderijen zijn zeker goedkoper te krijgen 
en in groter formaat dan op deze altijd maar kleine en dure 
prentjes. 

Nu nog een ander kapittel: 
Ik schreef reeds, dat het verzamelobject interessant moet zijn, 

iets moet hebben te vertellen. De meeste portzegels zijn in dit 
opzicht eigenlijk geen verzamelobject; zij hebben niets wat onze 
kennis omtrent wereld en mensheid vermeerdert. Ik heb mij er 
dan ook nooit toe aangetrokken gevoeld, de portzegels naar 
typen en tandingen te verzamelen, omdat de daarbij optredende 
verschillen onbedoeld zijn ontstaan en dus niets van enige bete
kenis vertolken. Hetgeen natuurlijk niet wegneemt, dat 'deze 
geduldpuzzle voor sommigen wel attractie kan bezitten. Alleen, 
wanneer de tanding van een zegel beslissend kan zijn óf voor de 
echtheid, óf voor h§t tijdstip van uitgifte is zij van belang, wat 
mij betreft ten minste, en de aanschaffing van een nieuwe per-
foreermachine bij de fabricatie is dat niet. Ik vraag mij dan ook 
af, welke positieve geestelijke winst er behaald wordt bij studies 
als deze. 

Gaat men hierbij werkelijk niet al te diep in op onbelangrijke 
en toevallige details ? 

Iets dergelijks gevoel ik voor het „platen" van onze uitgave 
1852. Dat men technisch toen nog niet zo ver was als nu en 
dus nog geen volkomen homogeen vel zegels kon produceren, is 
nóch nieuw, nóch belangrijk. Dat een enkeling, die over veel 
materiaal uit die oude dagen beschikt, zich er toe aangetrokken 
voelt, om eens een oorspronkelijke rangschikking weer op te bou
wen, is volkomen begrijpelijk, maar het is een philatelistisch 
geduldspel, een puzzle oplossen. Dat men overigens daardoor aan 
duizenden mede-philatelisten het materiaal onthoudt om ook een 
eigen collectie Nederland mee te beginnen, deert de „platers" 
niet. De No. 1 Nederland, die ik als schooljongen voor 5 et kon 
krijgen, kost nu ƒ 8,—. Ik zou dat alles kunnen appreciëren, als 
er positieve vermeerdering van kennis uit voortsproot, maar die 
is hoogst bescheiden. Het kwaad, dat deze zegels, hoewel vol
doende aanwezig, onbereikbaar zijn voor de gemiddelde verzame
laar, is véél groter. 

Een ander ziektesymptoom is de overdreven eis, die aan de 
kwaliteit gesteld wordt. Ik acht het veel belangrijker dat het 
zegelbeeld, door een niet al te zware afstempeling, duidelijk blijft 
spreken, dan dat een hoektandje ontbreekt. Ook ik let op kwali
teit, ik wijs al te zwaar gestempelde, slecht gecentreerde, defecte 
exemplaren onverbiddelijk uit mijn collectie en ik vernietig ze, 
om er geen anderen mee op te schepen, maar ik val ook niet 
over een korter tandje en een vouwtje, zeker niet bij een zegel, 
dat dienst heeft gedaan. 

Ziehier, geachte heer Hoofdredacteur, de opinie van een oud 
man over de gezondheid der philatelie. Zij is gezond, maar wordt 
geschaad door overdrijving. En overdrijving is altijd schadelijk. 
De gulden middenweg houden ! 

Met beleefde dank voor de plaatsing. 
Hoogachtend, 

SENEX. 

Mijnheer, 
Als abonné op Uw blad roep ik gaarne Uw hulp in ter oplossing 

van een bestaande verwarrende toestand en verzoek, zo mogelijk, 
openbare behandeling, daar m.i. iedere bona fide verzamelaar 
gebaat zou zijn door een definitieve uitspraak. 

Als gezagvoerder grote stoomvaart, permanent gevestigd in de 
U.S.A. en postzegelverzamelaar van Nederland en O.G. kan ik 
niet ontkomen aan een indruk van tendentieuse voorlichting in 
Nederlandse vakbladen. 

Laat ik aanhalen Uw artikel in de Maart Philatelie onder ru
briek „Repoeblik Indonesia" hetwelk U wel „zonder commentaar" 
doorgeeft, maar dat desniettemin een ruïneus effect kan sorteren. 
De passage er in: „de zegels waren gedrukt in Wenen, maar zijn 
nooit als zodanig gebruikt" is m.i. bezijden de waarheid, daar hier 
in New York deze zegels worden verkocht met het poststempel 
Kota Radjah op Sumatra. 

In Uw April aflevering onder de rubriek: „Bnef uit Londen" 
luidt één der eindregels: „Ook deze waren een volkomen zwendel 
en slaagden er niet in de meerderheid van de verzamelaars in te 
pikken". Wel refereert U hierbij aan de Azad Hind zegels, maar 
het artikel vangt desniettemin aan met: „Commentaar op de In
donesische etiketten". Een fantastische story wordt opgedist om 
eventueel ook bona fide verzamelaars angstig te maken om legale 
uitgiften van Indonesia te kopen. 

Op blz. 88 onder de rubriek „Ter bescherming" en hoofd: 
„Zogenaamd Repoeblik Indonesia postzegels" eindigt Uw artikel 
met: „Wij behoeven onze lezers in deze zeker geen advies te 
geven". Dit is een insinuatie. 

Ik kan helaas uit al Uw artikelen geen directe en uiteindelijke 
beslissing distilleren omtrent wat erkend goede zegels zijn en wat 
niet en hebben bona fide verzamelaars m.i. recht er op om dit 
te weten; ook of eventueel op dit moment nog niet officieel 
erkende zegels straks een redelijke kans hebben wel erkend te 
zullen worden en als zodanig in een catalogus registrering zullen 
vinden en geprijsd komen te staan. 

Als abonné op de Haagsche Post (alom bekend voor waarheids
zin) tref ik op blz. 3 van de 7e Mei 1949 editie een artikel: 
„Indonesische grootheidswaanzin" en begint dit met: „Even voor 
dat Nederlandse troepen zich over Java stortten, liet Djokja prach
tige postzegels der „Repoeblik Indonesia" drukken. Het artikel 
eindigt: „Aangezien slechts een kleine hoeveelheid van deze zegels 
werd gebruikt, krijgen zij door hun zeldzaamheid een grote waar
de". — Dus zijn het wel officieel erkende postzegels en zijn ze 
wel degelijk gebruikt. 

Aangezien het eerder In de posthandel voorkwam, dat postzegels, 
die voorlopig werden genegeerd of becritiseerd later kolossaal hoog 
geprijsd In catalogi voorkwamen, wordt het m.i. nu, na alle gesol 
met begrippen Indonesia, hoog tijd, dat een eventuele koehandel 
in de kiem wordt gesmoord. 

Een résumé totale opgave van erkende uitgiften N.O.-Indië / 
opdrukken Indonesia en Repoeblik Indonesia zou een gunstige 
leidraad zijn voor elke bonafide verzamelaar, die noch In Neder
land noch elders een juiste opgave kan krijgen van alle latere 
uitgiften, welke officieel erkend worden of anderszins. 

Mijn standpunt als verzamelaar is: „Blijf verre van alle politleke-
of andere beïnfluencerende tendenzen". De doorsnee verzamelaar 
heeft toch als devies: „Laat ik mij laten lelden door duidelijke 
officiële voorlichting door erkende — en daardoor toonaangevende 
organen, opdat ik geen goed geld verkwist met mijn eerlijk 
trachten mijn verzameling up tot date te houden. 

De bedoeling van dit schrijven is alleen een oplossing te vinden 
voor een verwarde toestand. Let's' play flair. Geef ons ronde 
Hollandse taal zonder omwegen en los van alle mogelijke franje. 

Bij voorbaat dank ik U voor de te nemen moeite. Openbare 
behandeling zal iedere verzamelaar ten goede komen en de chaos 
vereist m.i. spoed. 

Hoogachtend, 
New York, 24 Mei 1949. C. J. BRUIN. 

De redactie heeft gaarne een plaatsje Ingeruimd voor boven
staand „Ingezonden stuk", aangezien zij niet de schijn willen wek
ken „aan politiek te doen", en dat wel degelijk de woorden van 
Inzender door haar worden onderschreven: „Blijf verre van alle 
politieke- of andere beïnfluencerende tendenzen". De redactie ge
looft dan ook niet aanleiding te hebben gegeven tot zulk een 
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vermoeden, immers werd reeds meermalen melding gemaakt van 
uitgiften van de Repoeblik Indonesia. Maar dat is heel iets anders 
als hetgeen thans is geschied en waarvoor wij vermeenden de ver
zamelaars te moeten waarschuwen, n.1. de uitgifte van vele zegels 
waarvan de postale noodzaak verre is te zoeken, door een 
regering(?) buiten het land en met grote hoeveelheden op de bui
tenlandse markt gebracht als geldmakerij. Dit slaat dus niet op 
alle reeds vroeger door de republiek uitgegeven zegels, maar wél 
op deze in Amerika op de philatelisten losgelaten uitgifte. Ook 
al zijn sommige van deze zegels „echt" gebruikt, die dan wel 
philatelistische waarde kunnen hebben, dan maakt dit de zaak niet 
goed en blijven de overige op bovenbedoelde wijze op de markt 
gebrachte zegels niet veel meer dan „plakplaatjes" waarvoor het 
zonde is veel geld uit te geven. En daartegen mag ons blad toch 
zeker wel te velde trekken. 

Of het mogelijk is een volledig overzicht te geven van alle 
„erkende" uitgiften als in het stuk bedoeld, is een vraag welke de 
redactie gaarne voorlegt aan haar redacteur O.G. 

De directeur van het Nederlandsche Postumuseum verzoekt ons 
mede te delen, dat de huidige tentoonstelling in dit museum, die 
in het bijzonder aan de postzegelkunde is gewijd en o.m. een his
torische afdeling bevat, welke de ontwikkeling van de verschillende 
soorten van postzegels laat zien, in de nazomer door een andere 
opstelling zal worden vervangen. Met moet er rekening mede hou
den, dat men na 22 Augustus a.s. deze bijzonderheden dus voor
lopig niet meer zal kunnen zien. 

Na hetgeen wij reeds hierover in ons blad schreven achten wij 
het noodzakelijk de philateKsten, welke deze tentoonstelling nog 
niet bezochten, nog eens extra op het hart te drukken toch vooral 
deze mooie gelegenheid om hun philatelistische kennis te verrui
men niet ongebruikt voorbij te laten gaan. 

Tevens wordt ons door de P.T.T. bericht, dat deze dienst in 
samenwerking met het Nederlandsche Postumuseum deelnam aan 
de tentoonstelling welke van 1—12 Juni in het „Grand-Palais" 
te Parijs werd gehouden ter herdenking van het 100-jarig bestaan 
van de Franse postzegel (CITEX) terwijl die zelfde inzending ook 
zal worden getoond in het Paleis van Schone Kunsten te Brussel 
van 1—10 Juli a.s. ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van 
de uitgifte der eerste Belgische postzegels (BEPITEC). 

©OËi^Wi^l^ilJI * fflllPSCIHÎ DlFfiil 
HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDE. UITGAVE 

VEREIN H A N D B U C H DER BRIEFMARKENKUNDE E.V. 
DEEL, 13, 14—15 EN 16—17. BERLIN C 2. BRUDERSTR. 13. 

Van dit alom bekend en geprezen handboek verschenen weer 
5 afleveringen in 3 deeltjes. Het laatste deel in vergroot formaat 
en daardoor nog meer het aanzien van een handboek verkrijgende. 

Deel 13 zet de behandeling van Iran voort, evenals deel 14—15 
waarin echter achteraan nog een aanvulling is opgenomen op 
enkele landen. 

Deel 16—17 behandelt Luxemburg en is voor de vele verzame
laars van dit gebied ook in ons land een pracht handleiding. Toch 
vermenen we een opmerking te mogen maken op het vermelde 
op blz. 25, waar melding wordt gemaakt van de foutdruk Un 
Pranc i.p.v. Un Franc. Hier wordt n.1. vermeld dat er geen 
onderscheidsmogelijkheid is om de 18 werkelijk door de post uit
gegeven stukken te onderscheiden van de stukken die door de post 
zijn uitgenomen uit de vellen en waarvan er toch enkele in de 
handel blijken te zijn geraakt. Naar wij vermenen is het handboek 
hier niet volledig, immers het vermeldt niet dat de post de fout-
drukken uit de vellen verwijderde door deze er „uit te snijden" en 
dit maakt juist een onderscheiding mogelijk, daar de gewoon 
verkochte zegels uitgescheurd en niet uitgesneden zijn, iets wat 
aan de tanding zeker is waar te nemen. Voor de specialiserende 
verzamelaars behoeven deze boeken zeker geen verdere aanbe
veling. 

EEN GOEDE POSTFRIS-PLAKKER. 
(Een nieuwe vinding). 

Onder bovenstaande titel namen we in het Maart-nummer van 
1948 het een en ander op over een nieuwe vinding op het gebied 
van de plakkers. Het zag er toen naar uit, dat ze spoedig ver 
krijgbaar zouden zijn. Technische moeilijkheden met de machines 
zijn er oorzaak van geweest, dat ze eerst nu op de markt zullen 
komen. Inmiddels is het aantal soorten uitgebreid tot drie plus een 
hanger. 

De eerste assortimentsdozen zijn reeds verschenen. Ze bevatten 
750 stuks van ieder van de vier soorten. 

In de rode doos vinden we de plakkers voor postfrisse zegels, 
in de witte, die voor ongebruikte zegels, die plakkerresten hebben, 
in de blauwe doos die voor gebruikte zegels en in de oranje doos 
de hangers, die te gebruiken zijn voor de zegels die men niet wil 
opplakken en met deze hangers toch op het blad bevestigd kun
nen worden zonder dat op een groot deel van het zegel bedekt 
wordt. 

De eerste drie soorten kunnen zonder meer van het zegel ver
wijderd worden, laten daarbij geen resten achter en beschadigen het 
zegel niet. In ieder doosje is een gebruiksaanwijzing — die overi
gens zeer eenvoudig is —, aanwezig, terwijl het uiterlijk van de 
plakkers dusdanig verschillend is, dat verwisseling niet mogelijk is. 

Behalve deze assortimentsdozen worden ook aanvullingsdoosjes 
verkrijgbaar gesteld, die 1000 stuks bevatten. 

De inhoud is goed, speciaal wat papier en gomsoort betreft. De 
afwerking van de plakker voldoet aan de hoogste eisen, terwijl 
de dozen een lust voor de ogen zijn. Last not least, het is een 
plakker van Nederlandse vinding en geheel Nederlands fabrikaat 
(en als we ons niet vergissen als zodanig de enige). Voor verdere 
bijzonderheden wordt verwezen naar de advertenties die hierover 
verschijnen zullen. 

H. J. W. R. 

WEDSTRIJD VOOR O N T W E R P E N VOOR EEN NIEUWE 
REEKS POSTZEGELS VAN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA. 
Het Departement van Post- en Telegraafwezen van de Unie van 

Zuid-Afrika zond ons een mededeling toe betreffende een door dit 
departement uitgeschreven wedstrijd voor ontwerpen voor nieuwe 
postzegels in de waarden %, 1, 1)4, 2, 3, 4, 6 en 9 d. en 1 s, 
2 s 6 d, 5 s en 10 s., waarbij een eerste prijs van £ 75 en 'een. 
tweede.prijs van £ 25 wordt uitgeloofd voor ieder van de twaalf 
waarden. 

De voorwaarden voor deelneming zijn te uitgebreid om hier te 
worden opgenomen. De wedstrijd sluit op 31 October a.s. 

fENTOONSTEUIKGilNI 
NEDERLANDSCHE VERENIGING VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Denkt U om de tentoonstelling welke deze vereniging op 26, 27 

en 28 Augustus a.s. te Amsterdam houdt ter gelegenheid van haar 
65-jarig bestaan ? 

Leest U nog eens het daaromtrent vermelde op blz. 107 in ons 
vorige nummer en maakt Uw inzending gereed. 

In het Comité voor deze nationale tentoonstelling is alsnog 
opgenomen de heer M. J. Keiser. 

Bovendien is aan deze tentoonstelling nog een 8e klasse toege
voegd t.w. voor „Afstempelingen". 

De inschrijving voor de tentoonstelling is op verzoek verlengd 
tot uiterlijk 1 Juli a.s. Inschrijvingsbiljttten zijn verkrijgbaar bij de 
Secretaris van het Comité, de heer Th. R. Parmentier, Gijsbrecht 
van Amstelstraat 390. Hilversum. 

BEPITEC 1949. 

Behalve de serie van 4 postzegels voor de gewone post en 1 
zegel voor de luchtpost welke wij onder „Nieuwe uitgiften" ver
meldden, en welke aanvankelijk alleen op deze tentoonstelling 
zullen worden uitgegeven, zal ieder bezoeker van deze tentoon
stelling bij zijn entréebiljet a 25 frs. tevens een door de P.T.T. 
uitgegeven souvenir-blaadje ontvangen met afbeelding van de eer-
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ste 3 postzegels welke België uitgaf en vervaardigd naar de oor
spronkelijke platen. Dit blaadje noch de zegels zullen enige fran-
keerwaarde hebben. Op de tentoonstelling zal dit blaadje voor 
de zelfde prijs ook bij de stands van de handelaren te verkrijgen 
zijn, alsmede op schriftelijke bestelling bij de Bepitec. 

Aan de leden van de bij de Belgische Bond aangesloten vereni
gingen — mits deze hun financiële verplichtingen jegens de Bond 
bijtijds zijn nagekomen — zal dit blaadje voor de prijs van 15 
fis. verkrijgbaar zijn. 

Een bijzonder stempel ter afstempeling van de in het tentoon
stellingsgebouw geposte stukken zal worden gebruikt. 

TER ©ESCiHIgRIMIING 
NEDERLANDS-INDIE 1 9 4 1 - 2 5 GLD. TYPE KONIJNENBURG 

Belangrijk ! 
De Keurings-Commissie van de Ned. Ver. van Postzegelhande

laren heeft ontdekt dat ongebruikte ex. van de 25 gld. Ned.-Indië 
— type Konijnenburg — met valse gom en valse tanding in da 
handel zijn gebracht. Deze vervalsingen zijn afkomstig van partijen 
ongetande ex., die voorzien van valse gom en tanding gemakke
lijker kopers zullen vinden dan de ongetande soorten, die tijdens 
de bezetting in Ned.-Indië als niet-afgewerkte zegels in handen 
van onbevoegden zijn gevallen. • 

Zij waarschuwt met klem tegen aankoop zonder garantie en 
geeft een ieder dringend in overweging — verzamelaar of han
delaar — verkregen ongebruikte ex. onverwijld aan het Secreta
riaat der Keurings Commissie, Noordeinde 37 te den Haag ter 
keuring toe te zenden. 

Als uitzondering zullen voor de expertise uitsluitend de kosten 
van foto, certificaat en verzendkosten in rekening worden 
gebracht. 

Geen keuringskosten. 
Van elk onderzocht en goed bevonden ex. zal een certificaat 

met foto worden afgegeven. 
Het Bestuur van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

PHiLATEIiSïïiSCH AtJLERIEI 
EEN ZELDZAAM JUBILEUM IN DE POSTZEGELHANDEL. 

De heer L. Blok 40 jaar in dienst bij de Postzegelhandel 
G. Keiser & Zoon N.V. 

Op 5 Juli a.s. zal het 40 jaren geleden zij,n, dat de heer L. Blok 
als jongste bediende zijn intrede deed bij de Postzegelhandel van 
de heer G. Keiser. 

Van jongste bediende werd hij in de loop der jaren bevorderd 
tot Procuratiehouder en algemeen werd en wordt hij in de phi
latelistische wereld geacht en gewaardeerd om zijn gedegen kennis 
van alles wat met de philatelic te maken heeft. 

Steeds heeft hij met veel liefde en toewijding zijn krachten aan 
zijn functie en de branche gegeven en als zodanig geniet hij de 
achting van een uitgebreide clientèle. 

Eens de rechterhand van de „oude" heer Keiser, bleef hij dit 
bij voortduring, nadat de leiding van de firma op diens zoon 
overging. 

O.m. bij het samenstellen van de bekende Speciale Catalogus 
van de postzegels van Nederland en de O.G. en als keurmeester 
wordt van zijn uitgebreide kennis gaarne gebruik gemaakt. 

Een dergelijk phil. jubileum dient voorzeker aan de vergetelheid 
onttrokken te worden en 5 Juli zal gewis door velen, die in de 
loop der jaren met de heer Blok te maken hadden, voor hem tot 
een hoogtepunt in zijn leven gemaakt worden. 

Dit overzicht zou incompleet zijn als niet de hobby's van de 
jubilaris vermeld werden; in zijn vrije tijd is hij een enthousiast 
bridger of luistert hij gaarne naar de weergave van klassieke 
muziek, welke zijn gramofoon ten gehore brengt. 

Dat hij nog lange jaren zijn kennis in dienst van de philatelie 
moge stellen is voorzeker de wens van zijn vele vrienden. 

TRS. 

\/i^Ä@iINIi(yiS 
Op de in ons vorige nummer opgenomen vraag van de heer 

H. V. d. V. te E. omtrent de U.P.U. werd ons medegedeeld, dat 
ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan een vrij groot boekwerk 
is verschenen getiteld: L'Union Postale Universelle; la fondation 
et son développement 1874—1924. Dit werk is voorhanden in de 
bibliotheek van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging en is 
tegen vergoeding van de kosten ter inzage te bekomen bij de 
bibliothecaris van die vereniging, de heer S. Masclee, Walenbur-
gerweg 120, Rotterdam. 

AI^VERïïEmiES 
AANBIEDING NEDERLAND TEGEN UITVERKOOPSPRIJZEN 

Spec, catalogu« 
61a* 
84/86* 
94/96* 
134/135* 
136/138* 
142" 
166/168* 
199/202* 
203,207* 
220/223* 
225/228* 
229/231* 
232/235* 
236/237* 
240/243* 
248/251* 
265/266* 
269* 
283/286* 
287/288* 
289/292* 
293/295* 

ƒ 1,90 
4,50 
1,75 
4,— 
15,-
0,45 
0,85 
l,/5 
3,25 
1,25 
1,20 
1,65 
1,65 
6,— 
3,50 
3,— 
1,75 
0,40 
2,— 
0,60 
1,50 
0,45 

296/299* 
300/304* 
305/309* 
310/312* 
313/317* 
318/322* 
323/324* 
325/326* 
327/331* 
332/345* 
350/355* 
356/370* 
356a/356d* 
371/373* 
374/378* 
392/396* 
397/401* 

ƒ 1,50 
„ 1,65 
„ 1,50 
„ 0,35 
„ 1,25 
„ 1,65 
„ 0,55 
„ 0,60 
„ 1,10 
„ 4,-
„ 1,50 
,> 2,— 
„ 0,80 
„ 11,— 
„ 0,70 
„ 0,40 
„ 0,35 

1, 2K, 5 en 10 gld. 
No. 346/349, licht gest. 
pr. ex. ƒ 5,50 
Idem zwaarder gest. „ 4,50 

Speciaal catalogus Nederland & O.G. 1 gld. 40 en porto 10 ets. 
Yvert & Tellier 1949 11 gld. 25 en porto 50 ets. 
Kasse bij order. Boven 10 gld. franco aangetekend. 
In de winkel diverse gelegenheidskopen. 

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

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

K . O O P T B I J CfNZE A D V E R T E E R D E R S ! 
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Z I C H X Z B N D I N C B N 
NEDERLAND EN O.G. 
EUROPA 
ENGELSE KOLONIEN 
FRANSE KOLONIEN 
ZUID-AMERIKA 
OVERZEE 

Ter illustratie: 
Een zending voor vergevorderden van landen 
zoals Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, 
Rusland, enz. bestaat uit ca. 1500 è 2000 zegels. 
Kleinere landen in dezelfde verhouding. Het
zelfde zegel is zoveel mogelijk gebruikt en on
gebruikt aanwezig. Verreweg de meeste serie; 
worden los uitgeprijsd. 

LAAT U DE ZENDINGEN EENS 
V O O R ZICHZELF SPREKEN. 
Opgeyen s.v.p. pasbeginnend, gevorderd 
of vergevorderd. 

Postzegelhandel 
VAN DUYN & VERHAGE. 

Berkelselaati 92 Ro t t e rdam Telef. 48209 

Nederland ongebr. 347/49 ƒ 19,—, 356/73 
f 10,50, 405/21 ƒ 0,40, 428/42 ƒ 1,25, 449/ 
53 ƒ 0,75. 
Indië ongebr. 239/40 ƒ 1,—, 264/65 ƒ 18,—. 
Curajao ongebr. 121/37 ƒ 15,— 
Suriname Vliegp. ongebr. 1/7 ƒ 5,—. 
Levering aan onbek, tegen vooruitbet. op Giro 

198391. Porti extra. 

UTREGHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
v. Asch V. Wyckskade 23, Utrecht. 

PHILATELIMMERICK 
Een philatelist is een wezen, 
Die nooit voor verveling zal vrezen, 
Want z'n liefhebberij 
Houdt hem daarvan steeds vrij. 
Dat is onweerlegbaar bewezen. 

Nederland, Kon. Wilh. ongetand, 
5, 10, 12 K en 15 ets ongebr. ƒ 2,60 

Indonesia, ƒ 10 en ƒ 25 Hartz ongebr. „ 65,— 
ƒ 10 en ƒ 25 met opdr. Indonesia ong. „ 67,50 
ƒ 2,50, ƒ 10,— en ƒ 25,— met opdr. 

Indonesia, ongebr. „ 67,50 
Curasao, No. 158/163 ongebr. „ 0,85 

No. 179/181 ongebr. „ 55,— 
Porten 10 stuks nieuw ongebr. „ 4,90 

België luchtpost no. 11 gebruikt „ 2,— 
Goedkope aanbieding: alles ongebruikt: 
Hongarije 606/611 „ 0,55 

649/652 „ 0,25 
653/656 „ 0,20 
53/56 luchtpost „ 0,50 

Gen. Gouvernement 100/102 „ 0,80 
112/114 . „ 0,55 
123/126 „ 0,50 
131/135 „ 0,45 

Porten 25/36 „ 0,60 
Boven ƒ 10,— franco aangetekend. (117) 

iV&ARIA W B S T B R H U I S 
Huidenstraat 13 Amsterdam-C. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Reeds telen profitee'den taiervain. Paitijtjes 
pr.ma Europadoubleicen. Na s.orting van 
f 5-2^ op giro 3631.19, kont U ojk Uw verz. 
aanvullen. Geen massawaar. Indien interesse 
voor speci Ie hnden, dit op giro YCrinelden. 
Stort omgaand. H, J. ri\K.iK.AMP, Beren-
straat 17, Einahoven-Tiroli (ïi6) 

Te koop (particulier) 
Exeisior aibuin Europa 

7 gloednieuwe kleoibanden, bij tot laatste 
a nv Herat pl.m. iooo zegels iraim 100 000 
frs.) w.o. zeer grede series. Min. bad f 675.-
Op verzoek naJe'C omsch'ijving. (ï 6 
J. J. QUARTEL Jr., Herenstr. ao, Bussu'-. 

T e k o o p gevraagd toeslagzegels Spanje, 
ongeb'uikt, vooral uic Burgeroorlog 1036-391 
die niet in Yvert ïijti opgenocnea. Ci 10) 

Mr. A. W. L. Talma Stheeman, 
Maasstraat 1501' Amsterdam-Z. 

Te koop o( in 1 ud gevraagd Frankrijk 
ongebruikt en gebruikt. 

Alle zegels tol en met 1870. 
Ook herdrukken, strippen, blokken en op br. 
Aanbiedingen: M. WOUDENBERG 
v. Houtenstraat 20. R'dam. ( U I ) 

ZWEDEN, DEKEMARKEH en FINLAKD 
Te koop gevr. uitsluitend postfris, 
zegels van bovenstaande landen. 
Aanbiedingen met uiterste prijs aan: 

H. P. VAN LENTE (107 c) 
Cura^oostraat 35 Amsterdam (W.) 

D O U B L E T T E N B O E K J E S . 
Onze doubletten boekjes, alom bekend, 16 pag. 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f--.io 
p. 10 f. 1.50, p. 100 i. 13.50 franco. 
Box 5103, LUDEKER, AmsUrdam-Zuid. 
Vraagt rond tending Europa tegen halve priji. 

Te koop of inruilgerraagd: zeldzaamhedeo 
foutdmkken, misdrakken, abklttsch eoz. TOD 
Ruslond, RUH. Levant, Ruu. China, 
Ukrain», Az*rbaidjon, Batoum, Gftorgië, 
Arm»nië. Zoek connectie met derg. ipecïaal-
▼erztmelatr. P. HARCKSEN, 
(S91) Straatveg <xb, Hillegersberg. 

TE KOOP AANGEBODEN : 
a. Album Ned. en O.G. plm. lOoo zegels 

cat. waarde 1949 f. 800.Wie doet '̂n bod? 
b. SchwanenbergerEuropa en Schwanenber

gerWereld plm. loooo zegels. 
C. SchwanenbergerEuropa en Wereld plm, 

4000 zegels. L Heuvelmans Kftss»! (L.) 

STAMPS OF FAME 
Een Engels Meesterwerk. Reproducties van 
werelds beroemdste zegels, w.o. alle Post Of
fices Mauritius, Penny Blacks. Bazeler Duifjes 
etc. 312 pag. f. 8,7j franco. Giro 3 5 3 3 2 2 
LUDEKER  Box 5103  A'damZ. 

Volkomen betrouwbaar en bekwaam 
philatelist zoekt 

WERKKRING 
Eventueel tot financiële deelname 
bereid. Brieven onder no 109 aan 
het Bureau van dit blad. 

EGYPTE 
Te koop gevr. gebruikte en post
frisse zegels van Egypte. Aanbiedin
gen met uiterste prijs aan: (107a) 

H. P. VAN LENTE 
Curafooitraat 35 Amsterdam (W.) 

K O O P J E S (zegels, op stroken van pakket
kaarten postwissels enz. van P.T.T.) te weten: 

1 kg. Symbolen en Zeehelden f i j . 
2 kg. Traliezegels 1940 i f 19  per kg. 

Franco thuis. Ook per kg. (ÏI4) 
D. GROENEVELD. 
Oosterweg 82 — Groningen. 

B R I T I S H E i V l P I R B 
1937 Kroningiserie 202W. cpl. f 50.
1946 Victory en Peace 165W. cpl. f 50.
1948 Royal Wedding 168W. cpl. f 1050.

(Losse series prijs op aanvraag) 
HAAGSMA Terweeweg 92 Oegstgeest 
NEDERLAND en O.G. 
Particulier ruimt goedkope en dure 
exemplaren op tegen zeer lage prij
zen Boekjes aanvragen bij : (100) 
H. A. VAy ES, Wifhelminattraat 110, 

Doetinchem 

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

betaling genomen. 

Rondzenddjenst v. Postzegels 
Speciaal Nederland en O.G. uit
geprijsd 50 ä 7 0 % catalogus 
handelaren 1949. (15) 

Europa en Overzee, speciaal 
Zw/itserland op zeer voordelige 
voorwaarden. 

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

Hurkschettraat 26 — HELMOND 
Giro 325951. 

200versch. f 0,85, 500 versch. 
f 3,80,1000 vensch. f 5,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. v. OMMEN, Epe, Populieren-
laan. Postgiro 132330. (2) 

■ EERSTE ■ 
KWALITEIT 

Ned. en O.G., Japanse bezetting 
Oud en Modern Europa ,Nieuw 
Japan (5 c. p. Yen). Zendt ons Uw 
manco's, vraagt of feite of zichtzen
ding. RENNIE HAAGSMA 

Terweeweg 92  Oegstgeest 
§ ■ LAGE PRIJZEN mt 
Wegens grote belangst.blijft onze spec, 
aanb. (125 gr. Noorw. plus 125 gr. Finl; pl.m. 
1000 z. uit postverz.p ) geldig, slechts f 4.75. 
Onze overb. Ned. Missiep. p. 1/2 kg. f 2.25 
p. kg. 14 0). " (108) 

Couverten in 3 kl. druk 
voor de per i Juli versch. Rode Kruis serie, 
slechts 2 5 cents p. 2 stuks! Wij verzorgen 
ook de de aanget. verz. en phil. ie dagafst. 
van ccmpl. series op couvert naar binnen en 
buitenland) Kosten 10 et. per couvert! Ver
moedelijke pr. der serie 95 cent. 
Vooruitbet. of rembours! Porto ei tra II 
T. HARTEVELD'S Postzegelhande 
Essenburgstraat 14  Rotterdam 

TEl. 39944 — Giro 507407 (91) 

RUILÜ 
Ik zoek gebruikte Luchtpost Noord
Midden en ZuidAmerika en Zepp. 
postz. voor luchtp. Europa en Azië 
ADRES: W DE RUYTER Lli. vl. 11 (10;) 

Nieuwstraai 184 Gilze (N B.) 

,,MIJN STOKPAARDJE" 
Bod gevraagd op de 4 eerste jaar
gangen in stempelband als nieuw. 

F. H. M. POST (103.) 
Maliebaan 104 — Utrecht. 
TE KOOP AANGEBODEH HED. POSTFRIS 
Kind: 1941, 1945, 1946, 1947, '48 
('O ) 0,35 0,40, 0,65, 0,80, 0,80 
Zomer: '41, '47, '48; Prins. Postk; 

0,35, 0,80, 0,75, 0,55, 0,07 
Volksd. '44 0,40; Nat. Hulp 1,— 
370 t / m 391 2,40; 428 t/m 442 
2,50; H. Ned. 0,06; Just. Il l 0,85; 
Legioenz 1,15; 332 t/m 345 3,85; 
Bestel (niet ben. 10,—) per post
wissel of giro 248209; port extra. 
C, v.d. Heuvel, Turfm. 117, Gouda Tel. 3023 

FRANSE KOLONIËN 
Te koop gevr., uitsluitend postfris 
zegels van de Franse Koloniën. 
Aanbiedingen met uiterste prijs aan: 

H. P. VAN LENTE (107b) 
Curafaostraat 35 Amsterdam (W.) 
TE KOOP AANGEBODEN : 
Uitstekend verzorgde Europaverzameling in 
5 KaBealbums, Waarde ruim 2 millioen frs 
Yvert *49, minder goede exemplaren niet 
meegerekend. Prijs f 9150.
Eigenaar woont omgeving Utrecht. Brieven 
onder no. 115 aan het Bureau van dit blad. 

Wie ruilt of verkoopt 
geperforeerde zegels 

van Nederland? Ook roltanding 
F. H. M. POST (.03b) 

Maliebaan 104 — Utrecht. 
Kristal enveloppen 14V2 X 11V2 Vf' '°° f i,SO 
Doublettenboekjes prima kwaliteit (ri3) 
10I/5 X 16 20 pag. 200 zegels per stuk 18 c. 
21 X 13I/2 '6 pag. 320 zegels per stuk j ; c. 
Porto extra H. NIEUWLAND, 

Zwaanshals 65 a, 
ROHERDAM. 



EINDELIJK, 
kan ik U in de gelegenheid stellen met de nieuwe 
RADIO-PATENT plakkers kennis te maken. 
Tegenslag met de fabricage der speciale machines 
was tot mijn spijt oorzaak, dat het zo lang geduurd 
heeft, voor U ze kon gaan gebruiken. 
Uw postzegelhandelaar is of wordt zeer binnen
kort bevoorraad, zij het voorlopig in bescheiden 
mate. 
Eerst worden verzonden de z.g. Assortimentdozen, 
bevattende: 
750 RADIO-PATENT strookjes ROOD merk. 

Deze strookjes laten bij verwijdering 
Ä geen spoor na, en zijn speciaal gefabri

ceerd voor'^ongebruikte zegels met volle 
gom, en zonder plakker "of plakkers
resten, dus postfrisse zegels. 

750 RADIO-PATENT strookjes WIT merk, 
te gebruiken voor aHc andere onge
bruikte zegels. 

750 RADJO-PATENT strookjes BLAUW merk, 
te (gebruiken voor gebruikte zegels. 
Met deze strookjes is het onmogelijk 
z.g. dunne plekken te malcen. 

750 RADIO-PATENT hangers ORANJE merk. 
Dit zijn hangers die het. mogelijk' ma
ken een zegel vrijwel onzichtbaar zon-
de'r plakker in Uw album te bevestigen. 

Een verzamelaar, in het bezit van een assortiment
doos heeft automatisch voor ieder soort zegel de 
juiste plakker voor zich. De prijs is ƒ 2,50, waar
voor U dus 4 X 750 = 3000 plakkers hebt. 

Verder wordt iedere soort afzonderlijk verkrijg
baar gesteld in doosjes van 1000 stuks'tegen de 
volgende prijzen. 
Radio Patent ROOD merk (voor postfris) ƒ 1,25 
Radio Patent WTT merk (voor ongebr.) „ 0,85 
Radio Patent BLAUW merk (voor gebr.) „ 0,85 
Radio Patent ORANJE merk (hangers) „ 0,85 
Alle soorten worden gevouwen afgeleverd, zijn 
zuurvrij en krullen niet. , 
Het gebruik van Radio-Patent plakkers is uiter
mate eenvoudig, indien U even kennis neemt van 
de gebruiksaanwijzing, die in ieder pakje is inge
sloten. (118) 
Waar niet verkrijgbaar, wende men zich tot 
RADIO-PATENT PRODUCTEN 
HILVERSUM, VAN OSTADELAAN 46 

EEN GREEP Uri ONZE VOORRAAD 
.VATICAAN 
1935 Yv.Nr.*66/71 

1936 

1939 
,1943 
« 

1944 
1945 
1946 
Vliegpost 
1938 
1947 
Souvenirs 
1939 
Expresse 
1945 
1946 
Porto 
1931 
1945 

'66/71 
77 
78 
79 
86/89 
98/101 
102/104 
105/108 
109/111 
112/119 
120/127 

. 
1/8 -
9/15 

^ 
\I7 

5/6 
7/8 
1/6 
7/12 

SLOWAKIJE 
1939 

• 
1939 

1941 

1942 

1943 

1944 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
9 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 ?ek. 
32/35 
36/37 
54/57 
58/60 
61/63 
64/66 
70/73 
74/76 
77/82 
83/85 
87/89 
90/93 
94/97 
98/99 
100/107 

° = gebruikt; * = on 

* 
c 
* 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
A 
¥ 
* 
* 
* 
* 

10,— 

0,25 ■ 
U,J3 
0,75 
0-"i 
1.25 
0,25 
1,25 
0,25 
0,90 
0,90 

2,75 
2,50 

2,50 

0,25 
0,35 

3,50 
0,20 

0,65 
0,05 
0,05 
0,05 
0,15 
0,05 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
1,— 
0,50 
0,75 

15,-

1,-
0,40 
0,50 
2,-
1,25 
1,75 
2,—♦ 
0,40 
1,50 
0,40 
1,35 
0,80 
0,80 
0,15 
2,75 

gebruikt 

- 1945 
^ 

-. 108/111 
112/116 
118/121 
122/127 

Krantenzegels 
1939 

1940/41 
1943 
Vliegpost 
1940 
' 

1/9 gek. 
10/18 
19/27 
28/33 

7 

1/6 
7/9 

NOORWEGEN 
1937/38 
1938, 

1939 
1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

Vliegpost 
1927 

Souvenirs 
1941 ' 
Dienst 
1937 

183/186 
187/189 
193/194 
195/198 
199/202 
203/206 
207 
2Ö8/211 
220/235 
241 
241 
242/243 
244/245 
246/248 
249/252 
253 
254/256 
257/259 
260 
269/272 
269/272 
273/275 
276 
277/278 
280/283 
284 
285/288 
285/288 
304 
305 
306/307 -

1 
2 
3 

1/21 

22/32 
22/32 

* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
o 
o 
* 
* 
* 
0 
* 
* 
* 
* 
"* 
* 
* 
* 
* 
■» 

* 
* 
* 
o 
* 
* 
o 
* 
* 
* 
o 
* 
* 

* 
o 
* 

1,— 
0,20 
2,50 
3,25 

7,50 
1,50 
0,90 
0,35 

1,— 
3,— 

3,— 
0,65 
2,25 
0,60 
1,90 
1,15 
0,35 
1,50 
3,— 
0,45 
0,45 
0,35 
0,40 
1,50 
1,25 
0,40 
0,80 
0,75 
0,40 
1,25 
1,25 
0,40 
0,30 
0,Ä 
0,90 
0,25 
7T50 
1,75 
0,25 
0,25 
1,05 

0,15 
0,50 
0,40 

20,— 

1,25 
3,25 

Uw mancolijst naar: 

Postzegelliandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

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



®s mmMAMBscm 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

^ , 0 0 TEL. 30261 

* * » " ^ 8 5 | , REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEi 

INZENDING DAGELIJKS 

^*n* 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

R O N D Z E N D I N G : 
Ook iti de zomermaanden blijft onze 
Rondzending circuleren met boekjes 
aaifgtpatt lan hat huidiga prijapail. 
Nadere inlichtingen op aanvraag. 

Al het materiaal van derden te onzen kan
tore is op beurspelis tegen brand en inbraak 
verzekerd. Voor inzenders in onze veilingen 
ontstaan hierdoor geen extra-kosten. 

Album Jap. Bezetting en de Republiek Indonesië rerschijnt: 1 
Juni prijs ƒ 7,50; klemband ƒ 10,—; op ivoorcarton ƒ 12,50; in 
klemband ƒ 14,—. 

ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEA)FESTEN, 
met alle typen en tandingen,* kleurnuancen, foutdnikken, 
bijna alles wat in de Bondscatalogu^ staat, geheel in 
chronologische volgorde. 8ste druk. 

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

van buiten niet zichtbaar 
Op zeer zwaar houtvrij papier, in luxe 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 «xtra berekend. 

J. iVIBBUS Postase^elhandel 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. — GEVESTIGD 1915 

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

V J 6.50 
8,50 

11.— 
15,— 
1«.— 

1,50 
0,65 

15.— 

SCHOORLSE POSTZEGELHANDEL 
C M. WINDER 

RONDZENDINGEN 
VOOR VERENIGINGEN 

Nieuwtjes van geheel Europa, 
ook op abonnement 

Wev leveren bijna elk zegel van Europa, 
ook Ned. & Overz. Gew., tegen 

zeer concurrerende prijs, per 
omgaande op zicht 

INDIE. Alles prima kwaliteit. 
Spitfire ongebr. ƒ 8,— 
Moehammadijah, ongebr. „ 6,25 
Jubileum 1948 en Kroning '48 ongebr. „ 0,84 
Makassar-porten gebr. „ 20,— 
Weldadigheid 1931, 1933, .1935, 1936, ,j 

'* 1937, 1938 en 1939 gebr. . „"21,65 
Deze series worden ook ieder afzon
derlijk geleverd. 
Speciaal-Catalogus 1949 Nederland en 

O.G. per post „ 1,50 
Betaling met bestelling of onder rembours. 
Porti extra. Uitgebreide offerte in series Ne
derland en O.G. op aanvraag. 
NÈDERLANDSCfïE POSTZEGELHANDEL 
A. M. N. V. d. BROEKE, AMSTERDAM 

, Giro 165298 — N.Z. Voorburgwal 316 

AANGEBODEN zegels en series van Ned. en 
Overzeese Gebieden, tegen billijke prijs. 
Vraagt gratis prijslijst. 
Curajao 141-152 ° 16,50; 146 ° 4,50; 148 
° 6,—; Juliana R.K. * 16,50. Suriname 41-47 
° 5,— ; 118-126 * 14,50; 130-136 * 4,50; 197-
199 * 16,50; luchtpost 27-28 * 1,75. 
Steeds te kc^p gevraagd: postzegels, partijen, 
verzamelingen, massagoed, ook qnafgew^ekt 

POSTZEGELHANDEL Q, v. d. EIJNDE 
Merelstfaat 25, Utrecht, Giro 498361 

1 ^ BELEGGING 
Voor belegging aangeboden post
zegels tegen uiterst lage prijzen in 
posten vanaf ƒ 100,— uitsluitend 
Nederland en O.G. geen massa
waar. Vraagt offerte onder letter 
A.N. aan: (102) 

BODENSTAFF'S RECLAMEBUREAU, 
Corn. Speelmanstraat 15, Den Haag 

Supplement „Holland" 1948 franco ƒ 1,50 
Supplement „Favoriet" 1948 „ „'1,75 
Supplement „Ka-Be" 194« • „ „ 2,35 
Suppl. Davo Ned: en O.G. 1948 „ „ 2,— 
Suppl. Davo alleen Nederl. 1948 „ „ 1,— 

CROTE SORTERING LANDEN, EN 
. BLANCO ALBUMS ALSMEDE STOCK-

BOEKEN, CATALOGI ENZ. 
STEEDS DE LAATSTE NIEUWTJES. 

DE BREDASE Postzegeihondei 
P A S S A G E 11 

:< 

LUCHTPOST VERZAMELAARS! 
Vraagt toezending van een z|ehtzending 
uitsluitend luchtpostzegels. 

Ongetwijfeld zult U dan Uw collectie 
met enige lang gezochte exemplaren 
kunnen aanvullen. 

D. N. SANTIFORT 
Emmasing«! 9 
GRONINGEN. 

icjLJuncag^cani 
Zick tzend in ^en 

tegen t i l l i jke prijzen 
D 
[ 
[ 
[ 
[ 
D 

1 
D 

G. STURMS D 
PostzegelkanJel r l 

Cor responaen t i e -aa res 1 H 
Pos tbus 747 1 1 
A m s t e r d a m (C.) 1 1 

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


