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REDACTEUREN : 
Postzegels van Nederland: 

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

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

L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam.'. 
Poststukken van Nederland en Overz^eese Gelnedsdélen: 

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

Dr. E. A. M. Speijer, Pijnboomstraat 4a, 'sGravenhage. 
Luchtpost: 

J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c Rotterdam. 
Stempels: 

A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 'sGravenhage. 
Jeugd: 

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

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

rubiiekredacteuren,'voorzover hun rubriek betreft; overige 
stukken voor de redactie te zenden aan de hoofdredacteur. 

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

ABONNEMENTSPRIJS : 
Gratis voor de aangesloten verenigingen. 
Voor nietaangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per post.. ƒ 7,50 
Buitenland, per j<(ar, franco per post , 8,50 
Afzonderlijke nummers , 0,75 
Nummers van oude jaargaiigen: 
Per jaargang ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15. 

ADVERTENTIETARIEVEN : 
1/1 pag. ƒ 100, 1/2 pag. ƒ 5 5 , 
1/3 pag. „ 40,— 1/4 pag. „ 32,— 
1/6 pag. „ 22,50 1/8 pag. „ 18,— 
1/9 pag. „ 17,— 1/12 pag. „ 13,50 
1/16 pag. „ 11,— 1/18 pag. „ 10,— 

De prijs der z.g. „Kleine advertenties" wordt ƒ 2,5Qrper 
vakje. 

Bij 3, 6 en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 5, 7% 
en 10°/o reductie, behalveop „'kleine advertenties". 

De verhoging der prijs met 25 °/o voor een vaste plaats 
op de achterpagina blijft gehandhaafd. 

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

De administratie behoudt zich het recht voor de plaat
sing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Speciale Of 
Yvert nummers 

55—58 
170—74 
381 
457—59 
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632—34 
676—84 
729 
895—98 
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1 915—16 
1 919—23 
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947—52 
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1000—01 
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0,50 
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2 , 
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2,— 
1,75 
0,90 
0,60 
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21 

1949 25jarig Rep. 
Turkman 

1949 Nikitin, 2 
1949 Paulov, 2 
Soevenir nr. 6 
LUCHTPOST 
67—69 
72—80 
blok nr. 1 
blok nr. 2 

w. 
•V. 
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0,90 
3,25 

, en 
2,50 
0,80 
1,10 
1,20 
4,50 
1,75 
0,60 
1,— 
1,75 
1,50 

2,10 
1,40 
1,40 
2,75 

3,— 
2,25 
0,75 
0,50 

Thans leverbaar een fraai 
Rusland album Of 
houtvrij papier met 
sluiting, prijs ƒ 20 

> prima 
schroef

, " " ■ • 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL, AMSTERDAM-C. 
ROKIN 10 . GIRO 21278 - TELEFOON 33324 

Ü.P.Ü. 
Medio Maart verschijnt: <

U.P.U. 

Een Attractief 
U.P.U.Album 

Het album zal pl.m. 85 bladen bevatten, liggend 
model, formaat 28 x 20 xxa. 

Voorzien van alle afbeeldingen der 
U.P.U.zegels en gedrukt op prima 
ivoorcarton. 
Het < geheel in smaakvolle kunstlederen band. 
Prijzen: 
Schroef band m. weggewerkte schroeven f 1 3 . 5 0 
Klemband f 1 5 . 5 0 Klemb. gewatteerd f 1 6 . 7 5 
Alleen Europa (plm. 18 bladen)  ^ri 

in schroef bandje I D. iO 
Op aanvrage wordt U gaarne 
een proef blad toegezonden. 

Bestelt reeds nu bij Uw postzegelbondelaar 
of bij de uitgever: 

X. DAUDT 
W e s t h a v e n 56 Giro 277730 G o u d a 

U.P.V: Ü.P.U. 
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2egels in bijzondere samenhang. — Van de hak op de tak. — India. — Over de 80 cent type Kreisler 
zonder watermerk met opdruk 1947. — Handelsproducten, delfstoffenwinning, olieindustrie, enz. op 
postzegels. — De zegels van de Rtpublik Indonesia. — Wat is het „Shuna-zegel" ? — De Kanaal-eilanden. 
— De Indonesische afstempelingen gedurende de bezetting. 

"WAM m Î ii)ACÏÏD[ 
Goed beschouwd zouden we dit voorwoord in mineur

stemming moeten aanvangen. Immers, met dit nummer sluiten 
we een periode van ruim 20 jaren af, waarin ons blad te Rot
terdam bij de Drukkerij Borghouts werd gedrukt. Ook de 
N.V. Chemigrafische Kunstinrichting 's-Gravenhage in den 
Haag, onder directie van de heer Peelen, heeft reeds jaren lang 
ons blad gediend door de maandelijkse vervaardiging van de 
benodigde cliché's. En nu worden de beide paarden (vergeef 
me de niet flatteuse vergelijking) op stal gezet! Ons blad zal 
voortaan elders, volgens een ander procédé worden gedrukt. 
Nu we toch over paarden spraken, ondergetekende heeft net 
zo'n gevoel als een stalhouder moet hebben, wanneer hij 
zijn paardenstal omzet in een autogarage. En kan men dan 
voorspellen of bij deze veranderde werkwijze alles voor de 
wind zal gaan ? Zeer zeker niet, en daarom kunnen we thans 
niet anders doen dan afscheid nemen van het oude en hopen 
dat de omzetting zal blijken een gelukkige te zijn. 

Het zou echter van weinig waardering getuigen, indien we 
hier niet enkele woorden van dank schreven aan hen, die ge
durende zoveel jaren door hun arbeid er mede toe hebben 
bijgedragen het blad te maken tot wat het thans is. Met eigen 
ogen hebben we aanschouwd, hoe ook het personeel, zowel van 
drukkerij als van clichéfabriek, met bijzorjdere attentie en lust 
hun werk voor ons blad verrichtten. Gaarne wil ondergeteken
de dan ook hier vastleggen, zodat een ieder het lezen kan, dat 
zowel de Raad van Beheer, Redactie als zeker ook de lezers, 
al deze stiUe medewerkers dankbaar zijn voor datgene wat 
ieder naar zijn werkkring en vermogen voor ons blad heeft 
gedaan. Als hoofdredacteur mag ik dan daaraan nog wel een 
bijzonder woord van dank toevoegen aan het adres van de 
heren Borghouts en Peelen, die door hun prettige en coulante 
wijze van werken mijn zware taak van redacteur vaak hebben 

verlicht en daardoor een band hebben weten te kweken, welke 
dezerzijds wel zeer werd gewaardeerd. 

Andere tijden, andere eisen! En zo is het ook met ons blad. 
De Raad van Beheer heeft terecht ingezien, dat een blad, en 
vooral een philatelistisch blad, er voor dient te waken geen 
oude tante te worden. De philatelie is vooral de laatste jaren 
zeer in omvang toegenomen en daarmede ook de belangstel
ling voor ons blad. Dit brengt aan laatst genoemde zijde ook 
verplichtingen mede, en om daaraan te voldoen was het nood
zakelijk om andere wegen in te slaan. 

Is de goede weg gekozen? De tijd zal het leren. Laat ons 
echter hopen dat inderdaad zal blijken dat de keu^p gerecht
vaardigd was en dat zulks daaruit moge blijken, dat het aantal 
Philatelisten welke wij op deze weg aantreffen en ons willen 
helpen en steunen nog groter zal zijn dan voorheen. Dit blijke 
dan vooral uit het aantal pennevruchten van hen die tot het 
schrijven daarvan in staat zijn, maar die tot nu toe zwegen. 
Met uitgestrekte vriendenhand treden we hen op onze nieuwe 
weg tegemoet. 

Nog willen we, alvorens dit redactiewoord te eindigen, even 
memoreren, dat het contract tussen de eigenaressen van dit 
Maandblad en de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars, thans door alle partijen is ondertekend 
en „in kracht van gewijsde" is gegaan. Het is wel een bijzonder 
woord waard voortaan te kunnen zeggen dat het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie tevens Bondsblad is! Is dit niet 
een gelukkig voorteken bij de intredende verandering in ons 
blad!? 

De Hoofdredacteur, 
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I^[i©Iil^[LAG^i) 
Koningin Julianazegels. 
Volgens D.O.H. 142 bis van 22 Februari 1950 zal het koerserende 

zegel van 45 cent van kleur gewijzigd worden. Ze luidt: 
Ten vervolge op do 426/1949 wordt medegedeeld, dat de kleur 

van de frankeerzegel van 45 cent, welke tot dusver oranje was, om 
redenen van practische aard is gewijzigd in violet-grijs. 

Persbericht nr. 1048/27 van 24 Februari deelt hetzelfde mede. 
Wij tekenen hierbij aan, dat de 45 cent oranje geen lang leven 

is beschoren geweest en dat het zegel slechts in een oplaag is aan
gemaakt. 

Door enkele lezers is mij de vraag gesteld, waarom de kleur 
van de frankeerzegels van 30 cent niet is aangehouden bij het 
drukken van de luchtpostbrieven. De Controleur te Haarlem. was 
ook nu weer bereid om ons in te lichten. Aan zijn brief ontlenen 
we: 

Van de kleur van het normale frankeerzegel van 30 cent is afge
weken om aesthetische redenen. Het purper van de 30 cent is te 
hard voor het vrij zware PTT-pantogram, dat het lezen van het 
geschrevene bij doorvallend licht moet belemmeren. In grijs ziet 
het geheel er wat rustiger en beschaafder uit. 

Het frankeerzegel van Krimpen 2 cent op dubbel papier. 
De heer J. de Groot te Zwolle was zo vriendelijk ons ter inzage 

te zenden een blok zegels van 2 cent van Krimpen, waarvan de 
rijen 13 t / m 15 op dubbel papier gedrukt waren. Het betrof hier 
een las in de papierbaan. 

Onze dank aan de heer de Groot. 

De % cent van 1876. 
Bekend is, dat de regelmatige uitgifte van deze zegels in No

vember 1876 een aanvang nam. Er zijn echter exemplaren bekend, 
speciaal uit Groningen, die gestempeld zijn met Januari tot Maart 
van dat jaar. Ik druk me hier met opzet voorzichtig uit en zeg 
niet gestempeld zijn in doch met Januari tot Maart 1876. 

Tot nog toe was de gangbare mening, (zie b.v. v. d. Wiel en 
Korteweg in de Philatelist van 1933), dat een kleine partij van 
deze zegels ten onrechte (omdat de zegels van type 1869 nog niet 
waren opgebruikt) te vroeg is uitgegeven. Van de maanden April 
tot October is geen stempelafdruk meer gevonden. 

Het vreemde van deze verklaring, dat terstond opvalt is, dat 
de zegels type 1876 al % jaar voor de, als normaal aangegeven, 
datum van uitgifte in Groningen in ka^ geweest zouden zijn. 

Gaan we echter na, dat deze zegels aangekondigd worden in het 
Koninklijk besluit afgekondigd in het Staatsblad 180 van 15 Sep
tember 1876, dan wordt bovengenoemde veronderstelling nog 
minder waarschijnlijk. Zien we dan nog, dat de eerste oplaag van 
deze zegels op 23 Augustus 1876 aan de Controle is afgeleverd, 
dan is het uitgesloten, dat deze zegels reeds in Januari tot Maart 
1876 gestempeld zouden zijn. 

Er moet dus een andere oplossing voor het geval gezocht wor
den. Naar mijn bescheiden mening is het volgende gebeurd: De 
zegels zijn in het laatst van het jaar ook te Groningen in gebruik 
genomen. Toen op 1 Januari 1877 het dagtekeningstempel verzet 
moest worden zijn wel datum en maand verzet, in dit geval op 
1 Januari, maar niet het jaar. Men zou dit dan pas' in de loop 
van Maart gemerkt moeten hebben. Dit lijkt natuurlijk ook een 
beetje vreemd, maar er zijn in een plaats als Groningen meer 
stempels in gebruik en het is natuurlijk mogelijk, dat een niet 
veel gebruikt exemplaar, ik denk b.v. aan de Nieuwjaarsdrukte, 
het toevallig getroffen heeft en dat daardoor de fout eerst veel 
later opgemerkt is. 

Hoe het ook zij. De zegels kunnen nooit in Januari tot April 
1876 voorhanden zijn geweest. 

Portzegels. 
In D.O.H. 142 van 22 Februari 1950 lezen we het volgende: 
Door de Controleur worden thans aan de kantoren op hun 

aanvragen om portzegels uitsluitend zegels van het nieuwe type 
(type van Krimpen) verstrekt. Slechts de kantoren waar een ver
zamelaarsloket is opengesteld, ontvangen, indien nodig, nog port
zegels in de oude uitvoering. 

Hieruit volgt, dat de voorraden van het oude type bijna ten 
einde zijn en dat degenen, die zich nog in het bezit van een stel 
ongebruikte portzegels willen stellen daarmee voort moeten maken. 

Verder lezen we, dat de Portzegel (van Krimpen) van 3 cent 
niet meer aangemaakt zal worden. 

D.O.H. 154 van 1 Maart geeft dit bericht aldus: 
1. De voorraad portzegels van 3 cent bij de controleur is 

uitgeput. Een nieuwe oplaag van deze waarde zal niet meer 
worden aangemaakt, omdat daaraan, mede in verband met de af
schaffing van de halve cent, geen behoefte meer bestaat. 

2. De nog op de kantoren aanwezige portzegels van genoemde 
waarde moeten — eventueel in combinatie met andere waarden 
— worden opgebruikt. 

Frankeerzegels Koningin Juliana. 
10 cent L /R 18. 
45 cent L /R 1 (violet grijs) 

1 gld. Plaat no. 2. 
Het is nog niet bekend of de 45 cent in de nieuwe kleur met 

een nieuwe cylinder L / R 1 gedrukt is, of dat hiervoor dezelfde 
cylinder gebruikt is, waarmee de vorige oplaag in rood-oranje 
gedrukt is. 

Nieuwe etsing nummer enz. 
Aan mijn verzoek om opgave te mogen ontvangen van de lezers 

die in het bezit zijn van de Kinderzegels van 6 cent plaatnummer 
2, hebben alleen de heren L. J. Boom uit Amsterdam en H. J. 
Jansen te Rijswijk voldaan, waarvoor ik hun hierbij mijn dank 
betuig. Wanneer het geen laksheid van de lezers is geweest orh 
mij op de hoogte te stellen van het bezitten van dit nummer moet 
de conclusie getrokken worden, dat dit nummer vrij schaars moet 
zijn. 

Sinds de vorige opgave verschenen nog: 

a®.#ilLiiNI ^u i 
NIEUW GUINEA. 

De in ons vorig no. reeds genoemde serie bestaat uit de vol
gende waarden: 

1 et. leikleur, 
2 et. oranje, 
lyi et. olijfbruin, 
5 et. lichtblauw, 
7)4 et. lichtbruin, 

10 et. paars, 
15 et. bruin, 
20 et. blauw, 
25 et. rood, 
40 et. groen. 

Voor afbeelding zie buitenpagina. 

De zegels zijn gedrukt op papier zonder watermerk, de waarden 
tot en met 10 et. (cijfertype) kamtanding 12J4 x 13K, de hogere 
kamtanding 13J^ x 1254. Alle waarden etsingno. I. 

NED. ANTILLEN. 

Oplage Konijnenburgtype. 
Volgens uit officieuze maar betrouwbare bron ontvangen be

richten, zou de oplage van de ƒ 1,50, 2,50, 5,— en 10,— uitgifte 
1947 elk 100.000 stuks bedragen. Van deze aantallen zouden ver
kocht zijn, ƒ 1,50 42.000 stuks, ƒ 2,50 15.000 stuks, ƒ 5, en ƒ 10,— 
elk 5.000 stuks. 

SURINAME. 
De reeds enkele malen genoemde uitgifte ten bate van het Radio 

Therapeutische Instituut zal nu toch verschijnen. De zegels zullen 
de volgende waarde hebben: 

7% et. + 7 Vi ct. toeslag 
7% ct. -f 22K ct. 

n% ct. -H 12K ct. 
nVi ct. -F 9 7 ^ ct. 

De eerste en de laatste zegel zal de beeltenis dragen van Madame 
Curie en de twee andere van Willem Röntgen. Getracht zal wor-
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den de uitgifte van de zegels te doen beginnen op de verjaardag 
van Hare Majesteit de Koningin. Bovendien zullen speciale enve
loppen (privé uitgifte ?) beschikbaar worden gesteld, terwijl een 
speciaal stempel op de eerste dag van uitgifte zal worden gebruikt. 

Of deze zegels in Nederland aan de philatelistenloketten be
schikbaar zullen worden gesteld was bij het ter perse gaan van dit 
nummer nog niet bekend. 

Nieuwe portzegels. 
Binnenkort zal in Suriname een nieuwe serie portzegels ver

schijnen. Nadere gegevens ontbreken per heden nog. 

R.I.S. 

Zojuist ontvangen wij bericht dat diverse zegels van het oor
spronkelijke Republiek Indonesia gebied (Djocja) thans voor fran
kering in en buiten de R.I.S. zijn toegelaten. 

Volgens bekendmaking no. 1919/A4 zijn thans de volgende 
frankeerzegels geldig. 

a. frankeerzegels druk van de P.T.T. Republiek Indonesia. Uit
gifte na terugkeer van de Republiek Indonesia Regering in Dja
karta, kleur rood. Afbeelding Nationale vlag op stormachtige 
Oceaan, waarde 100 en 150 sen. (tot op heden alleen ongetand 
gezien). 

b. Republiek Indonesia frankeerzegels Buitenlandse druk, in 
verschillende afbeeldingen en waarden. Zo nodig zullen t.z.t. in
lichtingen der soorten worden gegeven, (dit zijn de befaamde 
zegels gedrukt bij „Statsdruckerei Wien" en welke elders in dit 
blad uitvoerig beschreven zijn. 

c. Pre-federale frankeerzegels volgens postorders 3/49 (de cijfer-
types), 58/49 (tempel types) en 59/49 (de twee U.P.U.-zegels). 

d. Onder a t /m c genoemde frankeerzegels met overdruk, 
welke binnenkort in omloop zullen worden gebracht (er schijnt 
dus wederom een vloedgolf van overdrukken op komst te zijn). 

e. Nieuw frankeerzegel van 15 sen op 17.1.50 in omloop ge
bracht (afbeelding vorig nummer). 

Andere boven niet genoemde frankeerzegels zijn uit de omloop 
genomen en niet geldig meer voor kwijting van rechten. 

De onder a en b genoemde frankeerzegels zijn allen geldig voor 
brieven en briefkaarten in het gehele R.I.S. gebied voor het bui
tenland volgens het navolgende tarief: 

In het binnenland en naar Nederland, Suriname, Curajao en 
Nieuw Guinea briefkaarten 2 Roepiah, brieven 3 Roepiah per 20 
gram. Buitenland briefkaarten 4 Roepiah, brieven 6 Roepiah per 
20 gram. (dit zijn Roepiahs van de Republiek Indonesia dus niet 
de R.I.E. Roepiahs (de oude Indonesische gulden). 

Het porto voor het luchtrecht voor het buitenland moet steeds 
voldaan worden door middel van frankeerzegels genoemd onder 
C. D of E (d.w.z. in R.I.S. Roepiahs). 

Brieven met onder A en B genoemde zegels gefrankeerd welke 
onvoldoende gefrankeerd zijn, worden aan afzender teruggegeven 
ler bijfrankering. 

Uit het bovenstaande blijkt wel duidelijk dat de koers van de 
Roepiah van de Republiek Indonesia belangrijk hoger ligt als die 
van de Rupiah van de R.I.S. en wel in een verhouding van onge
veer 1 op 10. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Teneinde misverstand te voorkomen, zullen de uitgiften bestemd 

voor geheel (het vroegere) Indonesië onder het hoofd R.I.S. (Re-
pubHk Indonesia Serikat) opgenomen worden, terwijl de uitgiften 
van de deelstaat Repoeblik Indonesia (Djocja) steeds onder het 
hoofd „Repoeblik Indonesia" zullen verschijnen. 

Nog steeds schijnt de Repoeblik door te blijven gaan met eigen 
zegels uit te geven, o.a. zijn ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de UPU, ook hier een serie van vier waarden en 
twee blokjes verschenen, terwijl ook de oorspronkelijk in Amerika 
uitgegeven serie van aanvullingswaarden wordt voorzien. Hoewel 
wij reeds in een vroeger nummer melding van deze serie hebben 
gemaakt, en het nog steeds niet vaststaat of deze zegels in het 
gebied van de Repoeblik geldigheid hebben, — wel worden nu 
ook welwillendheidstempels van Djocja gemeld, — geven wij in 
dit nummer een zo volledig mogelijk overzicht van deze uitgifte, 
ook om verwarring met uitgiften van de R.I.S. te voorkomen. 

Onderstaand volgt een opgave van de oorspronkelijke series, 
en de later verschenen waarden. Eerst de normale serie. 

35 
40 
50 
60 
80 

1 sen blauwgroen en bruin. 
2 sen bruin en blauw. 
2% sen bruin en rood. 
3 sen paars en bruin. 
2)% sen paars en olijf groen. 
4 sen paars en olijfgroen. 
5 sen groen en violet. 
7% sen bruin en paars. 

10 sen blauw en rose. 
15 sen bruin en groen. 
17 J'S sen blauw en lichtbruin. 
20 sen donkergroen en bruin. 
30 sen groen en rood. 

Vervolgens de hierbij behorende luchtpostserie (POS UDARA), 

sen. 
sen bruin en donkerblauw. 
sen blauwgroen en bruin. 
sen 
sea blauwgrijs en 

blauwviolet 
1 R. blauw en bruin. 
2 R. 
2% R. 
5 R. bruin en zwart. 

10 R. groen en zwart. 
25 R. rood en zwart. 

10 
20 
30 
40 
50 

sen. 
sen. 
sen. 
sen groen en roodbruin. 
sen. 

75 sen roodbruin en bruin 
1 R. 
I K R. 
4K R. 
7M R. 

Hierbij kwam nog de „Expres" serie bestaande uit twee waarden: 
10 sen. 15 sen. 

en de Luchtpost Expres serie uit een zegel bestaande: 
40 sen. 

„Blokkadebreker" serie uit: 
en de daarbij behorende lucht
postserie: 

30 sen. 

Tegelijkertijd kwam de z.g. 

10 
15 
25 
60 

1 

sen 
sen 
sen 
sen 
R. R. grijsblauw en oranje. 

50 sen. 
1 R. 
2K R. groen en zwart. 
4K R. 

Van bovengenoemde zegels zijn voorbeelden opgenomen; waar 
kleuren bekend zijn, zijn deze vermeld. 

u%nw»* twtmmiimfmim^mm 
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De „aanvullingswaarden", die hierop verschenen, zijn als onder
staand: 

Normale luchtpostserie: 
40 sen bruin en paars, voorstelling als 30 sen. 
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50 sen donkergroen en steenrood, voorstelling als 1 R. 
75 sen bruin en zeegroen, voorstelling als 20 sen. 

1 R. olijfgroen en violet, landschap met vliegtuig. 
Ook schijnen nog de normale 5 en 10 roepiah verschenen te zijn 

met Inschrift Pos Udara en vliegtuigje. 
Normale zegels: 

2 sen paars en groen, soldaat die gedecoreerd wordt. 
3% sen bruin en groen, voorstelling als 15 sen. 

20 sen bruin en paars, voorstelling als 35 sen. 
40 sen lichtbruin en paars, voorstelling als 50 sen ? 
Vervolgens de UPU herdenkingszegels, bestaande uit twee nor

male en twee luchtpostzegels, voorstelling bij alle waarden gelijk: 
kaart van Indonesië, het postmonument van Bern met de jaartallen 
1874/1949, en een losgebroken stier met de jaartallen 1945-1949. 

10 sen donkerbruin, paars en groen. 
20 sen wijnrood, blauw en donkerbruin, 

luchtpost: met Inschrift POS UDARA. 
50 sen violet, groen en luchtbruin. 

1 R. groen, bruin en paars. 
Verder zijn dus, zoals in de aanvang reeds gezégd, twee blokjes 

verschenen, nadere bijzonderheden hierover ontbreken. 

MDiPWi yPïï̂ fllFïïiBifl 
EUROPA. 

Albanië. 
Ter herdenking van het 5-jarig bestaan van de Volksrepubliek 

verschenen hier 2 postzegels, n.L: 
3 1. roodlila, straatgevecht (liggend formaat) 
5 1. violet, soldaat met vlag (staand formaat) 

Denemarken. 
In verband met het 25-jarig bestaan van de staats-radio-omroep 

in dit land zal op 1 April a.s. een herdenkingszegel worden uitge
geven met een afbeelding van de zendmasten van de zender Ka-
lundborg en de stad van deze naam. Het zegel is getekend door 
Viggo Bang en gegraveerd door Bent Jacobsen. Het zegel zal de 
afmetingen hebben van 1% maal een gewoon zegel, en 50 stuks per 
vel beslaan. Tanding 12%. 

20 öre, rood, Radio-Kalundborg. 

Finland. 
De postdirectie van dit land meldt ons de uitgifte op 13 Fe

bruari j.1. van een zegel in groot formaat, met een onderwerp be
trekking hebbende op de luchtpost. De tekening, welke ons nog 
niet bekend is, is uitgevoerd door de artiste Signe Hammarstén-
Jansson, terwijl de gravure van de hand is van B. Ekholm. Beide 
artisten hebben reeds zulk een goede naam op het gebied van 
de postzegelafbeeldingen, dat zeker ook hier iets goeds is te ver
wachten. Het zegel zal zijn: 

300 Mk. blauw. 

Frankrijk. 
Op 11 en 12 Maart j.1. hield Frankrijk zijn „Dag(en) van de 

Postzegel", waartoe wederom een speciale postzegel door de 
P.T.T. zou worden uitgegeven. Het is een toeslagzegel van 12 fr. 
-1- 3 fr. met de afbeelding van een plattelandsbrievenbesteller. 

Griekenland. 
Het U.P.U. herdenkingszegel zou hier op 20 Februari j.L ver

schijnen in een waarde van 1000 drachmes. Bovendien zouden nog 
twee zegels van de beeldserie verschijnen met de opdruk 50 dr. 
ten bate van de weldadigheid, en wel op de zegels van 2 en 10 
lepta. 

Hongarije. 
Op 1 Januari j.1. verschenen hier 4 postzegels verbandhoudende 

met het Hongaarse 5-jarenplan. De zegels zijn alle in het type van 
bijgaande afbeelding met een grote 5, waarin een of andere in
dustrie is gesymboliseerd. Het zijn: 

10 f. wijnrood, chemische industrie; 
12 f. oranje, metaal-industrie; 
20 fr. groen, textiel-industrie; 
40 f. olijf, landbouw. 

• * W V t « « W l V W « « « l ' ^ 
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Deze serie zegels zal worden uitgebreid met een aantal waarden 
tot een totaal van 14 stuks, waarvan de Forint-waarden in 2 kleu
ren zullen zijn uitgevoerd. 

De reeds vorige jaar uitgegeven postzegels ter herdenking van 
Sandor Petöfi (ontwerp en gravure van Endre Horvath, vermeld 
in ons nummer van September 1949 blz. 195) zijn thans in ge
wijzigde kleur verschenen in een oplage van 2 millioen (vorige 
uitgave 1 mil.) tanding 12% : 12. 

40 f. bruin, portret van Petöfi. 
60 f. rood „ „ „ 

1 F. groen , 

Luxemburg. 
De postdirectie van dit land meldt ons de volgende cijfers als 

oplage van de in ons Septembernummer 1949 blz.- 196 vermelde 
U.P.U.-herdenkingszegels: 

80 c , 2,50 fr., 4 fr., ieder 150.000 stuks en 8 fr. 80.000 stuks, 
welke gehele oplage is uitgeput. 

De weldadigheidszegels 1949, welke tot 31 Januari j.1. verkrijg
baar waren, hebben de volgende verkoopcijfers bereikt: 

60 -I- 40 c. 86.351 stuks 
2 + 1 fr. 64.729 „ 
4 -1- 2 fr. 51.851 „ 

10 + 5 fr. 49.269 „ 

Oostenrijk. 
Op 16 Februari j.1. verscheen hier een zegel met frankeergeldig-

heid vanaf 20 Februari ter herdenking van de 40-jarige sterfdag 
van Andreas Hofer, geboren te St. Leonhard (bij Meran) op 22-11-
1767, gefusileerd op 19-2-1810 te Mantua, ingevolge zijn ter dood-
veroordeling door het krijgsgerecht aldaar. 

Op 26-12-1805 was Tirol Beiersch gebied, hetgeen echter niet 
naar de zin van de Tirolers was, die liever onder Oostenrijks 
gezag stonden. Een deputatie van Tirolse vertrouwensmannen 
sloot zich als vertegenwoordigers van het Passei-dal bij Andreas 
Hofer aan op diens reis naar Wenen. Van uitvoerige instructies 
voorzien, organiseerde Hofer met zijn mannen na hun terugkomst 
de zo historisch geworden opstand in Tirol. Weldra moest hij 
zich echter terugtrekken en werd Hofer op 5 Februari 1810 ge-
^angen genomen en daarna ter dood veroordeeld. 

Ook dit zegel is ontworpen door de bekende prof. Dachauer, 
die het vervaardigde naar het portret van Hofer geschilderd door 
Plazidus Altmutter. 

Omtrent dit portret gaat de historie, dat Hofer zich nimmer 
wilde laten afbeelden. Toen hij eens in Bozen in een herberg ver
toefde wist Altmutter de waard te bewegen hem in een zijkamer 
te laten van waaruit hij Hofer kon zien en in het geheim kon 
afbeelden. 

Het zegel is gegraveerd door F Lorber 
en heeft een beeldgrootte van 25,8 bij 34,5 
m.m. (zegelgrootte 29,8 bij 38,5 m.m.), 
tanding 14H : 1 3 % , oplage 500.000 stuks. 

60 g. blauwviolet, portret van Hofer. 



MAART 1950 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 49 

De klederdrachtenserie heeft haar voltooiing gekregen door de 
uitgifte op 8 Maart j.1. van de nog ontbrekende waarden : 

3 g. grijs, vrouw uit Tirol, Inn-dall; 
1,70 S. blauw, Oost-Tirol, Kals. 
10 S. grijsblauw, Wenen 1850. föpbiifeöltv'iwiclil 

Deze zegels zullen vanaf 13 Maart voor frankering geldig zijn 
evenals de te gelijkertijd uitgegeven zegels van 30 g en van 1 S., 
welke een kleurwijziging ondergingen, en wel: 

30 g. violet i.p.v. lilarood; 
1 S. rood i.p.v. ultramarijn. 

Polen. 

Op 15 December j.1. verscheen hier een 
postzegel als symbool van de Pools-Russi
sche vriendschap. Het geeft een afbeelding 
ten voete uit van de dichters Mickiewicz 
en Puskin. (Oplage 500.000 stuks). 

15 zl. bruinlila, twee dichters. 

Voorts verscheen een zegel voor de post- en telegraafbeambten-
dagen (21—23 Januari 1950) waarvan we hierbij een afbeelding 
geven. 

15 z.1. paars. 

Roemenië. 
Ter gelegenheid van de nationale postzegeltentoonstelling, welke 

dit jaar te Boekarest wordt gehouden verscheen hier een miniatuur
velletje met de afbeelding van 2 zegels, waarvan het ene het z.g. 
ossekopzegel van 81 parale, uitgave 1858 is, terwijl het andere 
zegel van 10 Lei een afbeelding geeft in het genre van de zegels 
1848/49 landschap. Het velletje vermeldt de prijs 50 Lei. 

81 p. grijsblauw; 10 L. vermiljoen. 

REPUBUCA POPULARA ROMAKA 
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Rusland. 
Hier valt een serie zegels te vermelden, uitgegeven ter gelegen

heid van de 25e verjaardag van de republiek Uzbek: 
20 k. blauw, school te Tachkent; 
25 k. grijs, opera te Tachkent; 
40 k. vermiljoen, zetel van het bestuur; 
40 k. violet, Novy-weg te Tachkent; 

1 R. groen, landkaart; 
2 lilabruin, waterwerken van Kourganyar. 

Voorts meldt de fa. Whitfield King en Co. ons nog de volgende 
uitgiften: 

Ie. een miniatuurvelletje met 4 postzegels met decoratieve rand, 
ter gelegenheid van Stalin's 70e verjaardag. Alle zegels zijn onge-
tand en zijn in de waarden van 40 k. Drie der zegels vertonen een 
portret van Stalin; 

2e. een viertal postzegels ter herdenking van het 25-jarig 
sovjetische bestaan der staat Turkmen in de waarden: 

25 k. sepia, landschap; 
40 k. donkerbruin, landschap; 
50 k. groen, vervaardiging van vloerkleden; 

1 r. violet, landschap. 
Turkmen ligt in het uiterste zuiden van Sovjet-Centraal-Azië en 

bestaat hoofdzakelijk uit woestijngebied. Wat landbouw, paarden
fokkerij en kledenvervaardiging zijn de voornaamste bezigheden 
der bewoners; 

3e. een vijftal zegels ter herdenking van het 20-jarig sovjetisch 
bestaan van de staat Tadjik in de wa'arden: 

20 k. blauw; 50 k. violet; 
25 k. groen; 1 r. zwart. 
40 k. oranjerood; 
Deze republiek grenst aan Afghanistan en China en is een berg

land, waarin zich de hoogste top van Russisch gLbied bevindt. De 
voornaamste bezigheid der bevoUiing is katoenbouw; 

4e. twee postzegels ter herdenking van de 10e verjaardag van 
de vereniging van West-Ukraine en Wit-Rusland (Bolorussia) met 
de U.S.S.R. Beide zegels zijn in de waarde van 40 k. in een ver
schillende tint oranjerood en vertonen een volksmenigte met een 
vlag waarop de portretten van Stalin en Lenin voorkomen; 

5e. twee postzegels uitgegeven ter waarschuwing tegen z.g. 
oorlogsophitsers. De zegels, welke beide in de zelfde tekening zijn, 
vertonen een werkman met vlag met nationaal embleem, op de 
achtergrond een optocht met vlaggen met de opschriften „For 
Peace" en „Pour Ie Paix". Bovendien vertoont het zegel een eigen
aardig getekende figuur met hoge hoed en streepbroek en bran
dende fakkel (Uncle Sam ??) 

40 k. rood; 50 k. blauw. 

San Marino. 
Helaas schijnt dit kleine gebied de weg van de uitgifte van vele 

postzegels nog niet te kunnen verlaten, welke weg vele deviezen 
het land doet inkomen. Zulks is zeker mede te danken aan het 
feit dat de uitgiften van dit land nog steeds elders grote aftrek 
vinden. Zo vinden we vermeld, dat het U.P.U. herdenkingszegel 
van 100 fr., dat in ons Januarinummer op blz. 6 werd vermeld, 
thans reeds 3 maal nominaal doet. Dit is dan ook wellicht mede 
de oorzaak van het feit, dat de regering het er op heeft gewaagd 
nog een U.P.U. herdenkingszegel het licht te doen zien en wel in 
de waarde van 200 L. in de zelfde afbeelding van een postkoets 
op een bergweg: 

200 L. blauw, postkoets op bergweg. 

Tsjecho-Slowakije. 
Ter gelegenheid van de wedstnjden om de Tatracoupe 1950, 

welke van 15 tot 26 Februari j.1. in de Hoge Tatra werden ge
houden verschenen op eerstgenoemde datum 3 postzegels in 2 ver
schillende tekeningen, afgebeeld op de volgende bladzijde. 

De 2 zegels met de afbeelding van een skiër in snelle afdeling 
zijn vervaardigd voor wat de afbeelding betreft naar een foto ge
maakt door Ot to Repa. De montage van het zegel is van K. 
Hochman, terwijl de gravure van de bekende Jindra Schmidt is. 
Het derde zegel geeft de afbeelding van het „embleem van be
kwaamheid" van de hand van Dr. Tyrs en uitgevoerd door Jan 
Benda: 

1,50 Kcs. grijsblauw, skiër; 
3.— „ roodbruin, embleem; 
5.— „ ultramarijn, skiër. 



50 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE MAART 1950 

BUITEN EUROPA. 
Algiers. 
Ter vervanging van de koerserende zegels in de zelfde waarden 

zullen drie postzegels verschijnen met afbeeldingen van vruchten. 
Het zijn zegels in veelkleurendruk uitgevoerd, waarvan hier de 
hoofdkleuren zijn aangeduid: 

20 fr. zwart en groen, druiven; 
25 fr. bruin en groen, dadels; 
40 fr. oranje, geel en groen, sinaasappel en citroen. 

Australië. 

mmmm 
Tot heden hebben we nog niet 

vermeld, dat het in ons Meinum
mer 1949 aangekondigde zegel van 
£ 1. op 28 November 1949 ver
krijgbaar werd gesteld. Dit zegel 
zal langzamerhand het koerserende 
£ 1. zegel vervangen naar mate dit 
zegel uitgeput raakt. Het nieuwe 
zegel is in het type „Wapen van 
het gemenebest" met afmetingen 
van 28 bij 30,5 m.m., terwijl de 
tanding 14K : 14 bedraagt. 

£ 1. blauw, wapen. 

Canada. 
Op 1 Maart j.1. verscheen hier 

een postzegel van 50 cent, waarop 
een afbeelding wordt gegeven van 
de ontwikkeling van de olievelden 
in Alberta. Hiermede wordt be
doeld uiting te geven aan de be
tekenis van de ontwikkeling van 
de olieindustrie in dit gebied voor 
de nationale economie. Het zegel 
zal het bestaande zegel van 50 c. 
(houthakkers) vervangen. De afme 

tingen van dit zegel bedragen 2j4 bij 314 cm.: 
50 c. lichtgroen, oliewini ing. 

Chili. 
De in ons Octobernummer 1949 blz. 221 vermelde U.P.U.

herdenkingszegels kregen we thans ter inzage en kunnen we met 
een afbeelding daarvan thans tevens de kleuren vermelden: 

60 c. rood, portret van H. v. Stephan; 
2 p. 50 blauw, idem. 

en voor de luchtpost: 
5 p. groen, aardbol en vliegtuig; 

10 p. bruin, idem. 

Columbia. 
Volgens mededeling van de firma Whitfield King en Co. zal 

de hier te verschijnen serie postzegels ter herdenking van het 
U.P.U.jubileum uit 7 zegels bestaan, welke afbeeldingen zullen 
geven van verschillende Orchideen, met uitzondering van de 
hoogste waarde, welke een afbeelding zal geven van het paleis te 
Santo Domingo. De waarden zullen zijn: 

1 c. sepia, orchidé. % c. oranje, orchidé. 
2 c. violet, „ 11 c. rood, „ 
3 c. lila, „ 18 c. blauw, paleis. 
4 c. groen, „ 

Ethiopië. 
Ook hier verschijnen nog U.P.U.herdenkingszegels, alle in de 

zelfde tekening van het thans wel algemeen bekend geworden 
U.P.U. monument te Bern (dat zo een beetje in de ruimte van 
het zegelvak zweeft), alsmede het portret van de negus Haile 
Selassie, en de gebruikelijke opschriften en jaartallen, alsmede de 
aanduiding Luchtpost, zowel in het Amharisch als in het Frans. 

5 c. groen en rood; 25 c. oker en groen; 
15 c. blauwgrijs en karmijn; 50 c. rood en ultramarijn. 

Guatamala. 
Het eerste congres van de LatijnsAmerikaanse universiteiten, 

dat in September j.1. werd gehouden werd nog herdacht met de 
uitgifte van 3 zegels voor de luchtpost, alle in de zelfde tekening 
van het wapen van de universiteit van het oude koninkrijk Gua
tamala in 1676: 

3 c. wijnrood en blauw; 
10 c. geelgroen en blauw; 
50 c. oranje en blauw. 

Jaipur. 
De koerserende zegels van dit gebied in de waardenK, i4, %, 

1, 2, 2%, 3, 4, 6 en 8 annas en 1 rupee zijn thans overdrukt met 
de naam „Rajasthan". 

Japan. 
De in ons vorige nummer vermelde_ zegels voor de luchtpost 

zijn thans verschenen en blijkt deze een afbeelding te dragen van 
een vliegende fazant. Behalve het Japanse opschrift vermeldt dit 
zegel ook het Engelse „Air Mail". Vermoedelijk zullen deze zegels 
ook in miniatuurvelletjes verschijnen. 

Van de in ons Decembernummer 1949 blz. 263 vermelde serie 
zegels met afbeeldingen van beroemde Japanners zijn thans 2 zegeh 
van 8 yen verschenen en wel: 

8 y. groen, portret van Dr. H. Noguchi; 
8 y. oliji, portret van Yukichi Fukuzawa. 

wm^ww^n > • • ■ • I • ■ ■ 
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Van het mooie in ons Novembernummer 1949 blz. 242 vermelde 
zegel ter herdenking van het 50jarig bestaan van het observato
rium te Mizwasawa ontvingen we thans een exemplaar ter inzage 
zodat we hierbij nu een afbeelding kunnen geven. 

8 y. blauwgroen, kijker. 
De serie postzegels voor gewoon gebruik werd nog aangevuld 

met een zegel van 6 yen met de afbeelding van een vrouw welke 
blijkbaar werkzaam is in een drukkerij en een hoeveelheid papiec 
draagt. 

6 y. rood, vrouw in drukkerij. 
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Voorts verscheen op 1 Februari j.1. een postzegel met de afbeel
ding van een tijger op de typisch Japanse wijze. Dit houdt verband 
met de kalender-indeling in Japan in tijdvakken van 60 jaar. Het 
jaar 1950 is de aanvang van zulk een nieuw tijdperk, dat nu in 
het teken van de tijger staat. 

2 y. rood, tijger. 

Korea. 

Ter herdenking van de 50-jarige aan
sluiting van dit land bij de U.P.U. ver
schenen 2 postzegels, beide in de zelfde 
tekening. 
15 wen, helgroen, 
65 wen, bruin. 

Het blad Le Timbre geeft een overzicht van de thans in dit 
land koerserende zegels, althans voor zover hier is na te gaan. 
Voor verzamelaars van zegels van dit gebied nemen we dit staatje 
over: 

1 w. rood, brievenbesteller; 
2 w. grijs, werkman; 
4 w. karmijn, president Li Jun; 
5 w. groen, rijstbouw; 

10 w. groenblauw, steltlopervogels; 
14 w. blauw, observatorium in Kyong-ju; 
15 w. rood, sharon-rozen; 
20 w. bruin, rotsen; 
30 w. groenblauw, plant; 
50 w. violetblauw, pagode; 
65 w. blauw, kaart van Korea en vogels; 

100 w. olijfgroen, pagode; 
200 w. groen, landkaart; 
400 w. bruin, Diamant-berg; 
500 w. blauw, adm. Li-Souw-Sin. 

Liberia. 
In verband met iets dergelijks als we hier noemen „Boeken

week" verschenen hier op 14 Februari j.1. twee postzegels, waarvan 
de hoogste waarde voor de luchtpost is bestemd. 

5 c. jeugdige hand met een open boek; 
25 c. opengeslagen boek met een opgaande zon als achtergrond. 
Aldus meldt ons de fa. Whitfield King en Co. zonder opgave 

van de kleuren der zegels. 

Marokko (Frans). 
De gebruikelke serie „Solidarité" zal dit jaar vermoedelijk deze 

maand verschijnen in een uitgave van 4 zegels voor de gewone-
en 4 zegels voor de luchtpost, en bovendien in 2 miniatuurvelletjes. 
De zegels voor de gewone post zullen afbeeldingen geven van 
nationale producten en wel: 

1 f. + 2 f. tapijten; 3 f. 4- 7 f. boekbindwerk; 
2 f. -)- 5 f. aardwerk; 5 f. -f- 10 f. koperwerk. 
De zegels voor de luchtpost geven vreemdsoortig getekende af

beeldingen van landschappen, gebouwen, vliegtuigen e.d. en zullen 
zijn: 

5 f. -f 5 f. N.W.landsgedeelte; 
6 f. -H 9 f. N.O.landsgedeelte; 
9 f. -f- 16 f. Z.W.landsgedeelte; 

15 f. -h 25 f. Z.O.landsgedeelte. 
De oplage zal 95.000 series bedragen, terwijl de velletjes een 

oplage van 15.000 stuks zullen hebben. ledere koper van 5 der 
bovengenoemde complete series zal één stel miniatuurvelletjes kun
nen kopen. Hoe deze blokken er uit zullen zien is nog niet bekend 
Wel valt op te merken, dat als men de luchtpostzegels in enkele 
exemplaren tegen elkaar legt, men een landkaart van het gehele 
gebied verkrijgt. 

Op 11 Maart zal er bovendien een luchtpostzegel verschijnen 
ter gelegenheid van de „Dag(en) van de Postzegel". Het zal een 
zegel zijn in de waarde 25 f. + 10 f., en zal bovendien de 25e 
verjaardag aanduiden van de eerste luchtpostverbinding Casablan

ca—Dakar. De oplage zal 100.000 stuks bedragen. De afbeelding 
zal bestaan uit een vliegende tweedekker boven een gedeeltelijk 
zichtbare aardbol. 

Met een afbeelding van het monument van generaal Leclerc, 
dat te Tamara staat, en waarboven een vliegtuig in vlucht, ver
schijnt hier binnenkort een serie van 4 zegels. Het monument is 
opgericht ter plaatse waar de gedecimeerde Tchad-troepen werden 
gehergroepeerd. Het ontwerp dezer zegels is van Franfois, terwijl 
ce gravure van de hand van Cogné is. De zegels zijn: 

6 f. -f 5 f. l.groen; 
8 f. -t- 10 f. sepia; 

10 f. -f 20 f. roodbruin; 
11 f, + 30 f. blauw. 
Op 35 f. aan frankeerwaarde is hier dus een toeslag van 65 fr. 

of wel 185 "/o. Wat denkt de F.I.P. hiervan ? 

Panama. 
Hier zullen 2 zegels verschijnen, waarvan de hoogste waarde voor 

de luchtpost is bestemd. De zegels worden uitgegeven ter her
denking van de Cubaanse dokter Charles John Finlay (genoemd 
wordende Carlos Finlay) geboren te Porto Rico in 1883 en aldaar 
overleden in 1915. Hij is bekend wegens zijn studie betreffende de 
gele koorts. 

2 c. karmijn en zwart, portret van Finlay; 
5 c. blauw en zwart, muskiet. 

Peru. 
In ons Septembernummer 1949 gaven we de kleurwijziging -Can 

enkele zegels van dit land. Aangezien intussen nog meerdere zegels 
een andere kleur hebben gekregen, geven we hierbij een opsom
ming van deze wijzigingen: 

4 c. sepia i.p.v. roodbruin (Yv. 357). 
15 c. turkoois i.p.v. ultramarijn (Yv. 359). 
20 c. violet i.p.v. roodlila (Yv. 360). 
50 c. oranjebruin i.p.v. groenblauw (Yv. 361). 

1 S. zwartbruin i.p.v. roodbruin (Yv. 362). 
en voor de luchtpost: 

5 c. olijf i.p.v. lilabruin (Yv. 49). 
30 c. karmijn i.p.v. oranje (Yv. 53). 
70 c. grauwblauw i.p.v. grijsblauw (Yv. 55). 
80 c. lilarose i.p.v. olijfbruin (Yv. 56). 

Trengganu. 
Hier verscheen een nieuwe serie vf.n 15 zegels, alle met de 

zelfde portret-afbeelding van de sultan. 
1 c. zwart. 20 c, groen en zwart. 
2 c. oranje. 25 c oranje en lila. 
3 c. groen. 40 i . biuinviolet en rood. 
4 c. bruin. 50 c. ultramarijn en zwart. 
6 c. grijs. 1 d bruinviolet en ultramarijn. 
8 c. rood. 2 d. karn.ljn en groen. 

10 c. lila. 5 d. bruin en groen. 
15 c. ultramarijn. 

Tunis. 
Op 1 Februari j.1. verscheen hier een luchtpostzegel vaan 100 fr. 

in een enigszins gewijzigde tekening van de in ons Octobernum-
mer 1949 beschreven luchtpostzegel van 200 fr. De tekening is 
ontleend aan een mozaïek in het museum te Sousse. Tekening van 
Besson, gravure van Barlangue. 

100 fr. l.blauw en bruin, vogel. 
Voorts zullen hier 2 postzegels verschijnen ten bate van de hulp 

Frankrijk-Tunis, welke een afbeelding geven van een Fr?ns meisje 
dat aan een inheemse jongen van Tunis de hand rijkt. De achter
grond wordt gevormd door een boog met marokaans lofwerk. 

Ook ten bate van de oudstrijders zal een zegel met toeslag ver
schijnen en wel in de waarde van 25 f. -|- 50 f. (of wel maar even 
200 Vo toeslag !) Het zegel zal de afbeelding van een oude soldaat 
geven gesteld tegen de silhouette van een moderne soldaat. 

Venezuela. 
Van de in ons Octoberrummer 1949 blz. 222 aangekondigde 

U.P.U.-jubileum-herdenkingszegels blijkt thans 1 zegel reeds ver
schenen te zijn en wel voor de luchtpost. 

5 c. roodbruin, aardbol, vliegtuig en silhouette van een hand 
met een vogel. 
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NEDERLAND. 

Envelop. 
Omstreeks 10 Februari verscheen een couvert in het sluiertype 

van Cura9ao met een rode opdruk N E D E R L A N D / - 1 0 - / C E N T . 
Nu Cura9ao vernoemd werd tot Nederlandse Antillen en de 

voorraad blijkbaar groot was, heeft men deze weg tot opruiming 
van de voorraad gekozen. Hoewel oplagecijfers door de Controleur 
niet worden verstrekt, meen ik op grond van mij ter ore gekomen 
aantallen van diverse postkantoren toch wel met een oplage van 
enige tienduizenden te mogen rekenen. Hetgeen misschien voor een 
postzegel niet veel is, voor een poststuk voldoende om het aller 
minst zeldzaam te doen zijn. 

De opdruk werd aangebracht op het sluiertype-couvert van 6 
cent lila (derde oplage, zie onder Nederlandse Antillen). 

Juliana-Hartz-type. Briefkaarten. 
In Februari verscheen te Amsterdam aan de loketten de brief

kaart 5 cent groen op roomkleurig carton. Reeds in October 1949 
werd de 6 cent lichtblauw gemeld. Volgens de U.P.U.-mededelin
gen zijn ook reeds aangemaakt de 12 cent roodoranje met betaald 
antwoord. 

Aangezien er nog voorraad is van het Wilhelmina-Hartz-type, 
zullen die briefkaarten eerst worden uitverkocht. De Philatelistische 
Dienst der P.T.T. heeft de kaart van 24 cent in voorraad. 

Spoorwegbriefkaarten. 
Sinds de vorige opgave verscheen het volgende: 
5 cent groen, type Wilhelmina-Hartz: 
Model 238 f; 5—20.000.10 '49. 
Model 1202; 5—5000.10 '49. 
6 cent lichtblauw, type Juliana-Hartz: 
Model 238; 5—20.000.10 '49. 
Model 238 c; 5—4000.10 '49. 
Model 1203; 5—3000.10 '49. 
De tekst die de N.V. Nederlandsche Spoorwegen laat drukken is 

thans bij alle vijf genoemde briefkaarten in zwart aangebracht. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 

Volgens een ontvangen mededeling bestaan er van het sluiertype-
couvert van Curafao 6 cent paars drie oplagen: 

a. van 1936 met groenblauwe binnenzijde, afgeronde onder- en 
zijkleppen, raakpunt van linker- en rechterklep ongeveer 2 cm. 
van bovenvouwlijn. 

b. van 1938 (het is niet bekend of deze afwijkt van de oplage 
van 1936). 

c. van 1940. Een deel van deze oplage werd in 1945 naar 
Curafao gezonden. 

Het restant werd overdrukt met de boven, onder „Nederland" 
beschreven opdruk. 

De binnenzijde is blauw in tinten, spitse onder- en zijkleppen, 
raakpunt linker- en rechterzijklep ongeveer 5 cm. van boven
bouwlijn. 

Over het algemeen is de paarse druk geprononceerder van kleur. 

BUITENLAND. 
Australië. 
Sinds de nazomer is hier weer het postblad te verkrijgen. Deze 

nieuwe oplage heeft maar ± 2 /3 van de vroeger beschikbare 
ruimte voor correspondentie. Het zegelbeeld — de kop van 
George VI — is opnieuw gegraveerd. Verder zijn er allerlei kleine 
wijzigingen in grootte en plaats van het wapen, in het lettertype 
enz. 

Duitsland. 
De administratie van westelijk Berlijn gaf ter gelegenheid van 

het 100-jarig bestaan 3 gelegenheidskaarten uit. Alle drie zijn in 
grijsgroene druk uitgevoerd, afbeeldingen en tekst gelijk. Wij 
beelden de weldadigheidskaart van 10 + 5 pfenning af. De beide 
andere kaarten hebben als zegelindruk de 8 pf oranje met het stad 
huis in Schöneberg en de 10 pf groen met het Kleistpark. 

ioIP^HUMP i!«?5^ POSTKARTE 
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Zwitserland 
Op 1 November j.1. deed Zwitserland een nieuwe serie geïl

lustreerde kaarten het licht zien k 10 rappen, groen op gekleurd 
karton. Er zijn 64 verschillende afbeeldingen, n.1.: 

1. Adelboden — Blick gegen Wildstrubel; 2. Aeschi bei Spiez; 
3. Amriswil; 4. Am Thurgauer Wanderweg; 5. Andeer — Grau
bünden; 6. Andermatt mit Urserental; 7. AroUo / Valais / 2000 m; 
8. Bachalpsee bei First ob Grindelwald; 9. Bad Passugg bei Chur; 
10 Bad Ragaz — Dorf bad; 11. Baden — die Bäderstadt bei Zürich; 
12. Basel — 75 Jahre Zoologischer Garten; 13. Beatenberg — 
Blick vom Niederhorn; 14. Beatenberg; 15. Bern; 16. Bergland
schaft bei Wildhaus-Toggenburg; 17. Blick vom Heiligenschwendi 
ob Thun; 18. Breinzer-Rothorn, 2349 m über Meer; 19. Brig-
Stockalperschloss; 20. Brusino Arsizio-Lago di Lugano; 21. Chä-
teau-d'Oex; 22. La Chaux-de-Fonds — Rue Leopold Robert; 23. 
Chur — Hof mit Calanda; 24. Davos im Sommer; 25. EgHsau; 
26. Flims-Graubünden; 27. Frutigen — Bern r Oberland; 28. Ftan 
— Unterengadin; 29. Geneve — Vue de Cologny; 30 Glion et 
Dents-du-Midi; 31. Graubunden — Das schöne Ferienland; 32. 
Hilterfingen am Thunersee; 33. Huttwill — Wehrmännerdenkmal; 
34. Im Solothurner Jura; 35. Jungfrauenjoch — Polarhunde; 36. 
Kurort Hemberg — Toggenburg; 37. Kurort Mammern; 38. 
Kurort Vitznau; 39. Lausanne — Ouchy; 40. Lenzerheide — Heid-
see; 41. Leukerbad — Die alpine Bäderstadt; 42. Leysin; 43. Liestal 
— Beliebter Tagungsort; 44. Lötschental Wallis 1200—1800 m.; 
45. Luzern; 46. Metzerlen im Solothurner Schwarzbubenland; 47. 
Montreux; 48. Nafels — Freulerpalast; 49. Neuchätel — Chateau; 
50. Neuhausen am Rheinfall; 51. Rapperswil am Zürichsee; 52. 
Rheinfelden; 53. Schaffhausen — Museum zu Allerheiligen; 54 
Schijnige Platte bei Interlaken; 55. Sierre et Val D'Anniviers; 56. Sil-
vaplana — Engadin; 57. Steckborn — Turmhof; 58. Vevey-Corseaux 
— Plage; 59. Weggis — Vierwaldstättersee — Ferienort; 60. Weis-
senstein im Solothurner Jura; 61. Windisch — Amphitheater Vin-
donissa; 62. Winterthur; 63. Winkelmatten — Zermatt —• Mat-
terhorn; Zürich — Zoologischer Garten. 

Dezelfde kaart verscheen ook niet-geïUustreerd, normaal en aan 
de korte kanten getand voor mappen. Of de kaarten met afbeel
dingen dit keer ook getand verschenen, is mij nog niet bekend. 
Wie van de lezers kan men uitsluitsel geven ? 

Bovendien kwam deze 10 rappen groen ook uit met betaald 
antwoord, als gewoonlijk zonder afbeeldingen. 

ndDCG^iripmir 
NEDERLAND. 

Tweede Dingaansvlucht naar Zuid-Afrika, 14/12/'49. 
In ons Februari-nummer vermeldden wij enige „verdragstaten-

post"; voor zover ons thans bekend is werd met deze vlucht post 
meegegeven uit België, Denemarken, Finland, Luxemburg, Noor
wegen, .Zweden en Zwitserland. 
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Eerste AOA-Stratocruiservlucht Amsterdam—New York 13/l/'50. 
Voor zover ons bekend, werd met deze post „verdragstatenpost" 

meegegeven uit België, Denemarken en Luxemburg. 
De speciale afstempeling komt zowel in blauwviolette als in 

roodviolette kleur voor. 
Betreffende de slechte stempelafdrukken van Rotterdam C S . 

(zie ons vorig nummer) willen wij hierbij nog mededelen, dat de 
stukken, welke in verband hiermede door verzamelaars opgezonden 
werden naar het Hoofdbestuur P.T.T. te Den Haag, keurig netjes 
afgestempeld zijn terug ontvangen. De nieuwe afstempeling was 
precies over de oude, bijna onleesbare, afstempeling geplaatst! 
Hieruit blijkt dus wel dat het Hoofdbestuur P.T.T. gaarne bereid 
is ons een goede service te geven en de eventuele fouten — welke 
natuurlijk in zo'n bedrijf wel eens kunnen voorkomen — zo goed 
mogelijk tracht te herstellen. 

K.L.M.-vluchten in verband met Leipziger Messe 
3—12 Maart 1950. 
Gedurende de Leipziger Messe trok de K.L.M, haar luchtver-

bindingen in West-Duitsland door tot Leipzig. Verleden jaar ge
bruikte de Luchthaven Leipzig—Mockau geheel onverwacht een 
speciale afstempeling; wellicht zal dat dit jaar weer het geval zijn ? 
In ons volgend nummer hopen wij nadere mededelingen hierover 
te doen. 

BELGIË. 
Helicoplérvlucht. 
Uit België ontvingen wij de mededeling dat dit jaar een heli-

coptervlucht met officieel postvervoer zal plaats vinden. De heli
copter zou een soort rondvlucht door België maken en verschil
lende steden aandoen; ook is er sprake van een speciale lucht
postzegel voor deze vlucht. Zodra wij nadere bijzonderheden 
ontvangen komen wij hierop nader terug. 

DUITSLAND. 

Aan het bekende tijdschrift „Die Luftpost" Nr. 2, Febr. 1950 
(uitgave Kurt Dahmann, Berlijn) ontlenen wij het volgende: 

Eerste directe luchtpostverbinding Berlijn—New York met tus
senlanding te Londen op 2 Februari 1950. Speciale afstempeling. 
,.Erster direkter Postflug / afbeelding vliegtuig / Berlin—New 
York". De stukken naar Londen dragen dezelfde afstempeling, daar 
er geen tijd meer was een speciale stempel voor Londen te laten 
maken. Bijna geen verzamelaarspost; totaal 4,8 Kg. post vervoerd. 

Op 5 Januari 1950 opende de „Air France" een luchtpostdienst 
Berlijn—Parijs, v.v. Luchtpoststukken uit Frankrijk dragen AS 
Berlin SW. 11 5.1.50 19 Uhr. Luchtpost uit Berlijn werd afgestem
peld 5.1.50 10 Uhr . 

Alle luchtpoststukken zijn voorzien van een speciale afstempe
ling: (5-regelig) „1 . FLUG / Première Liaison Aérienne / Berlin— 
Frankfurt.M.—Paris / Air France / 5.1.1950". (Rood voor stukken 
vanuit Berlijn en violet voor stukken uit omgekeerde richting). 

Reeds vaker hebben wij gewezen op de strenge deviezenbepalin-
gen welke het voor de Nederlandse verzamelaar zo moeilijk maken 
met buitenlandse Philatelisten goede ruilverbindingcn te onder
houden. Gelukkig is deze mogelijkheid niet geheel afgesloten en 
bestaat er voor kleine zendingen een wat minder stroeve moge
lijkheid dan voor grotere ruilzendingen, maar laten we het eerlijk 
bekennen, we zijn nog ver van ons ideaal, n.1. het vrije verkeer, 
zoals dit vóór de grote wereldoorlog was. Waai om we dit schrij
ven ? Wel, omdat we een beetje jaloers zijn op onze philatelis
tische vrienden in Zuid-Afrika. Zie hier n.1. wat ons van daar 
werd gemeld. 

De Directeur van In- en Uitvoer heeft geadviseerd de kwestie 
van de invoer van postzegels in de Unie van Zuid-Afrika te 
herzien en aangezien het niet mogelijk is deviezen toe te wijzen 
voor de invoer van postzegels, zullen postzegelzendingen voortaan 
vrij in de Unie worden toegelaten. 

Deze concessie is gedaan met het oog op het feit dat in de 
meeste gevallen, waarin postzegels de Unie van Zui Afrika be
reiken, dit het gevolg is van een postzegel r u i l . 

U. S. A. 

Eerste vlucht T.W.A. New York—Milaan, 2 Februari 1950. 
Op 2 Februari 1950 voerde de Transcontinental & Western Air 

Inc. (de z.g. „Lindbergh-Line"') op de F.A.M, route 27 een eerste 
vlucht uit van New York naar Milaan. Vertrekstempel New York 
Air Mail Field Feb 2 1950 1 pm en aankomststempel Milaan „Posta 
Aerea" 3.2.50 20. 

De stukken dragen een speciale afstempeling in blauwe of rode 
kleur. 

IJSLAND. 
Luchtpostblad. 
O p 1 Maart jl. is in IJsland een nieuw luchtpostblad van 85 

Aurar verschenen in verband met wijziging van het internationale 
posttarief. De verkoopprijs bedraagt 1 Krona. 

Sïï[iG^IP>iO.S 
NEDERLAND. 

Bootstempels. 
In aansluiting op de vermelding in het vorig nummer kunnen 

wij thans nog noemen de stempels Postagent Amsterdam—Djakarta 
resp. Djakarta—Amsterdam, beide met de nummers 5 en 6, ge
bruikt op het motorschip „Tabinta". 

Aan boord van de repatriëringsschepen voor Nederlandse troe
pen schijnen geen postagent- of veldpoststempels gebruikt te wor
den voor de brieven, welke door thuisvarende militairen gepost 
worden. Wij vernamen althans, dat op het gecharterde Franse 
mailschip „Pasteur" de brieven zonder enig poststempel naar Ne
derland verzonden en aldaar bezorgd zijn. 

Van de „Zuiderkruis" zagen wij een brief, welke op de adres-
zijde slechts het volgende stempel droeg: „PORTVRIJ/militairen 
op weg / naar Indië". Blijkbaar was dit stempel nog over van de 
heenreizen ! 

Machinestempels. 
Zeist gebruikte op 9 Januari 1950 datumstempel èn stempelvlag 

tezamen kopstaand in de stempelmachine. 
Het aantal plaatsen, waar de stempelmachines voorlopig even

eens met 4 golflijnen rechts van het datumstempel zullen stempe
len, wordt nog met een tiental uitgebreid; wij zagen reeds Amers
foort, Bussum, Delft, Gouda, Hilversum, Schiedam, Zaandan, 
Zeist en Zutphen. Naar wij vernamen zullen deze golflijn-vlaggeu 
mettertijd toch weer vervangen worden door vlaggen-met-tekst, 
die dan dus wederom als vanouds op de zegels afgedrukt worden 
nu het datumstempel links geplaatst blijft. Mogen deze teksten in 
het belang van de Philatelisten kort en bondig en in dunne of 
kleine letters uitgevoerd worden ! 

Met het oog op de uitvoer van postzegels is de aandacht ge
vestigd op de voortdurende noodzakelijkheid van invulling van 
formulier F 178, betreffende alle zendingen van gebruikte of 
postfrisse zegels, een geschatte waarde van & 10 te bovengaande, 
uitgevoerd wordende naar nict-steiling landen. 

De benodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij iedere bank en 
voor het gemak van de philatelisten wordt vermeld dat de vol
gende landen in het sterlingblok zijn opgenomen: 

„De Unie van Zuid-Afrika, Zuid-West Afrika; alle overige delen 
van het Britse gemenebest uitgezonderd Canada en New-Found-
land; alle gebieden waar een mandaat wordt uitgeoefend door de 
regering van het Verenigde Koninkrijk ten behoeve van de Ver
enigde Naties of iedere andere dominion en Brits Protectoraat! 
of beschermde staat; Irak, IJsland en de Faröer-eilanden." 

Zullen wij er ook zo voor staan als het Westerse blok ook 
op monetairgebied een ferme eenheid zal hebben gevormd ? Laat 
ons hopen; dat zal althans ruil met onze buren zeker ten goede 
komen. 

©©iP \/©©i^iiilLP P©iir G©iP ¥©IL©il^ 
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Italië. 
Tot de meest bekende zegels met reclameaanhang behoren en

kele van de 20 stuks, hieronder aangegeven. 
Vele verzamelaars kennen slechts de meest voorkomende, als 

Columbia, Reinach en De Montel en het grenst bijna aan het 
ongelooflijke, maar talrijke verzamelaars verkeren zelfs in de 
mening, dat Italië het enige land is, dat zegels met reclame uitgaf. 

Hier volgt het overzicht: 
Yv. No. 92 15 c. Columbia. 

id. Cordial Campari, 
id. Bitter Campari. 

No. 79 25 c. Reinach. 
id. Abrador. 
id. Piperno. 
id. Tagliacozzo. 
id. Coen. 

No. 106 30 c. Columbia. 
No. 81 50 c. Columbia. 

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

No. 73 
xpres No. 

L 
9 

1. 
60 

Reinach. 
Siero Casali. 
Piperno. 
Singer. 
Tagliacozzo. 
Tantal. 
Coen. 
De Montel. 
Columbia. 

c. Cioccolato Perugina. 

Afb. 73 Yv. No. 92 
Cordial Campari. 

Afb. 74 Yv. No. 81 
Siero Casoli 

Afb. Expres No. 9 
Cioccolata Perugina. 

Het eigenaardige van deze serie, die in 1924 met reclame ver
scheen, is, dat de reclame voorkomt aan zegels behorende tot de 
emissie 1909/1922. De reclame bevindt zich zonder tussenperfo
ratie aan de onderzijde van het zegel, dus vertikaal verbonden. 
We merken verder op, dat de omlijsting van het reclamezegel 
dikwijls sterk naar links of rechts verschoven onder het zegel 
voorkomt, hetgeen wijst op meervoudige druk. (Vergelijk afbeel
dingen 73 en 74). De serie heeft slechts een korte omloopstijd 
gehad, daar ze reeds in 1925 voor gebruik naar het buitenland 
verboden werd. 

Zeer sporadisch ontmoeten we deze zegels in paren of strips. 
Buiten de exemplaren uit eigen verzameling zag ik slechts een
maal, n.l. op de postzegeltentoonstelling te Eindhoven, zo'n 
exemplaar, vandaar dat ik hieronder een paar afbeeldingen geef. 

I I «lliyiririwni m iii 
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Afb. 76 strip van 3 Singer. 
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Afb. 77 strip van 3 Reinach. 

En nu iets interessants voor verzamelaars van „ganzsachen". 
Als v o o r l o p e r s van de zegels met reclame zijn te beschou

wen de Italiaanse postbladen met advertenties. Bij Koninklijk 
Besluit van 29 October 1920 werden de hulpcommité's voor oor
logsslachtoffers gemachtigd deze postbladen met bepaalde daartoe 
bestemde zegels, die 5 c. beneden nominaal werden verstrekt, te 
frankeren. (Zie Yvert: Timbres pour enveloppes  reclames 1 t/m 
8. De zegels met opdruk B.L.P. ( = Busta Lettere Postali), zie 
afb. 78, mochten dus voor geen ander doel gebruikt worden. Ze 
kwamen in twee typen steendruk en in één type boekdruk voor. 

Voor verdere gegevens moge ik ver wijze naar: 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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Afb. 78 BSP opdruk. 

Italien, B L.P. Marke, Kohl Briefmarken Handbuch, terwijl 
hierbij beneden een afbeeldmg gaat van de voor- en achterzijde 
van zo'n postblad. Op de binnenzijde kwamen meerdere adverten
ties voor. 

Afb. 79. Vooi zijde postblad. 

m^>*^" 
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Afb. 80. Achterzijde postblad. 

2eer interessant in dit verband is een N e d e r l a n d s postblad, 
uitgegeven in 1900 waarvan hieronder een afbeelding gaat. 
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B. DE BEEP v 
C B f l l i E T S O pis 40 

Afb. 81. Postblad Nederland. 

Dit postblad van 3 cent werd voor 1 cent verkocht. De reductie 
van 2 ent. werd gedragen door een ondernemer van een adverten
tie bureau H. Croiset in Den Haag. De oplage bedroeg 10.000 
stuks. De opbrengst aan advertenties bracht de ondernemer blijk
baar nog een winstje op. 

Gaf Nederland tot op heden geen zegels met reclame uit, we 
zien uit dit voorbeeld dat de idee in embryo aanwezig is geweest. 

In 1942 verscheen een nieuwe serie met vignets, nu horizontaal 
ongeperforeerd aan de rechterzijde van het zegel verbonden. 

Het betreft hier de nos. Yv. 229, 230 en 232 der emissie 1929— 
1930. 

Yvert spreekt van „vignets patriotiques" en Zumstein van 
„Propaganda-Anhängsel". 

Als er ooit sprake van is, dat postzegels geschiedenis schrijven, 
dan doen het hier zeker de aanhangsels. „La Vittoria sard del 
Tripart i to" spreekt wel het duidelijkst en met de serie van 1941, 
nos. 432/437, waarop Hitler en Mussolini als tweelingen voor 
komen, zijn het historische documenten geworden. 

Zumstein heeft dit feit aan de vergetelheid ontrukt door deze 
zegels af te beelden. Nicht vergessen ! Dit in tegenstelling met 
Michel, die slechts meldt, dat deze zegels met aanhangsel zijn 
verschenen. *) 

Alzo noemen we dan de nos. 229, 230 en 232 met diverse af
beeldingen in overeenstemming met de teksten: 

La Vittoria sard del Tripart i to (De overwinning zal zijn aan 
de mogendheden van de spil). 

La disciplina è arma di Vittoria (Tucht is het wapen der 
overwinning), Armi e cuori devono essere tesi verso la meta 
(Wapenen en harten moeten op het doel zijn gericht) en Tut to 
e tutt i per la vittoria (Alles en allen voor de overwinning). 

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

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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Afb. 82. Yv. nos. 229, 230 en 232. 

Deze zegels werden in 1944 van een opdruk voorzien (Zie 
Yvert: Republique Sociale Italienne nos. 21, 22 en 23). 

") Zulks omdat in Duitsland geen afbeeldingen van zegels met 
Hitler's portret mogen worden gegeven. Red. 

^AM m iHIAÎ  ©P © i ÏÏAiK 
Een ieder vraagt zich af, wat er feitelijk precies is gebeurd met 

de Indonesische U.P.U.-zegels. Beide waarden werden op 1 October 
j.l . voor het eerst aan de Indische postloketten verkocht. 

Correspondenten uit Batavia (pardon: Djakarta) en Soerabaia 
meldden, dal de laagste waarde, 10 cent rood, ondanks de nog 
beduidende voorraden, vanaf 20 October niet meer verkocht 
mocht worden, en enkele dagen later onderging de 25 cent blauw 
hetzelfde lot. Respectievelijk dus elf en acht dagen vóór de offi
ciële intrekkingsdatum. 

En nu kunnen we ons weer bezighouden met de dubbele puzzle, 
waarom de uitgifte ontijdig gestopt werd en wat met de nog 
aanwezige voorraden gedaan zal worden. 

In ieder geval, lezer, is hier 'n t ip: Dit wordt een „goede" serie 
en als U de kans krijgt, ze tegen „face value" te kopen, laat U 
die kans dan niet glippen ! 

MMA 
Op 26 Januari j.l. was het in India een nationale feestdag. Wel 

is waar verliep deze dag niet overal even feestelijk en kwamen 
er o.a. te Bombay wat ongeregeldheden voor, maar dat woog 
toch zeker niet op tegen de millioenen burgers die deze dag 
stelden boven hun onderlinge politieke geschillen en er alle aan
leiding toe vonden feestelijk het grote gebeuren van deze dag 
te vieren. Immers was het de dag waarop officieel de Republiek 
India werd uitgeroepen. Jaren lang van onderlinge strijd, alsmede 
verzet tegen het Britse bestuur, waren hieraan vooraf gegaan en 
het is vooral de volksleider Mahatma Gandhi, die ruim een halve 
eeuw hiervoor heeft gestreden. Maar zoals het vaak met grote 
mannen het geval is, ook Gandhi heeft deze grote dag van verwe
zenlijking zijner zeker nog niet geheel vervulde idealen niet meer 
mogen beleven. Op 30 Januari 1948 liet hij zijn leven, hetwelk 
hij voor een groot deel, zo niet geheel voor zijn idealen had 
geofferd. Een jaar na zijn dood werd zijn nagedachtenis geëerd 
door de uitgifte van een serie van 4 postzegels, waarop zijn portret. 
Maar ook zonder dit zouden toch zeer velen wel hebben geweten 
wie hij was en hoe hij er in zijn eenvoudige omslagdoek uit zag. 
Wel schijnt de vete tussen Hindoes en Mohammedanen niet meer 
zo fel als voorheen, maar de door Gandhi gepredikte vrede is 
er nog geenszins. Dit neemt niet weg, dat onder leiding van de 
minister-president Pandit Nehroe een eenheid i» geschapen, welke 
ongeveer 320 millioen mensen, burgers van 28 staten en staatjes 
(want er waren ook heel kleine bij) in de nieuwe republiek ver
enigt. Een nieuwe onafhankelijke staat, de Republiek India, is 
onder gelukwensen zowel van het Britse Rijk, alsmede van vele 

andere landen, .geboren, een feit, dat zeker in dit deel van Azië 
wel eens van zeer grote betekenis zal kunnen blijken te zijn. 

De eerste president. Dr. Radjendra Prasad, wist wat India aan 
Gandhi had te danken, en bezocht dan ook voor zijn infunctie
treding, vergezeld van zijn echtgenote, de plaats waar het stoffelijk 
overschot van de „vader" der natie, zoals hij veelal werd genoemd 
en ook op „zijn" postzegels vermeld staat, werd verast. 

Nu de nieuwe staat officieel is geboren en te dezer gelegenheid 
op 26 Januari j .l . een serie van 4 herdenkingspostzegels 
verscheen (zie onze aankondiging in ons Januari nummer 
blz. 8) lijkt ons dit een mooie aanleiding om hieronder een over
zicht te geven van de postgeschiedenis van dit gebied, waartoe wij 
gaarne gebruik maken van een artikeltje, hetwelk mevrouw Baro
nesse van Heerdt Kolff, zo goed was ons reeds enige maanden 
geleden toe te zenden en hetwelk door haar werd ontleend aan 
„Commemorative Stamps India, 15th August 1947". Hier volgt 
het: 

INDIA, 1837—1937. 
De posterijen zijn in India misschien even oud als haar tempels; 

evenals alle postverkeer, werd het geboren uit de noodzaak om 
verbindingen te onderhouden, opdat de keizer in verbinding zou 
blijven met de ambtenaren, die de provincies, op grote afstand 
van de hoofdstad gelegen, bestuurden en opdat hijzelf op de hoogte 
zou blijven van hetgeen aldaar plaats vond. Ibn Batuta, die in 
India reisde in de tijd van Bin Tughlak (in het midden van de 
veertiende eeuw) schrijft: 

„Er bestaan in Hindoestan twee soorten van koeriers, te paard 
en te voet; zij worden gewoonlijk omschreven met de naam „El 
Wolak". De koeriers te paard, die meestal deel uitmaken van de 
cavalerie van de Sultan, zijn gestationneerd over afstanden van 
vier mijlen. De koeriers te voet zijn gestationeerd over afstanden 
van één mijl. Hun pleisterplaatsen heten „El Davah". Over het 
algemeen leggen de koeriers te voet drie mijlen af. Op een afstand 
van iedere drie mijlen bevindt zich een bewoond dorp en indien 
niet-aanwezig, drie schildwachthuizen, waar de koeriers gereed 
zitten voor een onmiddellijk vertrek. ledere koerier heeft een 
zweep in de hand, ongeveer twee „cobits" lang aan het boven-
gedeelte daarvan zijn belletjes bevestigd. Wanneer de koerier ver
trekt neemt hij het pak met berichten in één hand en de zweep, 
die hij steeds schudt, in de andere hand. Op deze wijze begeeft 
hij zich naar het volgende station; wanneer hij nadert, komt de 
wachtende koerier, die het geluid van de belletjes al heeft gehoord, 
dadelijk naar buiten, neemt de berichten over en zo vervolgens. 
Op deze wijze krijgt de Sultan zijn berichten in zo'n kort tijds
verloop." 

De eerste postdienst ten bate van het publiek werd in 1837 
geopend. Het port werd contant betaald door de afzender. Het 
laagste tarief was twee anna's voor het vervoer over een afstand 
van honderd mijlen. Koperen munten, die de waarde van twee 
anna's vertegenwoordigden, werden geslagen en beschikbaar ge
steld voor het betalen van het port.. De eerste uitgifte van post
zegels in India was afkomstig uit Sindh in 1852. Er bestonden drie 
soorten zegels: 
Ie. een ontwerp in wit relief of wit papier; 
2e. dit ontwerp in blauw relief op wit papier en 
3e. dit ontwerp in relief op rode ouwels. 

(Het ontwerp bestond uit een dubbele cirkel, waarvan de binnen-
cirkel 8 en de buitencirkel 12 mm. middellijn heeft. Tussen deze 
cirkels staat: SCINDE DISTRICT DA WK en binnen de kleinste 
cirkel een soort in drie parten verdeeld hart waarin resp. de 
letters E T en C; óp het hart een soort 4 en onder het hart 
34 anna). Nu, een eeuw later (1937), heeft India een speciale uit
gifte uitgegeven ter gelegenheid van haar onafhankelijkheid, be
staande uit drie postzegels n.L: 

lj4 anna's, grijs, voorstelling een Asokan kapiteel; 
3H anna's, blauw, met voorstelling van de nationale vlag (rood 

wit groen, in de witte baan een soort rad); 
12 anna's, helder blauw, voorstelling een modern vliegtuig. 
De eerste officiële postvlucht werd uitgevoerd op 18 Februari 

1911, waarbij 6500 brieven en briefkaarten werden vervoerd.. 
De vlucht vond plaats van af het terrein van de U.P. Indu

striële en Landbouwkundige Tentoonstelling in Allahabad naar 
Naini centrum en werd uitgevoerd door de Franse vlieger Pequet. 
De postzegels werden afgestempeld met een speciaal stempel, dat 
na het gebruik werd vernietigd. 

M. J. V. H.-K'. 
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\7iläißsOO©D[i^©S[ü(iaii(!J)WS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

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

Postzegels van Nieuw Guinea, portret H.M. Koningin Juliana, 
waarden 1 en 5 gulden. 

Het Bestuur van bovengenoemde Bond maakt hiermede aan de 
leden van de bij deze Bond aangesloten verenigingen bekend, dat 
vanwege de P.T.T. een aantal zegels van bovengenoemde uitgifte 
te hunner beschikking kan worden gesteld. In verband hiermede 
is aan de secretarissen van bedoelde verenigingen in een schrijven 
van het Bondsbestuur mededeling gedaan van de daaromtrent met 
de P.T.T. getroffen regeling. 

Voor bedoelde leden is het voldoende te weten, dat zij beide 
bovengenoemde zegels kunnen bestellen bij de secretaris van hun 
vereniging. Zij die lid van meer dan één vereniging zijn mogen 
slechts bij één dier verenigingen een aanvrage indienen, terwijl 
van ieder zegel slechts één exemplaar aan iedere besteller wordt 
verstrekt. 

Zij die een bestelling hebben gedaan, zijn verplicht deze zegels 
bij aanbieding door de P.T.T. te aanvaarden, de ƒ 1,— tegen beta
ling van ƒ 1,—, en de ƒ 5,— tegen betaling van ƒ 5,—. Ook is 
hi-t mogelijk dat men vanwege de P.T.T. een verzoek krijgt de 
zegels ten postkantore van de woonplaats van de aanvrager af te 
halen, waaraan dan insgelijks dient te worden voldaan. 

DE BONDSSECRETARIS. 

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

Mededeling van het Secretariaat. 
Het adres van de secretaris van de afd. Castricum is thans Sta

tionsweg 166, Alkmaar. 
Per 1 Maart is als vertegenwoordiger in Indonesië opgetreden 

N. F. J. Swarte, p / a Singer Sewing Machine Company, postzak 184, 
Djakarta.. 

Nieuwe leden: Zie aanmeldingen in het Februari-nummer. 
Aanmeldingen: 2069 G. J. van Beek, Spoorbrugweg 21, Apel-

lioorn — 2073 P. Berkhout, Evenwichtstraat 14, Krommenie — 
2070 G. Brièr, Herderweg 31, Apeldoorn — 2071 Mevr. Ä. M. 
Bijkerk-Kromwijk, Julianalaan G 124, Vaassen (Gld.) — 2068 F. 
Hcirtvelt, Zwarte Kijkerweg 1, Apeldoorn — 2064 J. van Holten, 
Mient 90, den Haag (lid van „Philatelica" en „Rott . Phil. Ver.") 
— 2065 W. H . Koimans, Djalan raya Reiniers 29, Surabaja — 
2066 E. Kortebos, Nieuwedam 11, Hoorn — 2074 G. D. Kox, 
Noordeinde 14, Woimerveer — 2063 P. Kraaijeveld, Sumatrastraat 
11 rd., Dordrecht — 2072 W. J. Lap, Phoenixstraat 5, Krommenie 
— 2061 Ong Tjong Bin, Postbox 144, Palembang, Sumatra Sclatan 
— 2075 Mevr. S. N . Stöcker-Phoe, p /a Ondcrn. Tanah Itam 
Ocloeh, kantor Pos: Lima Pulu, N.S.T. — 2062 Tan Ban Tjay, 
Postbus 144, Palembang, Sumatra Selatan — 2067 W. S. Terwey, 
Djalan Grissee 38 A pav., Djakarta. 

Ten onrechte afgeschreven als bedankt: 484 J. P. Ladenius, 2e 
Johannastraat 20, Apeldoorn. 

Verbetering Jaarboek: 1902 G. J. Burtner. 
Afgevoerd: 118 H . J. Langeweg — 813 G. H. van der Vegte. 
Overleden: 1725 L. J. M. Schellart. 

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

Ledenvergadering op Vrijdag 31 Maart 1950 te 20.15 uur in 
hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. De veiling 
wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 344 Postmus, Dr. S., Koningslaan 18, Bussum 
— 365 Roos, J. M., Meidoornweg 51, Badhoevedorp — 30 Schilt, 
]., Overtoom 534 IH, Amsterdam-W. 313 Wiersma, J. A., Tugela-
v/eg 39 I, Amsterdam-O. 

Nieuwe leden: 305 Veer, J. H. de, Hacquartstraat 28 bov., Am
sterdam-Z. 

Overleden: 349 Barentsen, L. G. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 
UTRECHT. Secretaris: H. G. van de Westeringh, W. de Zwijger
laan 1, Utrecht. 

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

Ledenvergadering op Dinsdag 28 Maart a.s. des n.m. 8 uur in 
Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. 

Aenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mede
delingen. 4. Ledenmutaties. 5. Tijdschriftenoverzicht. 6. Rond-
viaag. 7. Pauze, waarin landenwedstrijd; Vaticaanstad. 8. Veiling. 
9. Verloting. 10. Sluiting. 

Nieuwe leden: 2 candidaat-leden, vermeld in het Februari nr. 
Candidaat-leden: J. v. Essen, Willem de Zwijgerplantsoen 7, 

Utrecht — L. Visser, Dorpsstraat A 139, Renswoude — J. K. 
Taets van Amerongen, Blikkenburgerlaan 4, Zeist. 

Af te voeren: A. J. A. Brouwer, Amersfoort — Mevr. C. J. A. 
Breukelman-Oostrijck, Zeist — H. v. d. Sluys, Zeist — A. J. Uylen, 
Eindhoven. 

Overleden: L. Aardening, Utrecht — F. Moesman, Bilthoven — 
J. Reysenbach, Bilthoven. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secretaris: 
Ir. M. Brinkgreve, Ananasstraat 93, 's-Gravenhage. 

Nieuwe leden: Ir. J. Winkel, Laan van Nieuw Oosteinde 416, 
Voorburg — M. M. J. Hendrikx, v. d. Wateringelaan 194, Voor
burg. 

Candidaatlid: Dr. H. Thate, Schoutenstraat 62, 's-Gravenhage. 
Vergadering op Donderdag 23 Maart te 20.00 uur in Diligentia, 

Lange Voorhout 5. De agenda wordt per convocatie bekend ge
maakt. 

INTERNATIONALE VERENIGING „PHILATELICA" TE 
's-GRAVENHAGE. Secr.: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 249, 
's-Gravenhage. 

Jaarvergadering: Hiermede wordt de leden ter kennis gebracht, 
dat de jaarlijkse algemene vergadering gehouden zal worden op 
Zaterdag 6 Mei 1950 te 10.30 uur in Rest. „Esplanada", Lucas Bol
werk te Utrecht. 

Voorlopige agenda. 1. Opening. 2. Notulen van de vergadering 
van 19 November 1949. 3. Mededelingen en ingekomen stukken, 
o.a. royementen. 4. Jaarverslagen van de secretaris, penningmeester, 
dir. rondzendverkeer, bibliothecaris, kascommissie. 5. Begroting. 6. 
Verkiezing van 3 bestuursleden die periodiek aftreden. 7. Aan
wijzing vetegenwoodiges voo het bondscongres in Groningen in 
Augustus. 8. Eventueel aanhangig te maken voorstellen voor het 
bondscongres. 9. Behandeling huishoudelijke reglementen. 10. Kleine 
verloting. 11. Wat verder ter tafel zal worden gebracht. 12. Rond
vraag en sluiting. Einde der vergadering te 17.30 uur. 

Leden die prijs stellen op een exemplaar van het jaarverslag 
kunnen deze bij de secretaris aanvragen. 

Afvoeren: Gv. 95 Mevr. M. E. Bromelow — Gv. 170 J. Ar-
noldus — Gv. 223 J. Houweling — Gv. 335 N . L. J. Muller — 
Vn. 404 P. W. Marijs — Dr. 451 B. J. J. ter Meulen — Dr. 681 
J. Lefeber — ld. 793 L. v. d. Laan — Lk. 804 R. Meinema — 
ld. 914 W. Binnenweg — En. 1085 G. Wagenaar — Dr. 1097 
H. Rouwenhorst — Dr. 1137 J. Haanstra — Fe. 1223 C. Pape — 
Gv. 1224 J. A. Dielman — Vo. 1247 E. J. Vermey — Gv. 1612 
Adr. Spanjersberg — Hm. 1765 C. L. J. den Hollander — Hm. 
2019 H. M. Bonke — Vo. 2048 P. Stevens — Ze. 2076 J. Huys-
kamp — Gs. 2210 C. Marison — Dr. 2447 W. A. J. v. d. Hurk 
— Vo. 2457 J. H . Leenen — ld. 2673 A. J. Nijborg — Vo. 2675 
H. A. G. Koopmans — Gv. 2789 A. Laman — Gs. 2915 Mej. B. 
V. d. Meulen-Bouma — Ze. 3037 B. Withaar — Lk. 3087 P. Snee-
kes — Rz. 3120 A. M. Hoogerheide — Lk. 3172 A. Schene — 
Gv. 3300 J. B. Groeneveld — Lk. 3350 P. D. Langedijk — Vo. 
3443 Joh. Hogenhuis — Vo. 3445 J. Paulissen — ld. 3501 J. P. A. 
Flier — Dr. 3554 L. J. v. d. Waarden — Gs. 3564 L. Houtekamer 
— Vo. 3671 Mej. E. v. Opbergen — Ze. 3690 B. Voorhorst — 
Wn. 3850 A. J. Baljet — Ze. 3873 A. Veltman — Hm. 3972 
H. H. de Jong — Ze. 3992 H. Eikenaar — Vo. 4046 M. Rieter 
— Dr. 4093 J. Hoffe — Vo. 4121 E. v. Amerongen. 

Overleden: Gv. 1056 L. J. M. Schellart — Dr. 1940 H. W. C. 
Rensink. 

Afvoeren: Dr. 921 H. B. Cümoes. 
Schorsen: Ut. 1232 J. S. v. d. Meer, Dodt v. Flensburglaan 173, 

Utrecht — Am. 1522 K. Poeser, Gov. Flinckstraat 262, Amsterdam 
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— Gv. 1837 B. W. Th. Raasveldt, W. de Zwijgerlaan 112, Den 
Haag — Am. 1999 J. Th. P. Hennevelt, Oude Amersf.weg 181, 
Hilversum — Am. 2388 H. J. Velleman, Meerhuizenstr. 3, Am
sterdam — Gv. 3047 P. J. Schild, Orchideestr. 7, Den Haag — 
Ut. 3048 A. Heijnis, Heerengracht 64, Muiden — Am. 3299 H. C. 
J. "Wilmink, Saffierstr. 83 I, Amsterdam — Am. 4100 F. Holscher, 
Dr. Kuiperlaan 20, Velzen. 

Bedanken intrekken: Gs. 2695 W. L. B. J. Dekker, v. d. Bout
straat 8, Goes. 

Candidaat-leden: 
Afd. Aalsmeer: Ar. 4224 P. J. v. Maasdam, Rustoordstr. 11, 

Nieuw Vennep — Ar. 4226 K. Pannekoek, Kanaalstraat 3, Aals
meer — Ar. 4229 Jan Uri Jr., Amsterdamseweg 166, Amstelveen. 

Afd. Deventer: Dr. 4179 J. v. d. Hooff, Ger. ter Borchstr. 50, 
Deventer — Dr. 4180 Mevr. R. Speyer-KoUem, Brinkgreverweg 
248, Deventer — Dr. 4212 Dr. J. G. Betiem, Duijm v. Twiststraat 
51, Deventer — Dr. 4217 J. Pluim, Leidsepas 2, Olst. 

Afd. Flakkee: Fe. 4230 G. Joppe, Noorddijk B. 53, Melissant — 
Fe. 4292 W. Zoor, Voorstraat 29, Dirksland. 

Afd. 's-Gravenhage: Gv. Jl. 43 I. H. Vervaet (28-3-1934) Bui-
tenruststr. 41, Voorburg — Gv. 4211 R. Auer, Aucubastraat 34, 
Den Haag — Gv. 4232 H. J. Eedelbloedt, Harstenhoekweg 75, be
neden Scheveningen — Gv. 4238 A. Kleerekoper, Busken Huët-
straat 83, Den Haag — Gv. 4242 P. J. v. d. Steenoven, v. Slinge-
landtstraat 4, Den Haag — Gv. 4248 F. W. Wessels, 2e v. Blan
kenburgstraat 132, Den Haag. 

Individueel: ld. 4181 L. de Lange, Singel 210b, Schiedam. 
Afd. Harderwijk: Hk. 4332 W. F. A. von Nordheim, Ericalaan 

61, Ermelo. 
Afd. Rotterdam (Zuid): Rz. 4219 L. Maearé, Beatrijsstraat 40b, 

Rotterdam — Rz. 4223 Joh. P. v. Nes, Huijgensstraat 3, Rotter
dam-W. 

Afd. Weert: Wt. 44 Jl. Maarten B. E. Smeets (29-11-1941) Wil
helminasingel 47, Weert — Wt. 45 Jl. N. G. J. Ankone (27-8-
1933), Molenstraat 20, Weert — Wt. 26 Jl. P. M. E. Adriaens 
(27-2-1932) Eindhovenseweg 32, Weert — Wt. 27 Jl. H. J. G. 
Hoovers, Wilhelminasingel 46, Weert — Wt. 38 Jl. J. F. T- C. 
Mulder (17-2-1933) Stegelstraat 10, Weert — Wt. 4175 M Poell, 
Maasstraat 18, Weert — Wt. 4177 J. L. Colaris, Emmasingel 15, 
Weert — Wt. 4183 J. P. M. Maes, College, Weert — Wt. 4189 
L. A. Moonemans, Keulerstraat 71, Weert — Wt. 4210 K. A. M. 
Buijs, Wilhelminasingel 18, Weert — Wt. 4251 l A. M. Maes, 
Dorostraat 115b. Stramproy — Wt. 4252 F. C. Welters, Biest 2, 
Weert. 

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

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

Nieuwe leden: 553 P. F. Bouchard, Spoorsingel 29b, Rotter
dam-C. 2 — 579 J. Bronder, Mathenesserdijk 217b, Rotterdam-W. 
— 756 A. Dettmeyer, Nieuwe Binnenweg 346a, Rotterdam-W. — 
763 A. M. Dettmeyer, Mathenesserweg 131c, Rotterdam-W. — 
795 W. L. Davids, p /a Amsterd. Chininefabriek, Postbus 8, Rot
terdam — 802 W. D. van Evk, Zestienhovensekade 174, Over-
schie — 803 C. v. d. Heiden, Hooglandstraat 164, Rotterdam-N. 1 
— 820 G. Meyer, van Slinselandtlaan 33, Rorterdam-N. 2 — 863 
G. L. Robijn, Nieuwe Kerkstraat 35, Rotterdam-N. 2. 

Overleden: 409 A. Buvser — 2. G. van Hevzen — 1171 Anth. 
Okker — 1493 M. C. Riineke — D. P. Bakker. 

Opgezegd tegen 1 Januari 1950: 629 A. H. Hempcl — 778 
M. T. V. d. Horst — 897 A. van Mil — 519 H. A. Robert — 736 
G. B. Rutgers — 794 T. M. Noordhoek — 898 Jac. Pardoel - -
1202 H. T. Heblv — 1251 B. van Loon — 1277 K. Tjaardstra — 
1300 A. Struik Jr. — 1302 C. Bijloo. 

Afvoeren: 695 D. de Jong — 1253 A. P. van Pelt. 
Opzegp;ing ingetrokken: 883 B. G. Snelderwaard, Nieuwe Kerk

straat 62b, Rotterdam-N. 2. 
Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering 

zal worden gehouden op Maandag 27 Maart 1950 in de bovenzaal 
van Café-Restaurant ,.Du Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 
228) te Rorterdam-Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken Bestuursmede
delingen. Philatelistisch Nieuws. Ballotage candidaatleden. Verlo

ting. Rondvraag. Daarna ca. 9.30 uur Veiling. Bezichtiging van de 
kavels op Zaterdag 25 Maart in ons clublokaal en voor de aanvang 
van de vergadermg. 

Bestuusverkiezing: Op de jaarvergadering, welke gehouden werd 
op 27 Februari j.l., werden de her/;n L. A. Donker, J. C Norenburg 
en F. Vermeer met algemene stemmen als bestuurslid herkozen. 
In de vacature, ontstaan door het bedanken van de heer Masclee, 
werd met algemene stemmen gekozen de heer L. J. Luijendijk. 

April-vergadering: De April-vergadering zal plaats hebben op 
Maandag 24 April a.s. in „Du Nord". 

Ledenmutaties in 1949: In de loop van 1949 werden nog de 
volgende leden van de lijst afgevoerd: 

Overleden: 1033 M. Verhulst. 
Wegens tussentijdse opzegging, vertrek zonder mededeling van 

adres, en andere redenen: 
99 W. F. Allebrandi — 204 Mr. D. M. Meertens — 322 C. P. 

Zuiderwijk — 350 A. J. Kerklaan — 358 P. Meesters — 793 A. 
van Ispelen — 1039 T. Verheul — 1052 A. den Otter — 1105 E. 
Romijn — 1128 D. P. G. de Groot — 1167 L. Demmenie — 1246 
M. L. G. van Dael — 1291 Mej. J. van Velden — 1435 K. K. 
Dijkstra. 

DOEDE PIETER BAKKER f 

Het is met groot leedwezen, dat het bestuur hierbij kennis 
geeft van het overlijden op 7 Februari 1950 van de heer D. P. 
Bakker. De heer Bakker was een van de oprichters van onze 
vereniging en heeft zich in de eerste jaren van haar bestaan bui
tengewoon verdienstelijk gerjiaakt door het werven van leden. Het 
is niet in het minst aan zijn onverdroten ijver te danken geweest, 
dat de vereniging zulk een snelle groei doormaakte. Op de maand-
vergaderingen kwam hij de laatste jaren niet meer, doch op de 
clubmiddagen ontbrak hij vrijwel nimmer. Hij zal daar node 
worden gemist. 

Met de heer Bakker is een goed philatelist in de ware zin van 
het woord heengegaan. 

Hij ruste in vrede. 
Nieuwe leden: 900 Chr. Boon, Godschalkstraat 83, Rotterdam-Z. 

1 — 907 Mevr. Th. E. H. den Braber-Ruyter, Delfgauwstraat 9a, 
Rotterdam-N. 1 — 947 J. A. M. Ligtvoet, Pauwenlaan 81, Den 
Haag — 979 H. J. Meesters, Burg. Letteweg 4, Oostvoorne — 
1029" W. A. Mulder, Willebrordusstraat 152b, Rotterdam-N. 1 — 
1093|, J. G. B. Nieuwenhuis, Bentincklaan 37a, Rotterdam-C. 2 — 
1231 A. L. Sasse, Bergsingel 100a, Rotterdam-N. 1 — 1285 L. 
Schiereck, Schieweg 241a, Rotterdam-C. 2 — 130 F. N. Storm, 
p /a Boerboom, van Blommesteijnweg 50. Rotterdam-Z. 1 — 173 
R. Tinga, Bruynstraat 85 1, Rot terdam-W. — 180 Ch. J. Wolters, 
Gouwstraat 46, Rotterdam-Z. 1. 

Weer opgevoerd als lid: 883 B. G. Snelderwaard, Nieuwe Kerk
straat 62b, Rotterdam-N. 2. 

Overleden: 13 D. P. Bakker. 
Opgezegd per 1 Januari 1950: 519 H. A. Robert — 736 G. B. 

Rutgers — 794 F. M. Noordhoek — 1086 L. Stevens — 1251 B. 
van Loon — 1277 K. Tjaardstra — 1300 A. Struik Jr. — 1302 
C. Bijloo — 1335 G. Simons. 

Afgevoerd: 923 C. G. R. van de Sandt, wegens vertrek naar 
het buitenland zonder opgave van nieuw adres. 

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

Candidaat-leden: 118 Th. de Pater, Schoterweg 198, Haarlem — 
119 J. F. V. Rhienen, Roemer Visscherstraat 291, Haarlem — 120 
J. C. Groen, Zwarteweg 49, Bennebroek. 

Bedankt per 1 Maart 1950: 86 L A. Ophuij^en — 116 H. Mulder 
— 225 W. V. Dijk — 379 J. A. Somers — 533 B. Th. v. Hamels-
veld — 591 W. G. F. v. d. Kuijl — 645 N . J. Moerkerk. 

Algemene Vergadering: Donderdagavond 6 April 1950, 8 uur, 
bij Brinkman, Grote Markt, Haarlem. 

Contributie 1950—1951, De penningmeester verzoekt de leden 
dringend hem de verschuldigde contributie ad. f 5,— voor 1 April 
1950 te doen toekomen, hetzij per postwissel, hetzij per giro 
(postgiro 245576 t.n.v. Penningmeester „Op Hoop van Zegels", 
Haarlem). Na genoemde datum zal over het bedrag, verhoogd met 
incasso-kosten per postkwitantie worden gedisponeerd. Op Uw 
aller medewerking wordt gerekend. 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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AMSTERDAMSCHE VEREN. „DE PHILATELIST", Secr.: 
K. Buiter, Marathonweg 40 hs., Amsterdam-Z., TeL 92075. 

Ledenvergadering 4 April 1950; Ruilavond 21 Maart en 18 April 
1950. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond, in „Bellevue", 
Marnixstraat 400, aanvang half acht. Zaal open 7 uur. 

Attentie ! In de 7 Februari 1950 gehouden jaarvergadering is 
tot penningmeester der Vereniging benoemd de heer F. Bokelmann, 
Rijnstraat 2361, Amsterdam-Z. Het Gemeente-Gironummer der 
vereniging blijft P. 3017, Amsterdam. 

Nieuwe leden: Alle in het Februari-nummer van het Maandblad, 
genoemde candidaat-leden zijn aangenomen, benevens: 333 T. G. 
Puplichuizen, Sarphatipark 66, Amsterdam-2. 

Candidaat-leden: 358 J. Ruytenbeek, P. Nieuwlandstraat 87II, 
Amsterdam-O. — 360 .T. de Heer Kloots, Herenweg 5a, Breukeler-
veen) (post Tienhoven) — 379 E. Perk, Galileiplantsoen 119, Am
sterdam-O. — 381 J. Schubert, Grensstr. 23 boven, Amsterdam-O. 
— 395 mr. C. J. F. Caljé, G. v . d . Veenstr. 173 hs., Amsterdam-Z. 
— 398 A. Gerritsen, Warmondstraat 125 II, Amsterdam-W. 

Voorlopig afvoeren: 783 P. F. Goossens — 913 M. H. J. Schoon-
water — 806 Klaas van Duiken. 

Weder opvoeren: 913 M. H. J. Schoonwater, Prinsenstraat 24, 
Dieren (Gld.). Deze blijft over 1950 nog lid. 

Bedankt: 889 G. Dankelman. 

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

Nieuwe leden: a. 542 A. F. Gerrits, Nieuwstad 76, Zutfen — 
b. 543 H. C. Barendregt, v. Heemstralaan 23, Arnhem — b. 544 
K. L. A. Knispel, Julianalaan 12, Arnhem — c. 545 Mevr. B. 
Grodnick, Pinkenbergscheweg 3, Velp — a. 546 J. Tj. van Dellen, 
Hof weg 20, Warnsveld — a. 547 A. D. de Best, Laarstraat 14, 
Zutfen. 

a. leden afd. Zutfen. 
b. leden afd. Arnhem. 
c. lid afd. Velp. 
Vergaderingen: 
Afd. Arnhem: Woensdagavond 29 Maart te 19 u. 30 in „Central-

National". 
Afdeling Ede: Woensdagavond 5 April te 20 uur in „Hof van 

Gelderland" te Ede. 
Afdeling Nijmegen: Dinsdagavond 28 Maart te 20 uur in 

„Union" te Nijmegen. 
Afdeling Velp: Zaterdagavond 25 Maart te 19 u. 30 in „Naeff" 

te Velp. 
Afdeling Zutphen: Woensdagavonden 5 en 19 April te 20 uur 

in het „Volkshuis" te Zutphen. 
Afdeling Velp: 25 Maart vergadering 7.30 in Hotel Naef. De 

heer Sanders neemt, wegens te drukke werkzaamheden, afscheid 
als secretaris, maar blijft gewoon lid. De oud-voorzitter de heer 
J. G. Straatman houdt een causerie over de „Kerkelijke Staat". 

VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „TILBURG". 
Secr.: Mevr. T. Boender-van Bommel, Rinpbaan Oost, 77, Tilburg 

Nieuwe leden: J. E. W. v. d. Sterren, Ringbaan West 127, Til
burg — Th. Verhoort. D. 31, Best. 

Bedankt: T. Mols, Tilburg — Th. van Kempen, Tilburg — F. 
Jouvenaz, Tilburg — Dr. C. Postma, Tilburg — P. v. d. Weijden, 
Goirle — J. Haarselhorst, Tilburg — E. Elzas, Tilburg — V. Mut 
saerts de Beer, Tilburg. 

Nieuwe leden: A. Tuinzing, Heikantstraat 60, Vught — J. H. M. 
Muijsson, Stedekestraat 2, Tilburg. 

Bedankt als lid: A. van Loon, Tilburg — J. van Riel, Tilburg. 

DORDTSE PHILATELISTENVERENIGING „DE POST-
JAGER". Secretaris: wnd. J. v. d. Broek, Viottakade 11, Dor
drecht. 

Vergadering: De jaarvergadering wordt gehouden op Maandag 
27 Maart te 7.30 uur in de Chr. Leeszaal, Voorstraat 396, Dor
drecht. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen. 4. Jaarverslag 
secretaris. 5. Jaarverslag penningmeester. 6. Verkiezing kascom-
missie. 7. Bestuursverkiezing. 8. Rondvraag. 9. Veiling. 10. Sluiting, 
daarna verloting. 

De bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter treden 
thans af. 

Candidaatstellingen voor bestuursfuncties worden uiterlijk 27 
Maart a.s. ingewacht. 

Voorgeseld als lid J. v. Wijk, Ceramstraat 88, Dordrecht — 
K. P. v. Eysden, Kon. Wilhelminastraat 21 rd, Dordrecht. 

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

Bedanken intrekken: A. Hagen, Javalaan 48, Hilversum. 
Nieuwe leden: De in het maandblad van Febiuari voorgestelde. 
Voorgesteld: 403 R. Bierman, Gijsbrecht v. Amstelstraat 36, 

Hilversum. 
Bedankt: W. J. Manssen, Laren. 
Vergadering: Woensdag 16 Maart a.s. en Woensdag 19 April 

a.s. in de O.L.B. 's-Gravelandsweg 55, Hilversum. 
Ieder lid, die een nieuw lid aanbrengt behoeft één maand geen 

contributie te betalen of kan voor een gelijk bedrag zegels aan
schaffen bij de handelarenleden of uit de rondzending. 

Leden ! Doet uw best! Ieder lid een nieuw lid ! 
Beurs: Elke Zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur, in de O.L.B. 
Velen komen regelmatig. Komt U ook eens? Er is vast iets voor 

U te vinden ! 
LEIDSCHE VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secr.: G. M. Minnema, Boerhavelaan 41, Leiden. 
Vergadering op Woensdag 29 Maart 1950 's avonds 8 uur precies 

in de bovenzaal van Soc. Amicitia, Steenstraat 2, Leiden. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal

lotage. 5. Mededelingen. 6. Philatelistisch Nieuws. 7. Veiling. 8. 
Pauze met verloting. 9. Eventueel causerie. 10. Rondvraag. 11. 
Sluiting. Na afloop gelegenheid tot ruilen. 

Nieuw lid: 201 F. Overdijk, Lusthoflaan 13, Leiden. 
Candidaat-leden: 110 P. Ouwehand, Duinzichtstraat 50, Oegst-

geest — 125 C. Hoogeveen, Johan de Witstraat 42, Leiden — 223 
Mej. W. F. Engels, Heerengracht 60, Leiden. 

Noteert U vast even, volgende vergadering is op Donderdag 27 
April. 

Jeugdafdeling: Bijeenkomst elke 1ste Dinsdag van de maand in 
V.C.F. Huis, Gerecht 10. 

Beursavond: Bijeenkomst elke 2de Maandag van de maand in 
bovenzaal Chem. school. Rapenburg 30. 

Ruilclub: Bijeenkomst elke 2de Woensdag van de maand in 
bovenzaal Chem. school, Rapenburg 30. 

Afd. Noordwijk Vergadering: Elke 3de Maandag van de maand 
in Café Flora, Kerkstraat Noord. 

Afvoeren: 351 J. A. Sleeman. 
VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „GOUDA", 

TE GOUDA. Secr. D. Palsgraaf Jr.. Vossenburchkade 117, Gouda. 
Bedankt per 1 April a.s.: Mej, Blom, Oudewater. 
Vergadering: 27 Maart 1950 vergadering, met bijzonder mooie 

veiling, in de bovenzaal van de „Reunie-Sociëteit" te beginnen om 
8 uur. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. Secr.: C. Luttik, Wijker-
straatweg 207a, Velsen-Noord. 

Ruilavond: 6 en 20 Maart, 3 en 17 April in het Witte Kruis-
gebouw aan de Baanstraat te Bgjferwijk. Aanvang 7.30 uur. In-
troducé's en belangstellenden zijn' welkom. 

Contributies kunnen voldaan worden op de ruilavonden en bij 
de penningmeester W. Marcusse, H. Burgerstraat 14, Beverwijk, 
giro 435867. 

De bestelde zegels worden op de ruilavonden uitgereikt. 
EERSTE SURINAAMSE PHILATELISTEN VERENIGING TE 

PARAMARIBO. Secretaresse: Mevr. C. Hartogh, Zwartenhoven-
bruestraat 54, Paramaribo. 

Nieuwe leden per 1 December 1949: 78 A. E. del Prado, Kleine 
Waterstraat 9, Paramaribo — 79 N. W. L. Prado, Hofstede Crul-
laan 11, Paramaribo. Per 1 Januari 1950: 80 G. Lentze (Jr. lid), 
Kwattaweg 11, Paramaribo — 81 Mei. A. A. Zoete, Vierambachts-
straat 74b, Rotterdam-W. — Per 1 Februari 1950: 82 N. de Jong, 
Gravenstraat 59 bov., Paramaribo. Per 1 Maart 1950: 83. A. Snij
ders, Plantsoen A 84, Ruurlo (Gld.). 

Bedankt als lid per 1 Maart 195Ó: 67 Mevr. J. A. Korma. 

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

Bedankt: D. de Brueys, Amsterdam-N. — J. van Eker n, Hil
versum — B. Jungen, Amsterdam-W. 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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POSTZEGELVEREENIGING „ZEEUWSCH VLAANDEREN". 
Secr.: F. de Coninck, Dokweg 21, Terneuzen. 

Vergadering: Eerstvolgende ledenvergadering op 1 April a.s. 8 
uur n.m. op de bovenzaal van dhr. A. E. Koene, Noordstraat 5a, 
Terneuzen. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen mededelingen. 
4. Zichtzending. 5. Verloting. 6. Ruilbeurs. 7. Rondvraag. 8. 
Sluiting. 

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

Nieuwe leden: G. L. Smith, Zwanestraat 12, Groningen — 
t. W. Ackermann, Ernst Casimierlaan 56, Groningen. 

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

Aangenomen als lid: H. Oudshoorn, Marktkazerne, Geertrui
denberg (tijd. Traay 113, Driebergen). 

Algemene Ledenvergadering: Op Woensdag 29 Maart des avonds 
om 7 uur in het C.J.M.V.gebouw aan de Burg de Raadtsingel 3a. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en 
mededelingen. 4. Philatelistisch nieuws. 5. Bestuursverkiezing va
cature Veldhuizen. Het bestuur stelt voor de heer Tilgenkamp 
als penningmeester, terwijl dan de heer Havers de plaats van 
2de secretaris zal innemen. 6. Veiling. 7. Verloting. 8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 

Ruil en koopavond. Woensdag 12 April zelfde tijd en plaats. 

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

Overleden: E. D. v. Walree, Baarn. 
Bedankt wegens vertrek naar elders: J. S. Schiebaan, Baarn. 
Nieuw lid: Dr. P. V. Astro, Sophialaan 42, Baarn. 
Ledenvergadering 3 April in Café Astoria, Oranjestraat 8 te 

Baarn. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Causerie door de heer 
K. E. König over Philatelistische Literatuur. 4. Pauze. 5. Veiling. 
6. Rondvraag en sluiting. Aller opkomst is gewenst en wordt 
verzocht. 

PHILATELISTEN VERENIGING „AMERSFOORT". Secr. 
P. E. Bos, Voltastraat 27, Amersfoort. 

Nieuwe leden: 50 A. Benniks Jr., Van Hogendorplaan 4, Amers
foort — 1. J. A. Koopman, Jan Steenstraat 21, Amersfoort — 14. 
J. Klerk, Van Lenneplaan 12, Amersfoort — 7. J. H. W. Ott, 
Vetkamp 90, Nijkerk — 8. W. Heyster, Wallerstraat 33, Nijkerk 
— 10 J. Pieterse, Groenestraat 52, Nijkerk. 

Bedankt: 86 F. H. P. Meilink — 110 G. L. Ottens — F. P. 
Herman. 

Afvoeren: 75 F. J. Vis. 
De heer J. G. Klijnstra, Stephensonstraat 37, Amersfoort, heeft 

wegens drukke werkzaamheden moeten bedanken als secretaris. 
In zijn plaats is gekozen de heer P. E. Bos, Voltastraat 27, Amers
foort, tel. 5551. 

Maandelijkse bijeenkomsten in de Bestuurskamer van de Sociëteic 
„Amicitia" iedere derde Dinsdag van de maand des avonds te 
20 uur, alwaar gelegenheid tot ruilen, veilingen, verlotingen en 
wedstrijden. 

De vereniging heeft een bloeiende Jeugdafdeling. 

PHILIPS PHILATELISTISCHE VERENIGING. Secr. J. D. 
Brandt, Hendrik Casimirstraat 18, Eindhoven. 

Nieuw lid: Th. van Loon, Edisonstraat 85, Eindhoven. 

POSTZEGELVEREENIGING „HEERLEN". Secretaris C. v. 
Dishoeck, Hindestraat 24, Heerlerheide. 

De vergadering, gehouden op 28 Februari 1.1. had, mede door de 
geanimeerde veiling, een zeer prettig verloop. De drie candidaat
leden t.w. de heer J. Beusen, P. Hollewijn en Mevr. W. Willekens
Swanenberg, werden onder de nos. 6, 7 en 8 als leden aangenomen. 

Eerstvolgende vergadering: Dinsdag 28 Maart e.k. 
Eerstvolgende beursavond: Woensdag 12 April e.k. 

VER. VAN POSTSTUKKEN EN STEMPEL VERZAMELAARS 
„HET NOODSTEMPELTJE". Secr.: J. Dekker, Weesperzijde 91, 
AmsterdamO. 

Nieuw lid: E. ]. Rhiner 8218 So New Ham shire Ave Los 
Angeles 44, Calif U.S.A. 

Bedankt: J. C. Smits Den Haag. 

POSTZEGELVERENIGING „ROOSENDAAL", Secr.: H. J. 
Loesberg, Heuvellaan 21, Roosendaal (N.B.) 

Op Woensdag 15 Februari hield onze vereniging haar jaarver
gadering in de Lunchroom van de heer Lockefeer, Markt 7. 

Het afwerken der zeer uitgebreide agenda had een vlot verloop. 
De volgens rooster aftredende bestuursleden werden herkozen. 
De gratis verloting, waarvoor, ook door enkele leden, fraaie 

zegels waren geschonken, verhoogde de reeds geanimeerde stem
ming. 

Hoewel de opkomst boven verwachting was, kon dit nog beter 
zijn geweest. 

De wegblijvers hebben veel gemist. Besloten werd op 15 Maart 
a.s. een ruilavond te houden waar elke liefhebber vrije toegang 
heeft. 

„POSTZEGELVEREENIGING „SANTPOORT" TE SANT
POORT. Secr. J. F. H. Kupker, Kluyskenslaan 9, Santpoort (St.) 

Speciale ruil, veiling en kienavond op Vrijdag 24 Maart 1950, 
om 8 uur. 1. Kienpartij. 2. Ruil en handel. 3. Veiling. 

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

Jeugdbijeenkomsten op 10 en 24 Maart 1950 van 18.30 tot 20 
uur. Leider de heer D. Schut Jr., Kerkweg 132 te Santpoort. 

Nieuwe leden: H. C. Köhler, Korte Kleverlaan 20, Bloemen
daal. 

Bedankt per 1 Maart: 9. Chr. A. Sabel. 
Candidaatleden: F. H. Dijk, Oranje Nassaulaan 89, Overveen — 

C. van Heyst, Hoofdstraat 58, Santpoort. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
ZAANSCHE ZEGELZOEKERS". Secr. N . J. Steijn, Bosjesstraat 8, 
Koog aan de Zaan. 

Vergadering op Vrijdag 24 Maart des avonds 8 uur in „de 
Nieuwe Karseboom" te Zaandam. Gelegenheid tot fietsenstalling 
in de Garage Schoen, achter de Hema. 

Agenda: 1. Opening; 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken c.q. 
mededelingen. 4. Ledenballotage. 5. Rondvraag. 6. Veiling. 7. 
Verloting. 

De prijzen van de jaarvergadering zijn inmiddels aan alle leden 
verzonden. 

Nieuw lid: 89 H. A. Keijzer, Hzn. C 121, Ankeveen. 
Bedankt: 71 D. Tel — 209 v. d. Does en 248 v. d. Berg. 

NEDERL. PHILATELISTISCHE VEREENIGING „DE VER
ZAMELAAR" TE BUSSUM. Secr.: R. van Spengen, Vondellaan 
10, Bussum. 

Opnieuw als lid ingeschreven: 131 G. S. van Voorst — 358 
J. Schrikker. 

Bedankt: 29 J. Vlaanderen — 67 E. Brunt — 79 A. Klarenbeek 
— 93 Ph. Diener — 144 A. J. Smeets — 189 C. Tjebbes — 323 
J. Veerman — 362 I. L. Knol. 

Mededeling: Van alle zijden bereiken ons klachten omtrent het 
rondzendverkeer in verband met de kwaliteit der inzendingen. Het 
bestuur doet daarom een dringend beroep op alle leden. Gaat Uw 
doubletten nog eens goed na; zo moeilijk zal het toch niet zijn 
enkele boekjes met goede zegels te vullen. Ook de veilingmeester 
verwacht gaarne meer en betere kavels. 

PHIL. VEREENIGING „ZUIDLIMBURG", TE MAASTRICHT. 
Secr.: Jos. J. Peters, OrIeansplein 12b. Maastricht. 

Overleden: 26 M. Meertens. 
Candidaatlid: Hub. Jos. Goessens, Scharnerweg 64, Maastricht. 
Bijeenkomsten: Maandag 3 April om 8 uur beurs en Maandag 

17 April om 8 uur vergadering, beide in CaféRestaurant „In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

PHILATELISTENVEREENIGING „GRONINGEN", TE GRO

NINGEN. Secr. W. H. de Jonge, Paterswoldseweg 42a, Groningen. 
Royementen wegens wanbetaling: 104 B. Kruit, Boerendiep, 

Stadskanaal — 304 J. B. Stronkhorst, Kam. Onnesstraat la, Gro
ningen ■— 347 Henk J. Gort, Star Numanstraat 42b, Groningen. 

Candidaatlid: F. Scholtens, Noorderdwarsstraat 12, Groningen. 
Vergadering: Maandag 27 Maart in „Suisse", Groningen. 
Contributie: Vóór 1 April te voldoen per giro 552363 ten name 

van Penningm. Philatelisten Ver. „Groningen". Na 1 April wordt 
over de verschuldigde ƒ 6,— beschikt vermeerderd met ƒ 0,25 
incassokosten. 
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A[g)\7[i^irg[^ïïD[is 
Door een voordelig contract met de nieuwe drukker van het 

Maandblad is het mogelijk met ingang van het a.s. April-nummer 
de advertentie-prijzen aanzienlijk te verlagen en deze als volgt vast 
te stellen. 

1/1 pag. ƒ 100— 1/2 pag. ƒ 5 5 — 
1/3 pag. „ 4 0 — 1/4 pag. „ 32 — 
1/6 pag. „ 22,50 1/8 pag. „ 18 — 
1/9 pag. „ 1 7 — 1/12 pag. „ 13,50 
1/16 pag. „ 11,— 1/18 pag. „ 10,— 

De prijs der z.g. „Kleine advertenties" wordt ƒ 2,50 per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 5, 7% en 

10 "/o reductie, behalve op „kleine advertenties". 
De verhoging der prijs met 25 "/o voor een vaste plaats op de 

achterpagina blijft gehandhaafd. 
Door een andere drukmethode bij de nieuwe drukker moet aan 

de uiterste termijn van het inzenden der advertentie-teksten op de 
Ie der maand, waarin het Maandblad verschijnt, strikt de hand 
worden gehouden, zodat de mogelijkheid bestaat, dat advertentie
teksten, welke na dat tijdstip worden ontvangen, niet meer opge
nomen kunnen worden. Ook is het van belang, dat de tekst getypt 
wordt ingezonden. 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
HILVERSUM - Surinamelaon 3t - TeUf. 4323 - Giro 1700 
AMSTiRDAM - N.Z. Voorburgwal 151 (bij do Poleisstraat) - Telef. 47103 

H E T A D R E S v o o r : A L UW phil. aankopen, levering 
van ALLE NIEUWE UITGAVEN, in abonnement of op 
ppijslijsten (die op aanvraag gratis worden toege
zonden), ALLE U.P.U. UITGAVEN enz. 

Z ich tzend ingen van elk gewenst land worden tegen 
opgave van referenties toegezonden. 

Al le thans b e s t a a n d e Pos tzege l -a lbums leverbaar . 
Juist o n t v a n g e n : SCHWANEBERGER DUITSLAND AL

BUM 1950, waarin opgenomen alle zegels van Duits
land, Staten, voorm. koloniën, Danzig, Saargebied, 
Gen.-Gouv. Bohemen-Moravië, Stadposten Duitsland 
enz., een pracht album in schroefband, houtvrij papier, 
prijs f 27.—. MICHEL EUROPA cat 1950 f 12.75; 
MICHEL DUITSLAND SPEC. cat. f 3.60. 

Schri j f t U heden nog naar ons kantoor in H i l versum, 
of loopt U eens aan in ons f i l iaa l te Ams te rdam. 

Boeiden Waar U iets aan heeft! 
CATALOCI: 

Junior catalogus NEDERLAND en O.G. 1950 
YVERT wereld catalogus 1950, 2 delen 
ZUMSTEIN Europa catalogus 1950 
PRINET België Catalogus 1950 
SCOTT, Amerikaanse wereld catalogus, 2 delen 
SCOT, U.S.A. cataloque specialized, 1950 (600 biz. 
een catalogus waar U vele jaren plezier van heeft 
MICHEL Europa catalogus 1950 
MICHEL Duitsland catalogus 
STANLEY GIBBONS catalogus Europa 1950 
STANLEY GIBBONS King George VI cat. 1950 
SANABRIA's AIRPOST CATALOQUE, '50 Editie, 
geheel herzien en bijgewerkt, prijs pl.m. 
D U I T L A N D SPECIAAL CATALOGUS, uitgave 
Michel 1950 

VOOR vw B I B I ^ I O T H E : E K : 
Mr. G. W. A. de Veer: „De poststukken v. Ned." 
A. Ungeheuer: „Etude sur la Première Emission des 
Timbres Poste du Grand Duché de Luxembourg 
1852—1859 
„U.S.A. Postage stamps illustrated and identified" 
„A description of U.S.A. post, stamps 1847—1947" 
„Stamps and Post of the Anglo-Egyptian Sudan" 
Max Ton: „Wie alte Marken kunstvoll repariert 
und gefälscht werden" 
P. Hamiltan: „Britsh stamps" 
Fr. J. Meville: „Postage stamps in the making" 
„Medicine & Science in postage stamps" 
L. N. & M. Williams: „Stamps of Fame" 
Max G. Johl: „The United States commemorative 
stamps of the 20th Century" 2 delen kunstdruk 
John N. Luff: „U.S.A. Postmasters' Provisionals" 
Fr. Sebastian: „350 Jahre Post T H U R N & TAXIS" 
Sieger: LIECHTENSTEIN, Handbuch & Kat. '43 
A.B.C, der Philatelie, Illustriertes Hand- und 
Wörterbuch 
John Easton: „Britisch Postage stamp design" 
L. G. BROOKMAN: ;,The 19th Cent, Postage 
Stamps of the U.S.A. 2 delen 
P O R T O EXTRA 

Emmasingel 9 — GRONINGEN. 

' 0,75 
12,85 
9,25 
1,50 

31,80 

15,90 
12,50 
3,15 

1 0 , -
2,45 

2 2 , -

3,50 

3,50 

„ 2,50 
„ 3,75 
„ 2,50 
„ 7,35 

„ 3,20 
„ 8,35 
„ 1 2 , -
„ 5,25 
„ 8,35 

„ 45,50 
„ 9,75 
„ 9 , -
„ 5,40 

„ 7 , -
„ 1 6 , -

„ 45,50 

Z I C H T Z E N D I N G E N V A N 
Nederland en O.G. 
Alle landen van Europa 
Engelse Koloniën 
Franse Koloniën 
Noord en Zuid-Amerika 
Azië 

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd. 

G . S T U R M S P O S T Z E G E L H A N D E L 
P O t S X B I J S 7 4 7 . A i V l S T B R D A i V l L C C ) 
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l i l De nieuwste serie uit SURINAME: III 
* 

op fraaie first day-cover, rechtstreeks vanuit Paramaribo aan Uw eigen 
adres verzonden, met waarschijnlijk speciaal-stempel, als U nü bestelt, 

Deze first-day-covers zijn een uitgave van het Radio-Therapeutisch 
Instituut te Paramarilfo en zi jn u i tgevoerd in twee -k leu rend ruk . 

Afbeelding; Wilhelm Röntgen, 

Prijs, mét postfrisse serie ingesloten tl. 9.70 
Prijs, zonden postfrisse serie fj. 5.50 

Bestellingen, met gelijktijdige betaling, te richten aan: 

C H . H E I R M A N , POSTBUS I, HÜLST, Ziii. GIRO 303458. 
Verschijndatunn den serie vermoedelijk 30 April (Koninginnedag) 
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SGHOORLSE 
POSTZEGELHANDEL 

C. M. WINDER 

Zendt ons eens Uw MANCOLIJST 
W e leveren alles op zictit 
tegen z e e r billijke prijs 

uitsluifend Europa en Ned . Overz. Geb . 

Alle Europa nieuwtjes tegen zeer con
currerende prijs. Ook op abonnement 

PEETERS Postzegelhandel 
V. Welderenstraat 27 - Nijmegen 
Telefoon 245S9 

ALLE PHIL BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost en Zuid-
Nederlandse verzamelaar. 

VEILEN. 
Als U Uw bezit wilt laten veilen 
geven wij U gaarne gratis advies-

19 Ce VdCing. 
4 Ziffingen: 19-20 April a.s. 

te 's-GRAVENHAGE 
Zeldzame proeven Neder land en O . G e b . 
1 7 0 kavels Nederland 1852 in luxe kwaliteit 
Verzameling Nederland en O . G e b . 

Kwalifeit verzameling 
EuropOf Engeland en Koloniën 
o.a. O U D DUITSE STATEN, bi jna complee t 
in luxe kv/aliteit, O U D ZWITSERLAND, enz. 

J. K. RIETDIJK 
DEN HAAG Lange Poten tSo 
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Eindelijk, ja 'eindelijk, kunnen wij aan de 
wens van alle verzamelaars voldoen. Er is een 

U.P.U. ALBUM 
En wat voor een U. P, U. Album! 
Het is tot ons genoegen een pracht uitgave ge

worden, die voldoet aan de hoogstgestelde eisen: 
Geheel compleet, voor ieder zegel is een vakje waarin de 
waardeaanduiding 
3talig (Nederlands, Frans en Engels), dus ook geschikt 
voor Uw buitenlandse relaties 
Ruime opzet: Wereld 70 bladzijden 

Europa 18 bladzijden 
Geheel kunstleren band met in gouden diepdruk letters: 

,,Union Postale Uniüerselle" 
• Ronde hoeken 
• Vooroorlogse papierkwaliteiten 
• Inhoudsopgave 
• Voorwoord over de betekenis der U.P.U. 
• Fraai titelblad met tekening van het U.P.U.monument te Bern 
• Prijs in verhouding tot het aantal bladen en de luxe kwaliteit 

fantastisch laag 
• Zelfde afmetingen en band als de landenalbums van het 

Internationaal Uitgeversbedrijf te Amsterdam, zodat het een 
geheel vormt met de albums die U misschien reeds in Uw 
bezit heeft. 

4 Edities: 
1. De gehele Wereld, in geheel kunstleren bruine schroefband op houtvrij papier I l ^ . O U 

2. De gehele Wereld, in geheel kunstleren blauwe klemband op houtvrij papier I i 4 . 0 U 
3. De gehele Wereld, in geheel kunstleren blauwe klemband op ivoorkarton «  ^ 

Luxe Uitgave! I u\). 

4. Europa compleet, in geheel kunstleren bruine schroefband op houtvrij papier I l,u\J 

VERKRIJGBAAR in 
i edere bonafide 
postzegelhandel (U 
kunt het dus bij Uw 
vaste leverancier 
bestellen) 

Waar niet verkrijgbaar wende men zich tot de uitgever: 
Porto steeds extra 

DEN HAAG 
Giro 493606 

S. RIETVELD 
LAAN VAN MEERDERVOORT 360  POSTBUS 19 

Telefoon 394314  Bankier: Ned. Handel Mij. 
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Bundelwaar.„ Kilogoed I 
van Nederland en Buitenland te koop gevraagd. Alléén wij zijn het hiervoor aange
wezen adres! Vraagt nog heden de zojuist verschenen inkooplijst, welke U geheel gratis 
wordt toegezonden. Ook het goedkoopste goedje nemen wij in elke hoeveelheid af! 

Koninginneweg 61, Amsterdam 
Tel«f. 2700é H . F I O R A N I , POSTZEGELGROOTHANDEL, 

ALLES ONGEBRUIKT 
Nederland VUegp. 7 ƒ 1,25, Indië opdr. In
donesia 15 c. t/m ƒ 1,— 8 St. ƒ 3,—; Suriname 
183/86 ƒ 1,30; 190/93 ƒ 1,20; 210/13, 245/46 
ƒ 1,50. Vliegpost 1/7 ƒ 4,— ; België 488/95 
ƒ 3,75; 496/503 ƒ 3,75; 532/37 ƒ 3,— ; 556/67 
ƒ 2,50; 573/82 ƒ 0,90; 593/601 ƒ 1,50; 615/22 
ƒ 1,— ; 625/30 ƒ 1,40; 647/52 ƒ 1,50; 653/60 
ƒ 1,15; 661/69 ƒ 2,50; 701/09 ƒ 2,— ; Duits
land 640/51 ƒ 4,75; 667 ƒ 1,50; 670 ƒ 3,— ; 
671 ƒ 1,50; 672 ƒ 1,50; Gen. Gouv. 136 
ƒ 1 0 ,  . 
LEVERING AAN ONBEK. TEGEN VOOR 
UITBETALING op GIRO 198391. Porti extra 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Voorstraat 110 - Utrecht 

CURACAO. Alles prima kwaliteit 
Jubileum en Kroning 1948 ongebr. ƒ 1,40 
Weldadigheid 1948 „ 4,50 
450 jaar Curasao „ 0,90 
U.P.U. „ 1,15 
Luchtp. Krijgsgevangenen „ 25,— 

Julian?. „ 14,50 
Cur. helpt Ned. & Oost „ 15,— 

Spec. Cat. '50 Ned. & O.G. fr. per post 1,60 
Yvert Cat. '50 franco per po«t 13,30 

Betaling met bestelling of onder rembours. 
Orders beneden ƒ 10,— porti extra. 
Offerte ser. Ned. & O.G. op aanvraag. 

Neder landscke Postzeéel l iandel 
A. M. N. VAN DEN BROEKE 

N.Z.Voorburgwal316, Giro 165298, AmsterdamC 

Indonesië: laatste Nederl. uitgifte 
Tempelserie 15 s t/m 1 rupiah (10 st.) ƒ 4,75 

2 rupiah t / m 25 rupiah (5 st.) „ 58,— 
Curajao — Ned. Antillen: 
1948 Hartz No. 185 t / m 195 „ 10,80 
1948 Kind No. 200 t / m 205 „ 4,75 
Suriname: 
1945 Hulpzegels No. 210 t / m 213 „ 1,45 
1947 Lepra (2 postz. & 2 luchtp.) „ 3,95 
1948 Hartz No. 249 t /m271 „ 13,50 
Luchtpost 
1941 Engl, druk No. 20 t / m 22 „ 15,75 
Alles postfris. Betaling met bestelling of onder 
rembours. Beneden ƒ 10,— porti extra. 
Ook vele andere series voordelig leverbaa.. 

Postzegelhandel W. F. HEIMANN 
Parnas9usw»g 24 huis ■ AmslerdamZuid  Postgiro 5124i1 

Bussumse Postzegelhandel 
KAPELSTRAAT 15 
W. H. EECEN 
Telefoon 6288 - Giro 451627 

Zichtzendingen: 
Speciaal Ned. en Gew., eerste emissie, Jap. bez., 
Scandinavië, Zwitserland, Amerika, Duitse, Franse 
en Eng. Kol., luchtpost, enz. enz., tevens voor 
verenigingen. Alle merken albums. 
AANBIEDING : 
Frankrijk No. 9 Luxe ex. ƒ 60,— 
IJsland nieuw Luchtp. 300 Mk. „ 5,50 
Denemarken nieuw Frederic IX 
60 ore „ 0,45 
75 ore „ 0,55 
Idem postfaerge 50 ore 1 kr. „ 1,15 
Nieuw Finland 8, 9, 10, 12, 15, 20 Mk. „ 1,15 
U.P.U. 
Zweden „ 1,10 
Denemaiken „ 0,32 
IJsland „ 1,10 
en hiervoor de U.P.U.albums: 
Schroefband „ 12,50 
Klemband „ 14,50 
Ivoorkarton „ 20, 

Te koop gevraagd 
Losse zomer en kindzegels gebruikt, kilo

waar, massagoed, verzamelingen, partijen 

POSTZEGELHANDEL 
G. y. d. EIJNDE 

Merelstraat 25, UTRECHT Giro 498361 
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BOB GEVRAAGD op een hoeveelheid 
Series Kinderzegels 1941 
Legioenzcgels van 7)4. en 12Vi 
Series Volksdienstzegels 

Alles ongestempeld 
Brieven letter A.J.Ä., Advert. Bureau 
A. J. ALBACn, Eokin 24, Amsterdam 

Verschenen 

Europa supplement 
op het Excelsioralbum, aantal bladen 185 

Prijs f. 18." 
Ook voor de div. Europ. landen los verkrijgbaar 

POSTZEGELHANDEL 
MARIA WESTERHUIS 

HUIDEHSTRAAT 13 ■ AMSTERDAM-C. 
Pottgiro 230730 Telef. 31319 

wm

Z I C H X Z B N D I N G E N 
NEDERLAND EN O.G. 
EUROPA 
ENGELSE KOLONIEN 
FRANSE KOLONIEN 
ZUIDAMERIKA 
OVERZEE 

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

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

Postzegelhandel 
VAN DUYN & VERHAGE. 

Berkelselaan 92 Rot te rdam Telef. 48209 
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©Vil^ PË i® Cilïair ÏÏYIPi BCî iDMil̂  I©li^Pi^ WAÏÏil^lMlil^l^ fi^iïï 
©TOMK W^f door D. HILLE RIS LAMBERS 

Bij het vinden van een exemplaar van bovengenoemd zegel, ge
meld in het Maandblad van December 1949 was de eerste vraag: 
hoe kan dat? Twee mogelijkheden stonden open. Om de een of 
andere reden kon tijdens het drukken van de zegels met watermerk 
te Haarlem een vel zonder watermerk zijn gebruikt. Of bij het 
overdrukken in Indië konden voor het overdrukken vellen uit oude 
voorraad zijn gebruikt, waarbij vellen van de oplagen A-E zonder 
watermerk. Vervalsing lijkt uitgesloten, daar de zegels met opdruk 
aanmerkelijk lager genoteerd staan dan die zonder opdruk, terwijl 
het al of niet aanwezig zijn van een watermerk bij het gekochte 
zegel geen rol speelde in de prijs. 

De Firma Enschede kon zonder het zegel te beschadigen geen 
watermerk vinden. Daarop werd aan het Hoofdbestuur van P.T.T. 
te Bandoeng geschreven of het de herkomst kon opgeven van de 
in 1947 overdrukte vellen van het Kreisler-type. Het antwoord, 
bij penne van de heer M. de Jong, bevestigde wat reeds vroeger 
in ons Maandblad is bericht, n.1. dat de 1947 opdrukken op het 
type Kreisler zijn aangebracht op na de Jap. Bezetting uit Neder
land ontvangen p.artijen zegels. Maar de heer de Jong gaf tevens 
het adres van de heer P. A. J. Elsman, de toenmalige Beheerder 
der Post- en Zegelwaarden, en ried aan die om verdere inlichtin
gen te vragen. 

De heer Elsman verschafte zeer bereidwillig inlichtingen, die 

VEETEELT, VLEESEXPORT EN KAASPRODUCTIE. 
In de meeste Europese landen voorziet de veestapel in de be

hoeften van de bevolking. Zeer nijpend was het vleesgebrek tijdens 
de laatste oorlog en daarna. Er zijn centra op de wereld, waar zich 
uitgestrekte weidegronden bevinden, waarop honderd duizenden 
stuks vee weiden, wier vlees voor export bestemd is. Van de 
Zuid-Amerikaanse Staten neemt Argentinië de eerste plaats in als 
rundvleesexporterend land. Australië en N.-Zealand exporteren 
rund- en schapenvlees, Chicago is een centrum van varkensslach
terijen. 

In de buurt van de weidegronden hebben zich belanrijke export-

Het verpakken van vleesconserven. Bevriezingsinstallatie. 

Vee. 

voor deze en dergelijke kwesties van groot belang zijn. De moge
lijkheid van verdere verrassingen met deze uitgifte blijkt geenszins 
uitgesloten. Laten we de heer Elsman zelf aan het woord: 

„Tijdens de Japanse bezetting moesten alle frankeerzegels met 
de beeltenis van H.M. de Koningin aan de Beheerder te Bandoeng 
worden ingeleverd, e.e.a.v.z. betreft de Javakantoren. Bij de 
weder in gebruikneming van het Magazijn na de Jap. bezetting 
werden deze zegels in hoofdzaak nog aangetrcffen. Voor het 
maken van de overdrukken is zoveel mogelijk van de uit Nederland 
toegezonden c.q. nog aangetroffen onbeschadigde pakken gebruik 
gemaakt. Daar de voorraad van 80 et. van het Kreislertype echter 
gering was, is het niet uitgesloten, dat voor het overdrukken ook 
nog van een of meer niet van watermerk cirkeltjes voorziene vellen 
is gebruik gemaakt, te meer, daar nogal eens een vel mislukte. 
Het was nl. de bedoeling er 300.000 te drukken, doch konden er 
in totaal slechts 284.750 stuks worden verkregen". 

Blijkens het oplaagcijfer zijn zelfs halve vellen overdrukt, 
althans afgeleverd. Nu de aandacht op het bestaan van dit zegel 
is gevestigd, zullen er wel meer worden gevonden, maar uit de 
inlichtingen van de heer Elsman blijkt wel, dat het in ieder geval 
een zeer zeldzaam zegel is. Dus, verzamelaars, op jacht ! Exem
plaren met een der oplaagletters A t /E in de velrand zijn beslist 
zonder watermerk. 

I slachterijen met de daartoe behorende conserveerfabrieken en be-
I vriezingsinstallaties gevestigd. Het vlees wordt deels ingeblikt, 

deels in bevroren toestand uitgevoerd. Op een postzegel van N.-
Zcaland is een afdeling van een exportslachterij afgebeeld, op 
verschillende postzegels der gehele wereld is vee afgebeeld, een 
bevriezingsinstallatie komt voor op de serie 1932 van Argentinië. 

Met de veeteelt hangt de productie van kaas samen. Een ge
woon soort kaas wordt in Zwitserland gemaakt, in de zomer op 
de „Alm" (de hooggelegen weiden waar het vee in de voorzomer 

heen gaat en tot ± 1 5 September blijft), fijnere kaassoorten wor
den in de zuivelfabrieken in het Emmenthal (Emmenthalerkaas) en 
in Gruyère (gruyèrekaas) gemaakt. 

Kaasproductie. 

Het kaasmaken is afgebeeld op een Zwitserse postzegel van 5 
-f 5 c. 1946. 

IHlÄlf!OPiiLSiP^©Piy)CirilüJI, DlilLIFSïï©IFIFiiüWOiNli!JIDI^©. ©iLDIDIi^PySiri^fli, i i ^ ^ . 
©IP P>©Sirili©ilS door M. J. VAN HEERDT-KOLFF 
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PiE liGiUS \̂ AIî  Dl Î IEiP©iiiLflî  door A. J. UYLEN. 

Nadat we in de vorige artikeltjes de uitgiften op Java onder de 
loupe genomen hebben, krijgen we thans de uitgiften op Sumatra 

Deze bestonden vooral in het begin uit legio opdrukken, waar
van we de voornaamste onderstaand opnemen. Over het algemeen 
zullen niet alle zegels opgenomen worden, waarop deze opdrukken 
voorkomen, daar dit niet goed mogelijk is, a. omdat nog lang 
niet alle bekend zijn; b. omdat dan waarschijnlijk een geheel num
mer van het maandblad alleen hieraan gewijd zou moeten worden. 

In de begintijd werden gebruikt: Jap. zegels of Ind. zegels met 
Jap. opdruk, afgestempeld met stempels met Jap. lettertekens, 
daarna nog dezelfde zegels, terwijl de stempels weer latijnse letter
tekens kregen, en diverse stempels ook de woordjes Rep. Indonesia 
droegen, en daarna de „mengfrankeringen", n.1. Jap. zegels zonder 
opdrukken en idem met Rep. opdrukken. 

Wij beginnen dan met de uitgiften van: 
I. 1. Medan. Als eenvourigste „opdruk" is het doorhalen van 

de tekens Dai Nippon enz. van de zegels met Jap. opdruk te 
beschouwen, al of niet vergezeld van een of andere Rep. Ind. 
opdruk. 

2. Vervolgens de opdruk in grote cirkel Indonesia P T T . 
Deze, zowel als voor de volgende opdruk komen voor op 

originele Jap. zegels, als Jap. opdrukken op Ind. zegels en op de 
„plaatjesserie". 

m m 1» 

3. Opdruk Indonesia PTT in kleine cirkeL 
4. Rep. Indonesia, 1634 a 17 mm lang, dit stempel bestaat nog 

in twee iets van elkaar afwijkende uitvoeringen. Ook deze opdruk 
komt op alle mogelijke zegels voor. 

5. Rep. Indonesia, 24% mm lang, op alle mogelijke zegels. 
6. Indonesia, 22 ram langn, cursief, op alle mogelijke zegels. 
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De opdrukjes 2 tot en met 6 komen ook in vele kleuren voor, 
zwart, rood, groen, violet, kopstaand, diagonaal, diagonaal kop-
staand enz. Vanzelfsprekend ook dubbele opdrukken. De zegels 
waarop deze voorkomen zijn: a. De Jap. Straitsopdrukken, (ook 
Pahang, Johore enz.), zegels van het Jap. moederland, Ind. zegels 

zonder opdruk (Karbouw, dansers. Kreisler, Konijnenburg enz.) 
idem met Jap. opdrukken, (Atjeh, Djambi, Sum. Oostkust enz) 
en (de definitieve Sumatraserie). Ook komen „welwillendheid" 
opdrukken voor op Austr. en Engelse zegels. Toch zijn al deze 
zegels voor frankering in deze gebieden gebruikt, natuurlijk niet 
de Eng. en Austr. zegels, zoals uit vele echt gelopen stukken blijkt. 

II. 1. Padang. Hier is de bekende Repoebelik opdruk ont
staan, alleen bekend op de 10 et. Konijnenburg, al of niet voorzien 

Ü^MÉÉL 

van diverse Jap. opdrukken. 
2. Dezelfde opdruk komt ook voor met lijntjes, en werd aan

gebracht op zegels met de Sumatra T opdruk, de lijntjes dienden 
om de tekens Dai Nippon enz. door te slaan. Zoals uit de afge
beelde strip van vijf exemplaren blijkt, kwamen deze lijntjes zowel 
horizontaal als verticaal voor, in hetzelfde zetsel (meest linkse 
zegel horizontaal, overigen verticaal). 

Toch werd hier niet streng de hand aan gehouden, zegels met 
Sum. T-opdruk kregen ook de opdruk zonder lijntjes, zoals uit het 
zegel met ORIopdruk blijkt, (zie hierna bij 4). 

3. Hierna (1946) verscheen een eenregelig opdruk REP. IND. 
l?ng 16 mm, welke weer op alle mogelijke zegels werd aange
bracht. 

rt^tFrrrt m* * w« 

4. Nadat in 1947hier ook het ORIgeld werd ingevoerd (ORI 
IS Oeang (geld) Repoeblik Indonesi?), werden alle voorhanden 
zegels nog eens met deze opdruk voorzien, ook deze opdruk is 
weer in meerdere kleuren, en dubbelopdrukken komen voor. 
Meerdere opdrukstempeltjes waren ;n gebruik. 

Au« 
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III. 1. Palembang. Als eerste opdruk verscheen hier R I in 
kastje, opdrukkleur lichtrood of lichtpaars, twee stempeltjes in 
gebruik, een met kastje van SK x 8% de ander 8% x lO^l. De 
afdrukken van deze stempels lenen zich zeer slecht voor cliché
img, daar de stempels meestal licht en/of verminkt op het zegel 
staan. 

R FP 
2. Spoedig kwam het tweede opdrukstempel TivnONFSTA ' " 

kastje, violet, afmeting 10,5 x 20 mm.. 
3. Vervolgens het derde stempel dat zeer lang in gebruik is 

geweest, zodat de latere opdrukken meer op een vlek lijken als 
op een opdruk. Het bestond uit T)r)]sjpcTA in kastje, afmeting 
lOK X 17K mm. Hiervan zijn ook twee stempeltjes in gebruik 
geweeest. De normale kleur van dit stempel was violet en de 
opdruk slecht, later zijn „welwillendheid"opdrukken vervaardigd 
in zwarte en andere kleuren, meestal veel netter uitgevoerd. 

^ Pili« I gi l <■ ■■«<||||| |ii FMi|;«^^iiiiiuiiiiii 

4. Na de totale uitnutting van dit stempel, is kort in gebruik 
geweest de opdruk R I zonder kastje. Officieel mocht dit stempel 
slechts gebruikt worden voor de 10 et. Konijnenburg met Sum. 
T opdruk en de 30 et. plaatjesserie; is echter later uit „welwil
lendheid" op vele andere zegels gebruikt. 

P T T 
5. Als laatste opdruk krijgen we hier het TWÜT in cirkelop

drukje, diameter lOK mm. Ook deze opdruk komt v?eer voor op 
alle mogelijke zegels, zowel post als plakzegels. 

De politionele actie van 1947 maakte een einde aan de opdruk
ken van Palembang. De ORIopdrukken waren reeds op het post
kantoor aanwezig, om uitgegeven te worden, zodra ook in Palem
bang het Rep. geld in omloop zou worden gebracht. Tot die 
datum was de Jap. gulden nog steeds geldig. 

IV. 1. De Lampongs. Het eerste stempeltje (1946) bestond uit 
P T T 
INDONESIA zonder kastje, meest aangebracht op de plaatjesserie 
van Sumatra., dit werd opgevolgd in de loop van 1946 door 
opdruk: 

2. P T T 
INDONESIA in kastje afmeting 13 x 24% mm, meestal dia

gonaal op de zegels aangebracht. 

V. 1. Benkoelen. Opdruk: ^ N D O N E S I A '"■ '^*"^^' *^'" ^ ^ 
X 16 m m . 

VI. 1. Uit JDjambi zou de volgende opdruk komen 
RFPOFT^T TK 
INDONESIA ^°'^''^'^ kastje, afm. 15}^ x 4% mm; komt voor op 
plaatjesserie Sumatra (behalve 10 en 20 ct.; hiervoor de 10 et. 
Konijnenburg met Sum. T en de 20 et. Kreisler idem). Gebruikt 
met leesbare stempels echter nog niet gezien. 

Vervolgens komen nog enkele opdrukken, waarvan de plaats 
van herkomst mij niet bekend is en wel de nevenstaande opdruk: 
Rep. 
Indonesia diagonaal op de 20 sen plaatjesserie, kleur opdruk 
zwart. 

Ook de volgende opdruk, waarbij alle Jap. lettertekens keurig 
m rood zijn doorgehaald, op de plaatjesserie 10 sen. Stempel is 
BANG SI API API. 
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Vervolgens de opdrukjes op de 5 et. danser REP. IND. in 
kastje afm. 27% x W^i, over twee zegels, en idem afm. 16 x 5J^ 
mm. over een zegel; kleur in beide gevallen rood. 

Dan volgt nog het kleine opdrukje IND op de plaatjesserie, al 
of niet met doorhaling van de Jap. lettertekens. 

sm<^^y* !^E 

Het postkantoor te Pakanbaroe gebruikte in 1946 de opdruk 
N R I in zwart en violet. Hiermede zijn bekend in violet. Jap. 
zegels 1 sen bruin, 4 sen groen (Tojo) en 5 sen violetrood (Tojo) 
beide laatste opdruk zwart, 5 sen ook violet. Plaatjesserie 1, 3, 
5 sen. Kolff 5 et. cijfer, Kreisler Sum. mach. T 20 ct. idem 
Konijnenburg 30, Fl. 1,—, 2,—. Konijnenburg zwart X en grote 
zwarte letters 50 ct., violet X en kleine violette letters 60 ct., 
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alleen grote zwarte letters 80 et. Ook de 10 et. Konijnenburg 
met mach. T opdr. en de tweeregelige normale opdruk: 
REPOEBLIK INDONESIA zonder lijntje 3 werd hier gebruikt. 

• 5:a:i«i; 
Dan krijgen we nog de zwarte balopdrukken op type Konijnen

burg, o.a. gebruikt in Kisaran, 10 en 15 et. bekend. Ook bestaan 
nog balopdrukken waarin uitgespaard de letters N.R.I. o.a. op 
10 en 50 sen plaatjesserie, o.a. gebruikt in Langsa. 

Wij willen niet eindigen zonder nog een aardig stempeltje „Pos 
Tentaria" te vermelden, dit betekent veldpost, en werd o.a. ge
bruikt door de Republikeinse marine. 

Hoewel wij zeker zijn niet alle opdrukken van Sumatra behan
deld te hebben (er zullen nog wel ergens kantoorhouders met 
initiatief geweest zijn) geloven we toch wel dat de hoofdsoorten 
hiermede behandeld zijn, zodat we nu over kunnen gaan tot een 
overzicht van de meer definitieve, machinale, opdrukken van 
Sumatra en de zegels welke daar gedrukt zijn. De hierboven be
handelde opdrukken waren, met uitzondering van de Padang 1 
en 2, alle handstempeltjes. 

Als eerste van de machinale opdrukken komt de alombekende 
40 sen op 2 et. karbouw, dik cijfer, kleine dunne letter, ook 
kopstaand voor. 

Daarna volgt een complete serie van dergelijke opdrukken in 
de volgende waarden: 15 sen op 5 et. danser. Deze komt ook voor 
op zelfde zegel met Billitonopdruk, met Atjehopdruk en met Dai 
Nippon in kastje opdruk. 

20 sen op 3J^ karbouw, ook met Atjehopdruk. 
30 sen op 1 et. karbouw, ook met Dai Nippon in kastjeopdruk. 
40 sen op 2 et. karbouw, dun cijfer, grote letters, dit in afwij 

king met de eerste opdruk. Ook met Djambiopdruk. 
50 sen op 173^ et. Konijnenburg met Sum. T opdruk. Bestaat 

ook met dubbele opdruk: Repoeblik Indonesia en met diverse 
dikten en afstanden van de balken. 

60 sen op 2J4 et. karbouw, ook met IPL opdruk en met Dai 
Nippon in kastje. 

80 sen op 3 et. karbouw. 
1 Roepiah op 10 et. Konijnenburg type I; bestaat ook op Konij

nenburg type I met Sum. T opdruk, idem zonder Rep. Ind. en 
met dubbele Ind. opdruk. 

Deze uitgifte werd- vervaardigd te Siantar. 

Vervolgens krijgen wij de opdruk die plakzegels in postzegels 
transformeerde. Deze werden 12 Mei 1947 in Palembang uitge
geven. Dit is een nooduitgifte in verband met de portiverhogingen 
welke werden doorgevoerd. De opdruk is aangebracht op niet 
geheel gereed gekomen vellen van Jap. plakzegels en vertoont vele 
opdrukfoutjes, zoals het ontbreken van punten in de waardeaan-
duidingen, punten i.p.v. komma's, afwijkende cijfertypen enz. enz. 
De oplagen zouden slechts klein geweest zijn, n.l.: 

ƒ 0,50 2000 stuks, 
„ 2,— 2000 stuks, 
ƒ 1,— 5000 stuks, 
„ 2,50 5000 stuks. 

De rode kleur verloopt zeer onregelmatig over het vel, zodat 
op het zelfde vel zowel lichtrose als steenrode zegels voorkomen. 
Ook de perforatie heeft wel iets te wensen overgelaten, zodat 
zegels met ongetande zijden voorkomen. 

Vervolgens komt de Fonds Kemerdekaan uitgifte, met de bijbe
horende 40 sen Soekarno rood. 

' l |» i> '> f i 

Deze zegels werden met toeslag uitgegeven: 
5 sen (plus 25 sen) groen. 

15 sen (plus 35 sen) rood. 
40 sen (plus 60 sen) oranje. 
40 sen (plus 60 sen) rood, Soekarno. 
De laatste bestaat op dun wit papier, vellen van 100 stuks, en 

op dik grauw papier, vellen van 50 stuks. 
De eerste drie waarden verschenen spoedig in andere kleuren, 

wederom met zelfde toeslagen: 
5 (plus 25) sen blauw. 

15 (plus 35) sen leiblauw. 
40 (plus 60) sen rood, welke laatste waarde weer werd opge

volgd door de 
40 (plus 60) sen bruinviolet. 
Voor normale frankering zonder toeslag verscheen dezelfde serie 

zonder Inschrift, dus met blanco bovenkastje: 
5 sen blauw 

15 sen leiblauw. 
40 sen bruinviolet, terwijl als „tussenmaatregel" nog verscheen 

de 
40 sen rood, waarbij de woorden Fonds Kemerdekaan door een 

zwarte balkopdruk waren doorgehaald. 
Als aanvullingswaarden verschenen hierna de: 

2 sen rood 
2 sen bruin 
3 sen rood 
3 sen groen 
3 sen blauw 

afbeelding als de 5 sen. 

15 sen groen 
15 sen rood 
40 sen blauw. 
Door de steeds stijgende porti moesten hogere waarden vervaar

digd worden die door middel van opdrukken verkregen werden, 
eerst op het 40 sen zegel met afbeelding van Soekarno. De oude 
Waarde werd doorgehaald door twee balken, die op de verschillende 
waarden verschillende afstanden hebben. De cijfertypes waren 
zelfs bij dezelfde waarde verschillend, en punten of komma's in de 
waardeaanduidingen kwamen al of niet voor. Er bestaan de vol
gende opdrukken: 50 sen, ƒ 1,—, ƒ 1,50, ƒ 2,50, ƒ 3,50, ƒ 5,—. 

Ook de Fonds Kemerdekaanserie werd vlijtig overdrukt, de 
oude waarde werd door middel van een gestyleerd blokje afgedekt, 
dit blokje komt in alle vier mogelijke standen voor. 

Inschrift Fonds Kemerdekaan doorgehaald door één zwarte 
balk: 
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30 sen op 40 sen rood. 
Idem door twee balken: 
50 sen op 40 sen rood. 
ƒ 1,— op 40 sen rood. 
„ 1,50 op 40 sen rood. 
„ 2,50 op 40 sen rood. 
Op de zegels zonder Inschrift komen de volgende opdrukken 

voor: 
1 sen op 15 sen blauw, opdruk rood. 
5 sen op 3 sen blauw, opdruk rood. 

10 sen op 15 sen rood. 
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50 sen op 3 sen rood. 
50 sen op 5 sen blauw. 
50 sen op 15 sen rood. 
ƒ 1,— op 5 sen blauw. 
ƒ 1,50 op 5 sen blauw. 
1 Roepiah op 40 sen bruin. 
1,50 Roepiah op 5 sen groen. 
2 Roepiah op 5 sen blauw. 
Verder verschenen nog de Luchtpost (Pos Udara) opdrukjes: 
10 Roepiah op 40 sen rood met Inschrift. 
20 Roepiah op 5 sen blauw zonder Inschrift. 
Ook bestaan nog sterk afwijkende afdrukken, groot cijfertype 

7 mm hoog, terwijl oude waarde door effen blokje, geen lijnteke
ning, is afgedekt; op zegel zonder Inschrift Fonds Kemerdekaan: 

10 sen op 15 sen zwartblauw. 
20 sen op 15 sen zwartblauw. 
30 sen op 15 sen zwartblauw. 

100 sen op 20 sen op 15 sen zwartblauw. 
ƒ 2,50 op 15 sen zwartblauw. 
Hierbij komen dubbelopdrukken enz. voor. 

Pos ü4ara 

20 
Rp. 

J 
Opdrukjes BPKPP, een handstempeltje dat op drie waarden der 

Fonds Kemerdekaanserie werd geplaatst De zegels werden verkocht 
met een toeslag van het tienvoudige der normale waarde, deze 
toeslag kwam ten goede aan de slachtoffers van Palembang. Op
druk betekent Badan Penolong Korban Paristiwa Palembang. (Hulp 
voor slachtoffers Palembang). 

5 sen blauw. 
15 sen leiblauw. 
40 sen bruinviolet. 

Vervolgens komen we aan de ORI opdrukjes. Deze komen op 
nagenoeg alle bovengenoemde Fonds Kemerdekeaanzegels, met en 
zonder Inschrift voor, en op de Jap. plaatjesserie, en op originele 
Jap. zegels, ook op Ind. zegels reeds voorzien van Jap. en/of Rep. 
opdrukken. • Deze opdrukjes werden op de voorhanden zegels ge
plaatst na invoering van het Rep. geld, i.p.v. de JAP. gulden. 

Vervolgens verwijzen we naar het onder de Rubriek O.G. delen 
en Unie opgenomen artikel over de laatste Repoeblikeinse serie. 

Met dit en de voorgaande artikelen hebben wij U in vogel
vlucht een idee gegeven van de Repoeblikeinse zegeluitgiften in de 
afgelopen woelige jaren, die op postzegelgebied hun weerspiegeling 
gevonden hebben. 

Voor lezers, die zich verder in dit gebied willen verdiepen raden 
we de mededelingen aan van „Dai Nippon in onze Oost" (Ir. 
Kuiper, Burg. Gulcherlaan 45, Hilversum) en het orgaan van de 
Alg. Ver. van Philatelisten in Indonesië (J. F. Uit de Bos, Vios
laan 6, Batavia C.) waarin regelmatig bijzonderheden over deze 
zegels worden gepubliceerd. 
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Wanneer ik U de vraag stel, welke als kop boven dit artikel 
is vermeld, dan zal ik zeker de kans lopen, dat vele Uwer zullen 
antwoorden: „Nooit van gehoord !" 

Zo dit het geval is, wil ik U het volgende vertellen. SHUNA 
is een eilandje van ongeveer 10 vierkante kilometer en is gelegen 
voor de westkust van Schotland tegenover het graafschap Argyll. 
Het behoort in eigendom aan de Viscountess Selby. De bevolking 
bestaat uit ongeveer een dozijn families. De voor dit eilandje be
stemde post loopt over het hulppostkantoor Arduaine, dat op het 
vaste land van Schotland is gelegen en het dichtst bij gelegen 
plaatsje is. Deze postverbinding geschiedt als regel door iemand 
van het personeel van genoemde Viscountess en wordt per motor
boot verricht. De uitgaande post wordt naar het kantoor te 
Arduaine gebracht en de voor het eiland bestemde post wordt 
mede teruggegeven, zodat dus de feitelijke postdienst te Arduaine 
beginj of eindigt. Dit is dus anders als het geval is met de post 
van en voor sommige andere eilanden b.v. de kanaaleilanden Guern
sey en Jersey, die hun eigen postkantoor hebben. 

De firma Whitfield King en Co. te Ipswich heeft omtrent 
deze Shunapost nadere informaties ingewonnen, omdat in de 
laatste tijd zegels opdoken met de naam van dat eiland en de 
waardeaanduiding 2 d. Deze zegels vertonen in het middenstuk 
een kaartje van het eiland. Uit de ingewonnen informaties bleek, 
dat de post, zoals boven gezegd, gewoonlijk wel over een daartoe 
aangewezen persoon van het eiland loopt, maar zulks is niet ver
plichtend en er wordt ook wel post door andere personen over 
gebracht. Dit nu was aanleiding om de z.g. „officiële" post welke 
het eiland verliet van bovenvermeld zegel te voorzien en af te 
stempelen, zulks met het oog op 'eventuele klachten van zoek 
raken e.d. Genoemde firma bracht daarop naar voren, dat dit 
niet bewees dat er van een officiële postzegel sprake was. Het 
antwoord dat hierop van de postagent werd ontvangen is wel 
heel tekenend voor de huidige honger naar zegels welke vele 
Philatelisten schijnt bevangen te hebben. Hij schreef n.1. „Ik dank 
U voor Uw brief van 18 Januari. U heeft gelijk, wanneer U be
weert, dat het zegel geen vooruitbetaling van port is, maar 
ofschoon dit bekend is aan de verzamelaars is er een aanmerkelijke 
vraag naar, zowel vanuit Engeland als het buitenland." 

Genoemde firma schrijft terecht onder haar mededeling: „Het 
komt ons voor dat verder commentaar overbodig is." En hierbij 
sluiten wij ons gaarne aan. 
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m Î Î̂ Ä îL îOIAIflPilî  door G. J. PEELEN 

Toen de Duitsers in '40 bij hun succesvolle Blitz in het Westen, 
als eerste halte op hun „vaarplan" naar Engeland, de Kanaaleilan
den bezetten, kon men daar nog wel even verder met de voorraad 
Engelse zegels. We «.preken gemakshalve meestal van Guernsey en 
Jersey, maar bij Guernsey behoren eveneens een aantal kleinere 
eilanden: Aldcrney, Herm, Jethou en Sarke, terwijl bij Jersey 
geteld worden de eilandengroepen: Les Boeuffins, les Dirouilles, 
les Ecrehos en les Minquiers. 

Daar waren op het moment van de invasie de Engelse herden
kingszegels in koers, ter herinnering aan het eeuwfeest van de 
postzegel, naast de gewone George VI uitgave. Maar eind Decem
ber raakten de 1 d zegels uitgeput in Guernsey. 

Op 24 December 1940 verscheen in een tweetal plaatselijke 
bladen, de „Guernsey Evening Press" en „the Star" de volgende 
aankondiging van de Postmaster H. C. Chapell: 

„Het hoofdkantoor deelt mede, dat verdere verstrekking van 
1 d postzegels momenteel onmogelijk is, en dat tot nadere aan
kondiging voor penny-post (drukwerk, etc.) gebruik gemaakt mag 
worden, van een half zegel van 2 d, mits de verdeling in twee 
helften plaats vindt, door een diagonale snede. 

De halvering op deze wijze dient zorgvuldig te geschieden en 
correspondentie, gefrankeerd met op andere wijze gehalveerde 
zegels zal met Strafport belast worden. 

Dec. 24, 1940. w.g. H. C. CHAPELL, 
Fungerend postmaster. 

Zoals U ziet, werd er geen beperking gegeven van de soort 2 d. 
zegels, welke aldus gehalveerd mochten worden. 

In de practijk kwam dat weliswaar neer op de herdenkingszegel 
van 1940 (Yvert nr. 230) en de 2 d. George VI van 1937 (Yvert 
nr. 212) maar het was geoorloofd ook oudere 2 d. uitgaven aldus 
te bewerken. En het is gebeurd ook, want ook de 2 d. George V, 
1934, no. 190, en die van 1912 (nr. 142) worden genoteerd en 
aangeboden (respectievelijk voor £ 8 en £ 7 !) 

Vanzelfsprekend hebben deze gehalveerde zegels alleen waarde, 
gebruikt op brief(stuk). Deze gehalveerde 2 d. zegels werden on
geldig verklaard met ingang van 22 Febr. 1941. 

Dit werd meegedeeld in de volgende officiële aankondiging van 
17 Febr. 1941. 

„Daar er van Donderdag 18 Febr., 's morgens 8 uur af, weer 
1 penny-postzegels verkrijgbaar zullen zijn op het hoofdpostkan
toor en alle erkende bijkantoren, zal de voorlopige regeling, waar
bij toegestaan werd voor penny-frankering diagonaal gehalveerde 
2 d. zegels te gebruiken, op Zaterdag 22 Febr. a.s. ophouden te 
bestaan. 

Guernsey, 17 Febr. 1941. w.g. H. C. CHAPELL. 
Fung, postmaster. 

Verzamelaars dienen er dus op toe te zien, dat hun briefstuk 
met een gehalveerd 2 d. zegel, een datum vertoont, liggend tussen 
27 Dec. 1940 en 22 Febr. 1941. Datumstempels daarnä wijzen op 
maakwerk ! 

Inderdaad kwam op 18 Febr. 1941 het eerste eigen zegel van 
1 penny voor Guernsey uit, een simpel boekdrukzegeltje, verzorgd 
door de Guernsey Press, op wit papier zonder watermerk, door
stoken, naar een ontwerp van een plaatselijk tekenaar Edward 
Vandin. 

Het had heel wat voeten in aarde, voor men zover was ! Toen 
men uit nood zijn toevlucht moest nemen tot de gehalveerde twee 
d. zegels, bekroop de Engelsen de vrees, dat ze door de Duitsers 
getracteerd zouden worden op zegels van Duitse makelij met 
Hitlerportret of hakenkruis of een plompe overdruk, zoals in 
Polen ! Daarom verzocht men onmiddellijk om toestemming van 
de bezetters, tot het uitgeven van eigen zegels. Dit werd na veel 
conferenties toegestaan, met enkele strenge restricties. Geen ver
melding van Engeland, of afbeelding van of verwijzing naar de 
koning. 

Ten slotte kwam men overeen dat alleen de naam van het 
eiland, de waarde, en het wapen op het ontwerp mochten voor
komen. Verder niets. Het ontwerp voor de 1 d. rood, werd goed
gekeurd, maar wat de Duitsers niet wisten, was dat het wapen 
schild met de drie luipaarden het persoonlijk zegel van de koning 

is, zoals het ook op de koninklijke standaard voorkomt, en dat 
het alleen na — langs ondergrondse weg verkregen — toestem
ming van de koning voor het eiland gebruikt werd. 

Op 17 April 1941 verscheen ook de 54 p. groen van Guernsey. 
Jersey volgde het voorbeeld van Guernsey. Daar verscheen op 1 
April '41 de 1 p. rood, eveneens in boekdruk, door de „Jersey 
Evening Post" verzorgd, doch deze zegels zijn ontworpen door 
Majoor b.d. N. V. L. Rybot (de vermelding in Michel is onjuist !) 

Deze ouwe Engelse vechtjas vond het grapje van het koninklijk 
wapen nog niet genoeg, maar hij bedacht nog iets anders, om zijn 
haat tegen de bezetters te luchten. 

Hij voorzag de 4 hoeken van zijn cirkelrandversiering van een 
A. 

Insiders wisten al gauw wat hij met deze 4 A's bedoelde, n.l. 
Ad Avernum Adolph Atrox oftewel: loop naar de hel, bloeddor
stige Adolf ! 

Op het yi d. zegel groen (van 29 Jan. '42) breidde hij zijn ver
wensing nog wat uit. Hij plaatste nu bovenaan 2 A's, en beneden 
2 B's wat bedoelde: Atroicious Adolph, en Bloody Benito. Ook 
de tweede as-partner krijgt dus zijn zegenwens mee ! 

De bijgevoegde schetsen zullen het terugvinden van deze letters 
vergemakkelijken, die, gelukkig voor de vinnige majoor, door de 
Duitsers nooit ontdekt zijn ! 
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Jersey liet het bij deze 2 waarden van de wapenserie, en experi
menteerde ook minder met de papiersoorten dan Guernsey. 

Het laatste eiland kreeg er nog een derde waarde bij, de 2 ^ d. 
ultramarijn (1944) maar heeft ook verschillende uitvoerjngen door 
telkens bij herdrukken andere papiersoorten te gebruiken. De dr"uk 
is steeds te herkennen aan de drukkersvermelding, in de velrand 
onder nr. 57 en 58. 

Men ziet dan bijv. staan (zie onze afb.): Guernsey Press Co., 5 
X 120 M/2/42, wat betekent: 5e oplage, 120.000 stuks, Februari 
1942. 

Voor de eerste oplage van de 1 d. rood van Guernsey werd de 
hele beschikbare voorraad dun papier opgebruikt. Dit is van de 
soorten zonder watermerk de lastigste. 

Voor de volgende drukken werd een stugger papiersoort ge
bruikt, harder en dikker. 

Met de oplagen veranderde ook de kleur telkens een kleine 
nuance, zodat we kennen: 

% d. bleekgroen, donkergroen en olijfgroen. 
1 d. karmijn en 1 d. steenrood. 
De belangrijkste en zeldzaamste variëteit biedt het in 1942 ver

schenen tweetal met watermerk, op blauwachtig papier, % d. op 
11 Maart, 1 d. op 7 April. Men gebruikte voor deze oplage Frans 

Banknoot papier met het waterwerk Arma in 
slingers. Dit bracht de kleine plaatselijke druk
kers veel misère, bij het gommen van het papier. 
Verscheidene proeven werden zonder succes ge
nomen, het papier absorbeerde de gom, en gaf 
het een blauwachtige kleur mee. Na veel 

mislukkingen, slaagde men er in een dun laagje gom aan te bren
gen, en men nam de ongewenste blauwe papierverkleuring in 
vredesnaam maar voor lief. Er was zoveel papier bij de proeven 
verloren gegaan, en bij de oplaag viel zoveel uitschot uit, dat de 
zeer kleine, ten slotte min of meer geslaagde oplage na tien 
dagen geheel uitgeput was. 

Deze in Michel en Zumstein apart genummerde editie is daarom 
volstrekt te laag genoteerd. Het is een moeilijk te verwerven twee
tal geworden. 2oals reeds vermeld, kwam in 1944 nog een derde 
waarde, de 2K p voor Guernsey uit. In totaal djis 5 zegels ! 

In Jersey was de papiervoorraad van de Evening Post wat gun
stiger, al zijn ook daar de nodige variëteiten. 

De Yi p. verscheen eerst op grauw, later op wit papier. 
De 1 p. op hetzelfde grauwe papier, en later op gecoucheerd 

papier. Michel is er volkomen naast door deze laatste soort lager 
te waarderen. 

De werkelijkheid is juist omgekeerd. De „chalky paper variety" 
zoals de Engelsen deze oplage noemen, was zeer klein, en veel 
moeilijker te vinden. 

Op alle na Augustus 1942 verschenen drukken van de 1 d. 
vindt men tengevolge van een defectje op de plaat een wit cirkel
tje tussen de waardeaangifte en het wapen. 

Ook bij Jersey zijn dezelfde kleurafwijkingen te melden als bij 
Guernsey, tengevolge van de voor iedere oplage nieuw aange
maakte inkt. 

In 1943 komt er een 6tal nieuwe zegels uit voor Jersey, land
schapstekeningen, van de hand van de plaatselijke kunstschilder 
Edmund Blampied. Ook deze serie werd in boekdruk uitgevoerd, 
echter door de Franse staatsdrukkerij „Postes Télégraphes et Te
lephones", Paris. Dus ook hier is Michel weer abuis. Deze serie 
is getand 1334

Op de 3 d. (het verzamelen van zee
wier) kan ook deze Engelse kunstenaar 
het niet nalaten uiting te geven aan 
zijn nationalistische gevoelens. Als een 
kwasi onschuldige vierrand rondom de 
waarde (3 d.) tekent hij duidelijk zicht
baar de letters G. R., George Rex ! ! 

(Zie tekening). 
November 1944 werden deze zegels 

der Kanaaleilanden voor het laatst 
verkocht. De bevrijding was gekomen, 
en de platen werden vernietigd. De 
noodzegels werden door de Britse rege
ring erkend, als Engelse uitgaven, en 
Instructies werden gegeven, deze in alle 
delen van het Imperium als wettige 
frankering te accepteren. 

Maar dat niet alleen, beide postmeesters: Oscar Mourant van 
Jersey en H. C. Chapell van Guernsey maakten uit erkenning voor 
hun houding, promotie. Ze werden alle twee hoofdpostmaster, 
terwijl koning George zijn bijzondere waardering tot uitdrukking 
bracht door hen de O.B.E. onderscheiding te verlenen (order of 
the British Empire). 

Deze grote waardering kwam ook tot uitdrukking door de uit
gifte van de z.g. bestrijdingsserie van de Kanaaleilanden, (vooral 
omdat Engeland wars is van allerlei herdenkingsuitgaven), een 
serie, die in 1948 slechts op de Kanaaleilanden uitgegeven werd, 
ofschoon in heel Engeland voor frankering geldig, en ten onrechte 
onder Engeland gecatalogiseerd (Yvert 239/240) '■') Het motief de 
wiervissers, werd overgenomen van de 3 d. Jersey. Al met al een 
interessant gebied voor een kleine (en dus voor iedere beurs be
reikbare) specialisatie. '■''■') 

•"'") Vermoedelijk is de heer Peelen hier niet geheel juist. In ons 
blad van Juli 1948 blz. 108 werd naar aanleiding van berichten uit 
Engelse bladen medegedeeld, dat deze zegels ook op een 8tal hoofd
postkantoren van grote steden (o.a. Londen) verkrijgbaar zijn 
geweest. 

""•■■■) Dit artikel was reeds door de Peelen geschreven en bij de 
redactie ingezonden toen het Februarinummer van het Belgische 
blad „Het Postzegel" verscheen, waarm van de hand van de hoofd
redacteur H. de Meulenaere een aardig artikeltje over deze zegels 
was opgenomen. 

Hierin wordt verwezen naar een aantal studies over deze zegels, 
opgenomen in Ernest Baker's: Stamps of the Chennel Island (Pollet 
Street 43 St. Peter Port, Guernsey; prijs 2/6) welk werkje ons 
helaas onbekend is. (Red.) 

i ) i OI^P©INIiSDSCIHIi AlFSÏÏIEIMIIPi 
door H. J. H, van STRIELAND 

Op de j.1. plaats gehad hebbende tentoonstelling te Amsterdarii 
is mij van verschillende kanten gevraagd geworden om mijn ge 
dachtengang bij de opzet mijner verzameling, alsmede het resul
taat van mijn onderzoek betreffende de afstempelingen der Indo
nesische zegels gedurende de Japanse bezettingsperiode, ofschoon 
dit resultaat reeds in het kort aan het einde van de inzending te 
lezen was, eens op papier te stellen en wel speciaal ten behoeve 
van de verschillende soorten van verzamelaars. Nu zal de ene 
verzamelaar zich meer aangetrokken gevoelen tot de afstempe
lingen en de ander meer tot de postzegels in het algemeen, waarbij 
deze laatsten zich dan tot richtsnoer zullen nemen het bekende 
boek „Dai Nippon in ZuidOost Azië" van de heren N. F. Hede
man & R. Boekema te 'sGravenhage (verder in dit artikel afge
kort tot D. N. A. en H. 8c B.) 

En hierin schuilt nu juist voor rnij de grote moeilijkheid om 
aan de gestelde vragen te voldoen, omdat ik opbouwend en geen 

afbrekend werk wens te leveren, al staat mijn mening heel dikwijls 
lijnrecht tegenover die van de heren H. en B. Het is echter een 
onmogelijkheid om de afstempelingen te bespreken zonder daarbij 
de opdrukken te betrekken en men heeft op de tentoonstelling 
reeds kunnen constateren, dat ik bij de opzet mijner verzameling, 
vooruitlopende op hetgeen de afstempelingen mij leerden, mijn 
eigen weg gevolgd heb. Of deze weg de juiste is, zal de toekomst 
moeten bewijzen, nadat er meer over de bezettingsperiode bekend 
zal zijn geworden. 

Oorspronkelijk heb ik bij de opzet mijner verzameling het 
D.N.A. gevolgd, doch tengevolge van steeds weer terugkerende 
tegenstrijdigheden ben ik daarmede niet kunnen doorgaan, en ben 
ik er tenslotte toe overgegaan plaats voor plaats te verzamelen, 
om zodoende te kunnen uitmaken welke „kastjes" en welke ge
kleurde ankers tot bepaalde plaatsen resp. Residentiën behoren, 
terwijl ik wat Borneo en de Grote Oost betreft mij tot richtsnoer 
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heb genomen de gegevens door het bestuur van het toenmalig nog 
Nederlands-Indische Postwezen, zoals deze gepubliceerd zijn in het 
Orgaan van de Indische Vereniging van postzegelverzamelaars. 
Deze gegevens, die evenals die van het D.N.A. natuurlijk hoofd
zakelijk berusten op inlichtingen van nog in leven gebleven oud 
personeel, zijn uiterst sober en terughoudend, maar laten juist 
daardoor een veel grotere vrijheid om een eigen weg te bewan
delen, dan wanneer men besloten heeft een bepaalde leidraad in 
casu dus het D.N.A. te volgen. Diegenen die de verschillende 
inzendingen te Amsterdam bekeken hebben, zal het dan ook 
dadelijk opgevallen zijn, dat de opbouw van mijn verzameling 
totaal verschilde van die der andere inzenders. 

Alvorens over te gaan tot een bespreking der afstempelingen, 
dienen derhalve eerst enige tot dusverre geldende inzichten gerec
tificeerd te worden, waarbij ik dus vooruit zal moeten lopen op 
hetgeen later de stempels zullen leren. 

Wat Sumatra betreft is dan in de allereerste plaats te consta
teren, dat dit eiland niet in een oostelijk en een westelijk gedeelte 
dient gesplitst te worden, doch in een noordelijk en zuidelijk deel, 
waarbij de scheidingslijn loopt van de Westkust even boven Aier-
bangis langs de Tapanoeli grens practisch in één rechte lijn naar 
de Oostkust tot even boven Bagansiapiapi, daarbij dus de Residentie 
Sumatra's Oostkust in tweeën delende. 

Tot dusverre gold steeds dat tot het oostelijk deel behoorde: 
Atjeh, Sumatra's Oostkust en Tapanoeli (welke afdeling geheel aan 
de Westkust ligt), terwijl tot het westelijk deel behoorden: niet 
alleen de westelijke en zuidelijke afdelingen, maar bovendien Bang-
ka en Billiton. De Residentie Riouw werd onder Malakka inge
deeld. Deze indeling is niet alleen hoogst onlogisch, maar ook 
onjuist, want het zuidelijk deel van de afdeling Sumatras Oostkust 
en de op Sumatra liggende Onderhorigheden van Riouw, behoren 
niet tot een oostelijk, maar tot een zuidelijk deel, zoals de afstem
pelingen zullen laten zien. Nu wordt de zaak niet alleen logisch 
(Bangka en Billiton vallen logischer wijze onder het Zuiden) 
maar de Sumatra afstempelingen worden begrijpelijk en tevens 
zullen de Dai Nippon tekens in de verschillende kastjes een groot 
gedeelte van hun chaotisch karakter verliezen. 

In mijn verzameling wordt dus Sumatra verdeeld in een noord 
en in een zuid gedeelte, waarbij tot het Noorden behoren: 

Atjeh 
Tapanoeli en van 
Sumatia's Oostkust alleen het noordelijk deel boven Bagan

siapiapi. 
Tot het zuidelijk deel behoren dan: 
Sumatra's Westkust 
Benkoelen 
Lampongs 
Palembang 
Djambi 
Riouw's Onderhorigheden 
Sumatra's Oostkust, het zuidelijk deel 
Bangka en 
Billiton. 
De eilanden van de Residentie Riouw werden postaal onder 

Malakka ingedeeld. Van Tandjong-Balei (Karimoen) bezit ik het 
gebruikelijke Malakka-stempel (in mijn schema no. 11), doch de 
afstempeling geeft duidelijk aan KARIMOEN. 

Wat Borneo betreft heb ik een veranderde volgorde van de 
ankers moeten nemen, omdat de afstempelingen laten zien, dat 
de ankers volgens D.N.A. 

Bldz. 103 No. 1 werden gebruikt van Jan. 1943 tot Febr. 1945. 
Bid. 103 No. 2A werden gebruikt van Mei 1945 tot .Sept. 1945. 
Bid. No. 2B werden gebruikt van Maart 1945 tot Juni 1945. 
Bldz. 103 No. 3 werden gebruikt van Juni 1944 tot Sept. 1945. 
Bldz. 103 No. 5 (ten onrechte Samarinda anker genoemd) werd 

gebruikt van eind 1943 tot de overgave. 
Chronologisch komt derhalve vast te staan, dat: 
H. & B. anker No . 1 moet zijn zoals in mijn schema aange

geven No. 1. 
H. & B. anker No . 3 moet zijn zoals in mijn schema aange

geven No. 2. 
H. & B. anker No . 5 moet zijn zoals in mijn schema aange

geven No. 3. 
H. & B. anker No . 2A en 2B moet zijn zoals in mijn schema 

aangegeven 4A en 4B. 
Het door H. 8c B. opgevoerde anker No. 5, als zijnde een Sama

rinda anker, heb ik onder West-Borneo opgenomen. Dit anker, in 
mijn schema als No. 3 opgenomen, bezit ik echt gebruikt met 
afstempelingen van: Bengkajang (3 stuks), Pamangkat (8 stuks), 
Pontianak (4 stuks). Sambas 1 (stuk), en Singkawang (3 stuks). Alle 
plaatsen in het noordelijk deel vn West-Borneo. Op geen enkele 
plaats in het Samarinda district of in Oost of Zuid-Borneo ben 
ik dit anker tegengekomen. Op de tentoonstelling heb ik ge
constateerd, dat ook dit anker bij de andere inzenders alleen ge
bruikt voorkomt op plaatsen van West-Borneo (Pamangkat en 
Benkajang), zodat ik geredelijk mag aannemen, dat dit anker onder 
West-Borneo thuis hoort en niet onder Samarinda. Trouwens het 
bij dit anker behorende Dai-Nippon teken loopt, zoals bij alle 
West-Borneo ankers, van links naar rechts en had dus reeds een 
waarschuwing moeten zijn om het niet zonder verder onderzoek 
maar bij Oost-Borneo resp. Samarinda in te delen. 

Hieraan knoopt zich tevens de vraag vast „zijn er eigenlijk wel 
Samarinda ankers". Bij de eerste opzet van mijn verzameling is 
dit een van de redenen geweest, waarom ik van het H. & B. 
systeem ben afgestapt en verder mijn eigen weg gezocht heb. Ik 
heb nooit onderscheid kunnen vinden tussen de H. & B. ankers 
No. 4 (Bandjermassln) en Nos. 7 en 9 (Samarinda), misschien ook 
al daardoor, dat de opdrukken met rubberstempels zijn aangebracht 
en dientengevolge heel dikwijls eventueel bestaande kleine verschil
len geheel wegvallen. Doch toen ik plaats voor plaats verzamelde, 
bermerkte ik al heel gauw, dat ik type 4 even vaak in Samarinda 
tegenkwam als in Bandjermassln, terwijl de ankers 7 en 9 evenveel 
in Bandjermassln en alle andere plaatsen in Zuid-Borneo voor
komen als in Samarinda. 

Ik ben dan ook overtuigd, dat het door H. & B. opgevoerde 
anker No. 7 identiek is aan hun Bandjermassln anker No. 4, ter
wijl hun anker No. 9 een ondertype is van hun No. 7, dus ook 
een Bandjermassln anker. Voorts ben ik ervan overtuigd, dat hun 
anker No. 8 een „onder" type is van hun Makassar anker No. 11, 
hetwelk ik op verschillende plaatsen op Celebes terugvond en dus 
ook daarbij heb ingedeeld. 

Blijft dus over het Samarinda anker No. 6 (het z.g. vishaak) 
anker, dat ik inderdaad alleen in de onderafdeling Samarinda ge
vonden heb, maar dan alleen uitsluitend gebruikt in 1945. Ver
moedelijk hebben we hier dus te maken met een voor Noord Oost-
Borneo getroffen noodmaatregel, toen daar door de slechte over
zee-verbindingen de aanvoer van postzegels een tijd gestremd was. 
Het is toch niet aan te nemen, dat de Jap op het allerlaatste ge
deelte van de oorlog er nog toe overgegaan zou zijn in Samarinda 
installaties in te richten voor het drukken van postzegels. Merk
waardig is in dit verband ook, dat in de mededelingen van het 
Indische postwezen, waar steeds vermeld wordt te welker plaatse 
de _ opdrukken aangebracht werden, de plaats Samarinda niet ge
noemd wordt. Ik heb dit vishaak-anker in mijn schema dan ook 
onder Bandjermassln ingedeeld, waardoor ik althans een vereen
voudiging bereikt heb. 

In mijn schema vindt U dus onder „hoofdgroep" 5 de Zuid-
Borneo ankers. Deze hoofdgroep werd onderverdeeld in 6 onder
groepen, waaronder men de Samarinda ankers van H. &C B. terug
vindt. Hoofdgroep 6 geeft het H. & B. anker No. 6 weer, zodat 
deze nummers toevallig gelijk lopen. 

Onder hoofdgroep 7 (onderverdeeld in 5 groepen) komen de 
Makassar ankers voor, waaronder dus ook het H. &c B. anker 8 
(Samarinda). 

Hoofdgroep 8 onderverdeeld in 5 groepen stellen de Bali-ankers 
voor. 

Noch de Borneo noch de andere Grote Oost ankers zijn met 
bovenstaande groepenindeling volledig aangegeven. Er bestaan van 
deze ankers nog tientallen ondersoorten, die alle onderling zeer 
kleine verschillen aanwijzen, doch zou het een onmogelijkheid zijn 
deze alle op te sporen. Ik heb mij er dan ook uitsluitend toe 
bepaald alleen die ankers op te voeren, waarvan men de verschillen 
dadelijk op het oog zien kan, zonder dat men er allerhand meet
instrumenten bij te pas moet laten komen. 

Een fotocopie van de ankeropdrukken in de volgorde zoals ze 
door mij verzameld worden gaat hierbij, doch zal ik de verschillen 
in de ondergroepen bespreken, zodra de ankers aan de beurt zijn. 

Helaas leren ons de afstempelingen van de Grote Oost zonder 
Borneo niet veel, omdat op Celebes en de eilanden voor een groot 
gedeelte Jappen stempels gebruikt werden, die de datumbalk voor 
de plaatsnaam benutten en geen datum geven. 

(Wordt vervolgd). 
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L O N D O N INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION. 

Het 3e nummer (Winter 1949—-50) van het Magazine betreffende 
bovengenoemde tentoonstelling ligt voor ons. Het wordt al kort 
dag, want op 6 Mei a.s. moet alles gereed zijn en dat er wat te 
doen valt daarvan geven de diverse mededelingen wel blijk. Maar 
alles is keurig geregeld en ingedeeld. Dit magazine geeft bovendien 
een soort „gids" in de vorm van een aanduiding van verschillende 
inzendingen zoals die van de Posterijen, en die van de Engelse 
Koning, de „crème de la crème" zoals de schrijver van het artikel 
het uitdrukt. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal een souvenir-velletje 
worden uitgegeven zonder frankeerwaarde.. Op dit velletje is een 
5-tal van de eerste zegels van de 5 werelddelen, in de kleuren die 
het origineel zo goed mogelijk nabij komen, afgebeeld. Het zijn 
de 1 penny Engeland, zwart; van 1840; de 1 p. Sidney View, van 
1850; het Nova Scotia zegel van 1 shilling 1851; de 4 pence Kaap 
de Goede Hoop van 1853 en de 4 p. rose 1859 van Ceylon. De 
prijs van zulk een velletje zal 1 shilling bedragen H- 3 p. porto. 
Ook een speciale enveloppe, getekend bij de beroemde enveloppen-
makers John Dickinson en Co. zullen verkrijgbaar zijn en met 
eerste-dag-afstempeling + bedoeld velletje zal de prijs voor toe
zending per luchtpost 3/6 en per gewone post 2 / - bedragen. Het 
tentoonstellingspostkant, zal elke dag een ander stempel gebruiken. 

I.B.A.S.A. 
Wat deze letters betekenen ? Wel, Internationale Briefmarken 

Ausstellung Saarbrücken, en nu U het weet, is dat nog al gemak
kelijk. Daar het reizigersverkeer met Duitsland al belangrijk ge
makkelijker geworden is, is dus ook een reis daarheen al niet 
meer een vrome wens, maar kan een vervulde wens worden. De 
tentoonstelling wordt van 22 April tot 1 Mei a.s. gehouden in 
het Saarland-museum te Saarbrücken, St. Johanner-markt. Mocht 
l i nadere inlichtingen wensen wendt U dan tot de tentoonstel
lingssecretaris A. P. Janz, Bahnhofstr. 39. Dudweiler-Saar. 

ii®iii!^wiiî î ißia > mm%(^^mnm 
CATALOGO GALVEZ DEL CENTENARIO. ESPECIAL DE 

ESPANA 1850—1950. UITGAVE VAN M. GALVEZ, 
PRINCIPE 1, MADRID. PRIJS 25 PESETAS. 

In het formaat van onze Handelaarscatalogus ligt voor ons de 
bovengenoemde catalogus betreffende de zegels van Spanje. Deze 
op zeer dun papier gedrukte catalogus telt ongeveer 480 bladzijden. 
Reeds sedert 1898 beijvert de firma Galvez zich met de uitgifte 
van een catalogus betreffende de Spaanse post- en andere zegels 
en is de thans verschenen uitgifte de 24ste. Gezien het feit, dat 
het dit jaar 100 jaar geleden is dat de eerste Spaanse postzegel 
werd uitgegeven is deze catalogus een soort jubileumuitgave. 

De catalogus is in diverse hoofdstukken ingedeeld waarvan wel 
de voornaamste zijn: postzegels met 164 bladzijden. Luchtpost
zegels 25 blz., miniatuurvelletjes 5 blz., Barcelona-uitgiften 18 blz., 
plaatselijke en andere patriotische uitgiften 72 blz. De weldadig-
heldszegels en verplichte bijslagzegels welke gedurende de burger
oorlog hier verschenen omvatten niet minder dan 150 blz. Hierom
trent zal men tevergeefs elders inlichtingen of vermelding zoeken. 

MICHEL BRIEFMARKEN KATALOG 1950. 

In de bespreking van deze catalogus in ons vorig nummer op 
blz. 43, vermeldden wij dat we er niet de zegels in hadden aan
getroffen welke door de Poolse regering tijdens haar verblijf in 
Engeland waren uitgegeven. De heer Pönitz maakt ons er echter 
op attent, dat deze zegels wel degelijk staan vermeld en wel onder 
Polen, nos. 360/379 en 385. Inderdaad troffen we deze zegels hier 
aan, hoewel het zeker een strijdvraag zou kunnen zijn of zij wel 
daar thuis behoren en niet onder Polnische Post im Ausland. Maar 
deze vraag zullen we maar aan de politici overlaten; de catalogus 
is er niet meer of minder om. 

100 JAHRE OESTERREICHISCHE BRIEFMARKEN. 
In verband met het 100-jarig jubileum van de Oostenrijkse post

zegel zal het Oostenrijkse Post- en Telegraafbestuur een boek uit
geven waarin, naast de afbeeldingen in lichtdruk der postzegels van 
dit land, historische mededelingen worden opgenomen, welke tot 
nu toe vrijwel onbekend zijn. Het in 4 hoofdstukken verdeelde 
boek, dat een aanwinst zal zijn voor ieder liefhebber van de 
Oostenrijkse zegels — en die zijn er hier te lande velen — zal 
op 1 Juni a.s. verschijnen en verkrijgbaar zijn tegen de prijs van 
40 S.; een prijs welke voor zulk een werk als dit belooft te worden 
zeker niet te duur is. 

IPIäOJJS^ISÄÄ© 
2e EXTRA PRIJSVRAAG. 

Deze prijsvraag luidt: 
Welke zegels zijn aan de achterzijde bedrukt ? 
Bedoeld worden die zegels welke officieel met letters, cijfers, 

tekens of anderszins aan de rugzijde bedrukt zijn, zoals de zegels 
van Spanje en Koloniën met contrólecijfers. Echter telt Spanje en 
Koloniën niet mee in deze wedstrijd! Ook de zegels van Nieuw 
Zeeland met advertenties op de achterzijde vallen hier dus buiten. 
Met het zoeken naar andere kunt U de titel P 4 behalen ! 

Inzendingen vóór 1 Mei 1950 aan P. G. Melsert, Galvanistraat 
38, Den Haag. Op de envelop vermelden „Extra Prijsvraag". 

UITSLAG Ie EXTRA PRIJSVRAAG. 
De heer F. W. Ackermann, Groningen, bereikte in deze wed 

strijd het hoogste aantal driehoekige zegels, n.1. 319 en wordt dus 
bij deze plechtig benoemd tot P 4. Proficiat, heer Ackermann ! 

wayii^©(Ei^ 
Te iaat om nog in ons vorige nummer te worden vermeld ont

vingen we veilingcatalogi van de volgende veilinghouders: 
A. van Amelsvoort te Tilburg. Veiling op 28 Jan. j .1. ; 
J. K. Rietdijk te 's-Gravenhage. Veiling op 31 Jan. en 1 Febr.; 
De Nederlandsche Postzegelveiling te Amsterdam. Veiling op 

22, 24 en 25 Febr. j.1. 
Aangekondigd wordt: 
J. L. van Dieten te 's-Gravenhage. Veiling op 22 en 23 Maart ; 
R. Boekema te 's-Gravenhage. Veiling op 1 en 3 April a.s. 

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

betaling genomen. 

2C0 versch. 0.80, 500 2.00, 1000 5 00. 1500 
8.00, Ned. en Ovcrz. Geb. 200 &t. 3 2 j , i j o 
1.20, 100 0.50. (45) 

A. VAN CUIJK, 
Hagelkruisplein 6 — Tilburg 

Giro 47668. 

Echange nouveautés France c. 
Hollande faciale. 

L. CONSTANT 
24 Ploc« du Brcuil. LE PUY 

Wie kan ziekmilitair aan postzegels 
van Nederl. en O. G. voor zijn 
verz. helpen? Bij voorbaat vriendelijk 
dank. P. VAN SCHILD, Sanatorium 
Oranje Nassau Oord, Renkum. (49) 

Voor mijn SPECIAAL-VERZAMELIHG Dene
marken, Finland, Noorwegen en Zweden 
zoek ik v.n OUDERE nummers ot gehele 
collecties in prima kwali eit. Ook tinding-, 
kleur- en andere variaties, alsmede oudere 
emissies op gehele brief gewenst. Aanbiedin
gen onder no. $2 Bureau van dit Blad, 

U.S.A.-veriomeloar zoekt gebr. en 
ongebr. topnummers van dit land te 
koop en heeft vele doubletten w.o. 
ook zeer goede nrs af te geven. 
Brieven onder no. 48 Bur, v.d. blad. 

Particulier te Rotterdam birdt te 
koop tegen aann. bed verz. Yvert 
frs. 50000. Ned. en O.G. cat. 
f 800.—. Br. onder No. 54 Bureau 
van dit Blad. 

Te koop gevraagd: 
Zumstein catalogus 1949 en Michel 
catalogus 1949. Aanbiedingen aan 
W. FAAZEN, Robert Regoutstr. 9, 
Roermond. {55) 

Gevr. Postilempels 5 ets. 1891. Nos . 93 , 98, 
121, 136,138,141,147,148,150,176,18 j , 189, 
191, 192, 194, 2c6, 211, ZIJ, 233, 238, 24y, 
251, 256, 2 j8 , 2S9, 21 Emmen, 25 'sGraveland 

1172 5 ce «>. Nos. 142, 143, 145, 146, 
147, 148, i j o , ISÏ, 2Ï7 en 21 Emmea 

Brieven onder No. jo bureau v. d. blad 

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

C . J . H . T £ R RIET, Veenstr. 22, Enschede 
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wij bieden zichtzendingen aan van Europa. 
U.S.A., enz. De zegels zijn uiterst laag geprijsd, 
Voor kleine verenig, spec, condities. 

Corr. adres J. TOLSMA 
Giro 552088 - Heringastraat 2 - Leeuwarden 
Te koop of in roil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Russ. Levant, Russ. China, 
Ulcraiie, Azerbaldjan, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek coanectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCK.SEN, 
(191) Straatweg 61 b, Hil'egeriberg 

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. (46) 

GIBBONS 
King George VI f 2.45 
Europa f 10.— 
Simplified wereld f 10.— 
Uit voorraad leverbaar: 
Yvert, Zumstein e.a. catalogi 

YVERT ALBUM, 2 banden, 
„Benelux" incl. koloniën 
Luxe uitgaaf f 92.50 

SUTHERLAND'S 
Boeken Import 

Postbus 430 - Den Haag 

100.000 verschillende postzegels 
hebben wi j nief, doch onze sortering Is zo geweld ig, 
daf er zeker voor een leder waf bij is. 
Zowel de goedkopere als de duurdere soorten zijn 
In onze boekjes aanwezig. 

Zegels van N E D . en O.G. 

EUROPA 

ENG. KOL. 

AMERIKA 

Z . -AMERIKA, enz. 
Zendt even een aanvrage en U ontvangt P.O. wat U wenst. 

Rondzendverkeer H. OVERDUIN 
ROZENHAGENPLEIN 12 — HAARLEM 

I 

I 

1 APRIL (Zaterdag) 1 
des middags te 2 uur ' 

3 APRIL (Maandag) 
des middags te 1 uur 

3 3 ^ Postzegelveiling 
in Hotel P O M O N A te 's-Gravenhage 

Op de eerste zitting worden geveild: 
Engelse Koloniën, Albums, Restanten, 
Landencoliecties etc, ca. 400 kavels 

Op de tweede zitting worden geveild; 
Europa en Overzee, Nederland en O.G. 
ca. 540 kavels 

Catalogus gratis voor serieuze gegadigden, 

ixoelL 
JDOGKi oGKema 

i 

PRINSESTRAAT 5 8 - 6 0 , hoek Juffrouw Idastraat 
Telef. 110319 - 's-GRAVENHAGE - Postbus 

aat I £1 
MEBUS CATALOGUS 1950 
N E D E R L A N D E N Z I J N O V E R Z E E S E G E W E S T E N 

Compleet met alle typen en tandingen, foutdrukken, specimen, blokken, paren, 
oplaagcijfers, Landmailporten van Ned, Indië - Nieuw Guinea 
UiCeó met aexäetetde px^^zen - dn^aeefc 160 kohnwten CUUAÓ 

Deze catalogus verschijnt reeds vanaf 1920 :: Toegelicht met honderden clichés 
Versch i jn t in A p r i l PRIJS F l . — (port lo cent) 

CATALOGUS JAPANSE BEZETTING 
Verschijnt deze maand. Aan deze catalogus hebben vele vooraanstaande verzamelaars 
in Indonesië en hier te lande hun medewerking verleend 
Toegelicht met vele clichés PRIJS F 1.50 

J. MEBUS POSTZE6ELHANDEL 
N E S 3 5 (een minuut V. d. Dam) A M S T E R D A M 
T e l e f o o n 4 5 1 2 5 - 4 8 3 4 1 - P o s t g i r o 33045 

Geopend van 10 tot 6 uur Zaterdags tot 4 uur 

^ mF mi^^ 
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Verschenen: 
H*l Rode Kruis op postzegels prijs fr. f 1,34 
De opbrengst van dit werkje is bestemd voor 
het Rode ^ruïs . 

Eerder Verschenen: 
De Dierenwereld op Postzegels pr . f r . f 1.52 
Beroemde zeevaarders en ont
dekkingsreizigers op Postzegels » » f 0.86 
Canada op Postzetels „ „ i 1.72 
Letterkunde en Muziek op Postz. „ „ f 1.72 
De mens en zijn wereld op Postz. „ „ f 0.96 
Oranje en Nederland op Postz. „ „ f 2.34 
Best worden uitf;evoerd door de schrijfster. 
Mevr. M« J. van HeerdtKoiff Eemnesserweg 
9t, i o a r n , na oncv. van postwissel. (62a) 

Te koop g e v r a a g d 
RODE KRUISZEGELS 

Finland Yvert nrs. l é i—163 189—191 
Noorwegen Yyert nr. 308 
Portugal T. de franchise Yvert nrs. 2 4 ; 

Yv. nrs. 26—31; é j — 7 0 ; 71—7< 
.. ., »5—90; 9 5 ; 97—«02; 

Roemenië , , „ 649—653. 
RuandaUrundi : Yv. nrs. 150—153 

Alle zegels bij voorkeur ongebruikt 

Aanbiedingen onder no. 62 Bur. van dit blad 

RECLAME AANBIEDING 
Nederland ongebr. gebr. 
191 1,25 1,— 

86/89 Rolt 2,45 
67A Port tb 0,85 

Indonesië 
133 0,20 
337/44 2,50 
347/48 0,40 
349/50 0,40 
Antillen 

30 Luchtpost 0,65 
Liechtenstein Yvert '50 

78/81 6,— 
90/93 3,90 
94/107 42,— 

153 14,50 
158 5,50 
159/60 10,50 
161/66 14,30 
218 6,50 
222 13,— 
227 6,50 

1/6 Luchtpost 28,60 
7/8 „ 41,50 

Luxemburg 
300/05 8,50 
306/11 2,80 
312/21 5,20 
324/29 6,50 
Oostenrijk 
374/77 7,10 
437/40 4,60 
467/70 5,15 
477/80 19,50 

Zolang de voorraad strekt. 
Steeds 50 et. kosten. (61) 

e VRAAGT U DE GRATIS 
CIRCULAIRE OVER ONS 
PRIMA RONDZENDVER
KEER EENS AAN ? 

POSrZEGELHANDEL 

SUCCES j i 

LEEUWARDEN  POSTBUS 237 

J A P A N S E 
B E Z E T T I N G 

Grote Oostserie f. 9.— 
Jovoserie „ 6.50 
Sumatraserie ,, 8.— 
Malakkaserie „ IS.— 
Samen franco f. 37.50 

RENHIE HAAGSMA 
Oegstgeast Terweewag 92 Giro 336559 

(Ziet onze Februari aanbieding) 

VERZAMELAARS 111 
T E K O O P G E V R A A C D 

postfr. Nederl. en O.G. de No. i , 2, 3» 
6, 9, 10, 12, 17, 24, 16, 27. 28. 44, 4 j , 78. 
80, 2, 3, 6, 8, 9, I I , 12, I 3 . 14, I J , 2 . , 37, 
S3. 58, 68, 6 j . 74, 7V 76, 77, 78, 79, 80, 
254, 217, 262, 277, 278, 280, 281, 2«2, 283. 
2H, 286, 287, 288, 289, 344, 345, 346, 
»59. j6o, 361, 10, I I , 25, 19J, 193, 194, 
19$, 8, 9, IC, loa, I I , 12, 13, 15, 22a, 24, 
32i, 58, 64, 219 t 'm 243 267 t /m 271. 

Brieven onder No. 51 aan het Bureau van 
dit Blad. 

NEDERLAND 
Zeer goedkope aanbieding in ROLTANDING-ZEGELS. 

ALLE EXEMPLAREN ZIJN GEBRUIKT. 

1925 zonder watermerk 
No. 6 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
17 
18 

1926—27 
No. 19 

„ 20 
„ 21 
„ 22 
,. 23 
.. 25 
„ 26 
„ 27 
„ 29 
„ 30 
„ 31 

fl.g. 

fl.g. 
l.g. 

5 et. 
9 

10 
ny2 
15 
20 
25 
25 
30 
50 „ 
60 

met waterm, 
2 et. 
3 
4 
5 
6 

10 
15 
221^ 
30 
35 
40 

ƒ 

1928 vier zijdige Rolt. 
No. 33 

34 
% 

1 
2 ^ 
4 
5 
6 
7y, 

10 
123^ 
12K 
15 
15 
25 
50 
60 

et. ƒ 
„ 37 
„ 39 
„ 40 
,. 41 
. . 4 3 7J4 „ rood 
.. 45 
„ 46 123^ „ fl.g. 
.. 47 
,. 48 
„ 49 
.. 51 
„ 55 
„ 56 

Kind 1925 de zeldzaamste 
SERIE POSTFRIS 

Gelegenheidsprijs 
los in paren 

Ns, 71—73 ƒ 10,50 ƒ 21,50 

0,30 
0,22 
1 . 
0.25 
4,75 
0,35 
5 .  . 
8 , 
0,50 
1,15 
0,75 

0,08 
0,15 
0,14 
0,12 
0,20 
0,20 
0,35 
Ü,40 
0,55 
0,50 
3 , 

0,05 
0,05 
0,04 
0,08 
0,08 
0,10 
0,08 
0,24 
5,50 
0,25 
0,30 
0,20 
0,75 
3 , 
1,60 

fl.g. = flink gestemp. 

Kind 1926 Ns. 74—77 ƒ 6,50 
„ 1929 „ 82—85 2,25 
„ 1931 „ 90—93 4,— 
„ 1932 „ 94—97 3,25 

Alle ongestempelde Roltandin
gen geheel compleet leverbaar 
in losse ex. en in paren, de 
vierzijdige in blokken van 4 
prijzen op aanvraag. 

1946 Ns. 346—349 1, 2%, 5 
en 10 Gld. 4 st. ƒ 5,— 

10 Gulden 2,75 
1945 No. 526 1 G. fl.g. 0,20 

„ 527 2K G. flg. 1,20 
„ 528 5 G. fl.g. 1,50 
„ 529 10 G. fl.g. 2,25 

1870 Portzegels 
No. 1 5 et. ƒ 1,80 

2 10 „ 1,80 
17 3 „ 0,22 
18 , 4 „ 0,30 
20 6 ^ „ 4,75 
25 20 „ fl.g. 2 , 
25a 20 „ 2,50 
29=' 4 op 6K 0,40 
29a bloedr. 2,40 

„ 3 0 634 op 20 0,45 
1907 de Ruyter ongebr. gebr. 
No. 31 V2 et 0,65 0,80 

32 1 „ 0,12 0,12 
33 134 „ 0,20 0,20 
34 234 „ 0,40 0,40 
35 5 „ 0,15 0,08 
36 634 „ 0,45 0,45 
37 7y2 „ 0,30 0,30 
38 10 „ 0,20 0,15 
39 1234 ,. 2,50 2,50 
40 15 „ 1,20 1,— 
41 25 „ 1,50 1,10 
42 50 „ 9,— 8,50 
43 1 Gld. 12,50 12,50 

TYPE II 
No. 33a 134 et. 

„ 36a 6% „ 
„ 37b 7% „ 
„ 39a ny „ 

1912—1922 cijfer 
No. 50 4K et. 

„ 52 sy „ 
„ 53 7 „ 

1923 opdrukken 
No. 61—64 en 62 

„ 65—68 
„ 67a* T.Bêch( 
„ 67b 
„ 68a 
„ 68b 

1947—1948 
No. 87 11 et. 

„ 89 15 „ 
„ 90 16 „ 
„ 92 25 „ 
„ 94 35 „ 
„ 97 1 Gld. 

NEDERL.INDIE 
No. 60 1 Gld. lila 

0,20 

0,50 
42,50 

3,— 
blauw 

0,30 
0,30 
0,35 

1 1,10 
0,50 

; 1,25 
1,75 
1,50 
2 — 

f 

op bl 
„ 61 2 K G. zw.bl. 

op bl. 

0,20 
0,40 
0,45 

3,— 

0,25 
0,30 
0,35 

0,50 
0,45 

0,75 
0.08 
0,12 
0,05 
0,12 
0,18 

2,— 

9 , 

135137* 
149159* 
167170* 
172175* 
176179* 
182185* 
217220* 
221225* 
226227* 
230234* 
235238* 
239240* 
241245* 
266271 

CURACAO 
Ns. 168177* 

178* ly 
179*181 
198*199 
200205* 
206208 

R. Kruis 
Bandoeng 
Weldadigh 

J ) 

»ï 

j j 

)) 

Jamboree 
Weldadigh 

„ 
> j 

ï j 

j , 

6—50 et 
Gld 

■' 23^10 G. 
■;■ 

Luchtpost 1947 
Ns. 
)) 

j » 

,. 

69*82* 
83*88* 

S ct.l,50 
23425 G. 

82 13^ Gld. 
83 ly 
84 5 

j j 

„ 

5,25 
30,— 
2,50 
5,— 
3,— 
3,— 
5 , 
2,75 
0,60 
2,50 
1,25 
1,25 
2,20 
2,25 

6,— 
4,50 

7 0 , 
0,75 
5,75 
1,15 

12,75 
170,— 

1,40 
4,— 
6,50 

Vergrote reproducties der Ie en 2e Type Uitg. 1867 Nederland 
met uitvoerige beschrijving ƒ 0,54 franco. 

Yvert & Tellier 1950 Wereld catalogus ƒ 14,75 en porto 50 et. 
Michel Europa 1950 ƒ 12,75 en porto 50 et. 
Albums U.P.U. in voorraad prijs op aanvraag met omschrijving. 

VRAAGT BROCHURE 
Handelingen en praktijken der Prijzencommissie van de Ned. 

Ver. van Postzegelhandelaren. 
GRATIS EN FRA N CO AAN CLIËNTEN EN 
HANDELAREN 
Orders boven 10 Gld. franco aangetekend. 

HENDRIK VAN DER LOG'S Postzegelhandel 
Heerengracht 8a, DEN HAAG, Telef. 112944. Giro 24392. 
Voorheen Nieuwstraat 26 en NoordBlaak 93, Rotterdam. 
Bankrekening R. Mees & Zoonen en Nederl. Handel Mij. 
Bijk. Heerengracht, Den Haag. § 1 ^ 53 jaar postz.handel. 

http://pr.fr
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VOOR ON2^e E X P O R T 
hebben wij de onderstaande series en zegels nodig. Wij willen deze ruilen tegen in ons bezit zijnde 
betere waarden van Europa en Overzee met een minimum notering van Yv.Frs. 30 tot pl.min. 
Yv.Frs. ICOO, naar onze keuze. Wij zenden een goed gevarieerd assortiment, dat zeer geschikt is om 
in zicht en rondzendingen te worden verwerkt. Alle zegels zijn van goede kwaliteit, zonder gebreken. 
Ten einde een ruilbasis te vinden hebben wij het Nederlandse materiaal op een bepaalde Yvertwaarde 
gesteld. D.w.z. indien U ons Nederlandse zegels zendt voor een door ons gesteld bedrag van Yv.Frs. 1000, 
dan krijgt U hiervoor terug ruilmateriaal, dat in de Yvertcatalogus 1950 voor Frs, 1000 is genoteerd. 

Wij geven 

T.B.C. 
Toorop 
Kind 1924 

„ 1925 
„ 1926 

Rode Kruis 
Kind 1927 
Olympiade 

voor: 
Yv.Frs. 

90 
1250 
200 
200 
600 
1000 
300 

1400 

L^sse waar 

Kind 1928 
' „ 1929 
Rembrandt 
Kind 1930 
Gouda Glas 
Kind 1931 
A.N.V.V. 
Kind 1932 
Zeeman 

* 
Yv.Frs. 

350 
350 
700 
550 
1100 
1000 
1600 
900 
1000 

den van bovengenoem 

Kind 1933 
Crisis 
Emma 
Kind 1934 
Zomer f935 
Luchtv.fonds 
Kind 1935 
Zomer 1936 

Yv.Frs. 
750 
150 
40. 
800 

.500 
150 
300 
250 

Kind 1936 
Zomer 1937 
Kind 1937 
Zomer 1938 
Kind 1938 ■' 
Zomer 1939 
Kind 1939 
Zomer 1940 
Kind 1940 

de series, gemengd, per 100 1924 

Yv.Frs. 
150 
225 
150 
200 
150 
225 
225 
200 
120 

Zomer 1941 
Kind 1941 
Legioen 
Legioen bloes 
Volksdienst 
Kind 1945 
Nat. Hulp 
Prinsesjes 

t/m '35 

Yv.Frs. 
75 
60 
225 
1000 
75 
50 
160 
125 

Yv.Frs 

Kind 1946 
Zomer 1947 
Kind 1947 
Zomer 1948 
Kind 1948 
Zomer 1949 
Niwin 
Kind 1949 

1500 

' 
Yv.Frs. 

125 
100 
100 
100 
75 
120 
140 
120 

1936 t/m '40 „ ^ 1000 
1941 tot heden „ 800 

Voorts geven wij in ruil voor de volgende zegels van Nederland (Nrs. volgens Speciaalcatalogus 1950) 
een assortement zegels als in de aanhef.vermeld, vanaf Yv.Frs. 10. Prijs per 100 gebundeld voor 
soorten tot en met Yv.Frs. 1000, hoger gewaardeerde worden ook per 10 geaccepteerd. 

Nr. 
8 
22 
30 
31 
33a 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
67 
68 

Yv.Frs 
6000 
4000 
100 
100 
400 
125 

10000 
750 
2500 
7500 
5000 
75 

• 50 
300 
200 
100 
100 
125 

1500 
2000 
50 

• 125 
125 
300 

2500 
300 

2000 
800 

Nr. 
69 
70 
71 
72 
73 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
102 
103 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

Yv.Frs. 
375 
750 
300 
400 
500 
600 
750 

5000 
12500 
200 

750C 
7500 
4000 
5500 
4500 
1500 
2000 
1750 
4000 
6500 
6500 
-2000 
600 

2500 
750 

2000 
450 
1250 

Nr. 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
132 
"139 
140 
144 
145 
M6 
147 
148 
149 
»51 
153 
155' 

Yv.Frs. 
1250 
1000 
700 
500 
600 

1000 
4500 
6500 
400 
ioco 
500 
200 
750 
900 

4000 
500 

, 4000 
4000 
5000 
1250 
200 
800 

' 2500 
750 
750 
300 
100 
350 

Nr. 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 

Yv.Frs. 
500 
500 
500 

6000 
500 
500 
500 
800 

12500 
10000 
750 
100 
60 
20 
50 
50 
40 
100 
25 
40 
125 
150 

10000 
200 
80 

5000 
400 
300 

Nr. 
187 
188 
189 
190 
192 
194 
195 
196 
197 
198 
237 
252 
253 
254 
255 
256 
267 
268 
287 
288 
293 
294 
295 
310 
311 
312 
323 
324 

Yv.Frs. 
125 
200 
1000* 

" 2500 
200 
200 

10000 
450 
300 
450 
5000 
1250 
1250 
750 

15000 
1750 
750 

12500 
2000 
12500 
400 
300 

4000 
450 
200 

6000' 
750 

10000 

Nr. 
325 
326 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
.341 
342 
343 
344 
345 
346 
356 
357 
558 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 

Yv.Frs. 
750 

12500 
25 
75 
25 
25 
175 
80 
300 
175 

1000 
75 
200 
300 
300 
750 
750 
250 
100 
50 
250 
1000 

• 1000 
300 

2000 
375 
450 
1200 

Nt. 
367 
368 
369 
370 
404 
405 . 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
4l6 
417 
418 
419 
420 
421 
428 
429 
430 
431 
432 
433 

Yv.Frs. 
900 
1500 
2500 
4500 
600 
125 
60 
200 
125-

200 
450 
50 
40 
125 
600 
500 
500 
300 
1200 
350 
300 
450 
450 

■ 600 
375 
375 
100 
375 

Nr. 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
460 
461 
462 
463 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 

Yv.Frs. 
650 
1500 
1200 
500 

6000 
450 
750 
1200 
1000 
100 
100 
25 
150 
100 
50 
50 
50 
100 
20 
300 
75 
125 

1000 
75 
150 
300 
300 

1000 

Nr. 
483 
484 
499 
500 ' 
501 
502 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
T .,_L-

Yv.Frs. 
300 

• 3000 
150 

4000 
40 

1000 
80 
60 
30 
100 
100 
125 
150 
150 
300 
300 
750 
300 
600 
1000 

j..uuiipusi.: 
1 
2 
9 
10 
11 

6(100 
6000 
3000 
4500 
3000 

Levering zo lang de voorraad strekt; deze aanbieding kan Verder kunnen wij gebruiken alle buitenlandse massawaar, gebun

zonder nadere aankondiging worden ingetrokken. deld per 100 van één soort, in riiil gewaardeerd tegen Yv.Frs. 
Minimum per zending Yv.Frs. 5000. Alleen zendingen per 3° P^'' "undel. 
post, geen bezoek s.v.p. • j , 

Postzegelgroothandel I P. VAN DER STAD 
HEERENGRACHT 408 - Telefoon 32227 - AMSTERDAM-C. 



DE NËDEISLANIISeiHIE 
POST£EQEIVEIUNG 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C, 

TEL. 30261* 

REGELMATI8 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 

OP BELANGRIJKE OBJECTEN VORDT 
GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

Voop onze A P R I L - V E I L I N G kan met het 
oog op tijdige voopberelding en samenstelling 
van de catalogus nog tot uiterlijk 

2 4 MAART a.s. 
materiaal worden toegevoegd. 

Al het materiaal van derden te onzen kantore is op 
beurspolls tegen brand en inbraak verzekerd. VOOP in
zenders in onze veilingen ontstaan hierdoor geen extra 
kosten. 

EXCELSIOR ALBUM 
Nederland en Oveizeese Gewesten compleet met alle 
typen en tandingen, foutdnikken, Ideuren-noance's, 
Armenwet, Cour Permanente, Portzegels, Dienst-
zegela enz. «nz. 
Ongeveer 18S pagina's, in luxe 
schroefband. Schroeven van Q . . - . ^ . 
buiten niet zichtbaar. r r i jS M. l U . — 
In luxe klemband. Overtrokken Q . . -É 4/* en 
met blauw kunstieder. rriJS H . 1 Z.9U 

Elk jaar .verschijnt op dit Album een supplement, 

HET LUXE ALBUM 
EXCELSIOR ALBUM 
in 3 banden, gedrukt op zwaar hootvr^ papier: 
Band I Nederland, Band II NederL-IndiS (Indonesië), 
Band IQ Cura9ao en Suriname. 

^ In 3 luxe schroefbanden, schroe- Q . . _ . .̂ ^ 
ven van buiten niet zichtbaar. "riJS r l . 4 U . — 

In 3 luxe klembanden PrijS Fi. 4 5 . — 
Compleet met alle typen en tandingen, foutdnikken, 
kleuren-nuance's, Armenwet, Cour Permanente, 
Portzegels in alle typen, Dienstzegels enz. 
Elk jaar verschijnt op dit Album een supplement. 

J. ME BUS POSTZEGELHAKDEL 
Telef. 45125-48341 - Posfgiro 33045 - Amsterdam 

Aanbieding Suriname: 
^rs. Spec cat. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10 
11 
12 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
22a 
23 
24 
25 • 
26 
27 
28 
31 
32 
38 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
60 • 
65 
66 
67 
69 
70 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 

cngebr. 
— 
— 

0,25 
— — 

0,30 
— — — — — — —' — 1,70 
— — 0,15 
— — — — — — — 
— 
— 

75,-
— 

0,70 
— 

1,10 
— — — — — — — — — — — 0,30 

0,20 
0,30 
1,30 
0,07 
0,07 
0,20 
0,14 
0,25 
0,65 
1,30 
— 0,40 

0,30 
— — — 3,25 

0,75 

gebr. 
0,33 
0,30 
0,30 
5.25 
1,40 
0,50 
1,10 
1,90 

13.-
8,-
4,20 
0,18 
0,25 
0,35 
0,90 
0,60 
3.25 

1,-
1,25 
1,90 
0,40 
0,50 
1.65 
0.75 
1,— 
2,50 
0,75 

75,-
0,12 
0,70 
1,15 
0,90 
0,08 
0,20 
0,10 
3,— 
1,10 
3,20 
0,75 
2,70 
1,80 
6,50 

23.- , 
0,40 
0,18 
0.40 
l,3p 
0,07 
0,07 
0,20 
0,07 
0,30 
0,70 
1,60 
0,07 
0.40 
0,20 
0.10 
0,18 
0,14 
3,— 
0,70 

NIS. Spec. cat. 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
103 
104 
105 
106 
107 
111 
112 
115 
116 
117 

, 118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127/129 
130/136 
137 
138 
139 
140 
141/144 
145 
146 
147 
150 
151/156 
157 
158 
159 
160 
161 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
171 
174 
175 
179/182 
183/186 

ongebr. 
0.40 
0.45 
0,50 
0,75 
0.60 
— 1.10 

0.75 
— 

1.25 
1,20 
— 3.25 

2 . - , 
— 3.50 

11,50 
0,20 
0,70 
1,50 
6,75 
0,35 
0,45 
8.-
0.85 
8,-
0,32 
1,80 
0,70 
1,10 
— 3,60 

1,40 
1,40 
2,50 
1,50 
4,50 

— — 
1.-
7,50 
0,35 
— — — 

5,— 
0,07 
0.07 
— 

0.07 
0,07 
0.18 
0.18 
0.18 
0.10 
— 

0.55 
1,60 
1,35 
1,75 
3,-
1,75 

gebr. 
0,18 
0,45 
0,30 
1,— 
0,70 
1,50 
2,60 
0.70 
1,25 
3,-
0.30 
0.55 
— 

2,-
1.10 
0,50 
— — — — — — — . — 

0.08. 
1.80 
0,26 
0.32 
4.50 
— 

0.70 
0.35 
— 

1,75 

1,25 
1.25 
1,25 

— 
0,15 
1,75 
1,75 
0,75 
5,— 
— 

0,10 
0.12 

0.08 
— 

0,10 
— 

0,04 
0.07 
— — 

3,25 
1,75 

UW MANCOUJST NAAR: 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43 J. M. 60SSE HAARLEM 
Tel. 15515 — Bank: Incassobank Haarlem — Giro 135793 

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


