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Voor onze 

September -Veiling 
kunnen nog enkele goede 
objecten worden opgenomen 
tot 25 Augustus. 

Vakkundige bewerking 
Vlotte afwikkeling 
Zo nodig voorschot 

HEIIEI's Postzegelbanilel 
Rokin 10 - AMSTERDAM 
Telefoon 33324 

Veilinghouders sedert 1925 

6 . STURMS 
Postzegelhandel 

van 16 tot 30 Augustus 
, gesloten wegens vancantie 

Adverteert in dit Blad. 
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VRAAGT TOEZENDING VAN ONZE INTERES
SANTE AANBIEbiNGEN DIE EENMAAL IN DE' 
TWEE MAANDEN VERSCHIJNEN. 

OJUG. VERZEGELDE KILOPAKETTEN 
FINLAND f 18.—. DENEMARKEN 1946 f 1 5 . - , dito 
1947 f 15 . - . dito 1948 t 16.—, dito 1949 f 15.—. 
NOORWEGEN I (1939/46, zeer mooi) f 24 —, dito 
1947 f 17 — ZWEDEN (zeer mooi) f 37 50. TSJECHO-
SLOWAKIJE f 20.—. BOH. MORAVIE f 27.—.. 

MISSIE VERZEGELDE KILO's 
NOORWEGEN f 15.—. VER. STATEN (z. mooi) f 10 . -

PORTO EXTRA - REMBOURS OF VOORUITBETALING (GIRO 1700) 
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Ais de hoofdredacteur zich achter zijn machine zet om het 

voorwoord voor dit nummer op papier te zetten, zitten we 
volop in de zomer en slechts weinige verzamelaars denken 
nu aan hun postzegels of houden zich daarmede onledig, tenzij 
wellicht een lelijke dag, in eigen woning opgesloten, juist de 
postzegels een prachtige afleiding geven. Brengt U de vacan-
tie misschien in 'sGravenhage of in Scheveningen door, dan 
is zulk eEn dag een bezoek aan het Postmuseum overwaard 
en maakt deze zeker niet tot een verloren dag. Natuurlijk is 
U daar ook bij mooi stralend zomerweer van harte welkom, 
maar wij nemen U het heus niet kwalijk als U dan de koelte 
van ons onvolprezen strand verkiest. Maar ook daar willen we 
U toch gaarne bezighouden en daarom vindt U in dit nummer 
weer eens een „Prijsvraag", samengesteld door de heer P. G. 
Melsert te 'sGravenhage, die zich bereid heeft verklaard de 
werkzaamheden in deze, welke voorheen in de zo vertrouwde 
handen van Dr. van Gittert waren, over te nemen. W e wensen 
de heer Melsert van harte succes met zijn werk en hopen, dat 
hij weldra zal klagen, dat er zoveel deelnemers zijn, dat hij 
de opgaven maar wat moeilijker zal gaan maken. Intussen 
wensen we ook U, lezer-puzzelaar, veel succes bij Uw pogin
gen, waarbij een beroep wordt gedaan op Uw philatelistische 
kennis. 

Ook dit jaar is de maand Augustus een belangrijke maand 
voor de philatelie in ons land. Immers worden op 26, 27 en 
28 Augustus a.s.. te Amsetrdam de z.g. bondsdagen gehouden, 
waarvan U elders in dit blad het programma vindt vermeld. 
Een ieder die deze dagen wel eens heeft bijgewoond zal er van 
overtuigd zijn, dat zulke dagen zo bij uitstek geschikt zijn 
,om de philatelistische banden welke ons binden weer nauwer 
aan te halen. Van Noord tot Zuid en van Oost tot West 
komen de Philatelisten op zulke dagen bijeen, niet alleen om 
de belangen van de philatelie te behartigen (hetgeen natuurlijk 
het voornaamste doel is), maar ook om contacten, die wij 
zoveel met elkaar hebben en nodig hebben, weer te verstevigen 
door ons persoonlijk verkeer, en ook om nieuwe contacten te 
leggen, want waar maakt men gemakkelijker en ongedwon-
gener met zijn medeverzamelaars kennis, dan op deze bonds

dagen. Neen, ook U, lid der bij de Bond aangesloten vereni
gingen, mag daar niet ontbreken, want U hoort in onze kring 
thuis. Uw philatelistische belangen zijn ook die van Uw 
medeverzamelaars en hand in hand dient U voor Uw belangen 
op te komen. Ook in de philatelie is de leuze „Door Eendracht 
Sterk" geen simpele fraze, maar een noodzakelijkheid om te 
trachten te bereiken wat ons juist in deze tijden zo ontbreekt: 
het vrije ruilverkeer! Elders in dit blad vindt U een artikel 
over postzegels en deviezen, een onderwerp dat helaas onze 
20 mooie philatelie op een pad heeft gebracht, waar we ze niet 
gaarne zien en waar we gezamenlijk moeten trachten weer af 
te komen. Ook Uw medewerking is daartoe onontbeerlijk. 

Behalve de algemene vergadering van de Bond van Neder-
landsche Vereenigingen van Postzegelverzamelaars wordt er 
op genoemde dagen te Amsterdam een postzegeltentoonstel
ling gehouden door de Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelverzamelaars, welke vereniging op deze wijze haar 65-
jarig bestaan viert. Als we ons niet vergissen, is deze vereni
ging van de bestaande op dit gebied wel de oudste. Zeer zeker 
is zij een van de belangrijkste en grootste verenigingen en 
medeoprichtster van dit tijdschrift, waarvan zij ook nog steeds 
mede-eigenaresse is. Het moge dan ook aan ondergetekende 
vergund zijn namens redactie en administratie van dit blad 
aan het bestuur van deze vereniging zijn hartelijke gelukwen
sen aan te bieden met dit jubileum en daarbij de hoop uit te 
spreken, dat deze oude vereniging steeds haar jeugdig vuur 
moge weten te bewaren om op te komen voor de belangen 
van de postzegelverzamelaars en van de philatelie, zoals zij 
dit steeds heeft gedaan en waarvan ook dit blad in zo ruime 
mate heeft genoten. Dat deze jubileumtentoonstelling een 
pronkstuk moge blijven aan de kroon, welke het grijze hoofd 
van deze vereniging draagt en er toe bijdrage dat deze 
vereniging moge groeien en bloeien tot in lengte van dagen! 

De Hoofdredacteur, 
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Oude nummers Maandbladen. 
Uit advertenties blijkt mij, dat er nog steeds lezers zijn, die 

hun oude jaargangen willen completeren. 
Aan hen, en ook aan de nieuwe leden, die daaraan behoefte 

hebben, kan ik mededelen, dat ik nog ruim voorzien ben van 
oude nummers, zelfs van gehele jaargangen. 

Koningin Julianazegels. 
In het Juli-nummer konden we reeds de voornaamste bijzonder

heden, ontleend aan Persbericht 3647/113 van 8 Juli 1949 geven. 
In DO.H 426 van 6 Juli 1949 vinden we een opgave van alle 

waarden, die verschijnen zullen met de bijbehorende kleuren. Deze 
zijn: 

5 cent groen. 40 cent grijsblauw. 
6 cent lichtblauw. 45 cent oranje. 

10 cent goud-oker. 50 cent bronsgroen. 
12 cent rood. 60 cent roodbruin. 
15 cent olijf bruin. ƒ 1,— rood. 
20 cent blauw. ƒ 2,50 sepia. 
25 cent bruinrood. ƒ 5,— roodbruin. 
30 cent paars. ƒ 10,— blauwviolet. 
35 cent omber. 
Inmiddels is de 10 cent verschenen en kunnen we de zegels in 

werkelijkheid aanschouwen. Het moet ons van het hart, dat het 
een zegel is, dat er zijn mag. Misschien doet het wat vreemd aan, 
doordat de gehele tekst onder de beeltenis van Hare Majesteit 
geplaatst is. De monogrammen (waarvan misschien de beide bo
venste wat meer naar voren hadden kunnen komen) zorgen er 
voor, dat het geheel niet onevenwichtig is geworden. 

Een onzer lezers maakt ons er op attent, dat deze monogram
men niet Juliana Regina, maar Juliana Rex betekenen, omdat 
Hare Majesteit niet de gemalin van de Koning is, maar zelf rege
rend Staatshoofd is. Aangezien Uw redacteur geen latinist is, ver
zoekt hij U hem deze fout te willen verontschuldigen. 

Van de verder genoemde zegels is de ƒ 1,— ook reeds verschenen, 
terwijl de 12, 20 en 45 cent, alsmede de ƒ 2,50 volgens DO. H 
437 ter van 13 Juli 1949 spoedig zullen verschijnen. De 12 en 
45 cent en de ƒ 2,50 zijn inmiddels verschenen. 

Verder wijst D O H 451 van 20 Juli 1949 op de bestaande 
bepalingen omtrent de verkoop van de zegels van ƒ 2,50, 5,— en 
ƒ 10,— in ongebruikte staat, welke op het ogenblik verboden is. 

Hopelijk zullen we, als deze drie waarden alle verschenen zijn, 
in staat worden gesteld een serie aan te schaffen, evenals dit met 
de Konijnenburgzegels het geval is geweest. 

Ten slotte nog een aanvulling op de uitvoering. De velranden 
der centswaarden dragen ter linker- en ter rechterzijde telnummers 
van 1—20 resp. van 20 •— 1, terwijl het etsingnummer midden op 
de bovenvelrand is gedrukt. 

De velranden der guldenswaarden dragen de bekende dubbel 
rpndlijnen, terwijl het plaatnummer op het midden der ondervel-
rand voorkomt. 

Rode Kruiszegels 1949. 
Bij het verschijnen van dit nummer zullen alle lezers wel al 

kennis gemaakt hebben met deze fraaie serie. We waren zo geluk
kig in het Juli-nummer onze lezers reeds de afbeelding en de voor
naamste bijzonderheden te kunnen laten zien. Een en ander was 
ontleend aan Persbericht 3641/112 van 8 Juli 1949, terwijl ook 
DO H 425 van 6 Juli 1949 deze zegels bespreekt. We ontlenen aan 
deze DO nog, dat deze zegels ook voor frankering bij abonnement 
gebruikt mogen worden. 

Tot onze spijt is de naam van de ontwerper verminkt afgedrukt. 
Deze luidt: Christian de Moor (en niet Demoor). 

Verder merken we op, dat er helaas al drie namen voor deze 
serie zegels bestaan. Het persbericht spreekt over de „Vergeet hen 
niet" zegels, evenals het comité van actie, terwijl de DO.'s spre
ken van „Zonnebloem postzegels". Het publiek spreekt daarnaast 
al vrij algemeen van Rode Kruis zegels. Het is te wensen, dat bij 
volgende uitgiften van het begin af aan een enkele naam gebruikt 
wordt om een serie aan te duiden. 

Ten slotte nog een opmerking over de uitvoering. Er wordt 
gesproken van een bruine en een blanke hand. Dit bruin is meer 
S).mbolisch bedoeld, daar de bruine kleur weergegeven wordt in 
ten donkere tint van de kleur van ,het zegel. Alleen bij de zegels 
van 6 en van 30 cent, waar de zegels zelf bruin zijn, is de hand 
werkelijk bruin. 

Over de uitvoering nog dit: De linker- en rechter velrand 
dragen de telciifers van 1—10 resp. van 10—1, terwijl midden 
op de bovenvelrand het etsingnummer voorkomt. 

Nieuwe etsingnummers, enez. 
Koningin Julianazegels 10 cent: 1 L / R knipteken 3 

1 gld: 1 „ 8 
Rode Kruiszegels 2 + 3 cent: 1 „ 3 

6 + 4 cent: 1 „ 4 
10 -f- 5 cent: 1 „ 6 
30 + 10 cent: 1 „ 7 

©^m^^IiiSIi ©iiDIiPS[g)[iD.iI^ 
INDONESIË. 

Aan de Mededelingen van de Alg. Ver. v. Philatelisten in In
donesië ontlenen wij de volgende bijzonderheden inzake de opdruk 
„Indonesia" op de Hartiserie Ned.-Indië: 

Enige bijzonderheden inzake de opdruk „INDONESIA" 
op de Hartz-serie Ned.-Indië. 
De uitgifte van op- en overdrukken in de overzeese gewesten 

schept, gelijk de ervaring tot dusver heeft geleerd, vrijwel altijd 
nieuwe „exploratie"-gebieden voor de postzegelverzamelaar. 

De kortgeleden uitgegeven „INDONESIA"-opdrukken op de 
Hartz-serie van Ned.-Indië maken op deze gewoonte geen uitzon
dering. Integendeel, zelden is er hier te lande door enige uitgifte 
een zo dankbaar jachtterrein voor philatelisten opengelegd. 

Van de frankeerzegels met opdruk „INDONESIA" zijn, voor 
v^at betreft de waarden beneden de gulden, totdusver twee soorten 
bekend, die het best kunnen worden aangeduid met type I en 
type II. De verschilpunten zijn de volgende. 

Type I 
Opdruk van Dorp 

1. de gebruikte drukinkt is glad en glimmend. 
2 de glimmende horizontale balk, die de aanduiding „Ned.-Indië" 

moet bedekken, is ± 1,'8 mm breed en bedekt die aanduiding 
zelden volkomen, aangezien een geringe op- of neerwaartse 
verschuiving al dadelijk overblijfselen van de oorspronkelijke 
witte letters voor het oog zichtbaar laat. 

3 de hoogte van de letters van de opdruk „INDONESIA" be
draagt ± 1,8 mm. 

Type II 
Opdruk Kolff 

1. de gebruikte drukinkt is dof. 
2 de doffe horizontale zwarte balk is ± 2,2 mm. breed en bedekt 

vrijwel altijd de aanduiding „Ned.-Indië volkomen. 
3. de hoogte van de letters van de opdruk „INDONESIA" is 

± 1,5 mm. 
Totnogtoe zijn de volgende opdrukken van de lage waarden 

uitgegeven in de hieronder vermelde typen. 
Type 

15 cent 
20 „ 
25 „ 
40 „ 
45 „ - II 
50 „ - II 
80 „ I II ■ • 

In elk dezer typen komen opdrukfouten of afwijkingen voor, 
die in het hierna in tabelvorm gegeven overzicht zijn weergegeven. 

U gelooft het niet misschien? 
Ook in het Postmuseum is „Kunst" te zien! 

I 
I 
I 
I 

II 
II 
II 
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Fouten in het opdruk-type I 
no. zegel 

Waarde blad rij v. links omschrijving opmerkingen 
25 et. links 2 5 afstand tussen i en a van 

„INDONESIA" bedraagt 
0,9 mm instede van 0,5 mm, 
zoals tussen de andere 
letters, 

links 4 10 A van „INDONESIA" 2 
mm omhoog opgeschoven. 

40 et. links 4 4 verticaal zwart streepje 
achter „INDONESIA" 

4 10 A van „INDONESIA" 2 komt niet 
mm omhoog geschoven. op elk vel 

voor. 
8 4 bovenafsluiting van de D komt niet 

weggevallen, zodat de in- op elk vel 
druk ontstaat van „ INUO- voor. 
NESIA" instede van INDO
NESIA". 

9 5 linkerpoot van de A weg- komt niet 
gevallen. op elk vel 

voor. 
rechts 2 5 Afstand tussen i en a van 

„INDONESIA" bedraagt 
0,9 mm instede van 0,5 
mm, zoals tussen de andere 
letters. 

80 et. links 2 5 Afstand tussen i en a van 
en „INDONESIA" bedraagt 

rechts 0,9 instede van 0,5 mm als 
tussen de andere letters, 

links 4 10 A van „INDONESIA" 2 
en mm omhoog opgeschoven, 

rechts 
links 9 5 verticale, bijna 2 mm lange komt niet 

zwarte streep rechts van de op elk vel 
opdruk. voor. 

rechts 2 4 Zwarte dubbele punt ach- komt niet 
ter „INDONESIA". op elk vel 

voor. 
1 1 dubbele tussenruimte tus- komt niet 

sen de N en E van „ IN- op elk vel 
DONESIA". voor. 

Behalve de hiervoren vermelde vaste of veel voorkomende fou
ten dan wel afwijkingen (misdrukken) zijn nog enkele — voor 
zover het geraadpleegde materiaal heeft kunnen doen waarnemen 
— afwijkingen geconstateerd, waarvan voorlopig worden genoemd: 

40 cent ) door het wegvallen van de linker verticale afsluiting 
80 cent ) van de letter D leest men „IN )ONESIA", zodat in 

plaats van de D een omgekeerde (spiegelbeeld) C staat 
opgedrukt. 

80 cent - horizontale zwarte streep vlak boven „INDONESIA". 
Van elk der hier vermelde drie misdrukken is tot dusver één 

exemplaar geconstateerd. 

Fouten en afwijkingen in het opdruk-type II 
no. zegel 

Waarde blad rij v. links omschrijving opmerkingen 
15 et. ) links 
20 cent ) 
25 cent ) 
45 cent ) 
50 cent ) 
80 cent ) 

A van „INDONESIA" ont
hoofd, zodat deze letter 
iets meer dan dan de halve 
hoogte der overige letters 
heeft. 

IN van „INDONESIA" 
onthoofd, zodat deze eer
ste twee letters ongeveer 
half zo hoog zijn als de 
overige. 

rechts 5 7 De eerste I van de opdruk Bij de 15 
is weggevallen, zodat de en 80 cent 
opdruk: „NDONESIA" in- waarden is 
stede „INDONESIA" te later de 
zien geeft. weggeval

len I slor
dig bijge
plaatst 

Van de guldenswaarde zijn 3 typen bekend, waarvan 2 in de 
van Dorp- en 1 in de Kolf f-opdruk: 
type La: van Dorp-opdruk, glimmend, op de uitgifte met oplaag

letter A (lijntanding), waarbij de aanduiding „Ned.-
Indië" is doorgehaald met 2 zwarte horizontale strepen. 

type I.b: van Dorp-opdruk, glimmend, op de uitgifte met oplaag
letter B (kamtanding), waarbij de aanduiding „Ned.-
Indië" is doorgehaald met drie horizontale strepen. 
De zegels maken voorts de indruk iets lichter violet van 
kleur te zijn dan die in het z.g. type I. 
In het type II is een misdruk bekend, waarbij de linker
helft van de middelste streep is weggevallen. Zij is ge
constateerd op de Ie rij, 9e zegel en op de 2e rij, 4e 
zegel. 

Volledigheidshalve wordt hieraan nog toegevoegd, dat in dit 
overzicht alleen zijn vermeld de totdusver bekende opdrukfouten 
er. -afwijkingen, zodat niet in bijzonderheden is getreden met be
trekking tot de eigen fouten en afwijkingen in het in Indonesië 
uitgegeven Hartz-type, die uiteraard, ongeacht de opdrukfouten, 
zijn blijven bestaan. Van deze z.g. eigen fouten en afwijkingen in 
het koerserende Hartz-type kunnen worden gememoreerd: 

no. zegel 
Waarde blad rij v. links • bijzonderheden 
25 cent rechts 6 verticaal wit streepje onder de D 

van „Ned." (links van de kroon), 
witte vlek onder de kin. 
3 donkere stippen op het voorhoofd. 

bijzonderheden 
no. zegel 

Waarde blad rij v. links 
40 et. links 9 2 witte vlek op de haarwrong (rechts) 
45 et. rechts 2 4 lichte vlek vlak vóór de kroon 

rechts 9 10 wit horizontaal streepje door het 
ronde gedeelte van het cijfer 5. 

Van de Van-Dorp-opdruk bestaan geen dubbelvellen. Van de 
Kolff-opdruk wel, hoewel deze ook in halve vellen aangetroffen 
is. Houdt dit mogelijk verband met de aanwezigheid van andere 
machines bij Van Dorp ? 

In elk geval zijn de Van Dorp-opdrukken het eerst verschenen 
(15, 20, 25, 40, 80 ets en beide guldenwaarden), later aangevuld 
met de 45 en 50 ets in Kolf f-druk en tenslotte met de 15, 25 en 
8C ets, benevens de ƒ 1,— (alleen in kamtanding). In tegenstelling 
met de overige (doffe) Kolf f-opdrukken is deze opdruk op de 
guldenswaarde echter glanzend (3 strepen). 

Volgens schrijven van 3 Mei 1949 No. 939/A4 van de Beheerder 
der Post- en Zegelwaarden te Bandung, is -de Kolff-opdruk in de 
waarde van 20 cent nog niet verschenen en zijn van de Kolff-
opdrukken van 45 en 50 cent geen gehele vellen meer in voorraad, 
zodat het niet mogelijk is hiervan middenstukken te leveren. 

DE ZEGELS VAN DE „REPOEBLIK INDONESIA". 
Over het algemeen worden de zegels door de „Repoeblik In

donesia" uitgegeven, door de meeste verzamelaars met een schuin 
oog aangekeken. Gedeeltelijk zijn hieraan politieke stemmingen 
schuld, die op zuiver philatelistisch gebied echter niet mogen 
meetellen, ieder moet natuurlijk voor zich zelf uitmaken wat hij 
wil verzamelen of niet, gedeeltelijk de vele knoeierijen die met 
deze zegels hebben plaatsgevonden, waarbij wij buiten beschouwing 
laten of deze al of niet met toestemming (oogluikend toelaten, 
enz.) van de bevoegde autoriteiten hebben plaats gevonden. 

Een feit is echter dat in vele gebieden de postdienst min of 
meer regelmatig heeft voortgang gevonden, en hoewfl niet aan 
alle „voorwaarden" is voldaan wat normaal bij de uitgiften van 
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zegels door een bepaald land geschiedt, toch hebben vele zegels 
regelmatig gediend ter frankering van in regelmatig verkeer ge
poste brieven. 

Vooral in de eerste tijd na de „machtsaanvaarding" door de 
Repoeblik in de door haar gecontroleerde gebieden (die van tijd 
tot tijd aanmerkelijk in oppervlakte verschilden) is er veel gebeurd 
wat op „Spielerei" leek om geen onaangenamer woord te ge
bruiken. Ook door de Repoeblikeinse postinstanties is hier echter, 
zij het met verschillend resultaat tegen opgetreden, en tenslotte 
mogen wij niet vergeten, dat in dergelijke uitgestrekte gebieden, 
met de slechte verbindingen die direct na de Japanse capitulatie 
(en ook nu nog) heersten, niet alles direct van een leien dakje liep. 

Ook is nog lang niet alles bekend wat in meer afgelegen gebie
den der Repoeblik heeft plaats gevonden, en het is moeilijk om op 
postaal gelopen stukken (geen maakwerk) de hand te leggen. 

Om te beginnen kunnen we echter de postuitgaven direct in 
twee grote gebieden verdelen, waar reeds tamelijk veel gegevens 
van bekend zijn, en wel de uitgaven die op Sumatra, met centrum 
Medan, en die op Batavia, centra Batavia en Djocja geschieden. 

In een volgend artikel zullen wij hierop nader ingaan. 
A. J. U. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Op 26-7 verscheen hier de reeds aangekondigde serie ter her

denking van de 450 jaar geleden plaats gevonden hebbende ont
dekking van Curasao. Tevens werden de op die dag geposte stuk
ken voorzien van een eerste dag van uitgifte stempel. Afbeelding 
van zegels en stempel hierboven. De kleuren zijn 6 et. olijfgroen, 
12i4 et, roodbruin, 15 et. blauw. Kamtanding 14 : 13 voor de 
6 en 15 et. en 13 : 14 voor de 12}^ et. Nadere bijzonderheden 
ontbreken nog. 

mmw^ (iDDïï̂ DiFïïiiô  
EUROPA. 

België. 
Het zegel van 50 fr. dat met de 4 in ons Juni-nummer vermelde 

z.g. epauletten-zegels verscheen ter gelegenheid van de Bepitec 
te Brussel in Juli j.l. geeft een afbeelding van een ruiter, een 
vliegmachine en dieseltrein met silhouette van een stad. 

50 fr. violetbruin. 

Ter gelegenheid van de aan de Vlaamse beroemde schilder 
Gerard David gewijde tentoonstelling te Brugge verscheen een 
postzegel met de afbeelding van een fragment uit het schilderij 
„De doop van Christus" en wel het deel hetwelk het portret 
bevat van de heilige Magdalena. 

1,75 fr. donkerbruin, H. Magdalena. 

Bulgarije. 
Ter gelegenheid van het 7e congres van de Bulgaarse Philatelis-

tische Bond te Pleven, gepaard gaande met de Dag van de Post
zegel (26 en 27 Juni j.l.) verscheen hier een postzegel van 50 L 
met de afbeelding van een gebouw. 

50 L. sepia, gebouw. 
Voorts verschenen nog 2 rouwzegels in verband met de dood 

op 2 Juli j.l. van Gueorgui Michailov Dimitrov, de grote poli
ticus aan communistische zijde (geboren 1882) en schrijver van 
enige politieke werken. 

4 L. roodbruin, portret en vlaggen. 
20 L. blauw, portret. 

Denemarken. 
In het nieuwe type Koning Frederik IX is nu ook verschenen 

het zegel: 
40 öre blauw. 

Duitslaïid. 
Engels-Amerikaanse Zone. 
Van de in ons Mei-nummer vermelde postzegels uitgegeven ter 

herdenking van het 75-jarig bestaan van het Wereld Post Verbond 
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(U.P.U.) met de afbeelding van het monument van H. von Ste
phan, geven we hierbij van een tweetal dezer zegels een afbeel
ding. 

Franse zone. Rijnland-Pfaltz. 
Het kleine blauwe zegeltje, dat volgens onze mededeling in het 

vorige nummer in dit gebied slechts gebruikt werd van 1 Februari 
tot 31 Maart j.1. is thans weer in gebruik gesteld en is de bijplak-
king van 1 Juli j.1. weer verplicht. 

Russische zone. 
De postzegels ter herdenking van de 200-jarige geboortedag van 

de grote Duitse schrijver Johann Wolfgang van Goethe, zijn ein-
oelijk op 20 Juli j.1. verschenen. Het zijn de zegels zoals we ze 
in ons vorige nummer voorlopig aankondigden, vervaardigd naar 
ontwerpen van Engelbert Schoner naar originele schilderijen, in 
offsetdruk van de Duitse drukkerij voor waardepapieren A.G. te 
Leipzig, op papier met watermerk en getand 13}4. Het zijn: 

6 - 1 - 4 (pf), donkerviolet, Goethe als 21-jarige (naar Schmoll). 
12 -t- 8 (pf), donkerbruin, Goethe als 32-jarige (n. Tischbein). 
12 -l- 16 (pf), roodbruin, Goethe als 41-jarige (naar Lips). 
50 + 25 (pf), zwartblauw, Goethe als 68-jarige (naar Stieler). 
84 -|- 36 (pf), olijfgroen, Goethe als 82-jarige (naar Scherdtge-

burth). 
De toeslag komt ten goede van het Goethefonds van de Kul-

tuurbond. 
Voorts wordt er een zeer smaakvol gedenkvelletje uitgegeven in 

zeer beperkte oplage, door de zelfde drukkerij gedrukt, in verband 
met de Feestweek te "Weimar ter ere van Goethe. Deze velletjes 
zijn alleen verkrijgbaar op een bijzondere contrólekaart, uitge
geven door bovengenoemd fonds. Dit velletje is in kopergravure-
druk vervaardigd en de toeslag komt ten bate van het herstel
fonds voor Weimar, de Goethestad. 

50 -f- 450 (pf), een onevenredig hoge toeslag dus ! 

Finland. 
Wederom bracht dit land enige nieuwe zegels en wel op 30 

Juli j.1. een postzegel ter herdenking van het 300-jarig bestaan van 
de stad Kristiinankaupunki (Kristinastad). Het zegel van 15 mk. 
is ontworpen door de reeds bekende artiste Signe Hammerstén-
Jansson en is gegraveerd door A. Lauren. Nadere gegevens ont
breken nog. Oplage 1 millioen. 

Op 6 Augustus j.1. zou hier een postzegel verschijnen ter her
denking van de 300ste verjaardag van de stichting van Lappeen-
ranta (Willmanstrand). Dit zegel, in de waarde van 5 mk. is ont
worpen door de artiest Aerne Karjalainen en gegraveerd door de 
zelfde als het vorige zegel. Oplage 2 millioen. Nadere gegevens 
nog niet bekend. 

Ook het 300-jarig bestaan van de stad Raahe (Brahestad) zal 
op 13 Augustus van dit jaar worden herdacht door de uitgave 
van een postzegel van 9 mk., naar een ontwerp van de artist 

Aarne Karjalainen, terwijl de gra
veur van dit zegel is B. Ekholm. De 
oplage zal 1 millioen stuks bedra
gen. Nadere gegevens zijn nog niet 
bekend. 

Op 16 Juli j.1. verschenen twee 
zegels ter herdenking van het 50-
jarig bestaan van de georganiseerde 
werkliedenbeweging in Finland. 
Deze zegels, in de waarde van 5 en 
15 mk., zijn eveneens ontworpen 
door Aarne Karjalainen en gegra
veerd door A. Lauren. De oplage 
bedraagt 800.000 stuks. 

5 Mk grijsgroen, vrouw met 
fakkel. 

15 Mk rood, man met hamer. 

Frankrijk. 
In de z.g. touristenserie (landschappen) verscheen voor de ge

wone post: 
20 fr. steenrood, St. Bertrand de Comminges. 

wtpiimf cüAtMN» 

MÉÉÉÉÉÉÉMMÉI 

P f V I 

Italië. 

Ook het luchtpostzegel van 500 fr. is 
thans verschenen met een afbeelding van 
de stad Marseille, getekend en gegraveerd 
door Decares. 

500 fr. rood, Marseille. 
Op 4 Juli j.1. verscheen het reeds door 

ons aangekondigde postzegel ter herden
king van het feit, dat de grote toneel
schrijver Racine stierf. Het zegel is ge
graveerd door Ouvré naar een tekening 
van André Spitz. 

12 fr. bruingrijs, Jean Racine. 
De 8 fr. lichtblauw en 12 fr. ultra

marijn in het type Marianne (van Gan-
don) verschenen thans ook met de be
kende voorafstempeling Affranch.ts Postes. 

De in ons vorige nummer vermelde post
zegel uitgegeven ter stimulering van de 
opbouwgedachte en een afbeelding gevende 
van een van voren gezien schip en van een 
arbeider, dragen het opschrift ERP hetgeen 
een afkorting is van de woorden ,,European 
Recovery Program", dat zoveel wil zeggen 
als Marshallplan. De zegels verschenen op 
30 Mei j.1. 

Op 12 Juni j.1. verscheen een zegel in 
verband met het 2e wereldgezondheidscon-
gres met de afbeelding van een wereldbol 
waarvoor een Esculaapstaf. 

20 1. violet, wereldbol en esculaapstaf. 

Liechtenstein. 
Op 6 Augustus j.1. werd ter gelegenheid van de 5e Liechten

steinse postzegeltentoonstelling, welke van 6 tot 14 Augustus te 
Vaduz werd gehouden, een blokvelletje uitgegeven, waarop 3 post-
z;gels zijn afgebeeld uit de j.1. verschenen schilderijen-reeks n.1. 
de 10, de 20 en de 40 rappen, te zamen dus 70 rappen. Het velletje 
kostte echter 3 fr. Boven de naast elkaar geplaatste zegels staat 
Viet opschrift Fuerstentum Liechtenstein, tussen welke 2 woorden 
een kroon is geplaatst. Onder de zegels staat vermeld: 5 Brief
marken-Ausstellung 1949. 

Ook dit velletje, waarvan de zegels ongetand zijn, werd bij Cour-
voisier gedrukt. Her velletje meet 12,2 bij 7 c m . 

10 r. groen, vrouwenportret, naar een schilderij van Leonardo 
da Vinci. 

20 r. rood, luitspeelster, naar een schilderij van Orazio 
Gentileschi. 

40 r. blauw, mansportret, naar een schilderij van Raphael. 

Oostenrijk. 
Op 4 Augustus j.1. verscheen hier een 

postzegel ter herdenking van de 1000-jarige 
geboortedag van de landspatroon van Vor
arlberg de bisschop Gebhard. Eerst op 6 
Augustus j.1. werd het zegel voor fran
kering geldig en bedroeg de oplage 1 mil
lioen stuks. Het ontwerp van dit zegel is 
van prof. Josef Segcr en de gravure van 
Hubert Woyty. Het Inschrift om het 
hoofd luidt: Sanctus Gebhardus Episcopus. 

30 g. roodviolet, bisschop Gebhard. 
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Op 12 Augustus j.1. verschenen 4 postzegels met toeslag ten 
bate der gerepatrieerden- en krijgsgevangenhulp, welke door de 
zelfde personen als bovenvermeld werden ontworpen en uitge
voerd. De tanding zowel dezer zegels als die van het bovenver
melde bedraagt 135^ : 14}^. 

40 + 10 g. goudbruin en geel, zegel van Friedrich II. 
60 + 15 g. roodbruin en helrood, wapen van Oostenrijk 

± 1450. 
1 S + 25 g. d.blauw en rood, id. ± 1600. 
1 S 60 + 40 g. d.groen en helrood, id. sedert 1945. 

Roemenië. 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Wereld Post 

Verbond (Ü.P.U.) verschenen hier 2 postzegels: 
20 L. oranjebruln, wereldbol en posthoorn. 
30 L. blauw, sneltrein en romeinse zegewagen. 

Rusland. 

Van de in ons vorige nummer ver
melde postzegels uitgegeven ter herden
king van de dichter Puskin, geven we 
thans hierbij een afbeelding van een 
2-tal dier zegels. 

San Marino. 
Op 28 Juni j.1. verschenen hier 2 zegels van de in 1947 -uitge

geven herdenkingsserie 200-jarige onafhankelijkheid, met een op
druk ter gelegenheid van de philatelistendag 1949. De opdruk 
luidt Giornata Filatelica / San Marino-Riecione / 28-6-1949. 

1 L. groen en violet. 
2 L. violet en olijfbruin. 
Op de zelfde dag verschenen 5 zegels voor de luchtpost ter her

denking van de vlucht van Garibaldi in 1849 naar dit land. De 
tekeningen zijn van prof. Franzoni. Watermerk: gevleugeld wiel; 
tanding : 14. 

2 L. roodbruin en ultramarijn 
3 L. blauwgroen en grijs } klein formaat. 
5 L. blauw en blauwgroen 

25 L. grijsgroen en violet 
65 L. l.groen en zwart 
Op 31 Juli zouden nog 8 zegels voor de gewone post verschijnen. 

Triest (Italiaans). 
De in ons vorige nummer onder Italië vermelde postzegels van 

dat land betreffende de wereldopbouw, alsmede de postzegels ter 
herdenking van Mazzini en van Alfieri en van het in dit nummer 
onder Italië vermelde zegel uitgegeven ter gelegenheid van het 
Wereldgezondheidscongres zijn ook allen voor Triest verschenen 
met de bekende opdruk A M G — F T T. 

Triest (Yougo-Slavisch). 
Voor dit deel van het schiereiland van Istrie verscheen een 

luchtpostserie bestaande uit 7 zegels n.1.: 

groot formaat. 

1 L. groenblauw, vissers en watervliegtuig. 
2 L. roodbruin, ezeldrijver en vliegtuig. 
5 L. ultramarijn, als 1 L. 

10 L. violet, als 2 L. 
25 L. okerbruin, als 1 L. 
50 L. donkergroen, als 2 L. 

100 L. violetbruin, meeuw boven schoorstenen vliegend. 

Tsjecho-Slowakije. 
Hier verschenen voor de luchtpost 2 voorlopige opdrukken op 

koerserende zegels n.L: 
1 (kcs) op 1,50 kcs, rose. 

30 (kcs) op 0,50 kcs, blauw. 

Turkije. 
De Rode halvemaan-serie (Turkse Rode Kruis) welke reeds 

vroeger verscheen is thans nog aangevuld met een 3-tal zegels n.L: 
4 K. grijs en rood, verpleegster en kind. 

50 K. blauw en rood, gebroken tak. 
100 K. groen en rood, als 50 K. 

Zweden. 
De in ons vorige nr. aangekondigde twee 

postzegels uitgegeven ter gelegenheid van 
de Lingiade (Wereldsportfeest) zijn versche
nen en we geven van deze zegels, welke 
beide de zelfde tekening vertonen hier
bij een afbeelding. De zegels zijn ver
vaardigd naar een tekening van Gunnar-
Lagerstedt. Het sportfeest ontleent zijn 
naam aan de vader van de Zweedse gym
nastiek genaamd Ling. 

5 ore, d.blauw. 
15 ore, roodbruin. 
Het 5 öre zegel komt alleen 2-zijdig ge

tand voor, het 15 öre zegel zowel 2- als 
3-zijdig getand. 

Zwitserland. 
Op 1 Augustus j.1. verscheen hier naar aanleiding van het 100-

jarirg bestaan van de z.g. Eedgenotenpost een serie van 12 post
zegels, welke aan de postkantoren slechts op speciaal verzoek 
worden afgegeven, terwijl de gewone zegels in koers blijven. Het 
formaat dezer zegels is groter als dat der koerserende zegels en 
i.' 21 X 26 wat beeld- en 24 x 29 mm. wat zegelgrootte betreft. 
De zegels zijn op het omslag afgebeeld, en zijn de volgende: 

3 c. zwart, hoogspanningsleiding in midden-Zwitserland. 
5 c. oranje, spoor- en verkeersbrug te Sitter bij St. Gallen. 

10 c. geelachtiggroen, bergbaan bij Rochers-de-Naye. 
15 c. groenachtigblauw, sneeuwploeg van de PTT. 
20 c. bruinachtigkarmijn, stuwmeer bij Grimsel. 
25 c. rood, meerdam, bij Melide. 
30 c. olijf, krachtwaterwerk bij Verbois. 
35 c. bruin, alpenpostweg in het dal van Anniviers. 
40 c. blauw, rijnhaven te Bazel. 
50 c. grijs, zweefbaan te Säntis. 
60 c. blauwachtiggroen, spoorwegviaduct bij Filisur. 
70 c. violet, driehoeksmetingspunt bij de Finsteraarhorngroep. 
De ontwerpen en gravures van deze zegels zijn van Karl Bickel 

te Wallenstadtberg, terwijl de druk plaats vond in de waardepa
pierdrukkerij van de PTT. Effen wit papier met gladde gom. 
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BUITEN EUROPA. 
Algiers. 
Met de bekende Franse voorafstempeling Affranch.ts verscheen 

hier het zegel van 4 F. uitgave 1947. 
4 F. sepia en groen, wapen van Constantine. 

Angola. 
De in ons Mei-nummer vermelde serie met landschappen werd 

nog aangevuld met enige lagere waarden n.1.: 
20 c. violetgrijs, watervallen van Dala. 
40 c. bruingrijs, Pedras-Negras gebergte. 
50 c. roodbruin, gezicht op Luanda. 
Ook de luchtpost werd met een serie zegels verrijkt n.1.: 
1 a. bruin. 6 a. groen. 
2 a. sepia. 9 a. bruin violet. 
3 a. wijnrood. 
Allen in de zelfde tekening van een wereldbol waaromheen 

vliegtuigen. 

Argentinië. 
Een postzegel in groot formaat verscheen op 20 Juni j.1. ter 

herdenking van „De eed van trouw aan de grondwet" (Jura de la 
Constitucion). Oplage 5 millioen stuks. 

1 P. rood en fila, allegorische kop. 

Ascension. 
Enige zegels in de uitgave 1937-42 verschenen in nieuwe kleur 

of gewijzigd type n.1.: 
1 d. zwart en groen, doch thans in het type Berg de Drie 

zusters. 
I K d. thans zwart en lilarose i.p.v. zwart en rood (type: de 

Pier). 
2 d. thans zwart en rood i.p.v. zwart en oranje (type: groene 

berg). 

Brazilië. 
Thans geven we hierbij een af

beelding van het in ons vorige 
nummer vermelde fraaie Roose-
veltzegel, 3,80 Cr., blauw. 

Ter herdenking van de bijdrage 
van dit land tot de bevrijding 
van Europa in de laatste wereld
oorlog, waarbij haar luchtmacht 
speciaal in de aanval op Italië 
werkzaam schijnt te zijn geweest, 
verscheen een postzegel met de 
afbeelding van een vliegtuig bo
ven de landkaart van Italië, ter
wijl in een cirkel een soort cari-
catuurtekening voorkomt met het 
Inschrift: Senta A Pua ! (Laat hij 
het krijgen). Dit is het embleem 
der F(orce) A(erea) B(rasileira). 

60 er. paarsrood, vliegtuig. 

Canada. 
De 4 lage waarden 1, 2, 3 en 4 cent, die tot nu toe ook in 

2-zijdige verticale tanding 814 zijn verschenen, zijn thans versche-
enn in 2-zijdige verticale tanding 93^. 

China. 
Het nog niet door de communisten bezette Shanghai zag ver

moedelijk geen mogelijkheid meer om de benodigde postzegels bij 
de voortdurende daling van de geldkoers en de daarmede gepaard 
gaande stijging der porto's te leveren. Daarom werd de toevlucht 
genomen tot de uitgifte van een 4-tal zegels zonder waardeaan
duiding, waarvan de kleuren dan beslissend waren voor de be
nodigde frankering. Deze zegels werden dopr de communisten 
echter buiten gebruik gesteld. Ook Kanton schijnt dit stelsel te 
hebben ingevoerd, waar 4 zegels werden ingevoerd, n.1.: 

Oranjebruin, locomotief en stoomboot, voor gewone post. 
Karmijn, dennebomen en bergen, voor aangetekende post. 

V i Je t , postbode op motorrijwiel, voor expresse-bestelling. 
Blauwgroen, vliegtuig, voor de luchtpost. 
Ook verschenen later een 6 tal zegels in een nieuwe waarde 

van de z.g. zilver-dollar, welke gelijk staat (of stond)) met de 
Amerikaanse dollar. Het zijn opdrukken op fiscale zegels en wel: 

1 c op $ 50.000 
1 c op $ 30.000. 

10 c op $ 1.000. 
20 c op $ 1.000. 
50 c op $ 1 op $ 50-

Columbia. 
Ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de Bond van land

bouwers verscheen in Mei j.1. een portret-zegel.: 
5 c. olijfgroen, portret van Dr. Juan de Dios Carrasquilla (1833 

—1908). 

Cuba. 
Van het in ons vorige nummer ver

melde zegel met afbeelding van de kaart 
van het eiland Pines met omgeving 
geven we thans hierbij een afbeelding. 
Dit zegel werd op 18 April j.1. uitgege
ven ter herdenking van de 20-jarige 
inlijving van dit eiland. 

5 c. blauw, landkaart. 

MMÉAMMAM 

Ecuador. 
In verband met het in Juni j.1. gehouden Eucharistisch Congres 

verschenen op 15 Juni j.1. enige postzegels, bestaande uit opdruk
ken op 2 verschillende, reeds vroeger uitgegeven postzegels n.1. 
de 40 c. blauw, Jesuitenkerk te Quito en de 1.10 S karmijn, Juan 
de Velasco: 

10 c. op 40 c. blauw 1 
20 c. op 40 c. „ > opdruk rood. 
30 c. op 40 c. „ J 

en voor de luchtpost: 
50 c. op S 1,10 karmijn ~| 
60 c. op S 1,10 „ > opdruk blauw. 
90 c. op S 1,10 „ ) 
De opdruk luidt: II congreso / Junio 1949 / 0.10 / EucaristicJo 

Nel. 

Franse Koloniën. 
Op 4 Juli j.1. verscheen voor verschillende Franse koloniën een 

luchtpostzegel, voor alle in de zelfde tekening van een wereldbol 
waarvoor een vliegtuig en de afbeeldingen van een inwoner of 
inwoonster van de verschillende gebieden, welke zegels werden 
uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de U.P.U. 
Het zijn de volgende: 

Frans equatoriaal Afrika, 25 fr. groen. 
Frans westelijk Afrika, 25 fr. blauw, groen, roodbruin en rood. 
Cameroun, 
Somali-kust, 

Frans-Indië, 
Indochina, 

Madagascar, 
Nieuw Caledonië, 

25 fr. rood, roodbruin, groen en blauw. 
30 fr. blauw, groenblauw, roodbruin en 

geelgroen. 
6 fr. karmijnrood. 
3 p. blauw, violetblauw, groen en 

rood. 
25 fr. rood, lilabruin, groen en blauw. 
10 fr. blauw, blauwgroen, bruinrood en 

rood. 
Frans Oceanië, 10 fr. blauw. 
St. Pierre en Miquelon, 25 fr. blauw, roodbruin, groen en rood. 
Togo, 25 fr. rood, lilabruin, groen en rood. 
Wallis en Futuna, 10 fr. blauw, groenblauw, lilabruin en 

groen. 
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Ghadamès (Militaire bezetting). 
Met de afbeelding van het kruis van Agadem verscheen hier een 

serie van 8 zegels voor de gewone en van 2 zegels voor de lucht
post, n.1.: 

4 F. zwartbruin en lilabruin. 
5 F. groenblauw en groen. 
8 F. zwartbruin en bruinrood. 

10 F. zwartblauw en blauw. 
12 F. violet en roselila. 
15 F. geelbruin en roodbruin. 
20 F. zwartbruin en emeraltgroen. 
25 F. zwartbruin en lichtblauw. ^ 

en voor de luchtpost: 
50 F. lila en lilarose. 

100 F. zwartbruin en violetbruin. 

Guinea (Spaans). 
Op 22 April verschenen hier 2 zegels met opdruk van nieuwe 

waarde n.1.: 
5 c. op 1 P. zwart. 

15 c. op 2 P. d.bruin. 

Irak. 
Ook dit land heeft zeker deviezen nodig, want behalve het 

reeds in ons Juni-nummer vermelde blokvel van 8 zegels, ver
schenen nu ook 6 postzegels met afbeelding van Koning Faisal II, 
van de serie vermeld in ons Mei-nummer vorige jaar, in een 
blokvel ! 

Irak volgt het Duitse voorbeeld en heeft ook verplichte toeslag
zegels uitgegeven, welke op alle correspondentie bijgeplakt moeten 
worden bij de gewone frankering en waarvan de opbrengst be
stemd is voor de Palestina-Arabieren. De opdruk is in het arabisch 
vermeld en bedraagt de toeslag 2 Fils. 

2 F. op 3 F. dienstzegel Faisal II. 
2 F. op 5 F. dienstzegel mausoleum Faisal. 
2 F. op 5 F. dienstzegel Faisal II. 
2 F. op 5 F. belastingzegel Faisal II. 

Iran. 
Volgens mededeling van het blad Le Timbre verscheen hier 

wederom een serie van 5 zegels met toeslag ten bate van de 
Vereniging tot bescherming van nationale monumenten. Ook de 
motieven van deze zegels zijn aan de oude tijd n.1. de tweede 
grote periode van het Persische keizerrijk ontleend. 

50 + 25 d. emeralt, Ardechir II (379—383). 
1 R -I- 50 d. vermiljoen, Narsi (293—302). 

_2'A R + IVi R. ultramarijn, Sapor I (241—272). 
5 R + 2>2 R. lila, Ruïne van Ctésiphon. 
10 R -I- 5 R. grijsgroen, Ardechir I (224—241). 

Korea. 
Op 1 April j.1. verscheen ter gelegenheid van de volkstelling 

een postzegel met een allegorische voorstelling. 
15 Wen, roodviolet. 

Hier verschenen bovendien nog enkele andere zegels n.1.: 
1 Wen, l.rose, postbode. 

100 Wen, grijsgroen, pagode. 
150 Wen, blauw, vliegtuig en wereldbol (dit zegel voor de 

luchtpost). 

Macao. 
Een zevental portzegels werd verkregen door de opdruk „Por-

leado" en de waarde aan te brengen op zegels van de uitgifte 
1934 n.1.: 

1 A op 4 A zwart. . 8 A op 12 A. blauw. 
2 A op 6 A. bruin. 12 A op 30 A. geelgroen. 
4 A op 8 A. l.blauw. 20 A op 40 A. violet. 
5 A op 10 A. roodoranje. 

Marokko (Frans) 
Ten bate van de sociale werken voor het leger verscheen hier 

een zegel met toeslag. 
10 F + 10 F. rood, twee soldaten met standaard. 

Marokko (Spaans). 
De in ons Juni-nummer aangekondigde postzegels zijn, in afwij

king van het door ons vermelde, verschenen ter gelegenheid van 
het huwelijk van Z.K.H, de Khalif Moulay el Hasan. 

50 + 10 c. rose de Khalif te paard; en voor de luchtpost: 
1 P + 10 c. d.groen, landschap waarboven een vliegtuig. 

Mozambique. 
Met de afbeelding van een wereldbol en vliegtuig verscheen 

Lier een serie luchtpostzegels. ^ 
50 c. bruin. 5 E. groen. 

1 E. 20, violet. 20 E. sepia. 
4 E. 50, blauw. 

Pakistan. 
Op 11 Augustus zouden hier 3 postzegels verschijnen ter her

denking van de verjaardag van de dood van Mohammed Ali 
Jinnah, de grondlegger van deze zelfstandige staat en diens eerste 
bestuurder. De zegels zullen in de waarden zijn van \%, 3 en 10 
annas. 

Panama. 
Het zegel met Inschrift Acarrero de Cana is thans verschenen 

met gewijzigd Inschrift Acarreo de Cana: 
2 c. lakrood, ossenwagen (type 1942). 
Het 100-jarig bestaan van de provincie Chlriqui werd herdacht 

met de uitgifte van een 2-tal postzegels voorzien van de opdruk: 
1849—1949 / Chiriqui / Centenario, voor de gewone post: 
1 c. op 2 c. oranje, ossenwagen. 
2 c. oranje, id. (Yv. 235). 

en een 4-tal voor de luchtpost: 
2 c. rose, vis. 
5 c. blauw, landkaart. 

15 c. grijs, Taboga. 
50 c. rood, brandweerkazerne. 
Ter herdenking van het 200-jarig bestaan van de Universiteit te 

San Janvier, verschenen in Juni j.1. 2 postzegels, waarvan 1 voor 
de gewone en 1 voor de luchtpost: 

2 c. rood en zwart. Pater Janvier. 
5 c. blauw en zwart. Universiteit. 

Peru. 
De in ons Mei-nummer vermelde luchtpostzegels met opdruk 

HABILITADA en nieuwe waarden werden nog aangevuld met: 
S 0.05 op 25 c. groen. 
S 0,15 op 70 c. zwart. 
Ook het zegel ten bate van de schoolvoeding, vermeld in ons 

Mei-nummer kreeg een aanvulling n.1.: 
S 0.03 op 4 c. blauw (fiskaalzegel). 
De admiraal Grau (1834—1879) die in de Peruaans-Chileense 

oorlog het leven verloor werd herdacht met een postzegel waarop 
het in 1946 te zijner ere opgerichte monument is afgebeeld. 

Philippijnen. 
In de serie dienstzegels met opdruk O.B. verscheen op 4 Juli 

j.1. het zegel Yvert 329, 20 c. bruin, de Mayon-vulkaan. 

Portugees Indië. 
In nieuwe tekening verschenen hier 8 postzegels met de afbeel

ding van Onze Lieve Vrouwe van Fatima, n.1.: 
1 real, blauw. 9 Tangas, oranje. 
3 reis, geel. 2 Rupies, violetbruin. 
9 reis, rose. 5 Rupies, olijf. 
2 Tangas, groen. 8 Rupies, blauwviolet. 

Syrië. 
Volgens mededeling van Whitfield King en Co. verscheen ook 

in dit land een serie postzegels ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de U.P.U. Het zijn 2 zegels voor de gewone en 2 
zegels coor de luchtpost n.1.: 

12 p 50 c grijsblauw. 
24 p blauw, 

en voor de luchtpost: 
12 p 50 c violet. 
50 p zwart. 
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Ook versehenen 2 postzegels, waarvan een voi r de gewone post 
en een voor de luchtpost, met het Inschrift 30 Maart 1949: 

25 p blauwgroen, portret van de president in uniform. 
50 p bruin, id. 

Tunis. 
Het in ons Meinummer 'vermelde ,,kindei zegel" is op 1 Juni 

j.l. met de buitensporige toeslag van 200 % verschenen: 
25 F + 50 F, groen, slapend kind. 
Het zegel van fr. 15 in het type Moskee van Halfaouine werd 

vervangen door een zegel in gelijke waarde met afbeelding van 
de Moskee van Kairouan. 

15 fr. rood, Moskee van Kairouan. 

Uruguay. 
Ter gelegenheid van de 4e Amerikaanse regionale Arbeidscon

ferentie verschenen 2 postzegels n.l.: 
3 c. groen, ploegende ossen. 
7 c. blauw, Gaucho. 
Met de afbeelding van het portret van Artigas verschenen in de 

koerserende serie nog: 
2 c. geel. 

Wallis en Futuna. 
Twee luchtpostzegels van Nieuw Caledonië verschenen met een 

opdruk in blauwe kleur Wallis en Futuna. 
50 F. rose en geel. 

100 F. oranjegeel en lilabruin. 

IPOSïïSïïdDB^Ii^il^ 
België. 
Zoals uit de afbeelding blijkt, kreeg ik de publibel 825 in han

den, een reclame van de wol, „quatre points", die zich ook zo 
dikwijls in het programma van „Radio Luxemburg" laat horen. 
Het is de groot formaat kaart van 90 centimes in Frans/Vlaamse 
tekst. 

CARTE POSTALE 

% 
POSTKAART 

• lAINES 

Duitsland. 
Niet minder dan 10 nieuwe kaarten verschenen in het westelijk 

gedeelte, waarvan Westelijk Berlijn er. twee, en de Franse zone 
er acht voor hun rekening nemen. 

Het zijn kaarten van 8 pf, 8 + 8 pf, 10 pf, 10 + 10 pf, 20 
pf en 20 | 20 pf. Volledige beschrijving en afbeeldingen in ons 
volgende nummer. 

Hongarije 
gaf een nieuwe kaart van 20 filler uit, groen op gekleurd karton, 
zegelindruk vertoont het Hongaarse wapen met lauwertak en de 
jaartallen 1848—1948. Voorzieft van drukdatum (welke) ? 

Kan één van onze lezers deze kaart afstaan ter clichering ? 

Hongkong 
deed twee nieuwe enveloppen verschijnen met de kop van Koning 
George VI naar rechts; een 5 cents lichtgroen en een 20 cents 
zwart op lichtgrijs papier, binnenkant met kleine, grijze ruiten. 

Pakistan 
i» blijkbaar nog niet aan de nieuwe poststukken toe. Hier ver
stheen tenminste de envelop voor aangetekende stukken in for
maat H / 202 bij" 127 mm. / van BritsIndië met kleine, rode 
handstempelopdruk „Pakistan". 

Het betreft hier de envelop van 3 + 1>^ Annas, blanco, met 
als zegelbeeld de kop van Koning George VI. 

Zwitserland. 

103 iAHSE EtDGlNOSSlSCHE POS' 

CtNTENAWE BES POSTÏS fÉDlSAltS 

CENIiNAÏiO DtUE POSTE f£!>E»*U 

POStKftRTC C Ä 8 T E \ » S 

■tCt 

leÖiAHBE ÈIPGÏMOSSlSCHt POST 

CfMTENAl»ï PtS POSTtS MOÏRAIÏS 

CtMIfNASiO ÖEltE POSre rEÖtBft« 

18*7 ' ? « ! 

POSï>«HTE CARTE POSTAtE C A W O U N A POSTALE 

 . < S J A . S * & ^ 

!0e U^Rt l l IXifNOSSlSCHt POSI 

tENÏEKA BE 0£S i OU£S flOék&Ui 

CïfltFNfiSiO OtLLï POSfï ?f-pmAU 

P O J T K A S T E c\erE POSTALE C A B I O U N A P O S T A U 

Gelijktijdig met de postzegels ter ere van het honderdjarig be
slaan van de eedgenootschappeHjke Zwitserse post verschenen ook 
een tiental briefkaarten. Zoals uit de afbeelding blijkt, is de zegel
indruk identiek met het zegel van 10 rappen. De afbeeldingen, 
waarvan wij er een drietal laten zien om een indruk van de serie 
tt geven, zijn zwartgrijs. 

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 
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B.(y)CiHlïï[P>©Sïï 
NEDERLAND. 

Pakistan heft vliegverbod op. 
In verband met het feit, dat de Regering van Pakistan op 14 

Juli het vliegverbod voor K.L.M, en andere Nederlandse vlieg
tuigen heeft opgeheven, heeft de K.L.M, met ingang van Vrijdag 
15 Juli j.1. haar tot dusverre gevolgde noodroute Amsterdam— 
Caïro—Aden—Mauritius—Batavia v.v. verlaten, teneinde Indonesië 
met Nederland te verbinden over de route: Amsterdam—Caïro— 
Karachi—Bangkok—Batavia v.v., daarbij India, dat het vliegverbod 
nog niet heeft opgeheven, vermijdende. 

Ook India heft vliegverbod op. 
Na Pakistan heeft thans ook de Regering van India aan de, 

K.L.M, wederom de nodige faciliteiten verleend om de Nederland-
Indonesië luchtverbinding via de oude route te herstellen. De 
K.L.M, heeft daarom van 20 Juli jl. af om te beginnen haar drie
maal wekelijkse dienst via Mauritius verlegd over Cairo—Basra— 
Karachi — Calcutta — Bangkok — Singapore (tweemaal per week) 
naar Batavia. De Constellations zullen dus tot nader datum op 
Maandag, Woensdag en Vrijdag van Schiphol vertrekken en resp. 
Donderdag, Zaterdag en Maandag te Batavia aankomen. Vertrek
dagen uit Batavia blijven voorlopig Maandag, Woensdag en Zater
dag. Aankomstdagen te Schiphol Woensdag, Vrijdag en Maandag. 
Door het herstel van de oude beproefde route is het weer mogelijk 
om uitbreiding te geven aan het vervoer van passagiers, post en 
vracht. Het ligt in de bedoeling van de K.L.M, om zo spoedig 
mogelijk de frequentie op te voeren tot een vier- en daarna tot 
een vijfmaal wekelijkse dienst. Zodra de vijfmaal wekelijkse dienst 
zal zijn ingevoerd, zal eenmaal per week ook de Libanon (Damas
cus) in het schema worden opgenomen; de overige diensten gaan 
dan via de bovengenoemde route. 

Door de opnieuw gegeven toestemmingen komt de K.L.M, na 
zeven maanden dus weer op haar reeds ruim twintig jaar bekende 
route terug. 

Bij de afsluiting van de Mauritius-periode willen we niet nalaten 
op deze plaats nog onze bewondering te uiten voor het prachtige 
pionierswerk dat hier door de K.L.M, en haar ervaren bemannin
gen werd verricht. Het lijkt op de kaart zo eenvoudig die over
steek van Mauritius naar Indonesië, maar laten wij niet vergeten 
dat dit traject over zee van ca. 3000 zeemijlen (5525 K.M.) toch 
altijd nog 400 mijl langer is dan het langste traject over zee dat 
in de gehele wereld door Constellations wordt gevlogen ! 

Weer viermaal per week Amsterdam—Batavia v.v. 
Met ingang van 27 Juli jl. voert de K.L.M. 4 retourvluchten 

per week van Amsterdam naar Batavia uit. Hierbij worden drie 
verschillende routes door de Constellations gevolgd. 

De vliegtuigen, die op Woensdag en Zaterdag van Schiphol ver
trekken, vliegen van Amsterdam via Kairo—Basra—Karachi—Cal
cutta—Bangkok naar Batavia. 

De Constellation, die op Maandag vertrekt, volgt de route via 
Rome—Kaïro—Basra—Karachi—Calcutta—Bangkok en Singapore 
en het vliegtuig, dat op Donderdag van Schiphol vertrekt, maakt 
een tussenlanding te Rome, Damascus, Basra, Karachi, Calcutta, 
Bangkok en Singapore. 

Alle tussenlandingen te Basra zullen geschieden behoudens goed
keuring van de regering van Irak. Daar hierdoor Bangkok en 
Singapore wederom in de Amsterdam—Batavia route zijn opge
nomen, wordt de eenmaal wekelijkse dienst Batavia—Singapore— 
Bangkok niet meer uitgevoerd. 

Zoals bekend vloog de K.L.M, op haar luchtlijn Batavia—Kanton 
sinds 15 Juli jl. reeds niet meer door tot Kanton, doch slechts tot 
Bangkok; deze lijn is thans ingevolge het hierboven vermelde 
vervallen. 

Frequentie-verhoging K.L.M.-Lijn Amsterdam—Teheran. 
Met ingang van 1 Augustus jl. is de frequentie van de K.L.M.-

lijn Amsterdam—Teheran, welke tot dusveire eenmaal per week 
uitgevoerd werd, tot tweemaal wekelijks in beide richtingen ver
hoogd. 

Zurich in K.L.M.-dienst naar Zuid-Amerika opgenomen. 
Met ingang van 24 Juli jl. is Zürich (Zwitserland) in de twee

maal wekelijkse K.L.M.-dienst naar Zuid-Amerika opgenomen. Er 
wordt een tussenlanding gemaakt op het vliegveld Kloten bij 
Zürich. 

Eerste vlucht K.L.M.-Lijndienst Amsterdam—Paramabo 20/5/49. 
Behalve de in ons vorig nummer vermelde „verdragstatenpost" 

blijkt ook nog post uit vele andere landen te zijn meegegeven, nl. 
Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Polen, Tsjechoslowa-
kije, Roemenië, Joegoslavië, Griekenland, Portugal, Spanje, Hon
garije en Indonesië. 

Niet al deze poststukken dragen de speciale afstempeling; deze 
komt o.a. niet voor op de stukken verzonden vanuit Zweden, 
Portugal, Spanje en Hongarije. Wel dragen deze stukken de aan
komststempel Paramaribo 21/5/49. 

BELGIË. 
Opening luchtlijn Brussel—Napels door de Sabena. 
Ter gelegenheid van de openingsvlucht Brussel—Napels op 22 

Mei jl. stelde het Nationaal Comité voor Luchtvaart op de ge
bruikelijke wijze wederom de inschrijving open voor het laten 
medegeven van speciale enveloppen met deze vlucht. De prijs 
bedroeg Bfrs. 20.— per stuk; voor het buitenland Bfrs. 25.—. Het 
porto bedroeg Bfrs. 5.—. 

Zoals wij als eens eerder in deze rubriek hebben uiteengezet, zijn 
wij geen voorstanders van dit systeem, daar op deze wijze slechts 
bij inschrijving een dergelijk luchtpoststuk bemachtigd kan worden. 

Zijn wij wel ingelicht, dan zou echter in dit geval de post, welke 
niet door bovengenoemd Comité verzorgd-werd, maar door ver
zamelaars zelf werd verzonden, ook voorzien zijn van een afdruk 
van de speciale stempel, hetgeen natuurlijk niet meer dan billijk is! 

Wij geven hieronder een verkleinde afbeelding van het lucht
poststuk; zoals men daarop zien kan zijn de postzegels afgestem
peld met een speciale poststempel „Bruxelles-Napels / C.N. Aé / 
22-5-1949 / N.C.L. / Brussel-Napels". 

In deze poststempel komen dus de afkortingen voor van de 
naam van bovengenoemd'Comité (tweetalig): Comité National 
D'Aéronautique — Nationaal Comité voor Luchtvaart. 

Bepitec 1949. 
Hoewel op deze te Brussel gehouden tentoonstelling de post

zegels domineerden, was er toch ook op luchtpostgebied heel wat 
moois bijeengebracht. 

Naast de unieke inzending van de bekende Engelse luchtpost-
verzamelaarster Miss W. Penn-Gaskell met oude ballonpoststukken, 
etc. hadden nog verschillende andere inzenders zowel uit België 
als uit het buitenland het mooiste uit hun verzamelingen ten 
toon gesteld. 

Het geheel was zeer interessant niet alleen wat het groot aantal 
klassieke stukken betrof, maar ook de wijze waarop een en ander 
was opgezet. Hoewel dit laatste natuurlijk niet mag overheersen 
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(het gaat per slot van rekening om de luchtpoststukken) neemt 
het vooral bij een internationale tentoonstelling toch wel een be
langrijke plaats in. Korte duidelijke omschrijvingen van de vlucht 
en de stukken geven in deze aan een jury een kijk op de kennis 
van zaken van de inzender; het bijvoegen van route-kaartjes of 
foto's werkt ook zeer suggestief. Met hoede zich er echter voor 
op het ten toon geselde blad tekeningen, etc. te laten overheersen. 

Uit de toekenning van de prijzen blijkt wel dat er toch meer 
waardering komt voor de luchtpost op de internationale tentoon
stellingen, zij het dan ook langzaam! De meeste waardering vinden 
de klassieke stukken (de zg. „voorlopers" van de luchtpost, oude 
Zeppelinpost, DO-X-post, Ballonpost 1870/71, etc.) doch deze 
moeten wel in historisch verband bijeengevoegd zijn, daar het voor 
de jury ook van groot belang is te kunnen zien of men ook 
inderdaad studie gemaakt heeft van hetgeen geëxposeerd wordt. 

Uit Nederland waren op luchtpostgebied geen inzendingen, ver
moedelijk een gevolg van de nog steeds heersende deviezenmoellijk-
heden. 

DUITSLAND. 
Van de hand van Kurt Dahmann, Berlijn, verscheen in hetzelfde 

formaat, etc. als zijn bekende uitgave „Die Luftpost", een extra 
nummer over Helicopterpost, waarin deze post van de diverse 
landen behandeld wordt. Een handig werkje voor de speciaal-ver
zamelaars van dit soort luchtpost. 

De schrijver is — evenals menig luchtpostverzamelaar — van 
mening dat de speciale afstempelingen bij de helicopterpost wel 
niet lang meer gebruikt zullen worden, daar het afstempelen van 
deze post een veel te groot tijdverlies met zich medebrengt, het
geen de" tijdwinst door de wijze van vervoer weer geheel te niet 
doet. Hij concludeert dan ook hieruit, dat de helicopterpost weldra 
een afgesloten geheel zal zijn. 

U.S.A. 
Eerste vlucht Braniff International Airways; U.S.A. 
naar Rio de Janeiro. 
Op 9 Maart jl. had een eerste vlucht plaats van de U.S.A. naar 

Rio de Janeiro uitgevoerd door de Braniff International Airways. 
Het stuk draagt op de voorzijde een rechthoekig zwart stempel 

'met Inschrift: „First Flight Cover / Braniff International Airways 
/ Inaugural Flight / from/ United States of America / To / Rio 
de Janeiro, Brasil / Via / Havana, Cuba; Balboa, C.Z.; / Guayaquil, 
Ecuador; Lima, Peru / Through the Houston Texas Gateway / 
March 9, 1949". De speciale stempel is geen officiële poststempel, 
doch is een maatschappij-stempel van de „Braniff". 

Eerste vlucht Braniff International Airways; U.S.A.— 
La Paz—Lima. 
Midden Februari jl. had een eerste vlucht plaats van La Paz naar 

Lima door de Braniff International Aiiways. 
Het stuk draagt op de voorzijde een drieregelige speciale afstem

peling in wijnrode kleur: „Braniff International Airways / Primer 
Vuelo / La Paz — Lima". Deze stempel is geen officiële post
stempel doch het is een maatschappij-stempel van de „Braniff". 

Raketnieuws. 
In Vliegwereld van 7 Juli jl. lazen wij dat op 3 Mei jl. op het 

oefenterrein te White Sands (New Mexico) een Martin Viking 
Raket werd afgeschoten, welke een hoogte van 83 Km. bereikte; 
de snelheid bedroeg 3600 Km. per uur. De raket woog 5 ton 
en had een lengte van 13,70 M. 

ZWEDEN. 
Helicoptervlucht Stockholm—Bromma. 
Op 29 Mei jl. had een helicoptervlucht plaats van Stockholm 

naar het vliegveld Bromma. De met deze vlucht vervoerde stuk
ken dragen een speciale stempel (drieregelig; kleur zwart): „Med 
Helikopterflyg / 29/5 1949 / Stockholm—Bromma". 

Dit geschiedde ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Zweedse luchtvaart-maatschappij ABA, welke luchtvaartmaat
schappij thans te zamen met de Deense luchtvaartmij. DDL en 
de Noorse maatschappij DNL verenigd is in de SAS (Scandinavian 

Airlines System). Op het vliegveld Bromma werd ter gelegenheid 
van dit 25-jarig bestaan van de ABA een speciale poststempel 

29 
gebruikt (rond; kleur zwart): „Bromma / 19 — 49 / afbeelding 

5 
embleem van de SAS / ABA 25 AR". 

Sïïilis^[p>iO.S 
Gelegenheidsstempels. 
De bijzondere afstempeling op de Poppententoonstelüng te 

's-Gravenhage bevatte aanvankelijk de oorspronkelijke duur der 
tentoonstelling 29 Juni t / m 12 Juli 1949 (zie de afbeelding in het 
vorige nummer), doch tengevolge van de verlenging der tentoon
stelling werd dit stempel nog gewijzigd en bevatte de laatste 
dagen de aanduiding: 29 Juni t / m 19 Juli 1949. 

Madlinestempels. 
Vanaf 1 Augustus wordt in de stempelmachines een nieuwe 

Stempelviag gebruikt: KOOP NU VERGEET-HEN-NIET POST
ZEGELS. Wij zagen deze tekst van Amsterdam C.S., Arnhem-
Station, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam CS. en Utrecht-
Station. 

Voorts kwam op 3 Augustus in Eindhoven de volgende tekst 
m gebruik: BEZOEKT DE INTERNATIONALE LANDBOUW 
TENTOONSTELLING EINDHOVEN 23 AUG.—2 SEPT. '49. 

(N.B. In beide stempels worden de Nederlandse taalregels ver
schillend toegepast: „Koop" is de „gebiedende-wijs-enkelvoud", 
terwijl „Bezoekt" (met t) de meer gebruikelijke meervoudsvorm 
weergeeft !) 

Noodstempels. 
In aansluiting op de opgave in het vorige nummer vernamen wij 

nader, dat voor misbruik der bedoelde stempels niet gevreesd 
behoeft te worden, aangezien zij in opdracht van het Nederlands 
Postmuseum teruggekocht werden. 

Speciale stempels. 
Op 28 Augustus a.s. zal „De Waarheid" te Amsterdam een 

zomerfeest organiseren, ter gelegenheid waarvan wederom, even
als verleden jaar, een speciaal poststempel gebruikt zal worden. 

<>,t^^E^C/^ Op de Benelux-landbouwtentoonstel-
ling, welke van 23 Augustus tot 2 Sep
tember a.s. te Eindhoven zal worden 
gehouden, zal op het tijdelijk postkan
toor een bijzonder stempel worden ge
bruikt ter afstempeling van de aldaar 
ter post bezorgde stukken. Een afbeel
ding van dit stempel geven we hierbij. 

De 37e Nederlandsche Philatelistendag, welke op 27 Augustus 
a.s. te Amsterdam zal worden gehouden zal eveneens door een 
bijzonder stempel warden herdacht, dat gebruikt zal worden op 
het tijdelijk postkantoor in Krasnapolsky, gevestigd tijdens de 
tentoonstelling van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars. In de afbeelding bij het program van de Philatelisten-
dagen in dit nummer is abusievelijk 28 als datum vermeld. 

ïïliKIÏÏ@@MS'iriiO.ILDM©liE!fl 
De Internationale vereeniging „Philatelica" verzoekt ons mede 

te delen dat haar afdeling Tiel, in verband met het 25-jarig 
bestaan dezer afdeling aldaar een plaatselijke .tentoonstelling houdt 
op 17 en 18 September a.s. in hotel De Beurs. Nadere bijzonder
heden ontbreken nog. 

F R A N K E E R A L T I J D P H I L A T E L I S T I S C H 
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Vliî ¥ÄiLSDSi9©lilNI ¥AM P i MIP 
Het antwoord van de heer van Strieland in het Juli-nummer 

op ons stukje in het Mei-nummer geeft oppervlakkig gezien' de 
mdruk, dat wij het radicaal oneens zijn. Na een vluchtige lezing 
zou men de gedachte krijgen, d,it wij alles meer of minder uit 
de beruchte dikke duim hebben gezogen inpiaats van de spijker 
op de kop te slaan. Maar op de keper beschouwd blijken onze 
meningen helemaal niet zo ver uit elkaar te lopen. 

Laten wij eerst eens Ae 2% cent Danser beschouwen, die afge
beeld staat op blz. 106 van het Mei-nummer. De afstempeling van 
Toeban is voor de volle 100 Vo echt. Ook willen wij accepteren, 
dat men in 1943 de moed niet had om opdrukken te vervalsen, 
doch wij beweerden ook in het geheel niet, dat de toevoeging van 
de rode opdruk in 1943 geschiedde ! Wel schreven wij, dat de 
tijdens de bezetting op Java gebruikte postzegels voor vervalsingen 
„benut" worden. Wij kunnen hieraan tnog toevoegen, d^t ge
noemde soort zegels zelfs met voorliefde voor deze laakbare han
delwijze gebruikt worden. Een echt stempel uit de bezettingstijd 
geeft het zegel immers een zekere garantie. Daarom letten wij 
ook zo in het bijzonder op de afstempelingen. Is de Stempeldatum 
van vóór de bezetting, och dan is het heel logisch, dat de opdruk 
later aangebracht is, ergo vals is. U herinnert zich misschien wel 
die hele kleine ankeropdrukjes, waar wij zo lang naar gezocht 
hebben om ze thuis te brengen. Wij zagen ze nooit op afgestem
pelde zegels, doch altijd op postfrisse, resp. ongebruikte, exem
plaren, totdat wij eindelijk bij de heer X gestempelde zegels aan
troffen. Wij dachten de oplossing van het vraagstuk te benaderen, 
daar van het stempel de plaats Tarakan duidelijk leesbaar was. 
Wij schreven onmiddellijk naar Tarakan om gegevens, doch lang 
voordat wij uit Indië nul op het request konden krijgen, zagen 
wij de collectie van de heer Y., die ook te Tarakan gestempelde 
exemplaren bezat. Oppervlakkig beschouwd was ^us het bewijs 
van echtheid en afkomst geleverd, doch wij keken verder dan onze 
neus lang was. Wat wij toen zeiden kunnen wij moeilijk zwart op 
wit herhalen, want het was geen salontaal. Het kwam er op neer, 
dat de opdrukken voor 1 0 0 % vals waren, want de Stempeldata 
stamden uit 1936, 1937 en 1938, dus van voor de oorlog en de 
bezetting. De artist had dus een partijtje ongestempelde en tevens 
oude gestempelde zegels, mits deze de plaatsnaam Tarakan 
droegen. 

Andere afstempelingen hebben wij n.1. op al onze' speurtochten 
nooit kunnen ontdekken, zodat wij wel kunnen veronderstellen 
dat hij consequent op de plaatsnaam acht gegeven heeft. Juist door
dat Tarakan door de oliebronnen een zeer belangrijk gebied is 
klonk het zeer aannemelijk, dat daar een speciaal bewakingsdeta
chement gelegerd zou zijn geweest, onder het bevel van een hogere 
marineofficier, die zelf een speciale opdruk had kunnen laten 
vervaardigen. 

Schier overal doken de kleine ankeropdrukjes op onder de bij
voeging, dat het een speciale opdruk van Tarakan betrof. Dus 
het begrip Tarakan werd er echt ingestampt. Men kan dus niet 
beweren, dat er geen overleg in het spel was ! 

Onoverdrukte zegels met afstempelingeh van Tarakan uit de 
bezettingstijd zijn natuurlijk niet te vinden, daar genoemde plaats 
op Borneo ligt, waar de ankeropdrukken verplicht waren. Doch 
wat had de „Tarakan-vervalser" er van kunnen weerhouden om 
de gedurende de bezetting op Java, waar geen opdrukken aan
gewend mocht worden, afgestempelde zegels te gaan versieren ? 
De iets verder kijkende verzamelaar zou voldaan geweest zijn bij 
het constateren van een goede afstempeling uit de bezettingstijd. 
Ware echter een dergelijk exemplaar in onze vingers gekomen, dan 
zouden wij onmiddellijk gealarmeerd geweest zijn op grond van 
het feit, dat op Java geen opdrukken, in welke vorm dan ook, 
gebruikt mochten worden. „Geen opdrukken uit de bezettingstijd 
op Java" is voor de philatelie een wet van Meden en Perzen. De
gene, die hieraan denkt, maakt geen brokken, d.w.z. laat zich 
niet gemakkelijk van die zegels in de maag splitsen. M a a r . . . . al 
maakt men nog zoveel wetten, er zijn altijd lieden, die zich er 
niet aan houden. Zo had men in Indië natuurlijk ook reizigers
verkeer tussen de verschillende zones, dus ook van de zgn. op-
drukgebieden naar Java, waardoor weer postverkeer ontstond. 
Sommigen van de reizigers zullen heel vrolijk in zalige onwetend-

i ©IPPiailDIICKilNI door N F. HEDEMAN & R. BOEKEMA 

heid, of misschien wel tegen beter weten in, overdrukte postzegels, 
die zij bij zich hadden, geplakt hebben op een poststuk, dat ver
zonden moest worden van Java naar bijv. Borneo. Wat gebeurde 
er dan ? Wanneer tante Pos wakker was, ging het feest niet door, 
doch de goede oude tante had soms ook wel eens behoefte aan 
een klein tukje ! Dan zag ze de opdruk niet en het poststuk slipte 
door de mazen van het net. Wij kunnen daarvan ook voorbeelden 
laten zien en beschouwen deze eveneens als zeldzaamheden, die 
men echter eerst van A tot Z, en dan van Z tot A moet con
troleren ! Trouwens, dat moet men eigenlijk met alle postzegels 
doen. 

De op blz. 106 staande afdruk van de 2J^ cent Danser heeft 
veel aan duidelijkheid ingeboet. Wanneer de heer van Strieland het 
originele zegel ziet, zal hij onmiddellijk met ons eens zijn, dat 
wij hier helaas niet meteen rariteit, doch wel met een rare tijd 
te doen hebben ! 'Voor ons was dit zegel een aanleiding om weer 
eens opnieuw te wijzen op het belang van de afstempelingen in 
verband gebracht met de juiste feiten omtrent de opdrukken. 

Nu het vraagstuk van de rode 2 cent Danser. Deze zegels waren 
klaar om in circulatie gebracht te worden op het tijdstip van de 
Japanse inval. De Jappen hebben ze echter nooit in omloop ge
bracht. Enerzijds wel vreemd, want bijv. in Pontianak heeft men 
er zeker behoefte aan gehad, getuige de 2 sen overdrruk op de 
5 cent blauw cijfertype van de topografische dienst. Aan de 
andere kant moeten wij rekening houden met de posttari'even op 
Java, want daar waren de 2 cent Dansers opgeslagen. In 1943 
maakte men bij de herdenkingszegels voor de 1-jarige bezetting 
van Java nog een quantum 2 cents zegels aan, n.1. in bruine kleur 
met een landkaart in de vorm Van een aardbol. Maar door de 
stijging van de tarieven werd de genoemde waarde overbodig. 
Zodoende liet men, eveneens in 1943, de Javaserie maar met 3J4 
cent aanvangen. Bovendien was de samenwerking tussen de ver
schillende Japanse instanties ver te zoeken en Java stond wel 
helemaal apart. De rode 2 cent Danser werd dus met vrede ge
laten. Doch na de Japse capitulatie waren de Republikeinen er 
als de kippen bij. In de toen heersende chaos kon men volkomen 
straffeloos van alles uitspoken, waarvan ook dankbaar misbruik 
is gemaakt. Wij zijn zeer positief er van overtuigd, dat, indien er 
2 et. Dansers zijn met Japanse opdrukken, men beter doet het 
reukorgaan stevig dicht te knijpen, want er zit dan een luchtje aan. 

De T opdruk met wijde arcering van Sumatra is toch niet goed 
te praten. Hierover zouden wij de heer van Strieland willen vra
gen, waarop hij zijn mening grondt, dat het onmogelijk geweest 
zou zijn iets buiten de P T T om te doen ? Helaas zijn er heel wat 
voorbeelden op te noemen uit de historie van de philatelie, die 
het tegendeel bewijzen. Ook zijn de ambtenaren aan de postkan
toren niet allemaal jnhilatelisten, die alles opmerken ! Zo zagen 
wij onlangs nog iets aardigs. U weet, dat de radio ten bate van 
de Kinderzegels meestal een luisterwedstrijd uitschrijft, die natuur
lijk aangekondigd wordt in de gidsen der omroepverenigingen. In 
één der radiogidsen stond nu bij de aankondiging der uitzending 
een reproductie afgebeeld van het rode draaimolenzegel. Iemand 
heeft dit plaatje netjes uitgeknipt, op een poststuk geplakt en in 
de bus geworpen. De ontvanger, een philatelist, merkte de onge
tande variëteit op, welke dus inderdaad echt gelopen heeft, doch 
allesbehalve echt is ! Wij waarschuwden voor de wijde arcering 
na nadere berichten uit Indië ontvangen te hebben, afkomstig van 
deskundigen. Hun waarnemingen, betreffende de afstempelingen, 
klopten met de onze. Steeds afstempelingen en poststukken na de 
capitulatie en verder welwillendheidsafstempelingen. Officieel is de 
wijde opdruk niet in omloop gebracht, doch het betreft een par
ticulier initiatief. Aangezien het een imitatie is van een officiële 
opdruk, kan er zeker van vals gesproken worden. Inderdaad is 
er op Sumatra een welwillendheids epidemie geweest en wij vinden 
de classificatie van de heer van Strieland zeer aantrekkelijk. Maar 
de definities zijn nog niet waterdicht. Bijvoorbeeld, toelaatbaar , 
zouden de zegels zijn, die op het moment van aanbieding gangbaar 
waren en afgestempeld zijn met het vernietingsstempel, dat op de 
aangegeven datum in gebruik was. Goed, de wijde arcering was 
gangbaar, zij het dan ook op geen normale manier en werd 
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AGENDA 

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE 
NEDERLANDSCHE BOND V. VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
en van de 

37e NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG 
te houden op Vrijdag 26 en Zaterdag 27 Augustus 1949 

te Amsterdam in het gebouw „Krasnapolsky". 
Vrijdag 26 Augustus 1949. 
15 uur. Opening. Voortzetting zo nodig op Zaterdag 'i 

tus 1949. 
Punten van behandeling: 

1. Opening. 
2. Aanwijzing stemopnemers en leden van het stemb 
3. Notulen van de Algemene Vergadering te Breda, 

10 en 11 September 1948. 
4. Ingekomen stukken. ■ • 
5. Jaarverslag 1948—49. 
6. Idem van de Bondsraad. 
7. Idem van het Bondsinformatiebureau. 
8. Idem van de Bondskeuringsdienst. 
9. Idem van de afd. Bibliotheek. 

10. Verslag van de Bondsafgevaardigde bij de F.I.P. 
11. Rekening en verantwoording van de penning

meester. 
12. Verslag financiële commissie. 
13. Begroting 194950 en vaststelling contributie 194950. 
14. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en dadelijk herkiesbaar zijn: 
de ondervoorzitter, de heer J. Poulie; 
de secretaris, de heer J. C. Norenburg; 
de commissaris, de heer H. G. v. d. Westeringh en 
de commissaris, de heer K. F. Kielman. 
Candidaatstellingen kwamen tot op heden niet in. 

15. Verkiezing van een lid voor de Financiële Commissie. 
Aftredend is de Postzegelver. „Breda" (niet herkiesbaar). 

16. Mededeling i z. de Wallei'medaille. 
17. Idem i.z. de Costerusmedaille. 
18. Voorstel i.z. toetreding van de Bond als medeeigenaar van 

het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. 
19. Aanwijzing van de plaats voor de Alg. Vergadering 1950. 
20. Eventuele nagekomen voorstellen. 
21. Rondvraag. 
22. Sluiting. 

Zaterdag 27 Augustus 1949. 
1. Te 9 uur opening 37e Nederlandse Philatelistendag. 
2. Aanwijzing leden van de Commissie voor toekenning van 

de Bondswisselbeker. 
3. Voordrachten krachtens het Reglement voor de Wisselbeker. 

Hiertoe hebben zich aangemeld de heren: 
a. J. Poulie met: Het verzamelen van de Eerste emissie 

Nederland. 
b. H. G. Ontrop met: Zeldzame zegels. 
c. K. E. König met: De OostenrijksHongaarse veldpost in 

de Ie wereldoorlog. 
d. C. Hagens met: Creta en de Dodekanesos. 

4. Eventuele toewijzing van de Wisselbeker. 
5. Sluiting. 

Rotterdam, 30 Juni 1949. 
De secretaris, 

J. C. NORENBURG. 

PROGRAMMA 
VAN DE FEESTELIJKHEDEN TER GELEGENHEID 
VAN DE VIERING VAN HET 65JARIG BESTAAN 

DER NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS EN VAN DE 
3Ze PHILATELISTENDAG, TE HOUDEN TE 
AMSTERDAM OP VRIJDAG 26, ZATERDAG 

27 EN ZONDAG 28 AUGUSTUS 1949. 

Zaterdag 27 Augustus. 
9 uur. Openi.ng 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 

lautobus 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. 

Niet ver van de Varel van Nederlands strand 
Vindt U het Postmuseum als Juweel van ons Land. 

' Augus-

^OSt P^IL 

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 Hctel Krasnapolsky (de vergaderingen zijn alleen 
toegankelijk voor afgevaardigden en leden der aan
gesloten 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 Postzegelverzamelaars. Gelegenheid 
tot het aanbieden van gelukwensen aan de jubilerende 
vereniging. 
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NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Secretaris: J. C. Norenburg, 
Bergselaan 101a, Rotterdam-N. 

Kort verslag van de Bestuursvergadering gehouden op Zondag 
24 Juli 1949 te Utrecht. 

Alle bestuursleden zijn aanwezig. De notulen van de vorige 
bestuursvergadering worden na enkele kleine wijzigingen goed
gekeurd. 

Vervolgens wordt een aantal ingekomen stukken behandeld. 
De besprekingen over een nader schrijven van de heer Bunge 

betreffende het door de heer Korteweg te schrijven boek, doen 
blijken, dat een en ander nog niet geheel duidelijk is en zal daar
om de heer Bunge worden verzocht tijdens de a.s. bondsdagen te 
Amsterdam met enkele bestuursleden hieromtrent een nadere be
spreking te voeren. (Is inmiddels toegezegd.) 

Een toegezonden motie van de Philatelisten-Vereeniging „Gro
ningen", waarin misnoegen wordt uitgesproken over de zomer-
zegels van dit jaar, en waarvan verzocht werd deze toe te zenden 
aan de betreffende autoriteiten, zal te gelegener tijd wat de strek
king betreft met de autoriteiten worden besproken. 

Voor het bekertournooi hebben zich nog aangemeld de heren 
H. G. Ontrop en K. E. König, zodat het aantal deelnemers dit 
jaar 3 bedraagt. Een 4e deelnemer, die zich reeds had aangemeld 
heeft zich echter teruggetrokken. 

Naar aanleiding van door de Vereniging van Postzegelverzame
laars „De Globe" aan het bondsbestuur ingezonden afschriften van 
door haar aan de Nederlandsche Bank en de P.T.T. gezonden 
missive's inzake het beschikbaar stellen van postzegels van O.G. 
zal aan genoemde vereniging worden bericht, dat dergelijke aan
gelegenheden overeenkomstig art. 2 punt c van de statuten van de 
Bond via de Bond dienen te worden behandeld. 

Tengevolge van het feit, dat het Kort Verslag van de vorige 
bestuursvergadering (Zie Juli-nummer van het Maandblad) moest 
worden samengesteld vóór dat de notulen waren samengesteld, 
was er een onjuistheid ingeslopen aangaande de uitnodiging van 
buitenlandse gasten op de a.s. bondsdagen. De gebruikelijke uit
nodigingen zullen worden verzonden. 

Een door Mr. Wolff de Beer gedane mededeling aangaande een 
door de Postzegelvereeniging „Delft" gevraagd advies, zal, hoewel 
genoemde vereniging per 1 Juli j . l . geen lid meer is van de Bond, 
aan deze vereniging worden doorgegeven. Opgemerkt wordt hier
bij, dat genoemde rechtskundige wel adviseur van de Bond is, 
maar niet van de verenigingen, zodat eventuele adviezen via de 
Bond dienen te worden gevraagd. 

Een schrijven van de Philatelisten Vereniging „Zuid-Limburg" 
betreffende de stichting van een „Eeuwfeest-fonds" zal ter kennis 
van de algemene vergadering worden gebracht. 

Jaarverslag van de penningmeester en begroting 1949-50 worden 
na enkele wijzigingen vastgesteld. 

Na ampele bespreking inzake de voorstellen van eigenaressen 
van het Nederlandsche Maandblad voor Philatelia tot wijziging 
van enkele punten van het concept-contract betreffende de toe
treding van de Bond als mede-eigenaar van dat blad, wordt beslo
ten met deze voorstellen accoord te gaan en het aldus gewijzigde 
ontwerp aan de algemene vergadering voor te leggen. 

Aangezien uit een brief van de Vereeniging van Postzegelver
zamelaars „Hollandia" bleek, dat het vermelde in het Kort Ver
slag van de vorige bestuursvergadering (zie Juli-nummer van het 
Maandblad) betreffende de Waller-medaille ten opzichte van de 
heer Poulie tot misvatting aanleiding heeft gegeven, wordt be
sloten, dat in dit verslag na de woorden: „terwijl voorbereiding 
wel noodzakelijk is", zal dienen te worden gelezen: „In verband 
met het bovenstaande meende men, hoezeer de werkzaamheden 
van de heer Poulie, zowel voor de Bond als voor de Philatelie ook 
worden gewaardeerd, thans de medaille niet aan hem, bondsbe-
stuurslid zijnde, toe te kennen." 

Voorts bleek het bondsbestuur van mening, dat de interpretatie 
van art. 6 van de statuten van de Waller-medaille bedoelt, dat 
generlei mededeling omtrent de bespreking over de toekenning 
dsarvan of over de voordracht daartoe, dienen te worden gedaan 
en alleen vermeld mag worden aan wie de medaille is toegekend. 
Voortaan zullen bedoelde mededelingen dan ook achterwege wor
den gelaten. 

Een schrijven van de Postzegelvereeniging „Heerlen" is bij de 
leider van het ^ondsinformatie-bureau in behandeling genomen. 

Aangaande een voorgenomen enquête van de Contact-commissie 
voor het philatelistisch jeugdwerk, wijst de heer Poulie op een 
minder wenselijke vraag in het enequête-formulier. De heer v. d. 
Westeringh zal, als gedelegeerde bij deze commissie, hierover 
spreken. 

De heer Kirchner toont enkele ontwerp-bladen voor het door 
hem samen te stellen „Gulden boek" betreffende de Waller- en 
de Costerus-medaille en wordt hem verzocht enkele bladen gereed 
te maken, teneinde te Amsterdam op de bondsdagen te kunnen 
worden getoond. 

De Bondssecretaris, 
J. C. NORENBURG. 

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

Mededelingen van het Secretariaat: De Statuten, het Huishoude
lijk Reglement, alsmede de Reglementen van de afdeling Rond-
zending en de Leescirkel zijn herdrukt. Aan de bestuursleden van 
de afdelingen en de sectiehoofden wordt een exemplaar toege
zonden. Leden, die een exemplaar wensen te ontvangen, kunnen 
dit aanvragen bij de Ie secretaris, de heer J. M. Böeseken, Kerk
straat 15 te Goor (O.). 

Penningmeester van de afdeling Batavia is thans de heer J. H. M. 
Dobbelman, p /a B.P.M., Willemslaan 2 te Batavia. 

De leden van de Nederlandsche Vereeniging hebben op vertoon 
van het diploma 1949, gratis toegang tot de Nationale Postzegel
tentoonstelling, Velke ter gelegenheid van de viering van het 65-
jarig bestaan der vereniging, wordt gehouden op Vrijdag 26, Za
terdag 27 en Zondag 28 Augustus a.s. in Hotel Krasnapolsky te 
Amsterdam. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Juli-nummer. 
Aanmeldingen: Per 1-1-49: 489 J. E. van Gogh, p /a Hotel 

Juliana, Tandjong Karang (Lampongs, Z.-Sumatra) — 350 G. 
Klem, Ie Mach. N.I.T., p / a B.P.M., afd. Shipping, Pladjoe (Z.-
Sumatra) — 436 K. Toereppel, N.I.T., p /a B.P.M., afd. Shipping, 
Pladjoe (Z.-Sumatra) — 440 Yoe Sang Woe, Glodokplein 9, Ba
tavia — Per 1-7-49: 503 J. G. N. Aggenbach, Noordwijkerweg 71, 
Beverwijk (lid „Beverwijk") — 465 Mevr. D. C. de Blieck-Banck, 
p / a B.P.M., Pladjoe (Z.-Sumatra) — 407 L. Frenkel, Graaf Flo-
risstraat 48, Rotterdam (oud-lid) — 472 P. Gilde, Zuiderboord-
weg 15, Tandjong Priok (Batavia) — 482 Dr. S. van der Harst, 
Resident van Priangan, Lammingaweg 9, Bandoeng — 429 J. Kor
des, Laag Boskoop 60, Boskoop — 504 H. Kramer, Ofm. cap., 
Poloniaweg 39, Medan — 478 mevr. F. L. Nieraeth, Baladewaweg 
12, Bandoeng — 444 G. P. Oudhof, Sld. stbno. 270702148, 1-5-3 
R.I., Veldpost Palembang (Z.-Sumatra) — 505 D. P. Rietbergen, 
res. Kapt. K.L., legerno. 100424006, Tpn V.T.O. Co., Noordkust 
Veldpost Semarang — 376 Quo Shien Mo, Baliwerti 72 A, Soe-
r.ibaia — 471 W. H. Saehls, Nieuwe Bussummerweg 66, Huizen 
(N.H.) —398 D. N. Santifort, Emmasingel 9, Groningen — 464 
Dr. T. A. E. Schuur, p / a B.P.M., flat 15, Pladjoe (Z.-Sumatra) — 
491 F. W. Snepvangers, p / a Rathkamp, Medan — 363 J. Tempe-
Icrs, Tjipagantiweg 1, Bandoeng — 389 M. van der Vlis, Sport-
laan 47, Vlaardingen — 508 Mevr. L. M. Wauben-Hutzezon, p / a 
B.P.M., Pladjoe (Z.-Sumatra). 

Verbetering Jaarboek: 729 H. Klaassen moet zijn H. Klaasen — 
965 Ir. J. S. P. van Goor moet zijn J. S. P. van Goor. 

Royement ingetrokken: 1665 Jac. Ouwerkerk. 
Overleden: 1525 Dr. W. van Hasselt — 1765 Mevr. C. H. van 

Hasselt-Weber. 
Bedankt: 1505 Mevr. N . Schuurman-van Meurs. — 1688 T. 

Terpstra. 
Afgevoerd: 957 Jean Cohan — 358 L. J. J. Groeneveld — 1695 

Mej. J. Rosbergen. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 1781 A. C. Boshuizen — 974 

C. A. Breikers — 849 A. H. Driessen — 833 Mevr. E. M. ter 
Horst-Schrameyer — 871 P. Leclercq — 1768 D. Minnema — 800 
P. H. Moeijs. 

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

Voorgehangen als lid: K. Moeussen, Deurne (België) Thibaut-
straat 39 — 25 (E) J. E. Slachmuydens, Hoboken (België), St. Bcr-
nardsesteenweg 653. 

Overleden: 257 C. A. Backx, Breda. 
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Bedankt als lid: 697 E. Sluyk, Breda. 
Geroyeerd wegens nietbetaling der contributie: 668 A. A. M. P. 

Aarts, Rijen — 615 J. W. van Megcn, Breda — 682 P. Timmer
mans, Breda — 525 F. v. Gelderen, Amsterdam — 482 A. Kersse
makers, BerkelEnschot — 633 J. Geurts v. Kessel, Tegelen — 672 
A. M. F. G. van Hooft, den Haag — 190 J. A. Haarmans, Lich
tenvoorde — 670 P. Boon, Voorschoten — 185 J. C. Frederiks 
V. d. Velden, Kaatsheuvel. 

Vergaderingen: Ledenvergadering op Maandag 29 Augustus a.s. 
te 20 uur in café „Moderne", Grote Markt, Breda. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 4 September a.s. te 10.30 uur in 
café „Moderne", Grote Markt, Breda. 

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

Vergadering: In de maand Augustus geen ledenvergadering. 
Eerstvolgende ledenvergadering op Vrijdag, 30 September 1949 te 
20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, AmsterdamC. 
De veiling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 485 Lorentz, C. F. G., Amsterdamscheweg 308, 
Amstelveen — 388 Nolting, A. H., Bilderdijkstraat 120 hs., Am
sterdamW. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTENVEREENIGING, TE 
UTRECHT. Secretaris: H. G. van de Westeringh, W. de Zwijger
plantsoen 1, Utrecht. 

Candidaatleden: R. P. F. J. Corbesir, Oudenoord 8Ibis A, 
Utrecht (E.) — W. Feenstra, v. Limburg Stirumstraat 14, Utrecht 
(E.) — A. Tolman, Centr. Milit. Hosp. „Oog in Al" Utrecht (E.) 
— A. Smits, Croeselaan 206, Utrecht (E.) — Mej. A. van Rossum, 
,,de Engh", Vleuten (E.) — H. A. J. Verheyen, arts. Maliesingel 25, 
Utrecht (E.). 

Af te voeren leden: C. Barreveld, Utrecht — Mej. E. P. M. v. d. 
Berg, Utrecht — Dr. J. H. N. v. d. Burg, Zeist — B. D. v. d. 
Burgt, Utrecht — J. M. de Braaf, Utrecht —' G. A. Dusamos, 
Utrecht — Th. Gerritsen, Utrecht — J. v. d. Graaf, Utrecht — 
H. J. A. Hermens, Utrecht — Mevr. A. Kleber, Utrecht — A. 
Melcher, Voorburg — F. Keyzer, Utrecht — W. J. Muuse, Utrecht 
—■ C. B. Groosmuller, Utrecht — B. P. Roubos, Bunnik — H. C. 
A. de Ruiter, de Bilt — C. van Rijn, Utrecht — I. Rijnveld, 
'sGravenhage — J. H. Smit, Utrecht — J. P. Sanderse, Utrecht 
— L. Verbost, Utrecht — H. Visser, Zeist — W. C. J. Viveen, 
Utrecht — L. Wisse, Utrecht — J. Bogaard, Utrecht — P. J. J. 
Burg, de Bilt — J. C. Cramerus, Overa 118, Breda — H. J. ■ 
Evers, Griftensteinsche plein 2, Zeist — W. Kersing, Runstraat 9, 
Utrecht. 

Overleden: H. J. Dikkers, Utrecht. 

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

Overleden: 39 E. V. v. Leyden — 1722 Mevr. J. Molenaarv. 
Aarssen. 

Bedanken: 519 Mevr. Dr. A. M. Gockel — 676 P. J. W. Rau
mann — 677 Mevr. E. M. Akkerhuysde Wijs — 981 R. W. Slier 
— 1194 R. Krijgsman. 

Adres onbekend: 2224 Mevr. J. H. Bestebroer v / h StationsVeg 
24, Den Haag. 

Nieuwe leden. Afd. Hoofdbestuur: 39 W. Kruithof, Bergweg 
132b, Rotterdam — 267 Mej. A. Winkels, Dorpsstraat C. 158, 
Nieuw Namen (Zld.). 

Afd. Aalsmeer. Jl. 34 D. C. Oussoren (geb. 241934), Aalsmeer
derdijk 613, Aalsmeer — 519 W. Ekkel, Schoolstraat 22, Nieuw 
Vennep — 524 H. Poen, Aalsmeerderdijk 608, Haarlemmermeer 
— 525 Jan Richter, Hoofdweg 1219, Nieuw Vennep — 529 H. 
Srharff, Nw. Karselaan 26, Amstelveen. 

Afd. Amsterdam: 1072 Cl. Guichard, Postjeskade 63, Amster
damW. 

Afd. 'sGravenhage: Jl. 35 J. L. den Otter (3031932), Zutfense
straat 42, Scheveningen — 1516 M. D. Beumer, v. Deventerlaan 38, 
Voorburg — 1694 Mevr. B. GoverseBet, Bankastraat 107, Den 
Haag — 1700 Ir. L. P. Sterphan, Gr. Hertoginnelaan 136, Den 
Haag — 1710 H. de Water, Vijzelstraat 203, Scheveningen. 

Afd. Haarlem: 1995 J. T. Kooiman, Alb. Thijmlaan 48, Sant
poort. 

Afd. 't Kabinetstuk: 3198 R. B. de Jonge, Academieplein, Gro
ningen. 

Afd. Soest: 2997 H. J. Stil, Birktstraat 10b, Soest. 
Afd. Tiel: 3497 A. C. v. Haeften, Groteburgse Grindweg 148, 

Tiel. 
Afd. Utrecht: 3995 J. H. E. Reeskamp, Leistraat 3bis, Postbus 

81, Utrecht. 
Afd. Zeist: 4327 G. C. v. Son, Burgem. Patijnlaan 172, Zeist. 
Bedanken intrekken: 2326 P, A. Klaver, Dorpsstraat A 153, 

Oud Karspel. 
Alle candidaatleden bekend gemaakt in het Julinummer, wer

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

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende ledenvergadering zal wor
den gehouden op Maandag 26 September 1949. Zie de nadere 
aankondiging in het Septembernummer. 

Afdeling aankoop: Het telefoonnummer van de afdeling aan
koop (Hr. F. Vermeer) is veranderd en luidt thans 83084. 

Nieuwe leden: 1484 Th. Baas, Middeldiepstraat 7, Sliedrecht — 
1485 K. Boogaard, Thorbeckelaan 24, Sliedrecht — 1486 G. A. B. 
de Roos, Stadhoudersweg 146a, RotterdamC 2. 

Geroyeerd wegens wanbetaling contributie: J. 302 B. de Vries, 
2e Saskiadwarsstraat 13, Leeuwarden — 734 J. P. de Klerk, Ma
thenesserweg 205, Rotterdam — 817 J. Fleghaar, Berkelselaan 88a, 
Rotterdam — 1177 J. Hofland, v /h Zestienhovensekade 58, Over
schie, thans in Australië — 1185 J. H. Kemna, Zeilmakerstraat 
40b, Rotterdam — 1331 Mevr. J. TiepenNagengast, v/h . Burg. 
v. Esstraat 196, Pernis, thans te Cura9ao. 

Overleden: 591 H. P. Gallé. 
Opgezegd tegen 1 Augustus 1949: J. 1043 D. G. v. d. Meer. 

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

Mededelingen van het Hoofdbestuur: 1. Jaarvergadering: De 
Jaarvergadering zal worden gehouden op Zaterdag 24 September 
te 15 u. 30 in „CentralNational" (zaal IV) te Arnhem. De afde
lingssecretarissen worden er aan herinnerd de namen van de afge
vaardigden van hun afdelingen vóór 22 September aan de Ie 
secretaris op te geven. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en 
mededelingen. 4. Verslag van de Bondsvergadering. 5. Verkiezing 
van een penningmeester, aftredend overeenkomstig art. 3 lid 3 
A.H.R. en herkiesbaar is de heer J. C. Goudswaard. 6. Verkiezing 
van twee andere hoofdbestuursleden, aftredend volgens rooster 
overeenkomstig art. 3 lid 1 A.H.R. zijn de heren Jhr. G. A. de 
Bosch Kemper en J. G. Straatman, beiden herkiesbaar; 7. Vaststel
Img van de begroting voor 1949/50. 8. Vaststelling van de contri
butie en de retributieeenheid voor 1949/50, het hoofdbestuur 
stelt voor: afdelingsleden ƒ 4,—, buitenleden ƒ 5,—, retributie-
eenheid ƒ 12,50 (alles ongewijzigd); 9. Verslag der werkzaamheden 
van de afdelingen (art. 5 lid 9 A.H.R.). 10. Verslag der werk
zaamheden van de jeugdclubs (art. 5 lid 10 A.H.R.). 11. Verslag 
vrn de bibliothecaris (art. 5 lid 8 A.H.R.). 12. Nagekomen voor
stellen. 13. Rondvraag. 14. Sluiting. 

2. Algemeene veiling. Overwogen wordt in October een alge
mene veiling van postwaarden te houden van kavels, ingezonden 
door de leden; zij die iets in te zenden hebben worden verzocht 
hiervan voor 18 September opgave te doen aan de Directeur der 
Veilingen, de heer G. H. J. van Tongeren, Stompekamperweg 9, 
Ede, onder vermelding van catalogusnummer en eventuele mini
mumprijs. 

Afdeling Arnhem. Vergadering: Woensdagavond 24 Augustus te 
19 u. 30 in „Central-National" te Arnhem. 

Afdeling Ede-Wageningen. Vergadering: Woensdagavond 7 Sep
tember te 20 uur in „Hof van Gelderland" te Ede. 

Afdeling Nijmegen. Vergadering: Dinsdagavond 23 Augustus te 
20 uur in „Union" te Nijmegen. 

Afdeling Velp. In Augustus geen vergadering, met ingang van 
het nieuwe seizoen zal op de vierde Zaterdag van de maand ver
gaderd worden. 
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Afdeling Zutphen. Vergaderingen: Woensdagavonden 7 en 21 
September te 19 u. 30 in het „Volkshuis" te Zutphen. 

Bedankt: 268 H. Welling — 426 E. Driesscn — 359 — F. Has
sels — 406 J. Biemond — 490 A. Cranendonk — 21 E. v. d. 
Burgh — 26 L. C. Breebaart — 77 J. Dingemanse — 173 G. Teu-
nissen — 186 H. van Aken — 418 B. Welck — 435 W. de Beijer 
— 405 F. Boomgaards — 89 J. Grotenhuis — 453 A. van Vorselen 
— 487 G. van Exel. 

Nieuwe leden: 525 J. W. Sundermann, Grotestraat 81, Ede, afd. 
Ede — 526 B. Stoof, Bennekomseweg 22, Ede, afd. Ede — 527 
E. C. Steenhuizen, Kolhakkerweg 55, Ede, afd. Ede — 528 H. R. 
Middelveld, Tielkemeijerweg 3, Ede, afd. Ede — 529 P. Otten, 
Amserdamseweg 2, Arnhem, afd. Arnhem — 971 J. A. van Run, 
Groesbeeksedwarsweg 65, Nijmegen afd. Nijmegen. 

Overleden: 906 W. Janssen, afd. Nijmegen. 

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

Nieuwe leden: 74 A. F. Neijs, J. Steenlaan 3, Heemstede — 76 
J Koper, Tulpenkade 2, Haarlem. 

Bedankt per 1 Maart 1950: 666 C. Out, Overveen — 325 S. 
Hamstra, thans wonende Ministerpark 33, Hilversum. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. Secr.: H. v. d. Groen, 
Alkmaarschewcg 236, Beverwijk. 

Hiermede moeten wij tot ons leedwezen bekend maken 
dat onze voorzitter de heer 

V. PH. V. d. KOLK 
op 6 Juli j.1. is overleden. 

Door zijn grote kennis op postzegelgebied en zijn activi
teit als bestuurslid, was hij de ziel van onze vereniging. 

Zijn heengaan treft ons zwaar. 
Hij ruste in vrede. 

Bedankt: Mej. Langendijk, Beverwijk — H. A. v. Asselt, Velsen-
Noord. 

Ruilavond: Onze volgende ruilavond zal weer zijn op 5 Sep
tember a.s. in het Witte Kruisbadhuis aan de Baanstraat. 

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

Nieuw lid: D. H. Pluim Mentz, Billitonstraat 34, Den Helder.. 
Bedankt: A. Keizer, Den Burg (Texel). 
In Augustus geen vergadering. 
Volgende vergadering vindt plaats op Woensdag 28 September 

's avonds 8 uur in Café Postbrug. 

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

Nieuwe leden: 201 W. Metselaar, Tongersestraat 7, Maastricht 
— 202 G. W. Wijnands, Bogaardenstraat 18, Maastricht. 

Afvoeren als lid: 5 P. J. Schoenmakers, Roermond. 
Volgende bijeenkomsten: De vergadering op 15 Juli a.s. komt 

i.v.b. met Maria Hemelvaart te vervallen. Volgende bijeenkomsten 
zijn: Maandag 22 Augustus 1949 vergadering. Maandag 5 Septem-
ter 1949 beurs. Maandag 19 September 1949 vergadering, telkens 
te 20.00 uur in café-restaurant ,-,In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, 
Maastricht. 

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

Nieuwe leden: H. A. de Vries, Jan Kostelljklaan 6, Velsen — 
A. Aberson, Eksterlaan 29, IJmuiden-O. 

Bericht: Op 9 September des avonds om 7.30 uur verwachten 
wij alle leden weer in het Patronaatsgebouw a^n de WiJlemsbeek-
weg h/Zeeweg te IJmuiden. 

Oost: De vacanties zijn weer achter de rug. Zorgt dus allen pre
sent te zijn. De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op 

Vrijdag 23 September in het café Gerrits, Driehuizerkerkweg te 
Driebuis. 7 October weer in het Patronaatsgebouw te IJmuiden-
Oost. 

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

Vergadering: Eerstvolgende vergadering met veiling Dinsdag 30 
Augustus, Beursavond 14 September e.k. Voor geen van beide 
wordt nog convocatie gezonden. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN AERO-PHILATE-
LISTEN „DE VLIEGENDE HOLLANDER". 

Het bestuur heeft een verandering ondergaan: thans treden de 
volgende heren in de bij hun naam vermelde functie op: 

Secretaris: J. F. Burgess, Vechtstraat 95, Amsterdam-Z., tevens 
wnd. secretaris afd. Amsterdam. 

Penningmeester: R. Miedema, Zieseniskade 15, Amsterdam-C. 

INTERNAT. VEREENIGING „PHILATELICA". (Nagekomen). 
Afd. Maastricht. 
Het bestuur onderging enige wijziging door het bedanken van 

de voorzitter. Als zodanig werd thans gekozen de heer A. Schrep-
pers, Jos. Holmanstraat 14a, Maastricht. 

BELANGRIJKE 
VEILING 

No. 330 
In mijn 28, 29 en 30 SEPTEMBER te houden 
veiling komen onder de hamer: 

Een speciaalcollectie Nederland 
eerste emissie, w.o. blokken enz. 
Zeldzame zegels van Ned. en O.G. 
Speciaalverzameling Oud-België 
en Luxemburg. 
Zwitserland Cantonaalzegels. 
Europa-verzameling. 
Een vrijwel complete collectie 
Midden- en Zuid-Amerika in 
prima kwaliteit. 
Een Luchtpostcollectie. 
U.S.A. verzameling. 

Vraagt de gratis en rijkgeïllustreerde 
catalogus aan: (HD 

J. L VAN DIETEN 
Noordeinde 37 - Den Hoog 



AUGUSTUS 1949 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 177 

meestal ook met de goede vernietigingsstempel afgestempeld. Nu 
mag men evenwei de zaak niet omdraaien door te beweren, dat 
ze goed afgestempeld zijn, dus daarom niet vals kunnen wezen ! 

Het postverkeer op Sumatra is in verhouding niet bar groot 
geweest en zeker niet, nadat de blanke bevolking geïnterneerd was. 
Door de Nederlands-Indische Regering was voor de bezetting een 
grote voorraad postzegels over de gewesten verdeeld, waaronder 
natuurlijk de veel gebruikte lage waarden overheersten. Direct na 
de Japanse inval stegen de tarieven, dus werden enkele waarden 
min of meer incourant. Daarbij komt nog, dat ongeveer na een 
jaar de Jappen nieuwe postzegels uitgaven. Hiertoe waren zij niet 
gedwongen door het uitgeput raken der voorraden, er is immers 
veel overgebleven, doch zij prefereerden zegels met voorstellingen, 
die niet aan de Nederlandse tijd herinnerden. Ook moeten wij 
niet vergeten, dat bijv. van het postkantoor Palembang voor twee 

ton aan zegels gestolen werd, welke postzegels naar elders over
gebracht moesten worden, daar de onmiddellijke invoering van de 
IPL opdrukken het postale gebruik van het gestolene belette. 

Het zijn nog maar vermoedens, dat één en ander terecht ge
komen is in het Medanse en dat daarom een T opdruk vervaardigd 
werd, waarvan het handstempel verschillen vertoonde met het 
origineel geldende, o.a. door de wijde arcering. De vele welwillend-
heidsaf stem pelingen, dikwijls enige dagen na de capitulatie geda
teerd, bewijzen o i., dat er zich in het Medanse één of meer per
sonen vrij konden bewegen, die de zwakheden van ons Philatelis
ten kenden en snode plannen smeedden uit hoofde van hun 
wetenschap. In ieder geval heeft men ruim voldoende tijd gehad 
om de kunstproducten te plaatsen. De T-opdruk met wijde arce
ring kan dus niet bij de Japse bezetting geclassificeerd worden, 
daarover zijn wij het eens. 

Pi ©©Sïïil̂ l̂ DMSIi IP©Sirii©ilLS 
UM BAU ¥Ai^ Pi ©iî iP^AiTî fliiî Piî  m ^mmmïïWAMmunm^ 

Onder de nieuwe uitgiften elders in dit blad vindt men een 
viertal postzegels met toeslag vermeld, welke door de Oosten
rijkse regering voor bovenvermeld doel worden uitgegeven. Aan 
het daarover uitgegeven mededelingenblad, dat voor deze zegels 
is samengesteld door de landsarchiefdirecteur dr. Karl Lechner, 
ontlenen wij het volgende: 

De terugvoering van de Oostenrijkse krijgsgevangenen stelde de 
Oostenrijkse bondsregering voor nieuwe opgaven. Vele der terug
gekeerden vonden hun woning verwoest of gedurende de oorlogs
gebeurtenissen geplunderd en stonden zonder enige financiële mid
delen als bezitslozen. Hier moest snel en op afdoende wijze wor
den ingegrepen om een groot deel van de teruggekeerden voor 
ziekte, nood en ellende te behoeden. 

Daarom werd, om voor de grote massa der teruggekeerden de 
verzorging vlug en effectvol te doen geschieden en om tevens de 
tcr-ugkeer van de zich nog in gevangenschap bevindende Oosten
rijkers mogelijk te maken, bij het bondsministerie voor binnen
landse zaken een krijgsgevangenenvoorzorg ingesteld. 

Deze krijgsgevangenvoorzorg heeft zich hoofdzakelijk bemoeid 
met de terugvoering van alle Oostenrijkers uit de verschillende 
bewaringsgebieden en met de verzorging der teruggekeerden in 
financieel, materieel, alsook in gezondheidsopzicht. 

Behalve de door de bondsregering ter beschikking gestelde finan
ciële middelen werden door de gehele Oostenrijkse bevolking op 
royale wijze aanzienlijke bedragen voor dit doel geofferd. Ook 
kon in het jaar 1947 door de serie bijzondere postzegels ten bate 
van de Oostenrijkse krijgsgevangenen met het portret van de 
bondspresident dr. Karl Renner een aanzienlijk bedrag voor de 
krijgsgevangenen- en repatriërendenvoorzorg bijeen worden ge
bracht. 

Een niet onbetekenend bedrag voor deze actie werd door ver
scheidene buitenlandse hulporganisaties verkregen. Door omvang
rijke gaven van medicamenten, waardevolle voedingsmiddelen als
ook textiel kon het lot van de krijgsgevangenen metterdaad 
worden verlicht. 

Ter leniging van de grote nood die de gerepatrieerden bij hun 
terugkomst hadden, werd een gerepatrieerden-kledingsactie in het 
leven geroepen, om de terugkerenden van de dringendst nodige 
kleding en schoeisel te voorzien. 

Duizenden gerepatrieerden hebben op deze wijze — de verschaf
fing van de voor deze actie benodigde textiel en schoenen werd 
door het ministerie van binnenlandse zaken verzorgd — de zo 
dringend nodige kleding toegewezen gekregen. 

Aangezien zich echter nog duizenden Oostenrijkers in krijgs
gevangenschap bevinden en eerst in het begin van 1949 over de 
8000 Oostenrijkers uit hun gevangenschap werden ontslagen, is de 
voortzetting van de krijgsgevangenenhulp tot aan de terugkeer 
van alle Oostenrijkers beslist noodzakelijk. 

Toelichting op de afzonderlijke waarden van de bijzondere 
postzegelserie ten bate van de gerepatrieerden-

en krijgsgevangenenhulp. 
De thans voor ons liggende serie bijzondere postzegels wil ge-
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trouw berustend op de geschiedkundige bronnen — al is het dan 
ook met geringe stylering — een beeld geven uit de ontwikkeling 
van het Oostenrijkse wapen. Wapens zijn tekens en afbeeldingen 
welke door personen of lichamen rechtmatig worden gevoerd en 
waarbij bepaalde regels gelden. Het beste inzicht betreffende 
v/apcns krijgen wc uit de zegels, later uit wapcnroUcn en wapen
boeken, uit munten, uit voorstellingen op gedenktekens en uit 
krcniekbeschrijvingen. Een landswapen ontstaat uit de wapens van 
cie landsvorsten. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen 
de ambtswapens van de landsheren (markgraaf, hertog) en hun 
familie- of geslachtswapen. Het oudste ambtswapen (en leger
teken) van de Oostenrijkse landsvorsten was, evenals dat der 
meeste lands- en territoriaalheren, het keizerlijk legerteken, later 
overeenkomstig dat van het Rooms-Duitse rijk: de adelaar. Wij 
\ inden deze het eerst op een zegel van de eerste Oostenrijkse her 
tog, Heinrich Jasomirgott, en wel in het jaar van de verheffing van 
Oostenrijk tot hertogdom, 1156 (privilegium minus). In het jaar 
1230 treffen we voor het eerst op een zegel aan een oorkonde 
van hertog Friedrich II van Oostenrijk de dwarsbalk of band 
aan. En onder de regering van deze laatste Babenbergers vinden 
we ook verdere aanwijzingen, dat de witte (zilveren) balk op het 
landswapen van het hertogdom Oostenrijk de rode kleur heeft 
gekregen. 

De eerste waarde van de nieuwe bijzonder" 
I postzegelserie (40 -f- 10 gr.,* kleur goudbruin, 
het zegel wasgeel) toont ons nu de voorkaiu 
van dit zegel, zoals dit vanaf 1230 aan oorkon 
den van hertog Friedrich II wordt aangetroffen 
(de achterkant van het zegel toont ons de zelfde 
ruiterfiguur als hertog van Steler met het Stei-
erse landswapen, de panter). Het directe voo''-

I beeld is een zegelafdruk uit de Smitmer-verz-'-
meling in het huis-, hof- en staatsarchief. Zot!> 

! men ziet, draagt het schild van de naar rechts 
i gekeerde rijdende landsvorst de „band" of te 

wel de „balk"! De vorst draagt een helm op 
het hoofd, een lange in plooien vallende wapenrok, in de linkei 
hand het driehoekig schild, in de rechter de wimpelvormige 
banier (het nctvormige deel in het midden van de banier mag 
nauwelijks als dwarsbalk aangeduid worden !), aan de hals is het 
pantserhemd nog te herkennen. Het zadel is aan de achterzijde 
opgebogen, de voet van de ruiter is ver naar voren gestrekt. Het 
zcgclopschrift luidt: FRIDERICVS DEI GRACIA DVX AVSTRIE 
(Fiiedrich bij Gods genade hertog van Oostenrijk.) 

Het is nodig nog even in het kort op de herkomst van dit 
balkwapen in te gaan. Zoals bekend, wordt het in het algemeen 
toegeschreven aan het feit, volgens hetwelk hertog Leopold V 
van Oostenrijk (de Deugdzame) op de kruistocht 1190/91 voor 
Akkon zo dapper gevochten zou hebben, dat zijn witte wapenrok 
door bloed rood gekleurd werd met uitzondering van een door de 
zwaardgordel beschermde witte streep. Tot beloning en ter her
innering heeft keizer Heinrich VI hem dat nieuwe wapen ver
leend: een witte (zilveren) band in een rood veld. Echter is dit 

40*10. . 
OSTERRElGH 
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een meer dan 200 jaar later ontstane en steeds meer opgesmukte 
legende (voor de eerste maal in de zogenaamde „Kroniek van de 
95 heerschappen" van Leopold Stainreuter op het einde van de 
14e eeuw). Het wapen zelf is ook eerst 40 jaar na deze gebeurtenis 
aanwijsbaar. In werkelijkheid betreft het hier de opvolgers van 
de Babenbergse landsheren in de bezit en waardigheidsrechten van 
het oude, omstreeks 1210 uitgestorven geslacht van de graven van 
PoigenHohenburgWildberg (in het Horner bekken), van wie 
zij ook hun wapen, evenals het balkschild overnamen. Leopold 
VI, onder wie dit geschiedde, schijnt dit om bepaalde redenen 
nog niet te hebben gedragen, wel echter aanstonds zijn zoon 
Friedrich II, bij diens komst aan de regering. 

De tweede postzegel (60 + 15 g., kleur 
I roodbruinachtig, wapenschild helrood) ver
toont het wapen van Oostenrijk of te wel 
van de vorst van Oostenrijk, zoals het om
streeks 1450 in de Duitse wapenboeken voor
komt. Het werd toen als wapen van „Nieuw
Oostenrijk" aangeduid — ter onderscheiding 
van dat van „OudOostenrijk", dat vijf gouden 
adelaars in een (hemelsblauw) schild vertoonde. 
Dat is het in de jaren 1359/60 voor het eerst 
door hertog Rudolf IV gebruikte en sedert 

I het begin van de 15e eeuw gebruikelijke vijf
adelaarswapen, dat tezamen met het band

schild gevoerd werd en steeds meer in verband werd gebracht met 
het hertogdom Oostenrijk onder de Enns, tot het in 1805 het al
enig wapen van dit kroon of te wel bondsland Nederoostenrijk 
werd. Het bandschild blijft echter het wapen van het hertogdom, 
later aartshertogdom Oostenrijk (boven en onder de Enns) en 
het wapen van „het Huis Oostenrijk". 

Tot het wapen behoort ook de helm en de helmversiering. 2o 
treffen we het wapen voor de eerste maal aan in het oudste 
bewaard gebleven algemene en volgens plan aangelegde wapenboek, 
de wapenrol van Zürich (1335—45). Op het schild rust de ge
sloten helm, daarboven een kroon (waarvan drie fleurons zicht
baar zijn) met een pauwenpluim. De kroon wijst vermoedelijk op 
het plan van het jaar 1245 terug om Oostenrijk tot koninkrijk 
te verheffen. De pauwenpluim echter droeg het geslacht van 
LengenbachRechberg, welks gebied en daarmede leger en wapen, 
na zijn uitsterven aan de hertog (Friedrich II) toeviel. De 
acanthusbladen, die een gestyleerde vorm van helmdek, welke tot 
iedere helm behoort, voorstellen, vinden hun gebruik in het 
midden en in de tweede helft van de 15e eeuw. 

De derde postzegel (1 s. | 25 g, kleur 
donkerblauw, wapenschild rood) vertoont in 
de grond het zelfde beeld, maar met die rijke 
laatrenaissancevormen (schild, helm met helm
versiering en dek) zoals deze in de tijd van 
omstreeks 1600 ontstonden. Het schild heeft 
reeds een sterk gestyleerde vorm, licht gebo
gen, helm en helmversiering (kroon met 
pauwenpluim) zijn goed opgezet; de pauwen
pluim, zoals gebruikelijk, rechtopstaand en 
niet wijduit gespreid (de afbeelding houdt zich 
streng aan het wapen van Oostenrijk voor
komende in G. H. Ströl's Wapenrol, taf. II). 

De bovenste guirlandes behoren stylistisch tot de latere 17e eeuw en 
komen nog net eender in het wapenboek van de Nederoosten

.'■ 1SÖ0«*40„ 
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rijkse Raitmarschälle van het jaar 1686 voor (n.ö. landsarchief). 
De vierde postzegel (1 s. 60 | 40 g, kleur 

I donkergroen, wapenschild helrood) vertoont 
I het Oostenrijkse staatswapen, zoals het sedert 

1945 wordt gebruikt. Het is de eenkoppige 
I naar rechts gekeerde zwarte adelaar (in vorm 
lenz, zoals deze zich sedert het eind der 14e 
leeuw hebben ontwikkeld), betongd en gewa
I pend, die op de kop een drietandige muur

kroon draagt, in de rechter klauw een sikkel, 
in de liriker een hamer houdende; aan de 
poten de twee delen van een gesprongen ket

1 ting. Op de borst draagt de adelaar het Oos
tenrijkse bandschild. Deze vorm werd bij de 

wet van 1 Mei 1945 St. Wetblad no. 7, over wapen, kleur, zegel 
en embleem der republiek Oostenrijk (wapenwet) vastgelegd. 

De adelaar was het oude legerteken van de roomse impera
toren. Karel de Groote en de Ottomannen namen bij de aan
hechting van hun keizerdom aan het roomse imperium de ade
laar als hun waardigheidsteken aan; het was het zinnebeeld van 
het middeleeuwse Duitse rijk. Oorspronkelijk was het een gouden 
adelaar in een zwart schild; in de 13e eeuw werden de kleuren 
omgewisseld: een zwarte adelaar op gouden grond. Maar reeds 
in de 2e helft van de 12e eeuw treffen we hier en daar de 
dubbele adelaar aan als keizerlijk waardigheidsteken; in zegels 
eerst sedert de 14e eeuw; de gekozen Duitse koning voerde de 
eenkoppige adelaar. 

De dubbele adelaar bleef het waardigheidsteken van het Room
se rijk der Duitse naties. En toen keizer Franz II in 1804 de titel 
van „keizer van Oostenrijk" aannam, werd de „roomskeizerlijke, 
zwarte, tweekoppige (gekroonde) adelaar in een gouden veld" het 
rijkswapen van het keizerrijk Oostenrijk. Op zijn borst echter 
droeg bij het wapen van het „allerdoorluchtste Huis Oostenrijk, 
een zilveren dwarsbalk in een rood veld". En dit bleef zo tot het 
einde der monarchie, alleen het borstschild veranderde, sedert 1915 
was het weer alleen het bandschild. (Reeds in 1327 draagt het 
kleine raadszegel van de stad Wenen het witte (zilveren) kruis in 
een rood veld als borstschild van de zwarte eenkoppige adelaar, 
sedert 1464 echter als borstschild van de dubbele adelaar. Terwijl 
men in 1925 de eenkoppige adelaar koos, greep men in 1934 terug 
op de dubbele adelaar, in 1946 echter weer op de eenkoppige ade
laar, alle met het witte kruis in een rood veld als borstschild). 

Het tegenwoordige staatswapen neemt dat van de eerste repu
bliek (1919) weder op, dat reeds de zelfde vorm had als thans 
(dus een eenkoppige adelaar met een muurkroon inplaats van de 
keizerskroon, sikkel en hamer, en met het bandschild op de borst), 
maar zonder de gesprongen ketting. 

Van 1934 tot 1938 was het staatswapen weer de dubbele ade
laar met borstschild, maar zonder symbolische attributen. Vanuit 
lieraldisch standpunt valt te zeggen, dat de muurkroon alleen 
maar bij stadswapens behoort, voor landswapen of staatswapen 
wordt deze nimmer gebezigd. 

Literatuur: Karl Lechner, Wapens en kleuren van Nederoosten
rijk in hun historische ontwikkeling. (St. Polten 1942). 

De wapens der republiek Oostenrijk en hun bondslanden, gete
kend door E. Krahl. 

H. G. Ströhl, Heraldische atlas, (Wenen 1899) 
H. G. Ströhl, OostenrijkHongaarse wapenrol. (Wenen 1890). 

pmuËtkËU m mmum door A. VAN DER WILLIGEN 

Sinds de bevrijding hebben pers en radio terecht bij elke ge
legenheid verkondigd, dat Nederland voor zijn eerste levensbe
hoeften evenals ter reconstructie van in de oorlog verloren gegane 
activa niet voldoende deviezen ter beschikking heeft en zich deze 
derhalve in zo ruim mogelijke mate moet trachten te verschaffen 
door opvoering van de export en door het aanboren van allerlei 
bronnen, welke op de een of andere wijze buitenlandse valuta (en 
wel meer in het bijzonder z.g. „harde" valuta, zoals dollars, Bel
gische en Zwitserse francs) kunnen opleveren. 

Bij het zoeken naar dergelijke deviezenbronnen heeft men zich 
niet beperkt tot grotere objecten, zoals effecten, juwelen, voor

werpen van edele metalen, enz. maar men tracht ook uit kleinere 
kostbaarheden, zoals postzegels deviezenopbrengsten te verkrijgen. 
Met opzet wordt hier gesproken van „trachten", want uit de 
volgende regels moge blijken, dat de opbrengst van de postzegel
exportmetvergunning de kosten en moeite besteed aan bestrijding 
der postzegelsmokkelhandel waarschijnlijk niet rechtvaardigt. 

Welke omvang bereikt de export van postzegels ? De Neder
landse Bank beschikt misschien over gedetailleerde cijfers van 
deviezenopbrengsten voor allerlei goederen, maar wij kunnen hier 
slechts een globale schatting maken. 

Postzegels kunnen allereerst geëxporteerd worden als „nieuw
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tjes", direct na verschijning. De nieuwe uitgiften van Nederland 
beperkten zich in 1948 tot de Zomer- en Kinderzegels, de )ubi-
leumzegels, de Kroningszegels van 10 en 20 cent en de Hartzzegels 
van 45, 50 en 60 cent. 

Deze export is op verschillende wijze mogelijk: 
Ie. als frankering op brieven, waarvoor als regel geen deviezen 

uit het buitenland toevloeien; 
2e. in ongebruikte series; 
3e. in gestempelde series (van frankering bij abonnement, enz.). 

Als wij nu de gepubliceerde verkoopcijfers der Zomer- en Kin
derzegels als uitgangspunt nemen, waarvan in 1948 resp. ruim 
1 en 1K millioen complete series verkocht zijn en daarbij be
denken, dat voor handelsdoeleinden vanzelfsprekend slechts com
plete series uitgevoerd worden, dan kunnen wij de volgende, uiter
aard zeer globale, schattingen maken. 

Stel, dat van elke drie zegels der minst verkochte waarde (bij 
beide bovengenoemde series de 20 cent) er één deel uitmaakt van 
een serie, die speciaal voor verzameldoeleinden is gekocht, dan 
zouden dus door verzamelaars in 1948 circa 340.000 complete 
series Zomerzegels en circa 400.000 complete series Kinderzegels 
gekocht zijn, nog afgezien van de losse waarden, die verzamelaars 
eveneens voor frankering hunner correspondentie kopen, maar 
die bij dit betoog natuurlijk geheel buiten beschouwing blijven. 

Deze cijfers zijn eigenlijk onwaarschijnlijk groot, als men be
denkt, dat het aantal lezers van dit Maandblad ± 16.000 bedraagt 
en het aantal dergenen, die zich in Nederland interesseren voor 
postzegels, variërend van serieus wetenschappelijk verzamelen tot 
het meest primitieve begin hiervan: het „sparen" van zegels, zich 
misschien beweegt rond het tienvoud van dit aantal lezers. Een 
aantal van deze 160.000 verzamelaars zal bij verschijning meerdere 
series kopen, omdat men ongebruikt èn gebruikt verzamelt, een 
verzameling in blokken van 4 tracht bij te houden, enige series 
voor geldbelegging en/of ruil extra aankoopt, enz., zodat van 
bovengenoemde speciaal voor verzameldoeleinden gekochte hoe
veelheden misschien ternauwernord 100.000 series overblijven, die 
onmiddellijk bij of spoedig na verschijning hun weg naar het 
buitenland vinden. De helft of meer hiervan zal zonder deviezen-
opbrengst het land verlaten door gebruik per serie op brieven 
(firstday-covers enz.), smokkel e.d. 

Rest dus wellicht 50.000 series, welke tegen betaling in deviezen 
geëxporteerd zijn. Bij een verhouding van ± 4 ongebruikte series 
tegen ± 1 gestempelde serie zal de deviezenopbrengst der Zomer- en 
Kinderzegels dus wellicht bedragen (de gestempelde series op een 
eigenlijk al te hoge prijs van ƒ0,25 per serie waarderend): 

40.000 X ƒ 0,54 (Zomerzegels) ƒ 21,600,— 
40.000 X „ 0,65 Kinderzegels) „ 26.000,— 
20.000 X „ 0,25 „ 5.000,— 

ƒ 52.600,— 
Voor de overige uitgiften in 1948, die geregeld op zakencorres-

pondentie voorkwamen, zal een geringere uitvoer-tegen-deviezen 
tot stand gekomen zijn, b.v. slechts 20.000 series. Met een nomi
nale waarde van ƒ2 ,15 wordt de deviezenopbrengst hiervan zeker 
niet mer dan ƒ 43.000,—. 

Naast deze nieuwtjes-export moet nog beschouwd worden de 
export van reeds eerder verschenen zegels van alle landen. Als 
men hiervan een ruwe schatting zou willeft maken, kan men 
stellen, dat er in Nederland jaarlijks ongeveer 20 grote veilingen 
gehouden worden. Indien op een veiling voor ƒ 50.000,— verkocht 
wordt, is deze reeds belangrijk, zodat — als wij laatstgenoemd 
bedrag als gemiddelde opbrengst per veiling aanhouden — de 
totaal-opbrengst van deze 20 veilingen op ƒ 1 millioen gesteld zou 
kunnen worden. Van dit bedrag zal zeker circa 75 "/o bestaan uit 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen benevens „restanten", welke 
beide categorieën vrijwel niet voor export in aanmerking komen. 
Het zou ons werkelijk meevallen, indien van de resterende 
ƒ250.000,—, 10 "/o dus ƒ'25.000,—, geëxporteerd wordt, maar laten 
wij dit bedrag aanhouden en er nog een even groot bedrag aan 
toevoegen voor export van andere dan nieuwe zegels, die niet via 
de veilingen verloopt. Per jaar zou dan de totale postzegelexport 
ongeveer kunnen bedragen ƒ 52.600,— -i- ƒ 43.000,— -|-
ƒ25.000, h ƒ25.000,— = rond ƒ150.000,—. Bij een totale Ne
derlandse export van rond 3 milliard gulden in 1948 zou de post-
zegeluitvoer dus misschien omstreeks 1/200 Vo hiervan uitmaken. 
En wanneer men aanneemt, dat van genoemde ƒ 150.000,— nog 

wel 1/3 deel naar landen met „zachte" valuta (Engeland, Scandina
vië, Frankrijk, Italië enz.) uitgevoerd wordt, dan blijft er aan 
opbrengst in dollars, Belgische of Zwitserse francs misschien ter
nauwernood ƒ 100.000,— in een geheel jaar over. Dit is op zichzelf 
weliswaar nog niet zo'n onbelangrijk bedrag, maar per hoofd van 
de Nederlandse bevolking bedraagt het slechts 1 cent per jaar ! 
En het zij nogmaals uitdrukkelijk gezegd: dit zijn slechts zeer 
grove schattingen, die waarschijnlijk eerder te hoog dan te laag 
liggen. Het zou de Nederlandse verzamelaars ongetwijfeld interes
seren, indien de Nederlandse Bank in staat en bereid was officiële 
cijfers omtrent de postzegelexport te geven. 

Een andere kwestie, welke vele verzamelaars in Nederland onge
twijfeld na aan het hart ligt, is de verkrijgbaarstelling der post-
waarden van de Overzeese Gebiedsdelen. Konden wij vóór 1940 
ei op rekenen, dat alle post-, luchtpost-, portzegels en poststukken 
hier te lande in elke gewenste hoeveelheid verkrijgbaar waren, 
thans zijn er slechts wat series met lagere waarden postzegels en 
enkele luchtpostzegels verkrijgbaar, met een maximum van één 
stuk of serie per persoon. Dit is des te onbegrijpelijker, als men 
de regelmatig in de couranten gepubliceerde weekstaten van 
's Rijks Schatkist bestudeert. Hierop komt een schuld van Indo
nesië aan Nederland van ƒ 1400 millioen voor, terwijl Suriname 
aan Nederland ƒ 30 millioen schuldig is (Suriname had in 1948 
zowel aan landsinkomsten als aan totale export slechts circa ƒ 20 
millioen, waardoor de aflossing van deze schuld nog wel even kan 
duren !); slechts de Nederlandse Antillen hebben een vordering op 
Nederland van ongeveer ƒ 4 millioen. 

Men zou dus kunnen verwachten, dat elke gelegenheid aange
grepen wordt om een deel van deze schuld te kunnen aflossen, 
vooral als dit op zulk een eenvoudige wijze kan, als door het 
verkopen van koerserende postwaarden geschiedt. Dit zou boven
dien ineens de thans bestaande smokkelhandel de kop indrukken, 
want alle nieuwe uitgiften van Indonesië, Suriname en de Neder
landse Antillen zijn hier kort na hun verschijning ongebruikt en 
gebruikt verkrijgbaar bij handelaren, dikwijls echter tegen een 
veelvoud van de nominale waarde. 

Engeland, op welk land Nederland zich na 1945 in velerlei op
zicht georiënteerd heeft, is in dit opzicht veel royaler, niettegen
staande het evenzeer met grote deviezentekorten te kampen heeft: 
alle zegels der Engelse Koloniën zijn in Londen verkrijgbaar en 
kunnen binnen het Imperium vrij verzonden worden. Zelfs ten 
aanzien van de Koloniën, wier valuta in $ luidt (Br. Guyana, Br 
Honduras, Trinidad), wordt hierop geen uitzondering gemaakt. 

Men zal ons wellicht tegenwerpen, dat er toch een regeling 
getroffen is voor postzegelruil met het buitenland. Inderdaad, maar 
deze is wel zeer bezwaarlijk en omslachtig. Men moet lijsten in 
duplo inzenden, niet alleen van de uit te voeren zegels, maar ook 
van hetgeen ingevoerd wordt, terwijl het bij ruilzendingen regel is, 
dat men nog niet precies weet, wat men zal krijgen. Behalve de 
gewone portokosten krijgt men op deze zendingen extra tweemaal 
porto (aan en van de heer Polling) zijnde minstens ƒ 0,55, een 
vergunning van ƒ 1 , — en invoerbelasting van minstens ƒ0,90, 
tezamen ƒ 2,45 op een zending, die niet meer dan ƒ 20,— aan 
zegelwaarde mag inhouden. Is het wonder, dat men óf tracht op 
de van oudsher gebruikelijke wijze zegels zonder vergunning te 
ruilen, óf er helemaal maar van afziet ? Dit laatste maakt, dat 
de Nederlandse zegels minder bekend worden in het buitenland en 
men hoe langer hoe meer er zich van zal afwenden, want van de 
100 verzamelaars, die gaarne door ruilcorrespondentie hun verza
meling van vreemde landen uitbreiden, zullen er misschien slechts 
5 of 10 doorgaan met het verzamelen van die landen, als zij er op 
aangewezen zijn de zegels bij de handel te kopen. Ook in Neder
land doet zich vooral na 1945 het in sommige opzichten betreu
renswaardige verschijnsel voor, dat teveel verzamelaars zich blind 
staren op een verzameling Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
terwijl de zegels van b.v. Zuid-Amerika, waarvan men vroeger o.a. 
door ruil een aardig geheel kon bijeen brengen, vrijwel totaal 
veronachtzaamd worden. 

Naar onze mening ligt het op de weg van de gehele Nederlandse 
verzamelaarswereld en in het bijzonder van zijn vertegenwoordi
gers, zoals het Bondsbestuur, met veel klem aan te dringen op 
opheffing van alle beperkende bepalingen ten aanzien van post
zegeltransacties met het buitenland; nu allerlei restricties, zoals 
distributie- en -prijsvoorschriften vervallen, mag toch zeker ook 
op dit gebied wel wat meer souplesse verwacht worden. De tijd, 
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dat men gebrek had aan allerlei eerste levensbehoeften en zich 
deze ook door clandestiene postzegelexport kon verschaffen, ligt 
gelukkig weer achter ons. Laat ons ook in dit opzicht weer iets 
meer vrijheid gevoelen, zoals men deze in Denemarken na de 
bevrijding seeds gekend heeft: in dit land bestaat geen enkel« 
beperking t.a.v. de in en uitvoer van postzegels, hoewel de mone
taire situatie daar niet veel van de onze afwijkt. Waarschijnlijk 
zal men ook in andere landen wel van de geringe controleerbaar
heid van een verbod tot in en uitvoer van postzegels overtuigd 
zijn en dit daarom achterwege laten. 

Aan onze deviezenautoriteiten het hopelijk gunstige antwoord ! 
'jGravenhage, 31 Juli 1949. 

De heer v. d. Willigen geeft in bovenstaand artikel wel een bij
zonder frisse kijk op dit onfrisse onderwerp, want iedere verzame
laar zal het er onogetwijfeld mede eens zijn, dat de chans opgelegde 
beperkingen in het ruilverkeer niet alleen de onderlinge ruil be
moeilijken, maar zowel aan de verzamelaars als aan het Rijk — 
hoe dit laatste ook een contradictie lijkt door de inkomsten welke 
het Rijk uit dit „deviezen"verkeer put — een groot nadeel op
levert. Wat de verzamelaars betreft, deze zijn geen dwazen die 
een j,kapitaal" aan zegels naar het buitenland sturen om daar 
„niets" voor terug te krijgen. Neen, in dit opzicht is een verzame
laar practisch genoeg om te trachten voor zijn verzameling voor
deel te behalen, hierbij bedenkende, dat niet een enkele of enige 
losse dure zegels de waarde van een verzamehng bepalen, maar 
juist het geheel als verzameling de waarde verhoogt. Als regel geeft 
dus ruil, hoe het vaak ogenschijnlijk het tegendeel lijkt, waarde
vermeerdering van de verzameling. 

Wat bereikt nu het Rijk met zijn beperkende bepahngen? Niet 
alleen dat deze waardevermeerdering verloren gaat, maar óók, dat 
Nederland op de internationale philatelistische markt „uitgescha
keld" wordt, omdat men uit dit land, dat vroeger ook in het bui
tenland zulk een gezocht verzamelobject was wegens zijn betrek
kelijk weinige en interessante uitgiften, toch niets van enig belang 
kan krijgen. Men verzamelt in het buitenland eenvoudig geen 

Nederlandse postzegels meer, en dit is op de internationale ten
tocnstellingcn reeds heel goed te bemerken, evenals uit de steeJs 
ai nemende vraag naar ruilzendingen. 

Zouden ook van onze speciale uitgiften zoals Kinder en Zomer
zcgels er niet evenveel verkocht kunnen worden in ons land als 
in Zwitserland het geval is met de speciale uitgiften ? Dat is daar 
niet alleen mogelijk, omdat de zegels zo aantrekkelijk zijn, maar 
ook omdat dit land zich op de philatelistische wereldmarkt heeft 
weten te handhaven, ja, zelfs dit gebied heeft weten te vergroten, 
waardoor het buitenland juist vele nuttige deviezen het land doet 
Linnenkomen. Dit is dus juist tegengesteld aan hetgeen Nederland 
door haar beperkingen heeft weten te bereiken en waardoor een 
nuttige bron van inkomsten verloren gaat. Onze fiscus, die zo 
gaarne „de kip met de gouden eieren" in zijn hok houdt, ziet dit 
beestje kwijnen en langzaam sterven, en wij, verzamelaars, zitten 
met de bedorven eieren i.e. onze verzamelingen welke we niet op 
peil hebben kunnen houden. En het zal eerlang moeilijk zijn dit 
terrein voor Nederland te herwinnen. 

Nederland, past op Uw saeck ! Dit is al meermalen in dit blad 
betoogd. Nog is het mogelijk iets te herstellen, maar dan spoedig. 
De heer v. d. Willigen, heeft zo duidelijk aangetoond, dat het toch 
heus niet noodzakelijk is de „deviezen"voorschriften voor zover 
postzegels betreft, zo sterk aan te halen als thans het geval is. 

Wil men toch waken voor „kapitaaP'vlucht, welnu, laat men 
dan de Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars meer 
vertrouwen en vrijheid geven. Laat desnoods „alle" ruilzendingen, 
zowel uitgaand als inkomend, over deze Bond lopen, die 
daarvan aantekening houdt en toezicht uitoefent, dat er inderdaad 
alleen van „ruil" sprake is en niet van kapitaalvlucht. Stel des
noods een maximum per jaar per persoon vast, waarvoor geruild 
mag worden, maar hef verder alle formaliteiten en beperkende 
bepalingen op, tot heil van de verzamelaar en de philatelistische 
belangen van Nederland. 

Moge dit artikel van de heer v. d. Willigen er toe bijdragen het 
beoogde te bereiken. 

REDACTIE. 

l i ^ i l L S OK̂  iOM©li^Pil^i SÄMIÜ^IHIÄI^G door H. ZWIJNENBURG 

Duitsland. 
Verschenen in 1911 de bij Beieren behandelde zegels met reclame 

in het Luitpoldtype, ongeveer terzelfdertijd zagen de eerstelingen 
voor Duitsland het licht, n.1. bij de nos. 83 en 84 in het Germa
niatype. 

Hieronder geef ik de lijst. Waar de reclameaanhangsels zowel 
links en rechts van het zegel als er boven en onder voorkomen, zijn 
weer diverse combinaties mogelijk. Deze zegels behoren allen tot 
groep IIb en de reclames zijn allen ten dienst van firma's. 

No. 83. 5 pf. type Germania: 
1. Apfelwem, 30 pf. das Liter. 
2. Bienenhonig H. Gühler, met 

3 bijen. 
3. Oefen aller Art. Gew. Quint. 
4. Lecin, blutstärkend. 
5. Braunkohlenbrikettöfen 

Quint. 
6. Automobile Delaunay. 
7. Apfelwein, vorzügl. Qualität. 
8. Satrap, grote kop. 
9. PelikanTinte. 

10. Briefm. Paul Kohl. 
11. Raueiser Weine. 
12. Aquadent Bekl.d.g. Jacob. 
13. Satrap, kleine kop. 
14. Waffen. Burgsmüller. 
15. Honig M. Zeh & Co. 
16. Ubersichtstabellen. 
17. Bienenhonig Gühler, zonder 

bijen. 
18. Apfenweinsekt. 

Afb. 48 no. 83 reel. 3 Afb. 49 no. 83 reel. 7 

No. 84 10 pf. type Germania. 
1. Naturw. Kellerei Raueiser. 
2. Bienenhonig, 3 Qualitäten. 
3. Stukenbrok Einbeck. 
4. GühlerHonig, 9 pfd.Dose. 
5. Honig H. E. Schmidt. 
6. Briefmarken Ph. Kosack. 

7. PelikanTinte. 
8. Briefmarken. Sellschopp. 
9. Versandhaus Limania. 

10. Bad Münster am Stein. 
11. Briefmarken P. Kohl. 
12. Aquadent Bekldg. Jacob. 

Briefmarhen 
Hütöloye gtatis 

. A&'.n V^katif von 
. Sammlungen 
' a fiïïize!« MaritfiB 

tlW^^^^M 
'i^^^BH^^H 
'■■i^^^BiË 
iJ^^^H^H 
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H a 

1 iPhitipp KosaekJi^H^^^HHl 
||8«rH(i,ßurä«tlg 

11":"::':::' .f 

Afb. 50 no. 84 10 pf. red. 2 Afb. 51 no. 84 10 pf. reel. 6 

De beide nos. 83 en 84 komen ook voor met Andreaskruis en 
daar dit bij het volgend overzicht, dat de reclames ten dienste van 
staat of charitas aangeeft, ook veelvuldig voorkomt, geef ik dit aan 
met X. 

Dit overzicht omvat de volgende teksten in Gotische letter: 
Verwende die Wohlfartspostkarte ! 
Benutze eine Woche Wohlfartsmarken ! 
Fordert auch die Gedenkpostkarte ! 
Spendet für die Opfer der Arbeit ! 
Verwendet Wohlfahrts Postkarten ! 
Kauft auch Wohlfartspostkarten ! 
Kauft Wohlfahrtspostkarten ! 
Unterstützt die N.S. Volkswohlfahrt ! 

R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 
R 
R 
R 
R 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 

Alles für Deutschland ! 
Deutsland ein Hor t des Friedens ! 
Werde Mitglied der N.S. Volkswohlfarht ! 
Verwendet W.H.W. Postwertzeichen ! 
Spare bei die Postsparkasse ! 
Glückwünsche durch Schmückblätt telegramme ! 
Tretet in die N.S.V. ein ! 
Werde Postscheckteilnehmer ! 
Unterstützt das Deutsche Rote Kreuz ! 
en de volgenden in Latijnse letters: 

Spare bei der Postsparkasse ! 
Werde Postscheckteilnehmer ! 
Glückwünsche durch Schmückblätt telegramm ! 
Unterstützt das Deutsche Rote Kreuz ! 
Tretet in die N.S.V. ein ! 

Reclametekst geef ik aan met R en het Andreaskruis met X, 
een tussenstrook met S en een dubbele tussenstrook met S.S. 

Horizontaal komen voor: 
No. 83 Germania 
No. 84 id. 

Nothilfe 1925 
Kant 
Nothilfe 1926 
Nothilfe 1927 

(Hindenburg) 
Hindenburg 
id. 
Nothilfe 1928 R 1 
id. R 2 
Nothilfe 1929 R 1 

No. 370 
No. 383 
No. 391 
No. 395 

X + 5. 
X + 10. 

20. 
15. 

+ 10. 

X 
X 
X 

No. 402 
No. 405 
No. 418 
No. 418 
No. 421 
No. 421 
No. 423 

X 
X 

+ 15. 
5. 

X + 15. 
15. 
15. 
5. 

id. 
id. 

R 2 + 5. 
X 15. 

Serroenöe • 

fa^rtss : 
ponfmrtet l 

rmvmmßmm 

eine ®od)c 
«BoftI= 
fa&rtss 
matMtt) 

X. 

No. 401a Hindenburg X + 4. 
No. 468 Fridericus R 3 + 12. 
No. 468 Fridericus 12 + S + R 3 
No. 474 Wagner X 
No. 474 Wagner 8 
No. 490 Hindenburg (Medaillon) 
No. 518. W.H.W. 1934 arbeiders 
No. 547 W.H.W. 1935 klederdrachten 
No. 488 Hindenburg (Medaillon) 
No. 488/483 id 

12. 
+ 8 + 
- X + 8, 
R 4 + 12 

R 
No. 487 
No. 490 
No. 587 
No. 587 
No. 485 
No. 599 
No. 599 
No. 616 
No. 485 
No. 4̂ 4 
No. 487/486 
No. 487 
No. 490 
No. 483/486 
No. 486/484 
No. 484/483 
No. 659 
No. 659 

1936 gebouwen 
id. 
id. 

W.H.W, 
id. 

Hindenburg (Medaillon) 
W.H.W. 1937 schepen 

id. 
W.H.W. 1938 Oostmark 
Hindenburg (Medaillon) 

id. 

R 6 + 12. 
R 7 + 3. 
R 8 + 8. 
+ 8 + 1 . 
R 9 + 6. 

R 10 + 12. 
R 11 + 12 + R 11. 

12 + R 11 + 12. 
R 8 + 4. 

R 11 + 12 + R 11. 
12 + R 11 + 12. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
il. 

W.H.W. 19339 
id. 

R 11 + 
R 12 + 
R 13 + 

R 14 + 6 + 

No. 488 Hindenburg (Medaillon) 
No. 486 id. 
No. 485 id. 
No. 484 W.H.W. 1940 
No. 486/483 Hindenburg (Medaillon) 
No. 483 id. 1 + R 8 + 
No. 486/483/484 id. 5 + 1 + R 8 + 1 + 

3. 
4. 
3. 
5. 

R 15 + 6. 
R 16 + 12. 

1 + 5 + R 8 
5 + R 8 + 3. 
R 8 + 3 + 1. 

R 11 + 12 + R 11. 
12 + R 11 + 12. 

R 16 + 8. 
R 14 + 5. 
R 17 + 4. 
R 11 + 3. 

+ 1 + R 8. 
1. 
3. 

Afb. 52 no. 421 met R 1 en R 2 

No. 427 
No. 427 
No. 427 
No. 30 
No. 435 
No. 435 
No. 435 
No. 435 

Nothilf e 1930 
Nothilfe 1930 
Nothilfe 1930 
Vliegpost 1926/27 
Nothilfe 1931 
Nothilfe 1931 
Nothilfe 1931 

X + 8. 
R 1 + 8. 

+ S.S. + X + 8. 
X + 20. 

X + 8. 
R 1 + 8. 

+ S.S. + X + 8. 
Nothilfe 1931 8 + S.S. + R 1 + 8. 

• ScfZfcn l 

MMiMüi i i l i 
Afb. 53. No. 468. 12 + S + R 3 + 12. 

Afb. 54 No. 486/483/484 5 + 1 + R 8 + 1 + 3. 

No. 483/ 484 
1 No. 486/483 

No. 483/484 
No. 485 
No. 707 
No. 709 
No. 709 
No. 710b 
No. 710b 

Hind 
id. 
id. 

enburg (Medail 

' 
Hitler 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Vertikaal verbonden komen voor: 
No. 83 
No. 84 
No. 394 
No. 417 
No. 417 
No. 417 
No. 417 
No. 417 
No. 417 
No. 417 
No. 417 
No. 422 
No. 422 
No. 422 
No. 422 
No. 423 

Germania 
id. 

Nothilfe 
Nothilfe 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Nothilfe 
id. 

Nothilfe 
id. 
id. 

1927 (Hindenb 
1928 

1929 

1930 

on) 
5 

R 

R 

urg) 

8 
R 

R 8 + 1 + 
+ 1 + R 13. 

13 + 1 + 3. 
R 18 + 4. 

19 + 4 + 8. 
R 18 + 6. 
R 20 + 6. 
R 21 + 12. 

R 22 + 12 

X + 5. 
X + 10. 

8 + X 
X + 8 + X 

8 + X + 8. 
+ R 1 + 8. 

1 + 8 + R 1. 
8 + R 2 + 8. 

R 2 + 8 + R 2. 
] 

R 

R 1 

R. 1 + 8 + X 
2 + 8 + R 1. 
8 + X + 8. 
X + 8 + X 

8 + X + 8. 
X + 8 + X. 
+ 15 + R 1. 
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No. 423 
No. 30 
No. 435 
No. 435 
No. 436 
No. 436 
No. 401a 
No. 401a 
No. 464 
No. 464 
No. 468 
No. 468 

id. 
Vliegpost 
Nothilfe 

id. 
id. 
id. 

President 
id. 

Nothilfe 
id. 

Fridericus 
id. 

1926 
1931 

1932 

15 + R 1 + 15 
20 + X 

8 + X + 8 
X + 8 + X 

R 1 + 15 + R 1 
15 + R 1 + 15 

X + 4 + X 
4 + X + 4 

X + 12 
R 5 + 12 

R 3 + 12 + R 3 
12 + R 3 + 12 

No. 475 
No. 490. 
No. 490 
No. 517 
No. 517 
No. 552 
No. 552 
No. 488 
No. 488 
No. 487 
No. 487 
No. 490 
No. 490 
No. 582 
No. 490 
No. 490 
No. 517 
No. 594 
No. 621 
No. 621 
No. 483 

No. 483 
No. 484 
No. 484 
No. 487 
No. 487 
No. 487 
No. 487 
No. 490 
No. 490 
No. 654 

fordert 
aud) &tc 
{Bedenk 
pofïFartc 

••••••«»•«•«•• 

Afb. 55. No. 468 12 + R 3 + 12. 

W.H.W. 1933 (Wagner) 
Hindenburg (Medaillon) 

id. 
1934 arbeiders 

X + 12. 
R 4 + 6 + R 

6 + R 4 + 6. 
8 + R 6 + 8. 

R 6 + 8 + R 6 
R 7 + 12 + R 7. 

12 + R 7 + 12 
R 8 + 8 + R 8. 

W.H.W. 
id. 

W.H.W. 1935 drachten 
id. 

Hindenburg (Medaillon) 
Wm. Hakenkruis. 

id. 8 + R 8 + 8. 
id. R 9 + 6 + R 9. 
id. 6 + R 9 + 6. 
id. R 10 + 12 + 10. 
id. 12 + R 10 + 12 

W.H.W. 1936 (gebouwen) R 11 + 3. 
Hindenburg 1937 R 8 + 12 + R 8. 

id. 12 + R 8 + 12. 
id. R 6 + 8 + R 6. 

W.H.W. 1937 (schepen) R 11 + 3. 
W.H.W. 1938 (Oostmark) 12 + R 11 + 12. 

id. R 11 + 12 + R 11. 
Hindenburg (Medaillon) R 12 + 1 + R 12. 

W.m. Hakenkruis. 
id. 
id. 
id. 

R 14 + 
6 + 

R 15 + 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

W.H.W. 1939 

1 + R 12 + 1. 
R 13 + 3 + R 13. 

3 + R 13 + 3. 
6 + R 14. 
R 14 + 6. 
6 + R 15. 

6 + R 15 + 6. 
R 16 + 12 + R 16. 

12 + R 16 + 12. 
R 11 + 3. 

Äauft 
audb 

poft» 
liartent 

» • % • • • « « • • « » • * • • • • ■ 

8lrafliiiMH«ui8: 

: Sauf* 
• a u * 
: ®oi^l» 
• fal^rt»« 
: poft» 
: karten) 

No. 490 
No. 487 
No. 487 
No. 483 
No. 483 
No. 680 
No. 680 
No. 709 
No. 709 
No. 709 
No. 709 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

W.H.W. 1940 
id. 

Hitler 
id. 
id. 
id. 

Afb. 56. No. 517 R 6 + 8 + R 6. 

No. 490 Hindenburg (Medaillon) R 16 + 12 + R 16. 
W.m. Hakenkruis. 

12 + R 16 + 12. 
R 14 + 6 + R 14. 

6 + R 14 + 6. 
R 17 + 1 + R 17. 

1 + R 17 + 1. 
12 + R 11 + 12. 

R 11 + 12 + R 11. 
R 18 + 6 + R 18. 

6 •+ R 18 + 6. 
R 20 + 6 + R 20. 

6 + R 20 + 6. 
Ik ben zelf blij, dat ik hiermee de lijst voor Duitsland kan 

afsluiten en ik begrijp ook heel wel, dat het overgrote deel der 
verzamelaars dit hiëroglyphenschrift niet is gaan ontcijferen. Toch 
zullen er wel onder hen zijn, die hebben gedacht: ik wist niet, 
dat het aantal zegels met reclameaanhang zó groot was. Deze 
verzamelaars heb ik dan toch met een nieuw idee verrijkt. Dege
nen, die wel op dit gebied verzamelen heb ik een betrouwbare 
leiddraad gegeven en velen onder hen zullen wellicht tevens tot 
de conclusie gekomen zijn, dat ze hun verzameling nog veel kun
nen uitbreiden. En laat het tenslotte ons allen verblijden, dat na 
1943 op dit gebied niets meer met de „Führerkopf" verscheen en 
we daarmee tegelijk van de „uitroeptekens" af waren. 

Rest mij alleen nog melding te maken van de reclame op vel
randen, de z.g. ReclameLeiste. Er bestaan hiervan 10 typen. Wie 
hierin belang stelt, verwijs ik naar de speciaal catalogus van 
Michel, waarin de typen zijn afgebeeld. Wie er de genoemde cata
logus op na slaat, zal tot de ontdekking komen, dat alleen al van 
de reclame op velranden een uitgebreide verzameling is aan te 
leggen. 

Als het buiten regent en het weer is slecht, 
Dan kunt U in het Postmuseum goed terecht! 
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^©lii)©il^iiy)|^PË ¥II^¥AILSÏÏË l̂E l̂ilLS 
Mevrouw M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff, corresponderend 

lid voor Nederland van R. Ph. S. L., zendt ons nog naar aanleiding 
van de vroegere artikelen over bovenstaand onderwerp, het na
volgende: 

Uit het antwoord van Sir John "Wilson, gedateerd 13 Juli 1.1. 
op het artikel van de heer Eygenraam gepubliceerd in het Neder
lands Maandblad voor Philatelie van Juni 1949 (dat door mij 
vertaald en aan Sir John Wilson, de voorzitter van het Expert 
Committee van „the Royal Philatelie Society, London" werd toe
gezonden) citeer ik het volgende: 

Na mijn terugkomst uit Brussel bevestig ik in dank de ontvangst 
van uw brief van 29 Juni 1.1., waarin de vertaling van het artikel 
(van de heer Eygenraam) was opgenomen. De schrijver moest 
weten, dat „Expert Committees" verplicht zijn certificaten uit te 
reiken aan de hand van de beste inlichtingen, die op het tijdstip 
van de keuring van een postzegel of postzegels beschikbaar zijn. 
De heer Eygenraam geeft toe, dat de heer Warren op het tijdstip 
van de keuring van de bewuste zegels, de beste autoriteit op de 
wereld, op het gebied van Nederlandse tandingen was, in feite de 
„nestor" van alle Nederland-verzamelaars. Het is dus spijkers op 
laag water zoeken, om een certificaat van echtheid te laken, dat 
voornamelijk gebaseerd was op diens oordeel. Het „Expert Com
mittee" is steeds bereid een vergissing toe te geven, wanneer deze 
heeft plaatsgevonden, doch het zou haar aangenamer zijn, indien 
de critici eveneens bereid werden gevonden te bekennen, dat hun 
kritiek op een verkeerde basis was gegrondvest. Sinds vele 

(Lezing uitgesproken op de Bekerwedstrijd te 
Maastricht, Augustus 1947). 

. Inleiding: „Onbekend maakt onbemind" is een spreekwoord dat 
ten zeerste van toepassing is op een van de mooiste verzamelgebie-
den die er bestaan, n.l. Spanje. Ik noemde het een der mooiste 
verzamelgebieden, want dat is inderdaad zo. Spanje biedt zowel 
de specialist, door zijn talrijke en interessante klassieke emissies, 
een uitgezocht arbeidsterrein, alsook de algemeen-verzamelaar, 
door zijn kleurenrijkdom en zijn afwissehngsrijke geschiedenis, een 
onbeperkt veld, en wie er eens serieus mee begonnen is, zal niet 
spoedig op het dode punt komen, zoals het vaak met andere landen 
het geval is. 

Vroeger waren er ook in ons land zeer belangrijke verzamelin
gen van Spanje, maar dit is steeds minder geworden en momenteel 
zijn er zeer weinig verzamelingen van dit land te vinden. Ik zou 
haast durven zeggen, dat Spanje tegenwoordig tot dezelfde groep 
onpopulaire landen behoort als de Zuid- en midden-Amerikaanse 
staten, die bij ons ook bijna geen liefhebbers tellen. Terwijl er 
inderdaad naar mijn mening weinig interessants aan bedoelde lan
den is — afgezien van de oude zegels van Chili, Argentinië, Bra
zilië en Mexico, — is dit bij Spanje heel wat anders. 

In het volgende zal ik trachten, de voornaamste redenen voor 
het gebrek aan belangstelling te vinden en ook te weerleggen. Mis
schien dat enigen onder U dit gebied ook eens weer ter hand 
willen nemen, -niemand zal er spijt van hebben, hoewel ik even 
mag onderstrepen, dat het veel moeite kost, een verzameling van 
Spanje bij elkaar te krijgen. 

Volgens mijn mening zijn de volgende de voornaamste redenen 
voor de weinige belangstelling: 
1. het vroeg beginnen van Spanje met het uitgeven'van specula

tieve uitgiften; 
2. de onoverzichtelijkheid in de verschillende catalogi, vooral wat 

betreft de uitgiften der laatste tien jaren. 
Als gevolg van het gebrek aan belangstelling komt dan nog de 

moeilijkheid er bij, deze zegels te verkrijgen. 
Vóór 1926 heeft Spanje zich voorbeeldig gedragen als zegeluit-

gevend land. Slechts twee bijzondere series, die niet al te mooi, 
maar wel tamelijk zeldzaam zijn, n.l. de Don Quijote-serie van 
1905 en de Postcongres-serie van 1920. Wel echter zijn er reeds 

jaren worden de certificaten niet op dezelfde wijze behandeld als 
die van 1927, omdat, al wint het „Expert Committee" de opinie 
van de beste beschikbare experts in, in gevallen van moeilijke 
postzegels, zij bereid is de verantwoordelijkheid van de geconsul
teerde experts op zich te nemen. Ik acht het weinig twijfelachtig, 
dat de heer Warren, indien hij aarzelde een postzegel echt te ver
klaren, de heer W. Houtzamer geconsulteerd zal hebben. Ook 
heden ten dage verstrekt de heer Houtzamer ons adviezen bij de 
keuring van tandingen van Nederlandse postzegels. Eenzelfde cer
tificaat zou uitgereikt worden, gebaseerd op de heer Houtzamer's 
opinie, zonder voorbehoud, daar wij (het E. C.) hem als een even 
goed expert beschouwen als de beste in Nederland aanwezig. 

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

Gaarne hebben wij aan dit wederwoord een plaatsje ingeruimd 
en achten daarmede deze aangelegenheid voldoende bekeken. Jam
mer vinden we het echter, dat de heer Wilson Bart verklaart, dat 
een certificaat betreffende tandingen van Nederlandse zegels ook 
thans nog zou worden uitgereikt op het gezag van alleen de heer 
Houtzamer (wiens deskundigheid wij zeker niet gering achten !), 
maar waar de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Post
zegelverzamelaars een bij uitstek deskundige staf van keurmeesters 
juist ook op dit gebied bezit, zou het o.i. toch raadzamer zijn 
Nederlandse zegels ook in Nederland te doen keuren, iets waartoe 
genoemde keuringscommissie gaarne bereid is. 

REDACTIE. 

zeer vele interessante klassieke zegels verschenen. De spelerij van 
1907, ter gelegenheid van de Industrie-tentoonstelling te Madrid, 
laat ik dan even buiten beschouwing, deze zegels hadden slechts 
frankeerwaarde binnen het terrein van de tentoonstelling, ze 
kosten haast niets, zodat men, als men wil, deze zegels in kan 
plakken, maar nodig is dit niet. 

In 1926 kwam er echter een grote verandering, en deze heeft 
de liefhebberij weinig goed gedaan. Een stortvloed van nieuwe 
zegels werd uitgegeven, en dit bleef zo tot 1931, in welk jaar de 
koning moest heen gaan en Spanje republiek werd. Deze series zijn 
als zuiver speculatief te beschouwen en zijn practisch op de post
kantoren niet verkocht. De oplagecijfers lopen zeer ver uit elkaar, 
zijn vaak heel groot, maar meerdere malen ook beperkt, hoewel 
het onmogelijk is, een juist oordeel hierover te vormen, want 
een van de zeldzamere series, de Spoorcongres-serie, die tamelijk 
duur is (in vergelijking met de meeste andere), is vermoedelijk 
nog steeds niet op de markt gekomen. Deze zegels werden n.l., 
radat ze hun geldigheid verloren hadden, aan het organisatiecomité 
overhandigd — de restanten waren zeer groot — die ze weer aan 
de drukkerij retourneerde, want de zegels waren slecht gecentreerd 
en de drukkerij heeft ze toen opnieuw gedrukt en daarbij op de 
achterkant dezelfde contrólecijfers gedrukt als bij de oorspron
kelijke emissie. 

Deze herdrukken zijn te herkennen aan de wittere gom. Men 
zou dus eigenlijk de slechter gecentreerde zegels in Z:ijn verzame
ling moeten opnemen. 

Tussen 1926 en 1931 werden 13 grote series met bijbehorende 
expressezegel en 9 luchtpostseries uitgegeven. Verschillende series 
kwamen in duplo uit (Catacomben), of met dezelfde waarden in 
twee of drie kleuren of tekeningen. Totaal zijn dit niet minder 
dan 308 zegels, zonder de afwijkingen en variëteiten te tellen. 
Wanneer men dit laatste maakwerk n.l. mee zou tellen zou men 
aan het respectabele aantal van 1164 zegels in pl.m. 5 jaren tijd 
komen, hetgeen vermoedelijk nog niet overtroffen is. Deze varië
teiten zijn pas ca. 12 jaar geleden ontdekt, toen n.l. een geweldige 
baisse ingezet was in Spanje van de standaardzegels, die tot ver 
beneden faciaal gezakt waren. Gelukkig behoeft men als verzame
laar deze variëteiten niet aan te zien, het is voor 100 Vo maakwerk. 
Het was wel een kundige persoon, die deze variëteit ontworpen 
heeft: niet alleen ongetand, horizontaal en/of verticaal ongetand. 

door L. STEIN 
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kopstaande opdruk, dubbele opdruk, driedubbele opdruk, idem op 
de gomzijde van de zegels, muestro-opdruk, ja, zelfs verschillende 
opdrukken op één zegel; verder verkeerde kleuren, CPPU-opdruk 
en nog veel andere merkwaardige dingen werden plotseling tot 
grote vreugde van de verzamelaars als unicum, RRR enz. gelan
ceerd. Gelukkig was de reactie hierop een groot schouderophalen. 
Ik heb eens tezamen gesteld, hoeveel zegels elke serie bevat en zal 
dit even detailleren: Eerst noem ik het aantal typezegels van een 
serie, dan de afwijkingen en tenslotte het totaal: te beginnen met 
de gewone post- en expressezegels: 
Rode Kruis 14 1 15 
25-jarig jub. 39 64 103 
Catacomben ,32 92 124 
Tentoonst. 36 14 50 
Volkenbond 14 4 18 
Spoorwegen 14 2 16 (komen nog wel meer van los.) 
Goya 19 45 64 
Columbus 16 72 88 
Ibero-Amer. 

Tent. 17 75 92 
UPP 10 28 38 
Montserrat 14 51 65 
en verder de luchtpost: 
Rode Kruis 
25-jarig Jub. 
Tentoonstellir 
Spoorwegen 
Goya 
Columbus 
IberoAmeric. 
UPP 
Montserrat 
Dienst U.PP 
Dienst luchtp 

10 
14 

g 6 
6 

14 
19 

9 
6 
5 

10 
U 6 

10 
57 
38 
9 

51 
85 
39 
24 
19 
30 
24 

20 
71 
44 
15 
65 

104 
48 
30 
24 
40 
30 

Aan dit overzicht behoef ik wel niets toe te voegen. 

Hoewel ik niet geloof dat enig ander land hetzelfde gepresteerd 
heeft, zijn echter practisch alle andere landen Spanje in deze 
mistoestanden gevolgd. Wij mogen slechts Engeland en Nederland 
uitzonderen, want hun bijzondere series verschijnen slechts af en 
toe en zijn daarom zeer populair, terwijl iedereen ze kan krijgen 
aan alle postkantoren, met een kleine nominale waarde. Terwijl 
Spanje na 1931 een heel andere politiek op dit gebied gevolgd 
heeft, zien wij juist bij landen, die in Nederland zeer veel ver
zameld worden, in de laatste 16 jaren zeer ernstige mistoestanden 
optreden. Spanje heeft tussen 1931 en 1935 b.v. slechts één bij
zondere serie uitgegeven (de afwisselingsrijke „beroemde mannen"-
serie was gedurende jaren normaal overal in ' t gebruik voor de 
dagelijkse frankering), Duitsland gaf in dezelfde tijd 22 dure series 
uit, België 14 (die absoluut geen postalisch karakter droegen), 
Frankrijk 9 enz. Toch worden juist deze landen veel verzameld ! 

Vanaf 1936 tot op heden is het aantal bijzondere series even
eens beperkt in Spanje, afgezien natuurlijk van de zegels ontstaan 
gedurende en direct na de burgeroorlog, die echter helemaal niet 
absoluut verzameld behoeven te worden. 

Nu is het een feit, dat een slechte naam zeer snel verkregen, 
maar zeer langzaam kwijt geraakt wordt. Maar de oorspronkelijke 
oorzaak, n.1. de massa-uitgifte van zegels is voor Spanje reeds lang 
vervallen, vooral wanneer men naar de practijken in vele andere 

landen kijkt. Bovendien zijn deze series voor het grootste gedeelte 
niet duur, en vaak zeer mooi, zodat ze een verzameling versieren. 

Concluderende zou ik dan ook willen zeggen: Vergeef Spanje 
deze, zeer zeker ernstige, jeugdzonde en neem er een ander stand
punt tegenover in, dan tot nu toe gebruikelijk was. 

De tweede reden voor de onpopulariteit van Spanje is misschien 
van ernstiger aard en tamelijk moeilijk In een voordracht te be
handelen, daar men eigenlijk met nummers moet komen, die weer 
vergeten worden, wanneer men ze niet op papier heeft. Ik zal 
trachten dit meer algemeen te houden. Ik ben echter steeds gaarne 
bereid aan belangstellenden hierover Inlichtingen te verstrekken en 
zal een en ander misschien nader uitgewerkt laten drukken. Ik 
bedoel hiermee de catalogisering van de Spaanse zegels, vooral 
wat het tijdvak vanaf het begin van de burgeroorlog tot op heden 
betreft. Wanneer men de verschillende grote catalogi met elkaar 
vergelijkt, dan ziet men een geweldig gebrek aan overeenstemming 
en worden verschillende zegels door verschillende samenstellers 
op geheel verschillende manier behandeld. Ook de grote Spanje-
catalogus van Galvez heeft m.I. niet de juiste lijn gevolgd. Inder
daad zijn de moeilijkheden, om tot een juiste waardering te komen, 
bij Spanje zeer groot. 

Gedurende een aantal jaren was tengevolge van de politieke 
toestand gedurende de burgeroorlog een wettelijke regeling van 
vele civiele aangelegenheden In het gedrang gekomen en natuurlijk 
werd hieruit munt geslagen. Een eigenaardig verschijnsel is hierbij, 
dat van de locale emissies die in Spanje uitgegeven werden er in
derdaad een aantal zijn, die aan een zekere behoefte voldeden, daar 
er schaarste aan zekere waarden was opgetreden, omdat het door 
Franco bezette gedeelte geen postzegels meer kon betrekken van 
de nationale drukkerij, die In Madrid gevestigd is en waar alle 
Spaanse zegels, afgezien een zeer enkele uitzondering, gedrukt 
werden. De uitzonderingen betreffen hier v.n.L juist de specula
tieve emissies, die — met het doel ze mooier te maken dan men 
zulks In Spanje kon — door de beroemde Engelse drukkerij van 
Waterlow & Sons gedrukt werden (Rode Kruis-, Catacomben-, 
Goya-, Columbus-series). Zoals wij het nu vooral in de laatste 
wereldoorlog gezien hebben, willen die landen, of gedeelten van 
landen, waar een verandering van regering komt, hun oude banden 
radicaal verbreken, zodat dit ook op de postzegel, als een van de 
voornaamste propagandamiddelen, zeer spoedig tot uitdrukking 
komt. Dit zijn dus de twee elementen, die wij als grote lijn moeten 
trekken wat de locale uitgiften bij de burgeroorlogzegels betreft. 
Een derde factor is hierbij echter ook weer het speculatieve ele
ment, dat natuurlijk zeer dankbaar gebruik van de geboden moge
lijkheden maakte, om ten koste van de verzamelaars een slag te 
slaan. Een vierde reden tenslotte was de op sommige plaatsen zeer 
hoog gestegen nood In economisch opzicht, die weer aanleiding 
was tot de uitgifte van gedeeltelijk geautoriseerde, gedeeltelijk niet 
geautoriseerde uitgiften. Dit maakt dit gebied, alles bij elkaar 
genomen, zeer onoverzichtelijk en zeer moeilijk te beoordelen. 
Alvorens hierop nader In te gaan wil ik echter hierop wijzen, 
dat na afloop van de burgeroorlog ook nog een groot verschil bij 
de catalogisering van zekere uitgiften te vinden is, en wel wat de 
T.B.C.zegels en de weldadigheidszegels betreft, die Yvert onder 
timbres de blenfaisance catalogiseert. Deze catalogisering Is abso
luut verkeerd, daar het hier gedeeltelijk zegels betreft, die slechts 
in schijn iets uit te staan hebben met de P.T.T., en anderen die 
niet alleen beslist officiële uitgiften zijn, maar zelfs een comple-
torisch karakter hebben, daar zij gedurende een zeker gedeelte van 
het jaar verplicht gebruikt worden. (Wordt vervolgd). 

door M. J. VAN HEERDT-KOLFF ©IP IP©SÏÏIIi©ilLS 
HANDELSPRODUCTEN OP POSTZEGELS. 

Landbouw, veeteelt, visvangst, wijnbouw, fruitteelt, bloembol
lenteelt, houtaankap, papierfabricage, textiel-wolzijde-industrie en 
kantklossen op postzegels. 

LANDBOUW. 
Zodra de voor-historische mens ophield een zwervend bestaan te 

leiden, dus zich ging „vestigen", is hij de landbouw gaan beoefenen 
om zich voedsel te verschaffen, naast het bedrijven van de jacht 
en de visvangst. Onder de oude beschaafde volken stond de land
bouw, vooral bij de Egyptenaren op voor die tijd, hoog peil, dank 
zij de vruchtbaarheid van het NIjldal en van de NIjldelta. Op de 
Egyptische serie van 1931 zien wij de landbouwers bezig om het 
graan te oogsten. Deze afbeelding is ontleend aan een oud Egyp
tisch relief. Landbouw wordt over de gehele wereld bedreven, met 
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uitzondering van het hoge Noorden, de poolstreken, de woestijn
gebieden, het oerwoud en het hooggebergte. Sommige streken van 
de aardoppervlakte lenen zich bij uitstek door hun vruchtbaar
heid, tot het verbouwen van tarwe. Deze gebieden dienen als h t 
ware tot voorraadschuren van minder vruchtbare landen. Wij 
noemen in dit verband sommige staten van de Ver. Staten van 
N.-Amerika, Canada en Rusland (speciaal de Oekraïne). De twee 

t^mw^rvmmti^mmm 

Ploegen met tractoren Ploegen met karbouwen 

ÉMÉÜIÉÉ 

Zaaien Oogsten , 

Oogsten 

eerstgenoemde voeren grote hoeveelheden graan uit naar Europa. 
Rusland voert sinds de laatste oorlog geen graan meer uit (althans 
niet naar het Westen). Van de graanproducten, die verbouwd 
worden zijn mai's, gerst, tarwe en rijst op postzegels afgebeeld. 

Rijst is het volksvoedsel van de Oost-Indische Archipel, van 
India en Achter-Indië, van China, Japan en de Filippijnen (zie 
onder „Uitheemse Cultuurproducten). Het ploegen, zaaien en oog
sten is op de postzegels van een groot aantal landen afgebeeld. 

reOJlS^I^AA© 
VIER EN TWINTIGSTE PRIJSVRAAG. 

Deze prijsvraag bestaat uit 7 „woordkettingen". In elk vakje 
of schakel komt een deel van een woord. Het tweede deel van 
het eerste woord is het eerste deel van het volgende, enz. 

) ( 1 )( 2 )( 3 )( 4 )( 5 )( 6 )( 7 )( 8 ) 
( 

( 33 

9 )( 10 )( 11 )( 12 )( 13 )( 14 ) 
( 15 )( 16 )( 17 )( 18 ) 
( 19 )( 20 )( 21 )( 22 ) 

( 23 )( 24 )( 25 )( 26 )( 27 ) 
( 28 )( 29 )( 30 )( 31 )( 32 ) 
)( 34 )( 35 )( 36 )( 37 )( 38 )( 39 ) 

1. 2. Turkse munt. 
2. 3. Land in Europa. 
3. 4. Op portzegels van Baden. 
4. 5. Watermerk in Nederlandse zegels. 
5. 6. Bijnaam van plaat van de Ie uifgave van Nederland. 
6. 7. Wordt door specialisten verzameld. 
7. 8. dito, dito. 

9. 10. Inwoner van land in Azië. 
10. 11. Naam van land in Europa (in landstaal). 
11. 12. Eiland in de Kleine Archipel. 
12. 13. Indische Kleinstaat. 
13. 14. Plaats in Luxemburg. 

15. 16. Deel van postzegelvel. 
16. 17. Komt soms op dat deel voor. 
17. 18. Soort afstempeling. 

19. 20. Indische Kleinstaat. 
20. 21. Opdruk op zegel van de Egeïsche eilanden. 
21. 22. Vogel op zegel van Nieuw-Zeeland. 

23. 24. Franse naam van Engelse Kolonie. 
24. 25. Gebied van Maharadja Virsing Deo. 
25. 26. Departement van Peru, gaf in de oorlog met Chili 

zegels uit. 
26. 27. Engelse Kolonie in Afrika. 

28. 29. Als 25, 26 (maar niet hetzelfde). 
29. 30. Naam van Europees staatshoofd. 
30. 31. Soort tanding. 
31. 32. Behoort bij philatelistische uitrusting. 

33. 34. Franse kolonie in Afrika. 
34. 35. Portugese kolonie in Afrika. 
35. 36. Gedeelte van de Falklands eilanden. 
36. 37. Stad die zegels uitgaf. 
37. 38. Gaf in Spaanse burgeroorlog zegels uit. 

'38. 39. Bijnaam van klassieke Europa zegels. 

Een tiental prijzen worden uitgeloofd. 
Oplossingen vóór 15 November in te zenden aan P. G. Melsert, 

Galvanistraat 38, 's-Gravenhage. Op adreszijde vermelden: 
„44e Prijsvraag." 
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ip©siriË®iiLA€ïïDii „\/iEî ©iiEïï mm mmr 
Trachten leed te 

verzachten... 

ten bate van Nederland 
en Indonesië 

Wat is een simpeler karweitje 
dan het plakken van een postzegel 
op een brief ? En zelfs met deze 
eenvoudige bezigheid kunt U 
thans een goed werk doen ! 

U kunt daarmee, voor slechts 
enkele centen extra, helpen het 
lijden te verzachten van zo on
telbaar velen, hier in Nederland 
en vooral ook in het verre Indo
nesië, die op enigerlei wijze in 
moeilijkheden, zorgen of leed ver
keren. 

Zeg niet, dat die paar centen bij 
zoveel leed nog niet eens als de 
bekende „druppel op een gloei
ende plaat" zijn, want de geschie
denis kent talloze, even blijde 
als beschamende, voorbeelden van 

die sterke „macht van het kleine !" Voor U is het inderdaad 
een kleinigheid en daarom behoeft vrijwel niemand zich hieraan 
te onttrekken; maar in het grote geheel worden al die kleinig
heden tezamen een onoverwinnelijke macht van medeleven. Als een 
kleine 10 millioen Nederlanders in de maanden Augustus en Sep
tember gemiddeld per hoofd slechts in totaal 10 onnozele centen 
méér betalen voor al de postzegels, die zij in die maanden gebrui
ken, dan betekent dit een bedrag van niet minder dan bijna 1 
millioen gulden voor het Comité Postzegelactie „Vergeet-hen-niet". 
De opbrengst daarvan komt gelijkelijk ten goede aan het werk van 
het Roode Kruis, de N.I.W.I.N. en de Stichting „Nederland helpt 
Indië". 

En rekent U nu eens uit, welk bedrag er voor deze organisaties, 
die op het gebied van leniging van allerlei leed in Nederland en 
Indonesië hun sporen verdiend hebben, beschikbaar zou komen, 
indien al die bijna 10 millioen Nederlanders in de maanden Augus
tus en September eens iedere week per hoofd gemiddeld 10 onno
zele centen op hun postzegels zouden méér betalen ! ? 

Dat zou in ieder geval heel wat méér zijn dan een simpele 
druppel op de gloeiende plaat van het leed ! 

En omdat een goed begin nog altijd het halve werk is, spreken 
we af, dat de eerste brief of kaart, die U na het lezen van dit 
stukje verzendt, gesierd zal zijn met een „Vergeet hen niet"-zegel, 
aan alle postkantoren en vele belangeloze verkoopadressen in 
waarden van 5 c. (2 -|- 3), 10 c. (6 4- 4), 15 c. (10 -f 5), 40 c. 
(30 -f- 10) verkrijgbaar ! 

n. 
De meest kenmerkende eigenschap van de zonnebloem is, dat 

zij, reeds vóór zij bloeit, haar knop wendt in de richting van de 
zon. 

Deze gedachte moet het Comité Postzegelactie „Vergeet-hen-
niet" voor de geest hebben gestaan, toen het de speciale post
zegels, die de P.T.T. in de maanden Augustus en September in 
de waarden van 5 c. (2 -}- 3), 10 c. (6 + 4), 15 c. (10 + 5), 40 c. 
(30 -1-10) verkrijgbaar stelt ten bate van genoemd Comité, gesierd 
zag met het zonnebloem-embleem. De drie organisaties immers, 
die in dit Comité verenigd zijn — het Roode Kruis, de Niwin en 
de Stichting „Nederland helpt Indië — en die de opbrengst van, 
de toeslag op deze postzegels gelijkelijk zullen verdelen en ieder 
op eigen terrein aanwenden ter leniging van leed, zowel in Neder
land als vooral ook in Indonesië, willen niet anders dan door leed 
gebogen hoofden oprichten, en naar de zon toekeren. Een onbe-
gonnenwerk, meent U ? Misschien wèl. Maar het feit, dat er toch 
altijd leed, véél leed zelfs, in deze wereld zal blijven bestaan, kan 
en mag geen reden zijn, dan ook maar van élke poging tot leni
ging van leed bij voorbaat af te zien. Integendeel — zelfs zonder 
te weten, of de knop ooit in volle luister zal opbloeien, moet deze 
worden gewend in de richting van de zegenende zon ! Maar om 
ook tot bloei te komen, heeft bij uitstek de zonnebloem water, 
veel water zelfs, nodig. Evenzo hebben de genoemde organisaties 

„geld als water" nodig om haar werk met succes te kunnen be
kronen. De Postzegelactie „Vergeet-hen-niet" is nu hét middel 
voor ons allen, om dit water, zij het dan met druppels tegelijk, 
aan te dragen. 

Maar als bijna 10 millioen Nederlanders allemaal voor een paar 
druppels zorgen, in de vorm van enkele centen toeslag op de 
„Vergeet-hen-niet"-postzegels, dan vormen die millioenen druppels 
met elkaar een brede straal. 

Laat daarom in de komende weken niemand achter blijven, want 
door allerhande leed en zorg gebogen en verschraalde levens 
tekenen ook op U I . , 

j]i(y)©i)i^(y)ii^Dii^ 
RECTIFICATIE CLICHE VAN DE VORIGE MAAND. 

Het cliché op blz. 159 is allerongelukkigst getekend. De plakker 
had veel meer naar de bovenrand van de postzegel getekend 
moeten zijn tot even onder de tanden van genoemde bovenrand, 
want alleen dan is het mogelijk, de zegel goed om te draaien. 

H E T OPZETTEN VAN EEN ALBUM-BLAD. 
Wij hebben in het Mei-nummer (blz. 107) gezien, dat onze keuze 

op een blanco-album viel. Prachtig ! Maar nu moeten we zo'n 
album inrichten en dat is lang geen gemakkelijk werk, gezien de 
povere resultaten niet alleen bij jongere maar ook bij vele oudere 
verzamelaars. 

De eerste grote — maar tevens algemene — fout is, dat men de 
albumbladen veel te vol propt. Ook begint men bovenaan goed en 
bemerkt onderaan, dat men toch te royaal geweest is, waardoor 
men — om er toch maar alles op te krijgen — de onderste helft 
van het blad te vol maakt, zodat het blad a.h.w. „topzwaar" 
wordt. 

De manier is: eerst de zegels, die men op een bepaald blad denkt 
onder te brengen, gewoon los er op neer te leggen, dan ziet men 
al gauw, of het niet te veel voor het blad is. Daarbij dient men 
goed in het oog te houden, dat wat volgens ons oog het midden 
is, hoger ligt dan het werkelijke midden. Deftig gezegd luidt dat: 
het optisch midden ligt hoger dan het wiskunstig midden. Daaruit 
volgt tevens, dat het grootste aantal zegels op de bovenste helft 
van het blad moet worden ondergebracht en dus het kleinste deel 
op de onderste helft; zo'n blad maakt immers een harmonische 
indruk. 

Voorts er aan denken, dat de afstand tussen de laatste jpost-
zegel(s) onderaan en de omrandingslijn van het blad groter moet 
zijn dan bovenaan. Bij een ingelijst portretje of prentje is de 
onderrand immers ook het breedst en de marge van een boek 
is onderaan ook het breedst. Dat heeft alles zijn bedoeling; deze 
onderkant dient als het ware als handvat. Wie al deze verhou
dingen omdraait, er zich eenvoudig niet aan stoort — zulke men
sen vinden zich zelf meestal „artistiek" — vergrijpt zich tegen de 
algemene symmetrie, waarvan toch nog altijd de meeste mensen — 
ondanks de zgn. excentriekheid bij velen — het meest houden. 

Tenslotte kunnen de zegels zonder meer worden opgeplakt, zich 
daarbij alleen houdend aan de ruitjes, die zacht ondergedrukt zijn, 
óf men kan iedere zegel apart omlijsten. Persoonlijk geef ik aan 
de laatste manier de voorkeur: ieder portret (in dat geval dus 
iedere postzegel) in zijn eigen lijstje. De postzegel moet er behoor
lijk inpassen, maar mag er ook weer niet in verdrinken. En dan: 
het hokje vooral niet te breed maken in verhouding tot de 
hoogte, een fout, die vrij algemeen gemaakt wordt. Dat de lijnen 
met inkt getrokken dienen te worden, spreekt vanzelf, maar 
maak ze vooral niet te dik, dat staat beslist lelijk. 

Tussen de zegels van één rij en de rijen onderling steeds dezelfde 
afstand aanhouden, waarmee ik niet zeggen wil, dat er niet af 
en toe één of meer zegels van één rij wat hoger of lager geplaatst 
mogen worden; dat brengt immers juist een prettige afwisseling 
in zo'n blad. Brengt men meerdere series op één en hetzelfde blad 
onder, dan moet er tussen de verschillende series vanzelfsprekend 
een grotere afstand genomen worden dan tussen de rijen van één-
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zelfde serie. Ook die afstand neemt men in het algemeen te klein. 
Dus: wees bij het opzetten niet te zuinig met papier. Een ruime, 

royale opzet wint het steeds van een in elkaar gedrongen opzet, 
en dat is logisch: een ruime opzet is immers overzichtelijker. 

K. E. K. 

IBOiiC^Wli^C^iBiO « ÏÏOÜPSCIHII^fllFïïil^ 
De uitgevers Wijt te Rotterdam, waren zo vriendelijk ons een 

exemplaar toe te zenden van no. 5 van dit jaar van het door hen 
uitgegeven tijdschrift „Hotelwereld", waarin van de hand van de 
heer H. van Lohuizen een aardig artikeltje voorkomt over „Phi
latelie en Toerisme", waarin de schrijver een lans breekt voor 
meer attractieve postzegels in verband met het vreemdelingenver
keer. De reclame voor een land welke van haar postzegels uitgaat, 
acht schrijver dermate belangrijk, dat hij ook voor Nederland een 
poging in deze richting doet door zijn artikel te verluchten met 
enige suggesties van zegels, waarvan wij met toestemming van de 
schrijver hierbij een afdruk van enige van deze ontwerpen geven, 
welke ontleend zijn aan de klederdrachten van ons land. Ook de 
ontwerpen, waarop een afbeelding van een Hollands landschap en 
van de Alkmaarse kaasdragers, spreken zeer zeker tot de ver
beelding van de vreemdeling, en als zodanig beschouwd moeten 
deze ontwerpen dan ook wel bijzonder geslaagd genoemd worden. 
Of deze echter in de tegenwoordige lijn van onze P.T.T. liggen, 
zijn we zo vrij te betwijfelen. Toch willen we gaarne de aandacht 
(ook van de P.T.T.) op dit artikeltje vestigen. 

„Wordt het nu geen tijd, dat wij eens en voor immer breken 
met dat blad enz. . . . " 

Wel, wel, lezer voelt U de enormiteit ? In wiens belang zet een 
adverteerder advertenties anders dan in het zijne ? Het Maandblad 
is het blad van practisch alle aangesloten verzamelaars, een blad 
voor en door verzamelend Nederland, met kolommen die voor 
ieder openstaan. Daarnaast neemt het advertenties op volgens 
door de Raad van Beheer vast te stellen tarieven. 

Er zijn moeilijkheden gerezen van zuiver commerciële aard; een 
deel der handelaren gaat in zee met een particulier blad, een 
ander probeert het met een nieuwe uitgave (al suggereert hij dat 
het iets anders is), wel, wij leven in een vrij l a n d . . . . Maar laat 
de handel nooit vergeten, dat dat evenzeer, en nog meer voor 
ons verzamelaars geldt ! Wij willen baas zijn en blijven in eigen 
huis, óns Maandblad, zelfs als ons dit wat meer geld zou kosten ! 

Dr. E. A. M. SPEIJER. 

ZEGELS VAN INDONESIË. 

Zeer geachte Redacteur, 
Naar aanleiding van het ingezonden stuk van C. J. de Bruin, 

in Uw Juli-nummer, omtrent de vraag, welke zegels van Indo
nesië wèl te verzamelen en welke niet, vergun mij het volgende 
op te merken: 

Voor verzamelaars van zegels van Zuid-Oost Azië, en voor de 
„algemene" verzamelaar, bestaat er inderdaad een probleem als 
aangeduid door de heer De Bruin. Indien ik persoonlijk tot deze 
categorie verzamelaars zou behoren, zou ik deze zegels uitsluitend 
gebruikt op brief willen hebben. Dan weet men tenminste, waar 

Ook in nummer 23 van Juni j.l. van het blad „De Auto", het 
officieel orgaan van de K.N.A.C. troffen we een postzegelartikeltje 
fian en wel van de hand van de heer W. H. Wolff, die over 
„Verkeer zonder Auto's" schrijft, daarbij de afbeelding van een 
18-tal postzegels gevende die met dit verkeer verband houden. 

D[^©l^©[^[S)li[^ SïïPB^B^il^ 
HET MAANDBLAD EN DE HANDELAREN. 

Over het uiterst subtiele onderwerp, de verhouding verzamelaar
handelaar, is veel te zeggen. Naast de tegenstellingen in belangen 
zijn er veel bindende factoren, en de gevorderde verzamelaar is 
zeker gebaat bij het bestaan van bonafide handelaren, die interesse 
voor de philateKe hebben. 

Hoewel wij allen weten, dat de samenstelling van het hande
laarscorps niet is, zoals dat vroeger was en zoals wij dat zouden 
wensen, kunnen wij toch op een aantal leden hiervan wijzen, 
die een steun en vraagbaak voor ons, verzamelaars, zijn. Onnodig 
hier namen te vermelden, ieder die niet geheel vreemdeling in 
„deze heilige stad" is, kent hen. 

De reden van dit artikeltje vindt de lezer in een zinsnede van 
een (ongenoemde) handelaar, waar onze hoofdredacteur ook reeds 
een hoofdartikel aan gewijd heeft. Alleen de heer Norenburg 
citeert het tweede deel van de door mij gewraakte zin, terwijl mij 
de eerste helft het meest interesseert. 

men aan toe is. Zijn ze aldus niet te krijgen, dan weet men óók, 
waar men aan toe is. 

Een groot aantal verzamelaars echter beperkt zich tot de zegels 
van „Nederland en Nederlandse Gebiedsdelen". Voor dergelijke 
personen is er helemaal geen vraagstuk. Dergelijke personen ver
zamelen zegels gebruikt in Indonesië niet omdat ze in Indonesië 
zijn gebruikt, maar omdat zij gebruikt zijn in een gebied dat zich 
Nederlands acht. 

D.w.z. dat voor een dergelijke verzamelaar een zegel gebruikt in 
een zich Japans achtend Indonesië of in een zich onafhankelijk 
achtend Indonesië zeker al of niet een echte postzegel kan zijn, 
maar in ieder geval niet thuis hoort in een verzameling beperkt 
tot Nederland en Nederlandse gebiedsdelen. 

Bij de uitgifte van dergelijke zegels ontbrak de zich deel van 
het Nederlandse Rijk gevoelende autoriteit. Men kan deze zegels 
dan beschouwen hetzij als zegels van een vreemde mogendheid, 
hetzij als zegels uitgegeven door een stelletje particulieren, die 
zich aan geen met Nederland verbonden autoriteit wensen te 
storen. 

Een ieder is natuurlijk vrij, zegels uitgegeven door vreemde 
mogendheden, als een afzonderlijk geheel, aan zijn verzameling toe 
te voegen. Hier komen we terug tot de kwestie van de algemene 
verzamelaar, reeds besproken in het eerste gedeelte van mijn 
betoog. 

Hoogachtend, 
Dr. F. J. BELINFANTE. 

Lafayette (Indiana), 11 Juli 1949. 

i<. 
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II@B!aig)S D(}ÜllF@l^lMA'Ö'Di[^(ü)l^liA(l!) 
Lijst van personen, omtrent wie door het Bureau inlichtingen 

worden verstrekt: 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. 

De Asser Postzegelcentrale, Directeur W. J. de Jong, Oude
straat 32, Assen. 

F. A. Brantsen, Huygenslaan 2 Bloemendaal. 
F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
Postzegelhandel „Frans Hals", Alb. Cuypstraat 40, Amsterdam. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 9, Rijswijk (Z.H.) 
A. H. Kerkhoff, Wenckebachlaan 2a, Bandoeng. 
W. Th. van Keulen, Electronechn. Bureau, Nunen (N.B.) 
H. J. Koeman, Amstel 272hs, Amsterdam. 
L. Kuiper, Haagweg 165, Breda. 
M. H. Meevers Schölte, Vaillantlaan 81, den Haag. 
N. Oost, Klaverstraat 4, Julianadorp. 
E. A. J. Steijns, Groesbeekseweg 113, Nijmegen. 
G. F. A. Traa, Bettslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
J. A. Toebosch, Nassaukade 1601, AmsterdamW. 
De Winschoter Postzegelcentrale, Directeur G. W. Timmer, 

aldaar. 
België. 

Mej. Germaine van Acker, Sudermanstraat 1, Antwerpen. 
Firma Roger Decampsde Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen. 

Denemarken. 
H. Bjerregaard, Norgesgade 34, Esbjerg, Denemarken, die ook 

werkt onder de Firma „Frimaerkehandelen Esbjerg". 
Duitsland. 

Kurt Aalhorn, Altenberg. Erich Hailer, Stuttgart. 
Friedrich Bucher, Weinheim. Walter Kohl, Berlijn. 
Lambert Derksen, Emmerik. Leo Mazur, Erlangen. 
Dr. Gabriel, Hamburg. 
Dr. Rolf Merk, Freienstufen (afgevoerd van de lijst van Keur

meesters). 
Sammlerbund „S.V.", Kaufbeuren (Beieren). 
Wolfgang Veith, Leipzig. 
Werner Kurt Wiedersich, Hamburg, met een zaak te Leipzig en 

een filiaal In Brunswijk. 
Italië. 

Theodor Holste (World Philately), Merano. 
Milo Schaftschek, Casella Postale 548, Triest, Italië. 
Oostenrijk. 

Victor Cornelius, Oostenrijk. 
Arnold Petric, Untermeidlingerstrasse 99/5, Weenen X n / 8 2 , 

Zweden. 
LarsErik Andersson, Erik Dahlbergsväg 42A, Södertälje, 
Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 

te sluiten. Men wordt verzocht aan dit voorschrift stipt de hand 
te houden. 

De secretarissen der aangesloten verenigingen worden er aan 
herinnerd het Bondsinformatiebureau steeds in kennis te stellen 
van de in hun verenigingen plaats gehad hebbende royementen. 

De Beheerder van het Bondsinformatiebureau. 
Mr. C. M. LOEF, 

Boskoop. 

\7[^A©IiI î(y)S 
De heer B. te de L. stelt ons verschillende vragen met verzoek 

deze in onze brievenbus op te nemen. Hij vraagt: 
1. Is er goede lectuur verkrijgbaar over proeven ? Waar ? 

(Antwoord: Proevenboek door P. C. Korteweg, is in meer
dere bibliotheken van philatelistenverenigingen aanwezig o.a. 

In die van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. Wendt 
U tot de secretaris Uwer vereniging). 

2. Is het waar dat postfrisse zegels met gom In de tropen gauwer 
geel (tropisch) zijn ? 
(Antwoord: Om tropisch te worden zal men toch wel In de 
tropen moeten zijn. Of de gegomde zegels daar spoediger geel 
worden als elders is ons niet bekend, misschien kan een oud
Indischgastverzamelaar zijn ondervinding in deze mededelen.) 

3. Waarom zijn verschillende der laatste emissies van Indonesia, 
Ned. Antillen en Suriname uniform en andere eveneens van 
de laatste jaren weer niet ? Dit is niet alleen met frankeer
zegels, maar ook met de portzegels het geval. Wij hebben 
reeds enige tijd een moderne portzegel, terwijl de nieuwe in 
de Ned. Antillen weer het oude type hebben. 
(Antwoord: Wij weten het niet, wellicht kan een meer des
kundige op dit gebied het antwoord hierop geven.) 

4. Waarom na de oorlog alleen Ned. Antillenluchtpostzegels ? 
(Antwoord: vermoedelijk was er nog geen behoefte aan gewone 
zegels en was de voorraad nog te groot. Vanwege de ligging 
wordt uiteraard veel correspondentie per luchtpost vervoerd). 

5. Ik had, en velen met mij, eerstedagenveloppen voor de Ju
lianazegels gekocht en nu blijkt het, dat deze zegels reeds zijn 
uitgegeven. Was dit van te voren niet bekend gemaakt ? 
(Antwoord: Lees U nog eens in ons vorige nummer op blz. 
143 2e kolom, 13e regel e.v. van boven. De verstrekking aan 
verzamelaars op verzoek kon natuurlijk alleen maar geschieden 
indien het kantoor deze zegels had aangevraagd ter aanvulling 
van zijn voorraad. Het was niet verplicht te zorgen dat die 
zegels er in ieder geval waren. Bovendien geschiedt de uit
gifte der verschillende waarden ook niet overal te gelijk en 
hangt eveneens van de behoefte en medewerking van de directie 
van de kantoren af.) 

AIg)\7[i[^ïïgmiS 
Tekst van deze annonces 
YÓór de Ie in te zenden 

aan de administratie. 

Te koop gevraagd 
Eerste kwa'. zege's van CANADA, gebr. en 
ODgebr,, óók rariteiten ä 1/2 en ä i cent 
per frank, i h. bijzonder oudere uitgaven. 

J. A. V. d. VLIS 
Ci3j) Gabr. Met>ustraat 13, Amsterdam 

200versch. f 0,85, 500 versch. 
f 2,30,1000 versch. f 5,80 post
zegels uit mijn doubl, franco 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro 132330. (132) 
Te koop of in ruï' gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatschenz van 
Rutland, Russ. Uvant, Russ China, 
Ukraine, Aztrbatdjan, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met dcrg speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
( 91) Straatweg 6ib, Hillegersberg 

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

Europa en Overzee, speciaal 
Zwitserland op ze»r voordelige 
voorwaarden. 

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

Hurkschestaat 26 — HELMOND 
Giro 325961. 

Bod gevraagd ('33) 
op 274 complete postfrisse series Bevrijdings
zegels (Haod. Catal. no. 428^42). 
Brieven aan A. te WINKKL, Hofd van 
de Rondzendingen van „de Globe" te Arnhem, 
Pontanuslaan 98, voor 15 September a s. 

D O U B L E T T E N B O E K J E S . 
Onze doubiettenboekjes, alom bekend, i6 pag. 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f..20 
p. 10 f. i.jo, p. 100 f. 13.$0 franco. 
LUDEKER ■ Box 5103 ■ A'damZ. 
Vraagt rondunding Europa tegen halve pi ijt. 

Bod gevraagd op 
grote partij zege l s , meest Ned. en Overz. 
Geb , waaronder aantal postkilo's. 400 compl. 
series Zeeh. en Symb. partijen Suriname, 
f urafao en Indonesië. Partij „First Day 
Covers" Blokken enz. enz 

In totaal i j verschillende posten. Alles in 
é^n koop. Aan serieuze gegadigden »ordt 
gaarne per omgaande »en nauwiteurige spe
ificatie toegezonden (Postz voor antwoord 

insluiten). ( M O » ) 
D. GROENEVELD. 

Oosterweg 82 — Groningen. 

Bod gevraagd op 
g r o t e par t i j Dul ts l . na ' 4 5 
Alle Zone Stadtposten, Provincieposien enz., 
waaronder ruim 8jo kaarten en brieven, 
meest phil frankeringen, bijz. stempels enz. 
alsmede aantal boekjes. 

Verder grote partij Nederland Jubilïum 
1923. alsmede posibewij/en. 

Totaal 5 versch posten, alles in één koop. 
Aan serieuze gegadigden worA gaarne pir 

omgaande een nauwkeur ge specificatie toe
gezonden. (Postz. voor antwoord insluiten). 

D. GROENEVELD, 
(140b) Oosterweg 8 f, Groningen. 

Koopt bij onze Adverteerders! 



BELANGRIJK 11 
FPAHKRUK. Partijtje bnere ort. lo nuks 
Yvert tn, 20.0^0—, pracht aaovulling voor 
Uw TenameUng Franco Ft. 80.—. 
BElOlL Stoclibock)e met ico zegels, Yrert 
frs. 1000.—. Prima kwaliteit. Fl. ia.—. 
VERZAHELAARS ran andere Europalandeo, 
ä maak U een specule aanbieding op aan
yraag. OnTCrschüIig of U Spanje. Finland of 
b V de Levant verzamelt. Schrijf mij omgaand 
EUROPAZE&EIS. Bestel nu omgaand een 
partiitje door storting van PI. ; 2( op,giro 
363149 Pnma zegels, geen massawaar. 

H ; J. HARSKAMP ( i j « ) 
Barenttraat 17, EindhovanTivoli 

2e Kaus l'itk) 
Bezit nog I boekje met uitsluitend betere 
exemplaren Europa. O a. Frankrijk lA, 1, 3, 
4, 6B, 10, II, 15, 17A, 27, 33, 3iA, 3J, 45, 
47, M6. Noofwegen 10, 13, if, enz Alle 
zegels gaan weg voor spotprijzen. H. J. Hora
kamp, ■•rantlraal 17, Eindliev«n.fivoli. 

VUEGPOSTALBUM 
gehele wereld, uitg. SILOMBRA, Pariji, drie 
grote schroefb , gekleurde lanckaéitcn en 
ruime indeling, frai co m kist i ico,—. 
AMERIKA ALBUM (achrocfb.) 
UUR Scott New York franco f i i . jo 
AMERIKA SPEC. CAT. 1f49 franco f i.jo 
ZWITSERLAND na tMO (chroefb.) f ie.— 

R. Haagsma's Postzegelhandel 
Terweaweg 92  OEGSTGEEST 

Giro 336559 

Hoover Precancel catal. U.S.A. te 
koop of te leen gevraagd. Pre's van 
U.S.A. te koop of te ruil gevraagd. 

FRANS BLOM, S t̂reelinckpl. 39, 
Den Haag. (138) 

AUTOMATISCHE 
toezending van de weuwtjes uit verschillende 
Undcn op *Fir*t Dsy Cover* en zichtzendmgtn 
oudei( brief »tukken verzorgt tegen lage piijt 
LUDEKER . Box 5103 . A'domZ. 
KLMvl. AmsterdamParamaribo 1949 f 0.75. 

VERZAtnEUARS NEDLRLÂ D «n O G. 
Nu ook partijtjes Ncd. en O G , uit mijn 
doubletten, prima kwal teit, met een waarde 
van f 12,50 Hand Cat. '49 voor de spotprijs 
van i t,2$, franco, phil. gefrank eerd. Siert 
omgaand op giro 363149 H. j HARSKAMP, 
Beienstraat i7,EU^DhOVENTlVOU (137) 

Duits Afrika Corps 
1943 IQvnis  pakkatzsgel 
Zumstein no. 3, Michel no. 5 
zonder gom, postfris f 50,— 

(Mal bcwiji von echihaid mal fefa 
afgagavan door Dr. Dub. 

Betaling met bestelling of onder rrmbours 

Postzegelhandel W. F. Helmann 
Parnassusweg 24 hs,  AmsteidamZ. 

Pos'tgiro j 12461 (131) 
a 

Grote partijen 
POSTZEGELS AANGEBODEN UITSL. 

NEDERLAND & O.G. 
VOOR BELEGGING E ^ ROND
ZENDVERKEER TEGEN UITERST 
LAGE PRIJZEN. «> 
VRAAGT OFFERT? ONDER Nr. 134 
BUREAU VAN DIT BLAD. 

Supplement „Holland" 1948 franco ƒ 1,50 
Supplement „Favoriet" 1948 „ „ 1,75 
Supplement „Ka-Be" 1948 „ „ 2,35 
Suppl. Davo Ned. en O.G. 1948 „ „ 2,-r 
Suppl. Davo alleen Nedert. 1948 „ „ 1,— 

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

DE BREDASE Postzegeihandel 
P A S S A G B U 

8jiHiiiiiiii||||iiiniiiiiii|||||iiiiiiiiiii||||iiniiiiiiii||||iiiiiiiiiiii||||piiiiwiii|||||iiiiiii(i% 

I TE KOOP GEVRAAGD J 
w 1 
1 allts op 1 

l Philatelistisch pebied J 

» D . N. SANTIFORT \ 
ï ' ' i 
I Emmasingel 9 i 
i GRONINGEN, i 
I I 
ilitiiunHIIHtliHinnlIlllllliffiiuHIIIIIniiHiiiilinillliiiiuiMllllllliiiiiiiilllllllliiiiiiiili ALLES GEBRUIKT 

Nederland A.N.V.V. -̂  ƒ 3,50 
' Kind 1931 ƒ 2,65, Kind 1933 „ 1,70 

Rolt. »ind '27 ƒ 1,85, pareo „ 4,— 
Rolt. Kind '33 „ 2,25, paren „ 5,— 

Levering aan -onbek, tegen vooruitbet. 
op Giro 198391. Porti extra. 

UTREOHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Voorstraat 110 •» UTRECHT 

Btissumse Postzegelbandel i 
W. H. EEGEN 

KAPELSTR. 15 - Tel. 6288 - Giro 451627 
Zichtzendingen van alle landen, speciaal , 
Nederland en Gew. Ie Emissie, Japanse 
Bezett. Indië, Scandinavië, Engelse Kolo
niën enz. Tevens voor verenigingen. 
Excelsior Europa in 10 delen (klemband) 
bij totenmethetlaatstesuplementf 275,— 
en alle andere merken albums. 

Curasao Herdenking 1949 
ongebruikt fl. 1.— 
alleen bij vooruitbetaling 

JAC. ENGELKAMP 
SPUISTRAAT 301 - AMSTERDAM 

Giro 31269« - Tel. 30f98 

NEDERLAND. Alles prima gebruil(t 
Alle Kindseries 1923/48, 23 ser. totaal ƒ 22,10 
Alle Kindseries in relt., 8 series totaal „ 39,25 
Alle Zomerzegels 1935/49, 10 ser. totaal „ 5,18 
Alle series Cour Permanent, 16 waarden „ 14,05 

Deze,series worden ook ieder 
afzonderlijk geleverd. 

Spec. cat. '49 Ned. & O.G. fr. p. post „ 1,50 
Betaling met bestelling of onder rembours. 
Orders ben. ƒ 10,— porti extra. Uitgebreide 
offerte- series Ned. en O.G. op aanvraag. 

Ned. Postzegelhandel A. M. N. v. d. Broeke 
N.Z. Voorburgwal 31 £, Amsterdom-C. 
Postgiro U^.298 

AANGEBODEN 
Zegels en series van Nederland en Over
zeese gebieden, tegen billijke prijs. 
Vraagt gratis nieuwe prijslijst. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Posaegels, partijen, verzamelingen, massa-
goea, ook onafgeweekt. 

Postzegelliandel G . v. dl. EIJNDE 
MERÉLSTRAAT 25 - UTRECHT 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
WW NEDERLAND EN O.G. 

» n r EUROPA 
i ^ ENGELSE KOLONIEN 
1 ^ FRANSE KOLONIEN 
I V ZUID-AMERIKA 
WW OVERZEE 
Ter illustratie: 

Een zending voor vergevorderden van landen 
zoals Nederland, Btlgië, Duitsland, Oostenrijk, 
Rusland, enz. bestaat uit ca. 1500 i 2000 zegels. 
Kleinere landen in dezelfde verhouding. Het
zelfde zegel is zoveel mogelijk gebruikt en on
gebruikt aanwezig. Verreweg de meeste ^riet 
worden los uitgeprijsd. 

LAAT U DE ZENDINGEN EENS 
VOOR 'ZICHZELF SPREKEN. 
Opgeven s.v.p. pasbeginnend, gevorderd 
of vergevorderd. ^ 

Postzegelbondftl 
VAN DUYN & VERHAGE. 

Berkelielaan 92 Rotterdam Telef. 48200 

De lange Winteravonden zijn op komst! I ! 
Zorgt voor aangename verpozing gedurende 
de winteravonden, door thuis op Uw ge
mak eens rustig te snuffelrn in onze 

SPECIALE ZICHTZENDINGEN. 
TEGEN VOORDELIGE PRIJZEN. 

U vraagt? Wij zenden U de ge
wenste landen op zicht!!! 

LEIDSCHE POSnEGElHIlNDEL 
H. LANSDAAL 

Vrouwensteeg 3, Leiden • Tel. 2 3 2 3 3 

SCHOORLSE POSïZECELHANDtL 
C. M. DE WINDER 

RONDZENDINGEN 
VOOR VERENIGINGEN 
Nieuwtjes van geheel Europa, 

ook op abonnement 

We leveren bijna elke zegel van Europa, 
ook Ned. & Overz. Gew., tegen zeer 
concurrerende prijs, per omgaand^ opzicht 



MANCOLIJSTEN 
Met de grootste accuratesse en tegen billijke 
prijzen worden door ons Uw mancolijsten van 
Europa en Nederland & O. G. uitgevoerd. 
Onze grote voorraad stelt ons in staat van 
de door*ü gezochte nummers een zichtzélidirtg 
te sturen. 
Zendt U ons derhalve nog heden Uw lijst 
van ontbrekende'nummers en binnen enkele 
dagen heeft U de gevraagde zegÜs op zicht. 

POSTZEGELHANDEL 

„PHILADELPHIA" 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 - HAARLEM 
Tei. 15515 Giro 135793 
Bank: INCAS'^OBANK HAARLEM 

Aanbieding tegen uitverkoopsprijzen. 
Jap. bezett. van Java. 
Nrs. 12-15 ƒ* 1,25 

„ 16-23 postfr. „ 8,— 
„ 24-25 „ 1,10 
„ 27-37 postfr. „ 9,— 
„ 38-47 id. „ 15,— 

Jap. ä^zett. van Sumatra, 
met opdr. Indonesië Postfr. 
1, 2, 2K, 3, 33^ et karbouw 
3, 4, 5 en 7 K et. danser. 
10 et type I en II, 15, 30, 
4Ö, 50, 60 en 80 et, 1 Gld 
Konijnenburg en 20, 25, 35 
en 40 et Kreisler 
22 stuks ƒ 16,— 
15 et Konijnenburg alleen 
opdruk Indonesië ƒ 0,75 
10 et Konijnenburg alleen 
met rondstempel Indonesië" 
P.T.T. ƒ 0,50 
50 et idem rondst. Indone
sia op Jap. Bez. Sumatra 
Speeiaal eitalogus Nederland 
porio 10 cent — 

^ Orders bo»en f 10.-

gebr. of ongebr. ƒ 2,50 
Idem 80 et. „ 1,75 
Idem 1 Gld „ 2,50 
Nederl.-Indië opdruk 1947 
2 en 5 Gld. licht gest. 
nrs. 331-332 „ 3,75 
Idem ongebr. „ 14,— 
Nrs 322-330 9 st. 
Postfris • „ 

• 1948 Dansers 3, 4 en 
7% et ongebr. „ 
Type Hartz 15 et— 
1 Gld 7 St. Postfr. „ 
10 Gld licht gest. „ 
25 Gld. id. „ 20,— 

^ Met opdr. Indonesië 
2% Gld. Postfr. ƒ 6,75 
10 Gld. Licht gest. „ ""5,50 
25 Gld. id. „ 17,50 
Speciaal catalogus Neder
land en O.G. delen 1 Gld. 
40 et. en porto 10 et. 

en O.G. 1 Gld. 40 et. en 
KASSE BIJ ORDER. 

franco aangetekend. 

4,50 

0,25 

4,75 
6,— 

HENDRIK V. d. LOO's Postzegelhandel 
HERENGRACHT 8a - DEN H^AG - Tel. 112944 
Giro 24392 - Bankrekening R. Mees & Zoonen, Den Haag 

I Nederl. Ijandel Mij., Herengracht, Den Haag 5 0 Jlaai* isostzetfeltiandel. 

Album Jap. Bezetting en de Republiek Indonesia is verschenen: 
prijs ƒ7,50; klemband ƒ10,—; op ivoorcarton ƒ12,50; in 
klemband ƒ 14,—. . 

ALBUM NEDERLAT«JD EN OVERZEESE GEWESTEN, 
met alle typen en tandingen, kleurnuancen, foutdnikken, 
bijna alles wat in de Bondscatalogus staat, geheel ia 
chronologische volgorde. 8ste druk. 

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

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

linnen en zware Engelse veren „ 11,— 
Op ivoor carton, in luxe schroefband * „ 15,— 
Op ivoor carton, in luxe klemband ««» „ 18,— 
Pincetten, zwaar vernikkeld * „ 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes „ 0,65 
BENELUX ALÉUM. België zonider Congo, Luxembourg, Neder
land zonder overzeese gewesten, verschijnt dit jaar. 
Schrijft ons indien U er belangstelling voor heeft. 

Port wordt steeds extra berekend. 
%I. iVli^BUS ' P o s t z e g e l h a n d e l 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. — GEVESTIGD 1915 

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

i 
P0Sf2EGËLVEiyN3 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

oo TEL. 30261 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 

^ * ^ 

OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

RONDZENDING: 
Ook in de zomermaanden blijft onze 
Rondzending circuleren met boekjes 
aangepast aan hst huidige prijspeil. 
Nadere inlichtingen op aanvraag. ' 

Al het materiaal van derden te onzen ♦kan

tore is op beurspolis tegen brand en inbraak 
verzekerd. Voor inzenders in onze veilingen 
ontstaan hier,door geen extrakosten. 

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

'M 


