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\7AB9 m l^iPACïïDi 
Het moet voor vele onzer lezers wel een grote te leurstel l ing 

zijn geweest , dat ons Februari-nummer eerst begin Maart ver
scheen, zulks althans te oordelen naar de vele klachten die ons 
naar aanleiding van deze late verschijning bereikten. Ook ons 
speet het wel heel erg, misschien nog meer dan onze lezers ,want 
een geregelde gang van zaken is voor de redactie wel een eer
s te vere is te . Maar helaas lag de oorzaak noch bij haar, noch bij 
de drukker, die eveneens in de regelmatige gang van zaken werd 
belemmerd en wel, doordat het benodigde papier niet op tijd 
door de fabrikant kon worden geleverd, ondanks het reeds lopen
de contract . De papiernood begint in ons land weer lelijk de kop 
op te steken, zodat de fabrieken de orders niet aankunnen en een 
achterstand intreedt, die niet nalaat haar invloed te doen gel
den ook op ons blad. Laat ons hopen, dat aan deze toestand weei 
spoedig een einde zal komen, maar optimistisch zijn wij in de
ze zeker nie t . De huidige economische toestand en de vooruit
zichten op economisch gebied in ons land, welke op hun beurt 
weer ten nauwste samenhangen met de internationale toestand 
zowel op economisch als militair gebied, zijn zeker een ieder 
genoegzaam bekend en beschouwingen daaromtrent liggen buiten 
het terrein van dit tijdschrift. Maar de gevolgen ondervinden we, 
en we kunnen alleen maar hopen, dat onze lezers daarvoor be
grip zullen hebben, en ons geen verwijten doen omtrent datgene 
waar tegenover wij zelf machteloos s taan . 

De Hoofdredacteur. 

lüflg©g|^D.Ai^ig) 

Afwijkingen. 
De Heer H.F.Bosma te Haarlem zond ter inzage een zeer merk

waardige afwijking. Het betreft een zegel van 10 cent van de 
koerserende ser ie , waarbij een extra kuif tot aan de bovenrand 
van het zegelbeeld voorkomt op de haren van H.M. de Koningin 
Ju l i ana . Verdere gegevens omtrent het voorkomen van d e z e af
wijking zijn niet bekend. Mochten onze lezers meer van derge
lijke exemplaren vinden, dan houden we ons voor opgave aanbe 
volen. 

Een kleine correctie moet gemaakt worden voor wat betreft het 
in het Januari-nummer opgegeven foutje. Er s taa t : Bij de gewone 
2 cent van Krimpen..«.. Zegel 1 van rij genummerd 2 . Dit moet zijn 
van de rij genummerd 4. 

Etsingnummers enz. 
De Heer D.Hille Ris Lambers zond ter inzage het zegel van 

10+ 40 cent van de Volksdienst 1944 met etsingnummer 2, welk 
nummer nog niet vermeld werd. 

Verder ontvingen we nog de opgave van de in Januari 1951 aan 
de Controle afgeleverde nieuwe nummers t .w. 

2 cent 29 en L / R 30 
6 cent L / R 6 
10 cent L /R 27 

Dienstorder 11.139 ter. 
FRANKEERZEGELS INTERNATIONALE HOF VAN JUSTITIE. 
1. Binnenkort verschijnt een nieuwe serie frankeerzegels be
stemd voor frankering van de correspondentie, ui tgaande van het 
Internationale Hof van Jus t i t ie te ' s -Gravenhage. Op deze ze 
gels komt geen opdruk voor; de naam Cour Internationale de J u s 
tice is in het zegelbeeld opgenomen. 
2. De zegels worden uitgegeven in 8 waarden, n .1 . 2 .4 .6 .10. 
12.20 en 25 cent en fl . 1 , -
3 . Op de zegels van 2 en 4 cent, welke zijn uitgevoerd in roto
gravure, komt een afbeelding van het Vredespale is te 's-Graven
hage voor. 
4 . De zegels van 6.10.12.20.25 cent en f, 1 ,~ dragen de beel te
nis (profiel) van H.M.Koningin Jul iana; voqrts komen er a ls sym
bolen weegschaal , zwaard, blinddoek, kroon en hoorn op voor. 

Deze zegels zijn uitgevoerd in plaatdruk. 
5. De zegels met de beel tenis van H,M. de Koningin zijn ontwor
pen en gegraveerd door de kunstenaar S.L.Hartz te Haarlem, die 
ook de zegels van 2 en 4 cent aes the t i sch verzorgde. Voor al le 
zegels is de tekst ontworpen door de Heer J . van Krimpen, te 
Haarlem. 
6. De grootte van de zegels bedraagt 24,25 x 31,5 mm. de groot
te van het beeld 21,25 x 28,5 mm, tanding perforaat 12 ' / :12. 

De zegels verschijnen in de volgende kleuren: 
Het zegel van 2 cent : roodbruin; 
het zegel van 4 cent: groen; 
het zegel van 6 cent : violet; 
het zegel van 10 cent : groen; 
het zegel van 12 cent : rood; 
het zegel van 20 cent : blauw; 
het zegel van 25 cent : bruin; 
het zegel van f. 1,— blauwachtiggri js . 

7. Enkele waarden van de vorenomschreven frankeerzegels wor
den door het Internationale Hof reeds voor de frankering van post
stukken gebezigd. Omtrent de verkrijgbaarstell ing van afgestem
pelde se r i e s voor de verzamelaar volgt nader bericht . 

file:///7AB9
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0.0.-ËIELEN EN ÜJIIIIE 
R E P O E B L I K I N DONE S I A 1 9 4 5 . 

Het in het vorig no. aangehaalde artikel is in de Javabode 
van 9 Januari 1951 verschenen. 

R E PO E B L I K I N DONE S I A 1 9 5 0 . 

Als eerstel ing in de nieuwe serie is de 10 sen lichtblauw 
verschenen, Dubbelvellen van 200 s tuks , papier zonder water
merk, tanding 12'/2, e ts inno . 41 , randletter A, telnummers van 1 
tot 10 op de zijranden. Verder is ook de 1 Rupiah, paars versche
nen, vellen van 100 s tuks , papier zonder watermerk, kamtanding 
12'/ X 12, plaatno. I ook de andere hoge waarden hebben alle 
plaatno. I. 
Aanvulling tandingen: 
Ook de 50 sen tem elser ie zonder opdruk RIS is in tanding 12'/ 

verschenen. 

mmw^ WM^^m^ 
EUROPA . 

Albanië. 

Dit land schijnt vele helden te tellen of althans te hebben ge
had, want wederom verscheen hier een serie postzegels waarop 
in totaal niet minder dan 22 stuks helden zijn afgebeeld. Het is 
een serie van 5 zege l s , op 4 waarvan ieder 4 personen en op de 
laa ts te s lechts 2 personen zijn afgebeeld. Toen was , naar wij 
hopen, de voorraad helden uitgeput, ^odat daarmede deze zegel
uitgifte afgesloten kan worden. 
2 Lekj donkergroen; 
2 lek,50. violet , 
3 lek, vermiljoen; » 
5 lek, blauw; 
8 lek, sep ia . 

Be l g i ë . 
In een nieuw zeer eenvoudig type verscheen 

hier een zegel van 20 c. waarbij de waarde 
is aangebracht tegen een achtergrond ge
vormd door de Belgische leeuw. 
20 c, blauw. 

Denemarken. 
Ter herdenking van de natuurkundige Hans Christian 0r s t ed , 

die 100 jaar geleden stierf, n.1. op 9 Maart 1851, verscheen op 9 
Maart j . 1 . een postzegel met zijn afbeelding getekend door Vig
go Bang en gegraveerd door Bent Jacobsen . (tanding 12 ' ^ . 
50 öre blauw, H.C.Orsted. 
Op 1 April a . s . zullen ter herdenking van het lOOjarig bestaan 

van de Deense postzegel een tweetal postzegels worden uitgege

HANSCHRISIIANORSIiD I8SI-I 

■ KGl POST iXr - ^ ^  ' 

DANMARK 

re DETDANSKE * ^ POSTcida? 

I85I I95I 

M-^A 

DANMARK25 

ven met de afbeelding van de toen ter tijd in gebruik zijnde z .g . 
kogelpostwagen. De tekening en gravure zijn van de zelfde per
sonen a ls de hierboven vermelde zege! . 
15 öre violet, pos tkoe ts . 
25 öre rood, idem. 

Duitsland, 
BONDSREPUBLIEK. (Westzone). 

Als vervolg op de in ons vorige nummer vermelde nieuwe ze 
gels voor dit deel van Duitsland zouden in de maand Februari 
nog verschijnen de waarden 5,15,30 en 60 pf, terwijl in deze 
de 2, 6, 8, 25, 40, 50, 80 en 90 pf. worden verwacht. 
De 4, 10 en 20 pf. worden ook in rollen aangemaakt. 
Voorts is er sprake van de verschijning van een weldadigheids

zegel met de afbeelding van de klok in het raadhuis te Schon^
berg. 

DEMOCRATISCHE REPUBLIEK (Oostzone). 
Ter gelegenheid van de tweede wintersportkampioenwedstrij 

den verschenen hier twee postzegels met afbeeldingen aan de 
sport ontleend: 
12 (pf) groenblauw, bobslee . 
24 " rood, skispringer. 

MMMMMIMM !■>< fcadi^^Kha l i n ^ i a a . 

SAARGEBIED. 

In het kleine formaat voor 
de lagere waarden verscheen 
een postzegel met de afbeel
ding van een telefoontoe
s te l , posthoorn en z.g. blik
sempijlen als symbool van 
de telegrafie, tezamen lus 
vormende emblemen van de 
P .T .T . 
8 fr. olijf groen. 
In het groot liggend formaat verschenen de zege ls : 
30 fr. roodbruin, gezicht op St.Arnual te Saarbrücken en de 

Hal bergf abriek, 
45 fr. roodpaars, "De grote s choen" bij Rentr isch. 
Dit jaar wordt nog een uitgave ter herdenking van de 325jari

ge viering van de Hervorming van het Saargebied; een weldadig
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heidsser ie ten bate van de oorlogsinvaliden en achtergeble
venen en een zegel ter gelegenheid van de Dag van de Pos t z e 
ge l . 

Engeland. 
Ter gelegenheid van de "Fe s t i v a l of Britain" zullen op 3 Mei 

a . s . 2 postzegels worden uitgegeven in het bekende grote formaat 
(van dubbel gewoon zegel) en in de waarden 25^ en 4 d. Nadere 
gegevens ontbreken nog. 
Tevens zullen dan ook de reeds door ons aangekondigde ge

wone zegels in gewijzigde kleur verschijnen, n.1 . de : 
2̂ d. oranje; 
1 d. blauw; 
IV, d. groen; 
2 d. bruin; 
2M d. rood. 
Deze zegels zullen ook in 2 .g . postzegelboekjes verschi jnen. 

Finland. 
Op 17 Maart za] hier een drietal postzegels verschijnen met 

toeslag ten bate van het Finse Rode Kruis. De zegeltekeningen, 
welke van de hand zijn van de bekende Finse kunstenares Sig
ne MammarstenJansson, zijn ditmaal gewijd aan de bloedtransfu
s i e . 

7 ■>■ 2 Mk. ingang van een ziekenhuis : 
12 t 3 Kk. het afnemen van bloed van een donar; 
2 0 + 5 Mk. insigne voor een donar. 

Frankrijk. 
Op 10 Maart j . 1 . verscheen hier de jaarl i jkse postzegel voor 

de "Dag van de Pos t zege l " , welke dag op vele plaatsen in Frank
rijk met postzegel tentoonstell ingen e.d. wordt gevierd. Dit jaar 
geeft het zegel een afbeelding van het interieur van een postwa
gen waarin vele postbeambten bezig zijn met het sorteren van de 
post . 
12 f + 3 f. grijsviolet , interieur postri j tuig. 
Op 9 April a . s . zal een postzegel verschijnen als propaganda 

voor de text iel industr ie . Het zegel geeft de afbeelding van twee 
handen, welke een weefspoel heffen. Het wordt uitgegeven ter 
gelegenheid van de Internationale Textiel tentoonstel l ing welke 
te Lille wordt gehouden van 28 April tot 20 Mei a . s . 
25 fr. blauw, weefspoel . 

Luxemburg, 

In de koerserende ser ie zegels met portret van de GrootHer
togin Charlotte zullen op 15 Maart een 7tal zegels a ls aanvul
lingswaarden verschi jnen. Dit zullen zijn de zege l s : 

5 c . roodoranje; 
10 c . roodblauw, 
40 c . blauwrood; 
1,25 fr. grijsbruin; 
2,50 fr. rood; 
3 ,  fr, gri jsblauw; 
3,50 fr. bruinl i la . 
De gehele ser ie zal dan uit de volgende waarden bes taan : 5, 

10,15 , 25 ,40 , 60, en 80 c ; 1,1,25. 1,50. 1,60. 2. 2,50. 3. 3,50. 4. 
6 en 8 fr. 
De zege l s in het type 1944 (Charlotte) en Heraldische Leeuw 

worden sedert 20 Februari j . I . niet meer aan de postkantoren ver
kocht, maar blijven tot uiterlijk 30 April a . s . nog te betrekken 
bij de afd. Postzegelverkoop van de P .T .T . te Luxemburg. 

Noorwegen. 
Op 10 Februari j . 1 . verschenen weer een aantal pos tzege ls in 

de nieuwe tekening van het portret van koning Haakon VII. Ook 
deze zegels zijn getand 13 en zijn zonder watermerk. Het zijn: 
30 i're, gri js ; 
35 " roodbruin; 
45 " blauw; 
55 " bruinolijf; 
55 " gee l , 

terwijl op 10 Maart d.a.v. in zelfde tekening en uitvoering nog 
volgde: 
80 ore, bruin. 
Op laats tgenoemde datum verscheen tevens in het z .g . post

hoorntype: 
20 ore, bruin. 

Oos t enr i j k . 
Ter gedachtenis aan de op 31 December j . I . overleden bonds

president Dr.Karl Renner, verscheen op 27 Februari j . 1 . met f r an 
keergeldigheid vanaf 3 Maart d.a.v. een z.g.rouwzegeJ, welke 
begel vee! overeenkomst vertoont met het op 8 November 1948 
uitgegeven zegel ter herdenking van de 30jarige republiek. 
Thans luidt het onderschrift op de 
zegel "Dr.Karl Renner 18701950". 
Het zegel werd in de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij in gravuredruk vervaar
digd op Japanspap ie r . De beeldgrootte 
is 25,8 X 34,5 mm. en de zegelgroot
te 29,8 X 38,5 mm., terwijl de tanding 
14!4 X 13^^ bedraagt . Het ontwerp is 
van prof. Ferdinand Lorber. 
1 S. zwart , portret van Dr. K.Renner 
Op 6 Maart j . 1 . verscheen met fran

keergeldigheid vanaf 10 Maart d.a.v. 
een 4tal pos tzegels met toeslag ten 
bate van de wederopbouw. De ontwer
pen voor deze zege l s zijn van de schilder Ernst Schrom, terwijl 
de gravure werd verzorgd resp . door Rupert Franke, Ing.Friedrich 
Teubel , Hans Ranzoni Jr . en Hubert Woyty. Ook deze zegels wer
den in de Oostenri jkse Staatsdrukkerij in gravuredruk vervaardigd 
in dezel fde afmetingen als het hierboven genoemde rouwzegel . De 
zegels zijn: 
40 g +. 10 g l i labruin, mijnbouw (mijnwerker) 
60 g f. 15 g blauwgroen, woningbouw (metselaar) 

1 1 
■ REPUBLIK'l^i 

^ ^ K L ^ IM 

1 D'KADLPENNEP 
■ 1870 1550 • 

1 ÖSTERREICH 1 
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1 S + 25 g roodbruin, bruggenbouw (werkman) 
1,"'0S-*- 40 g s taalblauw, telegraafaanleg ( l l |naanlegger) 

T 
Maarc 195 

^ 

L 

a [W^'Ë 

REPUBLIKÖSTERREIG 

^ 
R o e m e n i e . 

De intemationa!e{ ?) Universi tei ts-winterspelen waren aanlei 
ding tot de uitgifte van een serie pos tzegels met afbeeldingen 
aan de sport ontleend, en wel: 

4 L. skispringen; 
5 L. schaatsenr i jden; 

H L . slaom; 
20 L. i jshockey; 
31 L. bobs lee . 

R u s l a n d . 
De Decemberopstand van 1825, dus 125 jaar geleden, werd her

dacht met uitgifte van een postzegel vertonende de portretten van 
5 opstandelingen, die werden ter dood gebracht , en een afbeel
ding van het Senatskajaplein te Leningrad, 

1 R. bruin op gee l . 
De Albanees-Russische vriendschap werd herdacht op een en

kele pos tzegel : 
40 k. groen op blauw, gebouw. 
De Bulgaars-Russische vriendschap schijnt meer waard te zijn, 

a l thans ter herdenking daarvan verschenen 3 pos tzege l s , n .1 . : 
25 k. zwart op blauw, een Russ i sche vrouw kust een Bulgaarse 
40 k. oranjerood op geel , gebouw; (soldaat 
60 k. zwart op groen, monument. 

S p a n j e . 
In het type Franco met mantel voor kas tee l zijn een paar zege ls 

in andere kleur uitgekomen, n.1. 
45 c . rood i .p .v. lilarood; 
50 c . bruinviolet i .p.v. rosel i la . 

De 60 c . oranje (kop van Franco) is nu ook in de tanding 13 x 
13'4 verschenen, zodat in deze tanding van deze uitgave bekend 
zijn de z e g e l s : 

20 c . violet; 40 c . grijsgroen; 2 P . bruin; 
25 c . wijnrood; 50 c. blauwgrijs; 4 P . rood. 
30 c. blauw; 60 c . oranje; 

T r i e s t Z o n e B . 
Fen serie van 8 postzegels met afbeeldingen van dieren ver

scheen hier, n . 1 . : 
5 din. , groenblauw, ossen; 

10 din. , donkerbruin, pauw; 
15 din. , violet , geiten; 
20 din. , donkergroen, zijderupsen 

50 para, violetblauw, ezel ; 
1 din., bruinrood, haan; 
2 din., blauw, eendj 
^ din., bruin, bijen; 

T s j e c h o S l o w a k i j e . 
Op 1" Februari j . 1 . verschenen hier twee pos tzegels met gelijke 

afbeelding van het portret van Julius Fucik, die als nationale 
held staat aangeschreven en bekroond werd met de internationale 
\ ' redes-erepr i js . De tekening voor deze zege l s is van Dr. Max 
S\abinsky, die daarmede de Ts jechos lowaakse Vredesprijs ver
wierf' De gravure is van Jan Mracek. De lage waarde is uitge
voerd in recesdruk, de hoge waarde in s taa lp laa tdruk. De afme

tingen der zegels zijn: 25,5 x 37 mm. Het 
bd?te ' (Mensen,waakt') 

1,50 Kcs grijs, J .Fuc ik . 
5 " blauw. 

Finde Februari j . l , verschenen 3 post
zegels gewijd aan de "zware indus t r i e" 

1,50 Kcs . machinale hamer; 
3 " industriële onderneming; 
4 " machinale hamer, 

(als 1,50 Kcs) . 
terwijl tevens 2 postzegels verschenen 
gewijd aan de Tsjechoslowaakse land
bouw in de waarden 1 en 2,50 Kcs,waar
omtrent nadere gegevens nog ontbreken. 

inschrift luidt: " L i d é 

f 
r E S K 0 S L 0 \ F "̂  s k o 

E 'LLiAi.iJ„ii, *,-iL^4J 1 
1 iSi-/-:^-!! 

De Internationale Vrouwendag, welke op 8 Maart j . l . zou worden 
gehouden, zou aanleiding zijn geweest tot de uitgifte van een 3-
tal postzegels resp . in de waarden 1,50; 3 en 5 Kcs . 

Begin \pril a . s . zullen 4 luchtpostzegels verschijnen in de 
waarden 6; 10; 15 en 20 K c s . 

T u r k i j e . 
Door het heengaan van Ismet Inonü zijn de postzegels met 

diens afbeelding ingetrokken en buiten gebruik ges te ld . De oude 
zegels met afbeelding van Kemal AtatUrk, zoals deze in de peri
ode 1931-1942 verschenen, kwamen weer op het tapijt in een her
druk in de waarden 10; 20; 30 para en 1'/; 2; 3; 5; 8; 10; 15 en 
20 kurus. 

De zegels met afbeelding van Ismet Inonü in de waarden 5; 10; 
20 en 30 kurus, welke op 1 Maart 1948 verschenen, werden thans 
voorzien van een opdruk in zwart, bestaande uit het woord Resmt 
en het nationale embleem "maansikkel en s t e r " om vanaf I Mrt. 
J.l. dienst te doen a ls d iens tzege ls voor de diverse departemen
ten en stadsregeringen. 

B U I T E N E U R O P A . 

Algie rs . 

Van het in ons vorige num
mer vermelde zegel ui tgege
ven ter herdenking van kolo
nel d'Ornano geven we thans 
hierbij de afbeelding. 

Angola. 

Op 31 December j . 1 . verscheen hier een serie postzegels met 
afbeeldingen van vogels . De zegels werden gedrukt in heliogra-
vuredruk bij de firma Courvoisier in Zwitserland, hetgeen een 
mooie uitvoering garandeert . Voor de beeldverzamela.irs en spe
ciaal die op dieren gebied een mooie verzameling. 

5 c. blauw, grijs en rood, Melierax Mechowi; 
10 c . blauw, violet en biuin, Coracias Spatulatus; 
15 c . rose, bruin en rood, Theratopius Ecaudatus; 
20 c. geel, groen en bruin, Merops \p ia s t e r ; 
50 c . blauw, zwart en bruin, Ceryle Maxinia; 

1 ' \g. licht en donkergrijs, Buccanodon \nchie t ie ' . 

file:///pril
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1,50 Ag, bruin, geel en gri js , Anastomus Lamelligerus; 
2 Ag, geel , bruin en rood, Buccorvus Cafer; 

2,50 blauw, bruin en rood, Rhijnchops FJavirostr is ; 
3 Ag, geel, groen en grijs , Astur Polyzomoides; 

3,50 Ag, l ichtgrijs, bruin en donkergrijs, Otis Capra; 
4 Ag, l i la , bruin en geel , Oriolus Notatus; 

4,50 Ag, grijsviolet , en zwart, Urolestes Melanoleucus; 
5 Ag, bruin en blauw, Lamprocolius Phoenicopterus; 
6 Ag. blauw, groen en bruin, Meteropsar Acuticaudus; 
7 Ag, oranje, bruin en geel , Urobrachaya Bocagei; 

10 Ag, lila, bruin en geel , Alcedo Semitorquata; 
12,50 Ag, groen, bruin en blauw, Eurocephalus , anquitetnens; 
15 Ag, groen, bruin en gri js , Neocichla Guttural is ; 
20 Ag, rose , bruin en geel , lophocerus Elegans ; 
25 Ag, lila en bruin, Cinnyricinclus Verrauxi; 
30 Ag, rose, geelbruin en rood, ChJorophoneus Sulfure o pectus 

Mades tus ; 
40 Ag, geel , bruin en gr i js , Serpentarius Serpentar ius; 
50 Ag, groen, bruin en rood. Agapornis Rose ioco l l i s ; 

(Alleen de aangeduide waarde dezer ser ie bedraagt ongeveer 
30 gulden). 

ï B ? ? ^ ' T ' » « ^ , \ . ' ^ , »»S'^^jWivi.!'""""1«^ ">',' 

''4. 
- . .o.- £>Ä 

Argentinië. 
Ter herdenking van het 10-jarig bestaan van de Staats-Iucht-

lijnen, verscheen een luchtpostzegel van 20 c , 
Australië, 

Door wijziging der posttarieven zullen hier verschi l lende post
zegels een wijziging ondergaan en wel: 

IM p.violet, i ,p,v, groen (portret van koningin El i sabe th) ; 
2 p.groen 

2i^ p . bruin 

3 p , rood 

51̂ ? p . blauw 
Brazi l ië . 

l i la ( id i .p.v. kon.George VI) 
rood (portret van koning George VI in de 

nieuwe uitvoering), " 
bruin (portret van koning George VI a l s bo

ven), 
grijsblauw (idem i,p,v, de ca sua r i s ) . 

De inwijding van het nieuwe postkantoor te Pernambuco werd 
herdacht met twee postzegels waarop dit gebouw is afgebeeld: 

60 c , r o s e ; 
Cr.S, 1,20 rose . 

Brits West Indle. 

Op 16 Februari j . 1 , verscheen in een aantal s ta ten van dit ge
bied een tweetal pos tzegels ter herdenking van de Brits West-In
dische Universi tei t , 

Het zegel in de laagste waarde geeft een afbeelding van het 
wapen van de Universi tei t , terwijl de hoogste waarde een por
tret geeft van H.K,H,Prinses Alice van Athlone, zi t tend op een 
stoel en gekleed als kansel ier van de Universi te i t , De zege l s 
worden gedurende 3 maanden uitgegeven, tenzij ze eerder zijn 
uitgeput. De overeenkomstige waarden der koerserende zege l s 
worden gedurende die tijd ingehouden. 

Antigua 3 en 12 c , 
Barbados 3 en 12 c , 
Brits Guyana 3 en 6 c, 
Brits Honduras 3 en 10 c , 
Dominica 3 en 12 c , 
Grenada 3 en 6 c . 
Jamaica 2 en 6 d. 

Leeuward, e i l , 
Montserat 
St ,Kitts en Nevis 
St, Lucia 
St.Vincent 
Trinidad 
Virginia e i l . 

3 en 12 c , 
3 en 12 c , 
3 en 12 c , 
3 en 12 c , 
3 en 12 c , 
3 en 12 c , 
3 en 12 c . 
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B r u n e i . 
Een aantal zege ls verscheen hier in gewijzigde .tanding: 
2 c , grijs tanding 14/^ x 13 ' / i .p.v. 14 
5 c . oranje " 14'/ x 13 ' / " 14 
8 c . rood " 13 ' / X 13 " 14. 

10 c . bruinviolet '" 1 4 ' / x 13 ' / " 14. 
25 c . paars " 14 x 1 3 ' / " 14. 
30 c . oranje eh z w a r t " 14 x 1 3 ' / " 14. 
50 c . zwart '" 13 X 13 " 14. 

C o l u m b i a . 
Op 27 November j . 1 . verscheen hier een postzegel ter herden

king van /Antonio Baraya (1768-1816), die generaal was en leider 
van een onafhankeli jkheidsbeweging. Hij werd deswege door de 
Spanjaarden geëxecuteerd . 

2 c . rood, portret van ^ .Baraya , 
Als eers te zege ls van een nieuwe serie met afbeeldingen van 

wapens verscheen hier een tweetal zegels met afbeelding van het 
wapen van de stad Bogota. 

5 P e s o s , groen wapen van Bogota. 
10 P e s o s , oranjerood, wapen van Bogota. 

C u b a . 
Op 1 December j . 1 . verscheen hier een verplicht toeslagzegel 

ten bate van de t .b .c . -bes t r i jd ing. Het zegel is in gelijke afbeel-
d i n g a l s h e t zegel van 1949 voor de kinderhospitalen, maar draagt 
thans het jaartal 1950. Het zegel was verplicht a ls bijplakzegel 
tot 31 Januari 1951. 

1 c . rood, moeder met kind. 
Volgens mededeling van het blad Le Timbre zullen hier 3 post

zegels verschijnen voor de gewone post en 3 voor de luchtpost , 
a lsmede 1 expressezege l , ter ere van de Cubaanse schaakgroot-
meester en wereldkampioen Capablanca . 

Voor de gewone post z u l b n de waarden zijn: 1, 2 en 5 c.",voor 
de luchtpost 5, 8 en 25 c . en het expressezegel : 10 c . 

D o m i n i c a , 

Het blad 1'Echo de Ia Timbrologie meldt voor dit land een 
postzegel ten bate van de kinderhulp met de afbeelding van 
ChristiB en het opschrift: 'Laa t de kinderkens tot mij komen' . 

1 c . blauw. 

E c u a d o r . 
Met de afbeelding van Mariana de Jesus Paredes y Flores 

(1618-1645), die door paus Pius XII heilig werd verklaard, a l s 
mede met de afbeeldingen van godsdienstige voorvallen uit haar 
leven, en de kloosters Quito en Cuenca, verscheen hier een 
tweetal postzegels voor de gewone post in de waarden 20 en 30 
c , en een 3-tal voor de luchtpost in de waarden 90 c, 1 siicre 
en 2 Sucre. 

E t h i o p i ë . 
Ter gelegenheid van de inwijding van de brug van Abadia over 

de Blauwe Nijl zou op 1 Januari j . 1 . hier een serie pos tzegels 
zijn verschenen in de waarden 5, 10, 15, 30, 60 en 80 c , al le 
met de afbeelding van een landschap met een brug, alsmede het 
portret van keizer Haile S e l a s s i e . 

F e z z a n . 

Hier is een nieuwe serie pos tzegels in voorbereiding, bestaande 
uit 12 waarden voor de gewone en 3 voor de luchtpost . Het zullen 
zijn: 

30 c , 1 en 2 fr., vee tee l t ; 
4, 5 en 8 fr., landbouw; 
10, 12 en 15 fr., putten in de Chatt i ; 
20, 25 en 50 fr., Bey \hmed, bestuurshoofd; 

en voor de luchtpost : 
100 fr. Oase van Brak en vliegtuig; 
200 fr. Fort van Sebha en vl iegtuig. 

G r e n a d a . 
De in ons nummer van Augustus 1950, blz,180, aangekondigde 

ser ie nieuwe zegels is op 8 Januari j . 1 . verschenen. 

I r a n ( P e r z i e ) . 
De grote Perz ische philosoof der oudheid Ibn-Sina (genaamd! 

Avicenna) die 1000 jaar geleden werd geboren, is een ser ie v a n | 
5 postzegels gewijd: 

50 + 25 d. groen, Hamadan; 
1 + ' / Rial, afbeelding van Ibn-Sina; 
2 ' / + 1'/̂  Rial , Gombad Cabus; 
5 + 2 ' / Rial , oude graftombe van Ibn-Sina; 

1 0 + 5 Rial , nieuwe graftombe van Ibn-Sina, 

I s r a e l . ^ 
Van de koerserende zegels met muntafbeeldingen der oudheid 

verschenen de volgende zegels in gewijzigde tanding 14 i,p,v, 
1 1 ' / , n .1, 3, 5, 10, 15, 30 en 50 pr. Deze zijn van nieuwe platen 
vervaardigd (platen 18, 19, 20, 21 , 22 en 23). De inschriften aan 
de zijkanten der zegels wijken af van de vorige uitgifte, terwijl 
ook de aanhangsels (vignetten) gewijzigd zi jn. 

Voorts zal een zegel van 40 pr. verschijnen ter gelegenheid van 
de 40ste verjaardag van de eers te joodse stad Tel Aviv, met de 
afbeelding van een ontwerp voor een monument van de beeldhou
wer A. Priber, 

40 pr. donkerbruin. 

J a p a n . 
Het jaar 1950 stond in het teken van de tijger en deswege ver

scheen als nieuwjaarszegel dat jaar een postzegel met de af
beelding van dat dier, al was het dan ook op Japanse wijze ge-
styleerd. Dit jaar s taa t het in het teken van het konijn en daarom 
vertoont het nieuwjaarszegel 1951 een afbeelding van dit dier, 
maar op een meer normale wijze en in de armen van een kind. 
Zegel tanding 11!/ x 12. 

2 yen, l i larose, kind met konijn. 
In de serie beroemde Japanners verscheen een postzegel met 

de afbeelding van Dr. Joseph Hardy Neesima. 
8 yen, bruinviolet, portret. 

L i b i ë 
Voor dit onder Frans toezicht s taande gebied verscheen een 

serie postzegels met de afbeelding van een inlands huis , in de 
waarden: 

1 fr. donkerolijf; 3 fr. bruin; 10 fr. rood; 
2 fr. groen; 5 fr. paarsrood; 20 ft, blauw. 

M a c a o . 
Een aantal postzegels van de koerserende serie 1948 versche

nen in gewijzigde kleur en tanding 14 i,p,v, 11, Het zijn: 
1 a, violet (i ,p,v,bruin) Uma-residentie; 
2 a, geelbruin ( i ,p.v. karmijnbruin) bergvesting; 
3 a. oranjerood, ( i .p.v.d.violet) gezicht op Macao; 
8 a. grijsblauw, (i .p.v.rood) baai van Praia Grande; 

10 a. bruin, ( i .p .v. l i la) plein Leal Sanado; 
30 a. blauw, ( i .p.v. leigri js) Avenue Marginal; 
50 a. grijsgroen en geel ( i .p .v . bruingeel en bruin) s t icht ing van 

Deusima. 

Marokko(SPAANS-) 
Voor de luchtpost verschenen nog 2 aanvullingswaarden n.1 . 
20 c . donkerli la, vliegtuig boven Tanger; 
1 Pa . violet, idem 
Op 30 December j . 1 . verscheen een serie van 6 pos tzegels met 

afbeeldingen aan de jacht ontleend. 
5 c . bruingrijs en l i la , wilde-zwijnenjacht. 
10 c . rose en leigrijs, jager in het veld; 
50 c, groen en zwartbruin, a ls 5 c . 
1 Pa . violetblauw en bruinlila, a ls 10 c. 
5 P s . violetbruin en ultramarijn, hengelvisser i j ; 
10 P s . donkergroen en violet, vissersboot op het s t rand. 

file:///hmed
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Mexico. 
In de zich nog s teeds uitbreidende ser ie ?.egels met inheemse 

afbeeldingen verschenen nog voor gewoon gebruik: 
3 c . ultramarijn, Nueva Leon (gebouw); 
5 P» ultramarijn en blauwgroen, Capeche (oud modelschip,kar-

(veel , 
en voor de luchtpost : 

25 c . bruin, twee maskers ; 
Voor aangetekende zendingen verscheen nog in de tekening 

van een openstaande kluisdeur: 
1 P . lichtgroen; 

terwijl a l s postpakketzegel , met de afbeelding van een locomo
tief, verscheen: 

20 c« uJtra marijn« 

Nyassaland. 
In afwijking van ons bericht in het Octobernummer 1950 b iz . 

235, zullen de 4 zege l s ter herdenking van het 60-jarig protec
toraatschap van Engeland over dit land eerst op 15 Mei a . s .ver -
schi jnen. De afbeeldingen zullen allen bestaan uit het portret 
van de koning, geflankeerd door het oude protectoraatwapen van 
1891 en het tegenwoordige wapen, terwijl de waarden zullen zi jn: 

2 dl rood en zwart; 
3 d. blauw en zwart; 
6 d. violet en zwart; 
5/*« donkerblauw en zwart« 

P h i l i p i j n e n . 
Op 3 Februari j . l . verschenen enige zegels met afbeelding van 

het wapen van de stad Manilla, zulks ter herdenking van de 6e 
verjaardag van de bevrijding dier stad door de Amerikanen. 

5 c . roodpaars, wapen van de stad Manilla; 
6 c. grijs, idem. 

18 c . blauw, idem. 
Vports verscheen een ser ie van 3 postzegels ten bate van het 

Vredes-fonds. De zege l s zijn a l le in de zelfde afbeelding van een 
op de voorgrond s taande figuur n .1 . een " C a b e z a de Barangay" 
kijkende over een grote vlakte met graan dat wordt geoogst« Af
meting der zegels is 30 x 38 mm« 

5 c . groen; 
6 c . bruin; 

18 c, blauw. 

P i t c a i r n - Ei l . 
Voor dit gebied zijn twee aanvullingswaarden in voorbereiding 

n.1 . : 
4 p . groen en zwart, portret van Koning George VI en de Bijbel 

van het schip de " B o u n t y " . 
8 p . roodlila en groen, portret van Koning George VI en een 

school . 
Ryu Kyus - Eil. 

Op 12 Febr. j . 1 . verscheen ter gelegenheid van de opening van 
de Universiteit in het h is tor ische Shuri-kasteel een spec ia le 
postzegel met afbeelding van het administratiegebouw der Uni
versi tei t , terwijl op de achtergrond de schaduw is te zien van de 
voormalige troonzaal van genoemd kas tee l , welke in de l aa t s t e 
wereldoorlog werd verwoest . Ter linkerzijde s taa t de Drakenfi-
guur welke vroeger voor het kas teel stond« 

3 yen, roodbruin; 
Op 19 Februari j«l« verscheen een specia le postzegel in ver

band met de op de 18 Februari aangevangen act ie voor de weder
bebossing van het land. Het zegel geeft een afbeelding van een 
afbeelding van een dennetak. Zegelgrootte is 32 c 25 mm. 

3 yen, donkergroen. 

Seychel len. 
In een eenvoudige uitvoering, welke aan de Austral ische port-

zegels doet denken, is voor dit gebied een ser ie portzegels in 
aanmaak waarbij de cijfers in rode kleur zijn gedrukt. De zege l s 
zullen zijn: 

2 c . l ichtrose; 
3 c« groen; ' 

6 c , geelrood; 
9 c« oranje; 

15 c« violet ; 
18 c . blauw; 
20 c« bruin; 
30 c, lichtbruin; 

Singapore. 
In gewijzigde tanding llV? x 18 i«p«v« 14 verschenen de vol

gende postzegels van de koerserende zegels met portret van ko
ning George VI: 

2. 4 . 10. 15. 20. 25. 50 c . en $ 1« 
Syrië. 

De in ons vorige nummer vermelde 2 luchtpostzegels met af
beelding van de haven van Lat taquie kregen nog geze lschap van 
2 andere waarden in gelijke afbeelding, n.l«: 

2 P.50 violetbruin; 
10 P . groen blauw. 
Op 5 Januari j . 1 . verscheen een aanvull ingswaarde voor de koer

serende serie postzegels voor gewoon gebruik n . l . : 
10 P . violet, autoweg van Raboué naar Damascus . 

Travancore - Cochin. 
De eers te twee zegels voor een nieuwe serie voor deze g e b i e 

den zijn verschenen n.l«: 
2 p ies , schelp , geelrood; 
4 p ies , blauw, rivier en palmbomen. 

Tunis. 
Van het in ons vorige nummer vermel

de zegel uitgegeven a ls eers te van een 
nieuwe ser ie , geven we thans hierbij de 
afbeelding« 

Het luchtpostzegel van 200 fr« met af
beelding van een vliegende vogel is 
in enigszins gewijzigde uitgave versche
nen« 

200 fr« blauw en zwartblauw, vogel« 

V i r g i n i a (BRITS-) 

De in ons Octobernummer vermelde 4 zege l s zijn nog niet ver
schenen. De verschijning zou plaa ts hebben op 15 Januari j«l«, 
maar ook hierin schijnt verandering te zijn gekomen. 

IL(Ü)CIKIÏÏIP>©SÏÏ 
NEDERLAND« 

De K.L.M, maakt tussen landing te Hannover. 
Ter gelegenheid van de Industriële Jaarbeurs , welke van 28 

Februari tot 4 Maart j l . te Hannover werd gehouden, heeft de K.l.M 
op haar dienst Amsterdam-Hamburg enige tussenlandingen te Han
nover gemaakt, n«l« vanuit Amsterdam op 28 Februari en 1 Mrt« 
en op de thuisreis op 2 en 3 Maart« 

Leipziger-Messe. 
Dit jaar vonden ter gelegenheid van de Leipziger Messe geen 

specia le K«L«M«vluchten plaats« 

ireLICOPTEBPOST ZWITSERLAND - ITALIË. 
Ter herdenking van het feit dat op 23 September 1910 de Pe 

ruaanse vlieger Chavez voor het eers t met een vliegmachine bij 
Brig over de Simplon vloog (waarbij hij he l aas door het afstor
ten van het vliegtuig kort voor de landing te Domodossola het le 
ven verloor) werd op 2 October 1950 een spec ia l e vlucht gemaakt 
overhetzelfde traject met een helicoptervliegtuig« Post met de 
ze vlucht vervoerd werd voorzien van 2 spec ia le afstempelingen 
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een te Brig (prive-stempel) en een in Italië (officieel). Wij geven 
hieronder een afbeelding; de onderste afstempeling is dus offi
c i ee l . 

Op 31 D e c e m b e r 1950 werd met een s p e c i a l e o u d e j a a r s -
vlucht post van Salzburg naar Brussel vervoerd: "Si lvester-Son-
d e r - F l u g t " . Hieronder geven wi) een afbeelding van de daarbij j 
gebruikte spec ia le afstempeling; jammer dat in de stempel een ! 
taalfout voorkomt; "voyage ae r i enne" inplaats van " a e r i e n " ' i 

AR HCLICOHTCRE ! 

L U C H T P O S T B L A D E N 
nenemarken. j 

In verband met portoverhoging is thans naas t de zegels van | 
40 öre nog een zegel van 10 öre gebruikt. Twee verschi l lende ty- j 
pen: een " L u f t p o s t / P a r \ v i o n " blauwe le t ters in rechthoek en i 
een witte le t ters op donkerblauwe (in de vorm van ' 
luchtposts trookje) . Bovendien tekst op achterzijde verschil lend 
gep laa t s t . 

Egypte . 
In bruine kleur met ingedrukte luchtpostzegel van 25 Mill. ' 
Israel. j 
Met ingedrukte luchtpostzeg?ls resp . van 25 (blauw)en 50(rood). | 

SiriMlPlilLS 
N E o i E R L A N D . j 

Ge legenheidsstempels. i 
Op de Luchtvaart-Histor ische Tentoonstel l ing, gehouden door | 

de aerophi la te l i s t i sche vereniging "De Vliegende Hol lander" i 
van 4 - 1 1 Maart ).1. was uitsluitend op 10 Maart een spec iaa l 
poststempel in gebruik, ü p het moment van de afsluit ing dezer 
rubriek beschikten wij nog niet over nadere gegevens r e sp . over > 
een afdruk van dit s tempel . ' 
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Machinestempels. 
De Heer H.Smit te Nijmegen toonde ons naar aanleiding van 

Uw vraag in het Januari-nummer inderdaad een machinestempel 
Breda-Station (met a ls vlag rechts 4 golflijnen) van 28 November 
1950, waarschijnlijk de enige of een der weinige dagen, waarop 
men aldaar de toevoeging " S t a t i o n " in het datum-stempel gebruikt 
heeft. 

In nieuwe stijl (datum links en vlag rechts) verschenen nog: 
Amsterdam met Vermeld op Uw posts tukken. . . , Amsterdam C.S. 
met Verzend per Luchtpost , Apeldoorn met oude-spell ings-vlag 
Post Uw brieven zodra. . . (na enkele weken weer vervangen door 
de '4 golflijnen) en Rotterdam met 4 golflijnen. 

In oude stijl valt nog als nieuwe combinatie te vermelden het 
tot dusvernie t bekende datumstempel Utrecht C.S« (alleen Utrecht-
Station was bekend), l inks waarvan de v l a g " L a a t " . . 4 cm. vrij 
geplaa ts t w a s . 

Nieuwjaarsstempels. 
De Heer H.Smit te Nijmegen toonde ons van deze jaarswisse 

ling 2 verschil lende haad- langstempeis , waarvan 1 nog zowel in 
violet te a ls rode inkt, te Nijmegen gebruikt, terwijl Groningen 
zich bediende van het vierkante, in de rechterhoek geplaa ts te , 
datumstempel uit de gewone stempelmachine, voor deze gelegen
heid echter zonder enige datum-aanduiding. 

Proefstempels voor de pakketpost . 
Voor zover wij konden nagaan is tot dusver geen melding ge

maakt ' an de hiernevens afgebeelde s tempels , die in de jaren 
1929 1931 blijkbaar a ls proefneming in Delft, Rotterdam en Zeis t 
gebruikt zi jn. 

In verschil lende Rijksveilingen van gebruikte pos tzege ls , die 
tot voor kort regelmatig gehouden werden, zijn fragmenten van 
postpakketkaarten met deze afstempeling verkocht en wij hadden 
toevall ig de gelegenheid een vrij grote hoeveelheid van deze stuk
ken uit te zoeken. 

De gebruiksdata, die in bedoelde partij en in verzamelingen 
gevonden werden, zijn de volgende: 
Ze i s t : 12 verschil lende data, l iggende tussen 4 Dec. 1929 en 8 

Febr. 1930; vele data zijn echter onleesbaar . 
Rotterdam: 17 verschil lende data , liggende tussen 20 Mei 1930 

en 11 Juni 1930. 
Delft: 142dataitussen 2 \pril 1931 en 30 September 1931 en bo-' 

vendien op 12 Januari 1932. 
Bij een nauwkeurige beschouwing van de afdrukken blijkt, dat: 

a. zij s teeds ongeveer omgekeerd s taan ten opzichte van de bo
ven- of zijrand van de postpakketkaar ten. 

b . op de achterzijde van verschil lende fragmenten spiegeldruk-
ken of inktsporen voorkomen op precies dezelfde plaats en in 
dezelfde stand als op de voorzi jde. 
Hieruit mag o.i . worden afgeleid, dat de afdrukken afkomstig 
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jn van een machine of van een met de hand dan wel met de voet 
wogen apparaat, waarin het stempeltje bijv. aan een hefboomp-
bevestigd was« 
Bij navraag bij het Ned.Postmuseum bleek, dat men ook daar 

iet over nadere gegevens betreffende deze s tempels beschikte! 
De kleur der afdrukken uit Ze i s t is s t eeds zwart, die van Rot-
rdam blauw tot blauwzwart, terwijl men in Delft met donkervi-

lette inkt s tempelde. 
Gegevens van lezers omtrent andere gebruiksdata of andere 

laatsen van gebruik worden gaarne tegemoetgezien. 

ypenraderstempels. 
Nieuw-gevestigde postagentschappen: 
18 Januari 1951: Scheveningen-Symonszstraat 
1 Maart 1951: 's-Gravenhage-Boerenstraat . 

rankeermachlnes. 
Dienstorder H. 125 van 21 Februari j . 1 . bevat o .a . de volgende, 

oor verzamelaars van belang zijnde mededelingen: 
1. Aan Veenman's Kantoorinstallatie-bureau te Rotterdam is toe

stemming verleend naas t de Universal-Multi-Value-frankeer-
machine de Universal-Simplex-frankeermachine in de handel 
te brengen. 

2 . Deze machine is eveneens ingericht voor het rekening-cou
rant-systeem. Zij heeft 25 vaste waarden: doch werkt overi
gens geheel óp dezelfde wijze a is de reeds toegelaten Univer
sal-Mul ti-Value-frankeermachine. 

3-4 (niet van belang voor verzamelaars) 
5. Ter onderscheiding van de Universal-Multi-Value-frankeerma-

chines zullen in de stempelafdrukken van de Universal-Sim-
plex-frankeermachines voor het identiteitsnummer de letter 
" U S " voorkomen. 
Wij hopen in het volgende nummer een afbeelding van de afdruk
ken dezer machines te kunnen geven! 

ïïiI»]ïï®©I^SiriD.ILDI^©[iI^ 
AFDELING DRIEBERGEN VAN DE I N T E R N A T I O N A L E 

VERENIGING " P H I L A T E L I C A " . 

ü p 10 Februari j . 1 . hield bovengenoemde vereniging in een der 
localiteiten van "Het wapen van Driebergen" een postzegel ten
toonstelling van inzendingen van haar leden, met het doel om 
meer bekendheid aan deze afdeling te geven. Helaas waren wij 
door de vergadering van de Bondsraad, welke die zelfde dag werd 
gehouden, verhinderd daar een kijkje te nemen, maar in het plaat
selijk blaadje "De Stichtse Courant" treffen wij een vers lag 
daaromtrent aan, waarin de tentoonstel l ing geslaagd wordt ge
noemd, ook wat het bezoek betreft. Een tweetal nieuwe leden 
werd gewonnen. Vooral de jeugdactie was een groot succes en 
de 2 mapjes met zege l s , welke a raison van een enkel dubbeltje 
voorde Jeugd waren te verkrijgen, vonden gretig aftrek. Opmerke
lijk is hetgeen deze courant hieromtrent vermeldt, n .1 . : " D e 
grootste zegels vonden bij hen de meeste aftrek, het ging dus 
"pe r vierkante cent imeter" . Verder deden bij hen excentrieke 
kleuren veel opgeld, terwijl ook arabische le t ter tekens in het 
middelpunt van de aandacht s tonden. Kortom, hoe vreemder post
zegel , hoe meer an imo" . 

NEDERLANDSCIIE PHILATELISTISCIIE VEREENIGING 
" O P HOOP VAN Z E G E L S " te HAARLEM. 

Ter ere van het 40-jarig bestaan dezer vereniging zal deze op 
31 Maart en 1 April a . s . in het Frans-Halsmuseum te Haarlem een 
tentoonstel l ing houden, welke beide dagen van 10 uur v.m. tot 5 
uur n.m. geopend zal z i jn . 

Wij wensen genoemde vereniging vanaf deze p laa ts van harte 
geluk met deze herdenking en wensen haar nog vele jaren van 
voorspoed alsmede veel succes met deze tentoonstel l ing. 

PHIL APOST 1951. (24, 25 en 26 Augustus) 
De organisatie van de Nationale Postzegel tentoonstel l ing te 

' s-Gravenha^e, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum der 
I .V.Philatel ica maakt goede voortgang. 

HOUTRUST werd gehuurd - ARTISTEN geëngageerd voor de 
Feestavond op 25 Augustus - de DRUKKER star t te met de voor
bereidende werkzaamheden - MEDAILLES werden besteld enz . 

U weet het r eeds : onze tentoonste l l ingskaders zijn practisch, 
ruim, vei l ig . 

D O C H : WAT K O M T E R IN 
Er zijn verschi l lende verzamelaars die beangst zijn hun schat

ten te exposeren, wanneer de reeds vele malen bekroonde col lec
t ies X, Y of Z ook naar de prijzen mededingen. 

Juis t omdat met het oog op 1952 en op de vooruitgang van de 
Nederlandsche phi la tel ie , ook nieuwe co l lec t i es een volwaardi
ge kans moeten hebben, besloten wij een ERE-klasse in te s t e l 
len. Deze Ere-klasse zal de objecten omvatten, die op een na
tionale tentoonstel l ing met goud en/of op een internationale ten
toonstell ing met tenminste brons bekroond werden. Alle andere 
objecten komen in de wedst r i jdklassen. Voor de ui terst competen
te jury zal het een zware taak worden de merites van de- verza
melingen te beoordelen 

Demogelijkheid s taa t open om te exposeren onder PSEUDONIEM. 

Het merendeel der handelarenstands is reeds aan goed beken-
staande firma's toegezegd. 

WACHT NIET MET UW AANMELDING!!! 
Inschrijvingsformulieren aan te vragen bij de Heer H.L.Stof-

fels , Sinaasappels t raat 23, ' s -Gravenhage. 
Het Organisat ie-Comite. 

Luchtvaart -His tor i sche T e n t o o n s t e l l i n g van 4 t /m 11 Mrt. 
j . 1 . te ' s - G r a v e n h a g e . 

Van 4 t /m 11 Maart j . 1 . hield de Nederlandsche Vereniging 
van Aero-philatelisten " D e Vliegende Hol lander" in het Muse
um voor het onderwijs te 's-Gravenhage een Luchtvaart-Histo
rische Tentoonstel l ing ter gelegenheid van het feit, dat het dit 
jaar 40 jaar geleden i s , dat het eerste officiële postvervoer per 
vliegtuig plaats vond. Dit was op 18 Februari 1911 toen een vlieg
tuig bestuurd door de Franse piloot H.Pequet post vervoerde van 
Allahabad naar Naini Junction, een afstand van c a . 5 mijl . 
Enige brieven met bovengenoemde vlucht vervoerd, waren op de 
tentoonstell ing te bezichtigen, ferwijl men er verder al le moge
lijke soorten luchtpoststukken kon bewonderen en men een over
zicht kreeg van de gehele ontwikkeling van de luchtvaart in de 
loop der jaren. Naast de ballonpost van 1870/71 en de pionier-
vluchten met vliegtuigen in 1910-1914, trof men er natuurlijk ook 

de Zeppelin-, DO-X-, zweefvliegtuigen-, katapult- , hel icop
ter- en raketpost aan. 
Een mooie verzameling wandborden, tege ls , penningen, e t c . be
trekking hebbend op de eers te jaren van de avia t iek , trok ook zeer 
de aandacht . 
Van deze mooi opgezette tentoonstell ing gaat ongetwijfeld een 
goede propaganda uit, zowel voor het verzamelen van luchtpost-
brieven en -zegels a ls voor het aankweken van belangstel l ing 
voor a l les wat met de luchtvaart te maken heeft. 

Speciale afstempeling op 10 Maart j . 1 . 4*s* 
Ter gelegenheid van bovengenoemde tentoonstel l ing was op 10 
Maart j . 1 . in het Museum voor het onderwijs te 's-Gravenhage een 
tijdelijk bijkantoor P . T . T . gevestigd, alwaar gewone en aange
tekende stukken van een afdruk van een bijzondere stempel wer
den voorzien. 

CANADESE INTERNATIONALE P H I L A T E L I S T I S C H E 
TENTOONSTELLING. 

In aanslui t ing op het omtrent bovengenoemde tentoonstel l ing 
vermelde op blz . 195 van het Augustus-nummer 1950, kunnen wij 
thans nog mededelen, dat de Heer Jan Poul ie , de La i resses t raa t 
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46 hs . te Amsterdam-Zuid, door de president van het tentoonstel-
lingscomite is aangezocht om op te treden als commissaris-gene
raal voor Nederland. 

Prospect i en inschrijvingsformulieren voor bovenvermelde ten
toonstel l ing kan men bij de Heer Poulie aanvragen. 

De Heer Poulie s te l t zich ook beschikbaar voor het verzorgen 
van de verzending, alsmede het opzetten van de Nederlandse in
zendingen. 

Rondom de Nieuwe Uitgiften 

oostenrijk. 
Het zegel uitgegeven als teken van rouw en ter herdenking van 

Dr.Karl Renner, geeft ons aanleiding het volgende omtrent deze 
s taatsman te vermelden: 

Op 14 December 1870 werd Karl a l s 10e kind van een arm boe
rengezin in het Moravische dorpje Unter-Tannowitz ten Noorden 
van Nikolsburg geboren. Als schooljongen trok hij reeds de aan
dacht van zijn meester , die er op aandrong, de jongen te laten 
s tuderen. Het gelukte echter niet hem een vrije s tudie aan het 
gymnasium te Nikolsburg te verschaffen, maar dit weerhield de 
leergierige jongen niet om op 11-jarige leeftijd dagel i jks de 2 
uur lange weg van zijn dorp naar Nikolsburg heen en weer af te 
leggen om daar naar school te gaan. Wellicht hebben deze toch
ten bij weer en wind regen en zonneschijn de grondslag gelegd 
voor zijn latere grote gezondheid. Toen na 2 jaren de ouders zo 
in armoede vervielen, dat zij de studie niet meer konden betalen 
en in een armhuis werden opgenomen, was dit voor Karl niet on-
overkomenlijk, want als uitverkoren leerling had hij al een goe
de naam en daardoor privaatleerlingen gekregen, waardoor hij 
zichzelf s taande kon houden. Na zijn eindexamen trok hij a l s 
student in de talen en letterkunde naar Wenen, Door zijn armoe
dige jeugd voelde hij zich reeds jong tot het volk en hun socia le 
problemen aangetrokken. Hij wilde zijn kennis ook aan het volk 
schenken een kennis welke hij verkreeg door zijn l e s sen bij Ex-
ner, Anton en Karl Menger en Phil ippovich, Hij hield lezingen 
voor het volk eers t in kleine en a l lengs in grotere kring, en kwam 
aldoende met de sociaal democratische partij in verbinding,waar-
van de aanvoerder Viktor Adler spoedig de begaafdheid van Ren
ner opmerkte. 

Reeds a l s student trad hij in het huwelijk, welk huwelijk hem 
later een dochter schonk, terwijl zijn vrouw Luise hem tot de 
dood s t eeds terzijde heeft ges taan . Om in het onderhoud van zijn 
gezin te kunnen voorzien aanvaardde Renner de betrekking van 
beambte aan de bibliotheek van de Rijksraad, waardoor hij zijn 
studie moest afbreken, juist toen hij in het voorjaar 1896 totdok-
ter in de rechten zou promoveren. Deze graad werd hem eers t in 
1947 honoris c a u s a door de universi tei t ver leend. 

Toen begonnen zijn ideeën zich te ontwikkelen en met zijn 
aanleg voor schrijven zagen zijn eers te werken het l icht, zi) het 
ook onder het pseudonym " S y n o p t i k u s " . " i j noemen s lech ts 
" 0 , W , P a y e r " en "Rudolf Spr inger" . Ook door zijn polit ieke ge
schriften had hij zich reeds naam en rang verworven onder de 
vooruitstrevende politieke talenten van Oostenrijk, en toen hij 
in 1907 a l s candidaat voor de sociaaldemocrat ische partij voor 
de kieskring Neunkirchen ook gekozen werd voor de eers te Rijks
raad, ving zijn politieke loopbaan eers t recht aan. Zijn rijkdom 
aan ideeën en zijn goed gefundeerde kennis voerden hem weldra 
in de eers te rijen van de part i j . Toen na de eers te wereldoorlog 
Oostenrijk in elkaar stortte werd Renner aangewezen als s t a a t s -
kansel ier en stond aan hem de taak Oostenrijk er weer bovenop 
te he lpen . Als leider van de Vredes-delegat ie had hij de zware 
taak om het vredesverdrag van Saint Germain te ondertekenen, 
maar toch was het hem gelukt om enkele zeer zware bepalingen 
verzacht te kr i jgen. 

Toen na afloop van de wederopbouw van Oostenrijk de coal i 
tie uit e lkaar ging en Renner a ls Staa tskansel ier heenging, wijd
de hij zich geheel aan de opbouw van zijn par t i j . Hij vest igde 
de Arbeidersbank, gaf volle medewerking aan de oprichting van 
een Inkoop-in-het-groot-centrale voor de levensmiddelenvereni
gingen en stond ook verder s teeds met zijn kennis en ervaring 
tot hulp gereed. Zijn schrifturen zet te hij s t eeds voort en ijve

rig wijdde hij zich ook aan het parlementaire werk, In 1930 wer 
hij tot President van de Oostenrijkse Nationale Raad gekozen. 

Gedurende het Hitler-regime en de anexatie van Oostenrijk 
leefde Renner, nadat hij korten tijd gevangen had gezeten, 
afgezonderd in Gloggnitz, Hier werkte hij in s t i l te aan politieke 
en sociologische werken, waaronder het inmiddels wel zeer be
kende "An der Wende zweier Z e i t e n " , waarin hij tevens een be
schrijving geeft van zijn jeugd, en waarin hij ook zijn innerlijk 
bloot leg t . 

Toen in 1945 de Russen binnentrokken Oostenrijk en Glogg
nitz naderden verzochten de inwoners daarvan aan Renner om voor 
hen a l s bemiddelaar bij de Russen op te treden. In Rusland was 
Renners naam niet onbekend en dit voerde hem niet a l leen in het 
hoofdkwartier, maar na de verovering van Weenen werd hij met d 
leiding a ldaar be las t en na 27 jaar trad hij ten tweede male a l s 
s t aa t skanse l i e r op. Hij was de man die Oostenrijk weder opbouw
de en de vereniging tot stand wist te brengen zowel van de on
der russ i sch toezicht s taande partijen als van die onder wes ters 
toezicht , en nog voor het eers te bevrijdingsjaar ten einde was 
had Oostenrijk zijn verkiezingen. Het nieuwe Bondsparlement 
koos daarop Renner tot bondspresident, hetgeen hij tot zijn vrij 
onverwachte dood zou blijven. Ju i s t had hij op 14 December zijn 
80e verjaardag gevierd en werd hem allerwege lof en hulde toege
zwaaid, toen op 31 December 1950 de dood hem aan zijn werk 
zaamheden ontnam. Wel tekenend is het, wat wij elders ter ge le
genheid van zijn 80e verjaardag geschreven vonden n , l , in de 
N .R .C , : " In 1951 is de zesjar ige ambtsperiode van de president 
ten e inde, maar iedereen verwacht, dat hij opnieuw zal worden 
gekozen, ,„ .wanneer hij zich a l thans candidaat wil s t e l l e n " . 

Welnu, de dood heeft anders bes l i s t , een rouwzegel gedenkt 
hem. 

Verenigingsleven 
Ditmaal willen wij beginnen met te vermelden, dat de Pos tze 

gelvereniging " S A N T P O O R T " een nieuw bestuur heeft gekregen 
waarin wij toch enige oude bekende terug zien. Moge een frisse 
wind de vereniging verder gunstig zijn. 

De afdeling VOORBURG van de Nederlandsche Vereeniging, 
van Postzegelverzamelaars blijkt een ondernemende afdeling te 
zijn, ie ts wat ons niet verwondert, a l s wij onder de aankondiging 
die wij mochten ontvangen de naam van de Heer E.v.d.Waal a ls 
"di recteurf 'vermeld vinden. Het is voor een groot deel aan 
diens initiatief te danken, dat op Zaterdag 14 April a , s . in de 
bovenzaal van het Porum-theater te Voorburg een postzegel beurs 
wordt geopend, welke daarna iedere Zaterdag-middag van 2,30 
uur tot 5,30 uur geopend zal zi jn. Tot deze Beurs hebben de le
den van een Phi la te l i s t i sche Vereniging welke bij de Bond is 
aangesloten toegang tegen een entree van fl. 0,15 per persoon, 
terwijl zij het recht hebben per keer ten hoogste een persoon te 
introduceren tegen een betaling van fl, 0,25, Op de Beurs is voor 
handelaren de gelegenheid geopend een vaste tafel voor hun ver
koop te huren a fl. 4 , ~ per maand. Ook belast het Beurs-comite 
z i che r mede om zegels enz , van Philatelisten op daarvoor bestem
de Beursbladen ten verkoop aan te bieden. De bedoeling is voorts 
dat op deze Beurs gehandeld en geruild zal kunnen worden in de 
ruimste z in . 

Het spreekt vanzelf, dat wij de Voorburgse vereniging heel veel 
succes wensen bij haar poging en hopen dat vooral de Haagse 
Phi la te l is ten er eens een trammetje aan zullen wagen om er een 
kijkje te nemen, well icht worden zij vaste bezoekers . 

In de afdeling Hilversum en Omstreken" van bovengenoemde 
vereniging hield de Heei P.J.M.Boel in de bijeenkomst van 30 
Januari j . 1 . e t n lezing over de aanmaak van de posts tempels van 
Nederlandsch Oost Indie. Deze lezing, welke met talrijke voor
beelden werd toegelicht , ligt voor ons om te zijner tijd in ons 
blad te worden opgenomen. Intussen heeft de Heer Boel zich op 
dezerzijds verzoek bereid verklaard deze lezing ook voor andere 
verenigingen te willen houden, zulks tegen vergoeding van re i s 
en eventuele verblijfkosten. Het adres van genoemde Heer i s : 
Bosboom Toussaintlaan 63, te Hilversum. 
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Een ander bericht, en minder prettig dan het vorige, moeten 
vij neerschrijven voor wat betreft "Amsterphi la" het orgaan van 
Ie Amsterdamsche Vereniging " D E PHILATELIST'Mn het num-

er van December j,], werd n . l . aangekondigd, dat dit (voorlopig) 
e t laa ts te nummer zou z i jn . Vier jaargangen heeft dit s t e e d s in-
eressante blaadje het voJ gehouden.Maar ook hier kwam te veel 
erk op de schouders van enkele neer, zoals zulks in vele phi

la te l i s t i sche verenigingen het geval i s . Door te veel verzame
laars wordt geteerd op hetgeen anderen presteren, terwijl ju is t 
de Philatelie z i ehe t zo bijzonder goed toe leent om ook zelf eens 
iets naar voren te brengen. Gelukkig lezen wij , dat een commis
s ie de mogelijkheid onderzoekt om het blaadje niet voor goed te 
doen verdwijnen, i e t s waarbij wij de commissie veel s u c c e s toe
wensen, want het zou jammer zijn, a ls de goede krachten die aan 
dit blaadje medewerkten voorgoed " s tommet je" zouden gaan spe 
len, 

In " 'Phi la te l ies P o s t " , het orgaan van de Internationale Ver
eniging " P h i l a t e l i c a " , doet het hoofdbestuur een beroep op haai 
leden, om indien zij geen prijs s te l len op het behouden van hun 
Maandbladen, deze dan ter beschikking te stellen van het Hoofd
bestuur voor uitdeling op de Jubileumtentoonstell ing, Ook post 
zegels worden gaarne ingewacht om aldaar aan jeugdige bezoe
kers te worden ui tgereikt . Het spreekt vanzelf, hoewel dit er 
niet bij vermeld s taa t , dat ook de lezers van dit blad, niet leden 
der vereniging, aan dit verzoek mogen voldoen. Het adres i s : de 
Heer J.A.C.Achilles, Zuiderparklaan 249 te 's-Gravenhage. 

î B 
De Vakgroep Postzegelhandel te 's-Gravenhage meldde ons de 

volgende veilingen: 

K.A.Weeda 
R.Postema 
H.Bok (Ned.Postz.Veil ." 
P.J .Hekker 
J . L . van Dieten 
H.Bok 

I en 2 Maart 1951. 
9 en 10 Maart 1951. 
14, 16 en 17 Maart 1951. 
24 Maart 1951. 
4, 5 en 6 April 1951. 
I I t /m 14 April 1951. 

VAKGESCIÜEDENIS DOOR POSTZEGELS, door A.W.Barten. 
In een eenvoudige maar keurige omslag ligt bovengenoemd 

werkje, als we deze grootse naam daarvoor mogen bezigen, a l s 
een herdruk uit het Kerstnummer van "De Tempon" 1950 voor ons 

Reeds uit de omslag is te zien, dat dit geschriftje, dat s l ech ts 
8 bladzijden tekst en 2 bladzijden afbeeldingen bevat, op het 
drukkersvak betrekking heeft, n . l . door de schetsmatige aandui
ding van een tampon, zoals deze door de drukkers wordt gebruikt 
bij het inkten van platen. 

De i l lus t ra t ies , 24 in ge ta l , zijn afbeeldingen van pos tzege l s , 
die alle betrekking hebben op personen, die zich in dit vak naam 
hebben verworven, hetzij zij op een zegel s taan afgebeeld of 
hun naam daarop s taa t vermeld. Terecht merkt de schrijver van 
het art ikel , d ie zelf in dit vak werkzaam blijkt te zijn, aan he t 
einde daarvan op, dat onze Laurens Jansz .Coster nog in deze i l
lustre internationale rij ontbreekt. Het i s een a l lesz ins prettig 
en vlot geschreven art ikel t je , dat zeer zeker ook een plaats ge 
vonden zou hebben in een phi la te l i s t i sch blad, daar het ook phi
la te l i s t i sch bezien zeker zijn waarde heeft, vooral voor de z .g . 
beeldverzamelaars, en aantoont hoe op eenvoudige wijze een aar
dige en leerzame verzameling valt samen te s te l len . 

Helaas vermeldt het boekje niet of en waar het eventueel te 
verkrijgen i s . Misschien wil de schrijver, a ls hij dit l ees t , ons 
zulks wel laten weten, dan zullen wij er gaarne alsnog melding 
van maken. 

PETITE ETUDE SUR LES TIMBRES, LES P R É C U R S E U R S ET 
LES ENTIERS POSTAUX DE BADE ET LEURS O B L I T E ' R A -
TIONS, par Andr^ de Cocko R .O.D.P . avec la coloborationsduMa-

jor Lucien Herlant pour les précurseurs et de Docteur J acques 
Stibbe pour les Entiers Pos taux . Bruxelles 1950. Prijs 150 B.fr. 

Voor de liefhebbers van z .g. "oude ui tgif ten" en wel speciaa l 
die van het Groot Hertogdom Baden, welke op 1 Mei a . s , haar 
100-jarig bes taan kan herdenken, heeft de nestor der Belg ische 
Philatelie Andre de Cock, die ook in Nederland vele Ph i l a t e l i s 
t i sche vrienden heeft, met een tweetal medewerkers, eveneens 
met klinkende namen op phi la te l i s t i sch gebied, een boekje in de 
franse taal geschreven niet al leen over de zege l s van dit gebied, 
maar - en dan zou het zeker niet moeten zijn geschreven door de 
Heer de Cock, die een bijzondere liefde heeft voor afstempelin
gen - dat een prachtige studie bevat over de diverse afs tempe
lingen die op deze zegels voorkomen, en het boekje wel buiten
gewoon interessant en leerzaam maken. 

In ongeveer 80 bladzijden weten de schrijvers het gehele ge
bied, zowel wat postzegels , a l s wat afstempelingen, voorlopers 
en poststukken betreft, te beschrijven op een wijze d ie , mede ver
lucht door talrijke fraaie en duidelijke afbeeldingen, ons al ler 
respect afdwingt. Van deze 80 bladzijden wordt ongeveer de helft 
ingenomen voor de behandeling van de s tempels , zowel nummer-
stempels a l s langstempels zonder en met datum, r o n d s f m p e l s 
enz. , dit a l les voorzien van l i jsten vermeldende de plaatsen waar 
deze s tempels werden gebruikt. 

Al met al een boekje, dat de liefhebbers van de zege l s van 
Baden niet mogen missen en dat voor hen, die geen spec ia le s tu
die van dit gebied maken, toch zeker een niet te versmaden bron 
van kennis van deze zegels bevat. 

Wij wenser de Heer de Cock van ganser harte geluk met deze 
u i tgave . 

THE POSTAL HISTORY OF PUERTO RICO by R.B.Preston and 
M.H.Sanborn. 
Overdruk uit " T h e American Ph i l a t e l i s t " door medewerking van 
de A.P.S. Phi la tel ic Research and Literature Committee, Cen
tral Office American Philatel ic Society. P.O.Box 800, State Col
lege P a . Prijs $ 2,50. 

Weer een van die gedegen artikelen uit " T h e American Phi la
t e l i s t " , welke thans in een boek van 100 bladzijden voor ons ligt 
a l s uitgave van de Philatel ic Research and Literature Committee 
van de A .P .S . 

Bij de bestudering van dit werk s t aa t men verbaasd hoe men 
al deze wetenschap heeft weten te vergaren, want dit boek be
handelt die zegels van Porto Rico, welke we in de Yvert-catalo-
gus vermeld vinden bij de Spaanse Antil len. Deze zegels waren 
niet a l leen bestemd om in Porto Rico gebruikt te worden maar 
ook in Cuba en sommige ook in de Phil ippijnen. Maar uit deze 
studie blijkt, dat de vermelding in genoemde catalogus onder Por
to Rico als zouden de zegels van de Spaanse \n t i l l en in Porto 
Rico in omloop zijn geweest van 1855 tot 1873, niet geheel juist 
Zo blijkt b.v. volgens de schrijvers van dit boek, dat van de uit
gifte 1864 het zegel van 1/4 real (Yvert Sp. \ n t . n o 13) nimmer in 
Porto Rico is gebruikt en dit zegel alleen was bestemd voor lo
kaal gebruik in Havana. De uitgaven, 1866 en 1867 zijn in haar 
geheel nimmer in Porto Rico gebruikt. Van de uitgave 1868 werd 
de 40centimos(Yv.Sp,Ant,no 29) in Porto Rico a l leen f iscaal ge 
bruikt, terwijl van de uitgiften 1869 en 1870 de 5 centimos en 
van de uitgiften 1871 de 12 centimos aldaar niet in gebruik kwa
men. 

Behalve veel wetenswaardigs omtrent deze in Porto Rico ge
bruikte zege l s , zijn ook een tiental bladzijden aan valse zege ls 
gewijd, terwijl de inleiding een korte geschiedenis van dit eiland 
geeft vanaf de ontdekking door Columbus, waarbij tevens wordt 
gememoreerd, dat omstreeks 1900 de naam van de hoofdstad Por
to Rico overging op het eiland, terwijl de hoofdstad de naam van 
het eiland San Juan Bautista kreeg te dragen. Een belangrijk 
boek, dat wij met veel genoegen en tot vermeerdering van onze 
geringe kennis omtrent de zegels van dit gebied hebben ge lezen , 

STANLEY GIBBONS Priced Postage Stamp Cataloque 1951 Par t , 
III (Foreign Countries) America, Asia, and Afrika, excluding 
Colonies of European S ta tes . 48the edit ion, Stanley Gibbons Ltd, 
391 Strand, London W,C,2. 
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Als er een firma bestaat die tracht haar postzegelcata logi op 
de hoogte te houden van de tijd, daarbij s t eeds het belang van de 
verzamelaars voor ogen houdende, dan is het zeker wel de fir
ma Gibbons. 

Het bovenvermelde deel II is een samenvatt ing geworden van 
de oorspronkelijke delen III (U.S.A), IV (Centraal Amerika) V 
(Zuid-Amerika) en VIII (Azieeh Africa), terwijl uit deel VI de 
groep Syrie is overgenomen. T5oor deze nieuwe indeling is dus 
thans deze catalogus samengesteld uit de delen I (British Em
pire), Deel II (Europe), Deel III (boven vermeld), Deel VI (French 
Colonies) en deel VII (European Colonies ex . French), een be
langrijke vereenvoudiging dus na de 6 deel t jes waaruit deze ca
talogus door de tijdsomstandigheden eers t bestond. Tevens is 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om de catalogus te vervol
maken, hetgeen o.a. het geval is met de Chinese Volksrepubliek, 
die thans voor de eers te maal helder en duidelijk i s gecatalogi
seerd . Ook de prijzen der zegels werden in vele gevallen herz ien . 

Wederom een mooie en pract ische uitgave! 

IPMDILMgILDSÏÏDSCIKI AURilSlLID 
Een voor de Duitse Philatel is ten wel van bijzondere betekenis 

zijnde gebeurtenis heeft te München plaats gehad, een gebeurte
n i s waarop wij , die toch zeker niet armer zijn dan onze Duitse 
buren, jaloers kunnen zijn. Het s tadsbestuur van genoemde stad 
heeft n .1 . in een eigen gebouw (villa) in het voornaamste gedeel
te van München haar boekerij overgebracht welke op de Philate
lie betrekking heeft. Deze boekerij omvat ongeveer 10.000 ban
den en is nu in 5 lokaliteiten ondergebracht. Voorhanden zijn 
boekwerken in al le talen, niet alleen zeer veel oude, ant iquari
sche werken, op dit gebied, maar ook de nieuwste zoals Kohl-
Munck-Postzegelhandboek, het Oostenrijkse stempelwerk van 
Muller e.d. voorhanden. Het "Hu i s der P h i l a t e l i e " , thans geves 
tigd Possa r t s t r a s se 15 te München 27, is van Maandag tot en met 
Vrijdag geopend van 8,30 uur tot 16,30 uur en is niet al leen voor 
de Duitse Philatelisten toegankelijk, maar ook alle Philatel isten 
van andere na t i e s , die op doorreis zijn, zijn aldaar welkom. 
Quarzlamp, mikrometer, loupen e.d. s taan voor gebruik ter be
schikking. 

In de Duitsche Demokratische Republiek (Oost-Duitsland) gaat 
het wel anders toe dan hier te lande . Zo werden tegen Kerstmis 
j . 1 . door de P . T . T . een groot aantal Kilo-waren aan pos tzegels 
afgegeven aan de Kulturbund ter verdeling onder de daarbij aan
gesloten Philatelisten (ongeveer 12.000)Momenteel is nog s teeds 
het verbod aldaar geldig om postzegels uit- of in te voeren, maar 
door de Bond worden pogingen in het werk gesteld om de verza
melaars in de gelegenheid te stellen tot ruil van zegels tot een 
bedrag van 100 DM. per maand, zulks onder controle van de Bond 
door optekening der zendingen en het gebruik van specia le ruil-
zege l s . Hierop wordt echter nog s teeds op inwilliging gewacht . 

In Oostenrijk worden thans postzegelrui lzendingen, weike niet 
meer dan 100 Scliillinge aan zegels bevatten, aan de geadresseer
de doorgelaten. Zendingen boven dit bedrag hebben echter een 
invoertoestemming nodig van het Oostenrijkse Ministerie van 
Financien, waarbij geen verklaring van de afzender omtrent de 
waarde behoeft te worden overgelegd. 

In ons vorige nummer spraken wij over de toelating van de 
Chinese Volksrepubliek tot de U.P .U. Als vervolg hierop lazen 
wij , dat Amerika een voorstel heeft gedaan om de delegat ie van 
dat land uit te s toten, maar dat door de bestuurscommissie van 
de- U.P .U. bij geheime stemming besloten is deze Amerikaanse 
resolut ie niet te bespreken. Het blijkt ons hieruit dus t evens , dat 
vermoedelijk ook het toelaten tot de U.P .U. door de commissie 
is geschied . 

Noteer In Uw agenda, dat U op 24, 25 en 26 Augustus 
in Iloutrust moet zijn ! 

^¥r Iletlntemationale Philatelisten Insigne. 

In het jaar 1911 werd door ongeveer '35 Phi la te l i s ten Vereni
gingen in het buitenland het plan geopperd om tot de uitgifte van 
een "Internat ionaal Phi la te l is ten Ins igne" te komen. Heel kort 
hierna werd door de Heer A.Hoffmann uit Leipzig een insigne 
ontworpen in de vorm van een rever-speldje met de let ters " P h " 
in goud op een zwarte ondergrond. 
Het speldje heeft dezelfde grootte a l s bovenstaande afbeeldin 

Dit insigne is een groot succes geworden en geniet thans be
kendheid over de gehele wereld. Voor de oorlog waren deze 
speldjes ook hier in Nederland verkrijgbaar. Door oorlogsom-
s 'andigheden waren deze niet meer te leveren. Eerst in 1948 
werd opnieuw met de vervaardiging ervan begonnen. 

Deze speldjes hebben niets met een bond, politiek of een 
vereniging te maken en kunnen dus door iedere phi la tel is t gedra
gen worden. 

Aangezien wij er a l s verzamelaars s teeds op uit zijn contact 
te zoeken met mede-verzamelaars, is het dragen van dit interna
tionale kenteken zeker aan te bevelen, omdat dit er dikwijls toe 
zal leiden dat Phi la te l is ten elkaar direct herkennen en zo ge
makkelijker contact met elkaar kri jgen. 

Deze speJ jes zijn binnenkort ook in Nederland weer verkrijg
baar, en bedraagt de prijs 0,25 cent per stuk vermeerderd met 5 
cent voor porto. 

Voor het adres waar deze verkrijgbaar zijn verwijzen wij naar 
een advertentie in dit nummer. 

BELANGRIJK. 

Uit doorgaans welingelichte bron vernemen wi j , 
dat hier te lande op 1 April a . s . de eers te serie toe
s lagzegels van dit jaar zal worden ui tgegeven. De uit
gifte zal alleen op genoemde datum plaats vinden, ter
wijl de zegels tot 31 December d.a.v. voor frankering 
geldig blijven. Het aantal aangemaakte zegels zal groot 
zijn, dat een ieder zeker het aantal door hem gewenste 
zegels zal kunnen ontvangen. Ook bestel l ing vooruit 
zal voor deze uitgifte mogelijk zijn« De serie zal uit 
6 waarden bestaan, met een toes lag van 100%, welke 
deze keer geheel ten goede zal komen aan de philate-
listen.Hoewel omtrent de afbeeldingen nog n ie t s offici 
eel bekend i s , s taa t het vrijwel vas t , dat deze bekende 
figuren zoals Tijl Uylenspiegel e.d. persoonlijkheden 
zullen weergeven. Nadere mededelingen zullen in de 
dagbladen volgen. 

„Uit de oude doo«". 
door W . B. Brocx. 

ETENSWAARDIGHEDEN 
EN MERKWAARDIGHEDEN. 

San Marino: I lerdenkingsuitgave 1894. 

Meestal leest men, dat deze uitgave heeft plaats gevonden 
naar aanleiding van de opening van een nieuw parlementsgebouw. 
Toch is dit s lechts gedeeltelijk ju is t . De emissie had p laa t snaar 
aanleiding van 3 belangrijke gebeur tenissen . 
l ) D e opening van het nieu e Parlementsgebouw; 
2) De ins ta l l a t i - van twee nieuwe "Kapi te in - regen ten" . 
3) Het bezoek van Koning Humbert van Italië aan San Marino. 

Punt 2 vereis t enige toel icht ing. 
In die tijd werd San Marino geregeerd door twee "kapi te in- re

gen ten" , bijgestaan door de "Grote R a a d " van 60 leden, ook 
wel genoemd de "Souvereine R a a d " . 

Naar aanleiding van bovengenoemde gebeurtenissen werden er 
op 30 September en 1 October 1894 grote feesten georganiseerd 
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en werd er een emiss ie van drie zegels uitgegeven, waarvan de 
gehele opbrengst diende voor weldadigheidsdoeleinden. De se
cretaris van de regelingscommissie deelde mee: 
dat Iedereen die bestelde voor meer dan 50 frs. (dat was 
toen f. 25,—) aan zegels , en die betaalde in Italiaans of 
Frans bankpapier, die zegels zou toegezonden krijgen per 
aangetekende brief, gefrankeerd met de 5 Lire van Italië 
(Yvert nr. 45) waarvan er slechts 2000 waren uitgegeven. 

Dat laats te is zeer merkwaardig. Weliswaar waren van 1863 
tot 1877 de I tal iaanse zegels ook in San Marino in omloop, maar 
ingaande I Augustus 18"'7 verkreeg San Marino autonomie, op het 
gebied van het postwezen, en in 1894 waren I ta l iaanse zege l s , 
dus Buitenlandse zege l s . 
De bedoeling was dus alleen de zaak zo aantrekkelijk moge

lijk te maken. Het zaakje viel echter geweldig tegen. De verza
melaars gevoelden blijkbaar dat ze geëxploiteerd werden en van 
de hele oplage, die respectieveli jk 400.000, 200.000 en 100.000 
stuks was, werd s lech ts ongeveer 1/4 deel verkocht. De uitvoe
ring was ook miserabel, op het papier van de I ta l iaanse f iscale 
zegels met als waterteken het wapen van Savoye (N.B. in het 
zelfstandige San Marino!) 
Dat de zegels ook zijn uitgegeven naar aanleiding van de in

s ta l la t ie der beide nieuwe regenten, blijkt hieruit, dat links 
boven het portret is te vinden van de "commandeur Tonnini en 
rechts boven van de "Cheva l i e r Marcucci" . 
De bewoners van de Republiek zullen wel heel weinig van die 

zegels gekocht hebben, want van 18631899 hadden de bewoners 
een privilege dat men wel nergens anders ooit zal gevonden heb
ben: portvrijdom voor iedereen en voor elk soort postzendingen, 
maar alleen In het binnenlands verkeer. Pas op 1 Februari 1899 
werd dit portvrijdom opgeheven en werden er 2 zegels uitgegeven 
voor het binnenlands verkeer« Dat zijn de twee zegelt jes met het 
vrijheidsstandbeeld, Yvert nr. 32 en 33 . 
(Gegevens ontleend aan een nummer van de " E c h o " uit 1904) 

W.B.Brocx. 

( PLA \TFOUTEN ' ) VAN DE 2 CENT N.I.W.IiJ . ZEGELS 
VAN 1949 VAN HET Z.G. "LINKER"VEL 

door F .H . M. P o s t . 

N.l.W.I.N.zegels, van het " l i nke r " vel . Daar ik dest i jds niet 
beschikte over een compleet linker vel, was de l i jst helaas 
niet volledig. Later kwam ik in het bezit van meer materiaal 
waaronder een geheel vel . Op verzoek van onze Redacteur 
"Neder land" geef ik thans een volledig overzicht van genoem
de afwijkingen. Zonder afbeeldingen sticht, mijns inziens, het 
vermelden van dergelijke foutjes s lechts verwarring. Want het 
is onmogelijk de juiste vorm en plaats van de foutjes nauwkeu
rig te omschrijven en het zoeken van de zegels met de aan
gegeven afwijkingen i s dan een onbegonnen werk. Daarom geef 
ik hier voor de liefhebbers 2 cl iches met natuurgetrouwe afbeel
ding der foutjes, benevens een veloverzicht, waarop de foutjes 
op de juis te plaatsen staan aangegeven. 

♦* */ 
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Overzicht van de verdeling der plaatfouten 
N.I.W.I.N.zegels. 
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Het Zwitserse 5-Rappen zegel 
„PILATUS-

In het Jul i-nummer van het Maandblad - 27e Jrg. no . 7 (311) -
werd een tweede plaat van de groene 5 e ts van de Zwi tserse 
uitgave van 1936 gemeld. Het ging om het zegel dat Zumstein 
het nummer 202 en Yvert het nummer 290 gaf. 

Velen zullen daarop hun zegelt jes bekeken hebben, eers t met 
het blote oog, daarna gewapend met een loupe, en . . . zij zul
len nie ts ontdekt hebben. 

Dat is niet verwonderlijk, want het verschil is minimaal en 
bestaat uit een wit vlekje van 0,4 x 0,1 mm (met een donkere 
rand langs de lange linkerzijde) midden in het zegel , dat wel 
te zien i s , maar er uit ziet a ls een zuiver toevalligheidje in de 
druk. De eers te plaat heeft dit vlekje wel , de tweede n ie t . 

De afbeelding hieronder is een tienmalige vergroting van een 
gedeelte van het zegel van de eers te p l a a t . De linkerrand van 
deze schets ligt op 9 mm van de l inkerzegelrand, de bovenrand 
van de afbeelding eveneens op 9 ram van de bovenzegelrand. 
De afbeelding vertoont dus de vakjes D 4 en D 5 van Zumsteins 
Abartensucher en het bovenste gedeelte van de vakjes E 4 en 
E 5 . De twee pijlen buiten de afbeelding wijzen naar het vlekje, 
langs de rechterkant waarvan in deze tekening ook een lijntje 
getekend is (terwille van de duidelijkheid), maar dat er in 
werkelijkheid niet i s . 

Om het ontstaan van deze tweede p l a a t te begrijpen eers t 
enkele woorden over de druktechniek van deze zege l s , die met 
een staaldiepdruk-procede vervaardigd zijn. Zij die de film over 
dit procédé gezien hebben, die op het ogenblik in Nederland 
circuleert , zullen zich herinneren hoe voor zege ls die met dit 
procédé gemaakt worden, eerst een oorspronkelijke negatief
gravure in staal op de ware grootte gemaakt wordt. Een secuur 
werk, dat alle ontzag inboezemt voor de heer Bickel, de gra
veur! Dit eers te , van hand vervaardigde stempel wordt, na gehard 
te zijn, driemaal geperst op de omtrek van een stalen cylindertje 
met ongeveer 10 cm middellijn. Hier verschijnen dus drie posi
t ieve zegel beeldjes . Een van deze drie wordt gekozen om 200x 
in een stalen plaat geperst te worden, welke na een hardings
proces de drukplaat i s . 

Wanneer een van deze 200 afdrukken een beschadiging ver 
toont, ontstaat er bij de druk een zegel in het gehele ve l , waar 
op deze plaatfout te zien i s . Maar wanneet een van de posit ie 
ven op het kleine cylindertje een fout heeft en wanneer juis t 
met deze positief-matrijs de plaat wordt gemaakt, vertonen a l l e 
zegels die van deze plaat gedrukt zijn, hetzelfde mankement. 

Dat i s nu wat met het bewuste zegel is gebeurd. De eers te 
plaat (of misschien de eers te platen) werd van een positief-
matrijs gemaakt waar een kleine beschadiging op voorkwam, een 
klein putje dat op de drukplaat een kleine verhoging achter l ie t . 
Bij diepdruk worden de zegels gedrukt met inkt die in de groe
ven van de gravure wordt gebracht, en zo kwam op de zegels 
van deze plaat ter p laa tse van de beschadiging een plekje zon
der inkt: een wit vlekje . Hieruit volgt ook dat niet het lijntje 
langs de linkerrand van het vlekje karakterist iek i s , maar het 
vlekje zelf. 

Later, in 1943 toen de drukplaat vernieuwd moest worden, koos 
men een andere positief-matrijs (die dus van dezelfde oorspron
kelijke gravure gemaakt was) die de beschadiging niet had. De
ze laa t s te plaat i s ook gebruikt voor het bruine 5 e ts zegel , dat 
in 1949 verscheen (Zumstein 285, Yvert 461), 

Ik vraag mij af of deze beide typen wel ooit genade in de ogen 
van de Zwitserland-verzamelaar buiten Zwitserland zullen ver
krijgen. Ikzelf - hoewel speciaalverzamelaar van de zegels van 
dat l and- ben geneigd het verschil te pietluttig te vinden en heb 
ze uitsluitend opgenomen om het werk dat ik ermee had het ver
schil op te sporen en te verklaren. Voor het overige hoop ik in 
het bovenstaande hem, die ze toch wil onderscheiden, enigszins 
wegwijs gemaakt te hebben. 

De Bosch Kemper, 

Maak nu Uw verzameling In orde om in te zenden op de 
tentoonstelling in Houtrust! 

V^AGgJüSidJIS 

De Heer Ir. d e V . te D. schrijft ons: 

Op 2 November 1903 maakte Panama zich onafhankelijk en op 
phi la te l is t isch gebied merkt men deze afscheuring van Kolumbie 
door het overdrukken van de zegels van 1892, waarop de kaart 
van de landengte voorkomt; met "Republ ica de P a n a m a " ; " P a 
nama" e t c . Overdrukt met "Republ ica de Panama" in drukletters 
vermeldt de Yvert 2 emis s i e s , aangeduid met de let ters A (1-7) 
en E (25/31). 
Mijn vraag is nu 
Hoe kan men die 2 opdrukken onderscheiden? 

Volgens Yvert lijkt het eenvoudig: immers de kleur van de " A " 
opdruk wordt vermeld a l s "carmin, lilas-rouge of no i r " en van 
de " E " opdruk aJs violet . Michel vermeldt echter, dat de " E " 
opdruk ook voorkomt in bruinrood, zwart en rood. Scott geeft als 
kleur voor " A " rose en blauwzwart en voor " E " roodviolet en 
violet . Tenslotte geeft Dumont in z 'n monographie over deze ze 
gels voor " A " op "carmin, vicvlet-rouge, bleu-noir, brun-rouge, 
pourpre en magenta" en voor " E " magenta, violet, rose , brun, 
bleu-noir et noir. Aan de andere kleur heeft men dan ook onvol
doende houvast . 

Een ander kenmerk zou de lengte en hoogte van de opdruk zijn. 
Beide opdrukken zijn aangebracht met rubberstempels en er 

zijn maar liefst 5 verschil lende stempels voor opdruk " E " in ge
bruik geweest ,Ueafmet ing bij rubberstempels op 3/4 mm, te me
ten, is door het uitvloeien van de inkt niet wel mogelijk, 
zelfs bij ongebruikte z e g e l s . Bij gebruikte zegels i s het hele
maal een onbegonnen werk, 

Wie kan mij hier helpen? 
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^il^ili^fl©flß!fl^SlüODiyWS 
A D R E S V E R A N D E R I N G . 

De Secretaris van de Raad van Beheer van dit blad, de 
Heer H.G. van de WGSTERINGII i s verhuisd naar: Tol
steegsingel 17 bis , te UTRECHT. 

Secretarissen der aangesloten verenigingen worden voor
al verzocht hiervan goede nota te nemen. 

R E C T I F I C A T I E . 

In het Januari-nummer 1951 werd onder het Verenigingsnieuwa 
van de Ver, van Posts tukken- en Stempelverzamelaars " H e t 
Noodstempel t je" , o.a. opgenomen: "a fgevoerd" en dan de na
men van 26 leden. 

Om misverstand te voorkomen, wordt bekend gemaaktjdat door 
de administratie van het Maandblad abusieveli jk hierbij niet 
werd opgenomen de reden van het afvoeren, n .1 . "wegens beëin
diging der overeenkomst" . 

NEDERLANDSCHEVEREENIGINGVAN POSTZEGELVERZA
MELAARS, Secretariaat : J .M.Baeseker, Kericstr. 15, Goor. 

Mededelingen van het Secretar iaat : 
Het Secretariaat van de afd. Voorburg wordt tijdelijk waarge

nomen door de Heer H.Otto, Laan van Rustenburg 2 te Voorbure. 
_ , , , . , , ,. . telefoonnr. 778168. 
Te Utrecht is een afdeling opgericht. Secretaris de Heer J .D, 

W. van Geel, Blauwkapelseweg 39, Utrecht. 
Leesc i rce l : 
Bij voldoende belangstel l ing zal worden overgegaan tot het 

wederom inrichten van de Leesc i rke l . Leden, die eventueel daar
aan wensen deel te nemen, worden verzocht dit te berichten aan 
dé Heer J .P .L ienesch , Kennemersingel 2, Alkmaar. 
Nieuwe leden! (Zie de aanmeldingen in het Februari-nummer, met 
uitzondering van no . 1331 A . J . d e Vaan). 

Aanmeldingen. 
1614 J.D.Bakker, Laan van N.O.Einde 270, Voorburg; 1623 

J .Erke lens , Westerlookade 13, Voorburg, (oud lid); 1546 M.J.Ja
cobs , van Halewijnlaan 131, Voorburg; 1597 A.H.Jansen, Emma 
plein 71 , Deventer; 1626 W.H. te Kolste, Prins Hendrikstraat 
184, Alphen aan de Rijn; 1497 J.Korpershoek, Vondelstraat 50, 
Vlaardingen; 1538 Mevr,A,Kreiken, Djalan Indra 1, Palembang; 
Sumatra Selatang; 1548 M.J, de Lange, Empl.K.P.M., Dja lan-
Madura 22, Djakarta; 1526 A.Lindeman, Wisentstraat 8, Bussem; 
1517 M.P.Mak, Eendrachts traat 72, Vlaardingen 1622 T.Marskkamp-
Marie 1 23, Wijhe (O); 1558 J .E .Ne l i s sen , p /a de Javasche Bank, 
Djakarta-Kota, 1549 S.W.Oost Lievense , Empl. K.P.M., Djalan 
Tosari 17, Djakarta; 1577 Mevr. A.A.Sol, Tandjong Priuk, Indo
nes ia ; 1525 J.Sparreboom, Groen van Prinstererstraat 130, Vlaar
dingen; 1478 P.H.Spek, Ruysdaels t raat 24, Alphen aan de Rijn, 
1625 Mevr.J.H.Venema-IJsveld, Hofkampstraat 55, Almelo; 1491 
P .J .Visser , Westersingel 3, Hoorn; 1578 H.V.Vorster, Tandjung 
Priuk, Indonesia; 1621 F.R.Wilson, van Soutelandelaan 57, Den 
Haag, 

Wederom ingeschreven onder no. 
1629 H. van Vliet, Victoriaplein 39, flat II, Amsterdam-Z, (oud 

lid 387). 
Overleden: 
659 Mevr. E.J,H,M,Seijdlitz-van der Haesen de Sombreff, 
Afgevoerd per ultimo 1950: 
1918 C. van Arkel, 1540 C.Jong, 939 H.E.Elserman, 945 J.H.W 

Kraal, 535 Ir. A.W.van Haeften, 539 C.J.Krul, 502 A.Hoenink, 
619 Dr.Tengkoe Mansur; 1218 Mevr.G.van der Jagt-Vos; 953 C . 
L.B.Sanders , 184 C.van Hui js tee , 559 R.J.Wolff. 

Afgevoerd wegens onbekend adres : 
2033 J .J .Angel , 1005 F.Hoogeveen, 797 J.A.van Boven, 618 

J.Kuiper, 645 H.W.le Doux, 46 J.Otter, 927 H.Holtkamp, 1981 
K. van der Wolf. 

VEREENIGING VAN P O S T Z E G E L V E R Z \ M E l AARS " l l O l -
L A N D H " , TE ^MSTERD-VM, Secr, : A,n. \ e i i e l t s , Churchil l . 
175 I hoog, Amsterdam-Z, 

Ledenvergadering op Vrijdag 30 Maart 1951 te 20,15 uur in 
hotel "Krasnapo l sky" , Warmoesstraat, Amsterdam C. De veil ing 
wordt gehouden van 19,30 - 20,15 uur. 

Candidaatleden: ' 
790 Buurman, L., Geulstraat 24 II, Amsterdam-Z. 93 Filbry, 

J . , Const . Huygenslaan 1 b, Bussum; 793 Melkert, C.L.A., San-
derijnstraat 40 III, Amsterdam-W. 792 Ruyf, D., Ti t iaanstraat 3, 
Amsterdam Z . 791 Schreuder, J .C . , Com.Schuytstraat 65, Am
sterdam-Z; 794 Silva, Mej.M.da, Victorieplein 50, Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden: 
789 Vallenduuk, \,, Linnaeusparkweg 117, \ms te rdam-0 . 760 

Vorsteveld, A.L.S., Spaarndammerdijk 121, II, \msterdam-C. 
Voorts de candidaat-leden genoemd in het nummer van Februar i . 

POSTZEGELVERENIGING " B R E D A " , Secre tar is : C.A.Otter, 
Ulvenh.laan 34, Breda, te l . 6648, giro 412710, 

Nieuwe leden: 
44 E, J,A.M,Schaaf, Wilhelminasingel 4, Breda; 57 E H, van 

Glabbeek; Baronielaan 37, Breda; 23 S,NOG Eur. L .F .Veugele rs 
Duivelsbruglaan 72JBteda . 

Voorgehangen: 
H.E.Reynaers , Gilze; A.J .Gladdines , Breda; J, Merks, Breda, 
Overleden: 
Mevr. Bierwagen, v. Honsewijk, C.A«M,A, Dongen, 
Hr ,WÄolk , Breda, 
Het gironummer van de Postz .ver .Breda Nieuwcjesdienst werd 

abus.vermeld a l s 382498. Dit moet zi jn: 342498. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING, Secr , : 
H.G. van de Westeringh - Tols teegs ingel 17 b i s . 

Bestuursvergadering op Dinsdag 20 Maart a . s . des n.m. 8 uur 
ten huize van de Heer Tholen. 

Ledenvergadering op Dinsdag 27 Maart a . s . , des n.m, 8 uur in 
Tivoli , , van IV - 8 uur rui len. 

Agenda: 
1. Opening. 
2. Notulen. , 
3 . Ingekomen stukken en mededelingen. 
4. Ledenmutat ies . 
5 . Voordracht door de Heer J .C.E.M.Dellenbag, Rotterdam 

Onderwerp betr. luchtpost . 
6 . Rondvraag. 
7. Pauze , waarin landenwedstrijd, Indonesië 1940 - 1950(Geen 

Japanse bezet t ing) . 
8. Veiling. 
9. Verloting. 

10. Sluiting. 
Nieuwe leden: 2 cand. leden, vermeld in het Februari-nummer. 
Candidaat-leden: 
Drs .P.Reinking, Admiraal van Gentstraat 5, Utrecht (E), Mevr, 

N,Teune-van E s , Witte vrouwensingel 7 1 , Utrecht (E); G,J ,Zied-
s e s des P lan tes , Stadhouders laan 106, Utrecht, 
N.B. Verxoeke nota te nemen van het nieuwe adres van de 
Secretaris n,l. Tolsteegsingel 17 bis. 

HAAGSCHE PHILATELISTENVEREENIGING, Secre tar is : 
Ir.M.Brinkgreve, Ananasstraat 93 , ' s -Gravenhage . 

Vergadering op Donderdag 22 Maart te 20.OOu. in 'Di l igent ia" , 
De agenda wordt per convocatie bekend gemaakt. 

Nieuwe leden: 
Ir.K.Bahrfeldt, 2de Schuytstraat 180, N.E.Boswijk, Stuyvesant-

pl, 6; Mevr. I .e .M. van der Feen-Carr iere , v , Diepenburchstr . 53, 
L.Keijser, Atjehstraat 124, Mej. N.C. van der Meijden, Columbus-
scr. 10;C.F.A.Milders, PrinseVinkenpark 18, Z.J .H.Rietberg, Vi-
viënstraat 1, allen te ' s-Gravenhage. 
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INT. VEREENIGING " P H I L A T E L I C A " , Secretar is : J .A.C. 
Achi l les , Zuiderparklaan 249, Den Haag. 

Hier^nede wordt ter kennis gebracht, dat de jaarvergadering 
gehouden zal worden op Zaterdag 28 April a . s . te 10,30 uur in 
" E s p l a n a d a " Utrecht . 

Agenda: 
1. Opening. 
2. Notulen. 
3 . Ingekomen stukken-en mededelingen. 
4. Jaarverslagen van de sec re ta r i s , penningmeester, dir.rond-

zendverkeer, bibliotheek, kascommiss ie , Bav. 
5. Begroting 1951« 
6. Verkiezing 3 bestuursleden wegens periodiek aftreden van 

de Heren Achi l l es , Kemper en P i s a . Deze laa t s te s tel t zich 
niet herkiesbaar . Candidaten op te geven aan de secretarisi 

7. 40 j . Jubileum en samenstel l ing fees tcommiss ie . 
8. Aanwijzing vertegenwoordigers voor het Bondscongres en 

eventueel aanhangig te maken voorstel len voor het bonds -
congres . 

9. Ontbinding commissie huish.regl .en s ta tu ten; ld. Benelux -
comm. 

10. Kleine verlot ing. 
11 . Een half uurtje Ph i la te l i e . 
12. P laa t s en datum bepalen voor volgende vergadering. 
13. Wat verder ter tafel zal worden gebracht . 
14. Sluit ing. 
Einde der vergadering ca . 17 uur. 
De jaarverslagen kunnen aangevraagd worden bij de Secre ta r i s . 
Overleden: Gv. 438 M.A.Jelier. 
Bedanken: 
Ut .J l .19 K.Borst, Id.234 M.A.H.Oostingh, Mt.1362 W.A.C.Bre-

kelmans, ld.1460 J.Kooyman, Lk.1820 K.Nap, Lk. 2453 P.Sym, 
Gv.2571 J.R.Nigg, Ze.2647 J.W.Dutman Jr . , Lk.2696 P.Pool , T l . 
2761 Mevr.M. de Weyér-Schroot, Ut. 3003 C.J .Lammers, Lk.3082 
J.Molenaar, Lk.3084 J.Smit, Lk.3091 J .B . Jansen , U t . 3 l6 l F.Har-
wig, Ut .3 l62 K.L.v.Nimwegen, Ut.4206 H.Kiers , Lk.4282 P.Smit. 

Schorsen: 
Gv.Jl .31 A.J .v .Reeken, Lansbergest raat 74, Den Haag; Gv. 

834 C . de Meyer, Ribess t raa t 98, Den Haag; ld. 1277 F.Hund-
scheidt , Heerlen, Ze.1393 W.A.de Jus t , Burgwal 51 , Kampen; 
ld . 2614 J .v .d .Linden, Koninginneweg 98, Oud Beyerland. 

Afvoeren: 
Wt.J.L.92 P.J.v.d.Kimmenade, Wilhelminasingel 18, Weert; 

Wt.Jl.97 L.M.Ghielen, Wilhelminasingel 18, Weert; Z e . 149 R.R. 
E.Seiler (is no.3074) Spoorwagen S.R B.no.19 bij de Deventer-
str .weg station Zwolle ; Wn. 398 J.Keymel, Vl i ss ingsches t r .52 , 
Middelburg, Rz.2806 D.L.Buitenhuis , Crooswijksebocht 4, Rot
terdam, Lk.4283 J.Klomp, Langedijk. 

Adres onbekend: 
Am.4103 W.H.Kok, v / h Joh .Verhuls t s t raa t 35, Amsterdam. 
Verandering van Afdeling: 
Id.2771 K.H.F.Hamelink, Hazebroekstraat 97, Den Haag naar 

Afd. ' s -Gravenhage; Wn.24 J.H.M, de Hoog, Dorpsweg 449 Rot-
terdam-Z naar INDIVIDUEEL. Ar.4138 W.Beukers, Golfweg 10 
Noordwijk aan Zee naar INDIVIDUEEL. 

Rec t i f ica t ies : 
Ze.2827 Mej.G.W. ter Horst, Roodehaansteeg 7, Zwolle was 

JL .9 , Ze.3074 H.Seiler, Spoorwagen 19 SBB Zwolle moet zijn: 
R.R.E Seiler, Ar. 3836 D.v.d .Loest , JanHudde-straat 26 Amstel
veen moet zi jn: D .v .d .Lees t . 

Bedanken intrekken: 
U t . l 2 6 l R.Schenkhuizen, G.v.Walenborchstr.49, Utrecht; Ut. 

2819 C.J.M.v.Steensel , Socrateslaan 26 b is , Utrecht (oud lid 774) 
Vn.2858 J .B.Koch, Ritthemstraat 41 , Souburg, ld . 2859 B.J.Holt-
hausen, Li j s te rbes laan 34, Doetinchem (oud lid 2037) Gv.2863 
Dr. L» den Houter, Staringkade 25, Voorburg (oud lid 28). 

Candidaat leden: 
AFD.AALSMEER: 
Ar.2821 Jh r .A .G.F . van Kinschot, Herenweg Kudelstaart bij 

Aalsmeer (Maandblad Januari en Februari) ; Ar.2853 J.A.J.Stouter 
Mennonieten buurt 63 post Uithoorn. 

AFD.AMSTERDAM: 
Am.2832 L.W.A.v.d.Bergh, Scharwoudestraat 16, Amsterdam 

N . Am.2846 C.Bouwhuisen, Molenkade 36, Duivendrecht . Am. 
2851 D.Heibron, Overtoom 486 III, Amsterdam. 

AFD. DRIEBERGEN: 
Dn.2871 Mevr.E.Harlinghausen, Sterreboslaan 9, Driebergen-Rij; 

senburg. 
AFD. GOES: 
Gs.2874 C.B.v.d.Staay, Burg.Sandbergstraat 20, Krabbendljke. 
AFD. Js-GRAVENHAGE: 
Gv.286l A.Heerekop, Chr.Bruningstr .7, Den Haag; Gv.2835 

F.H.Huppe, Obrechtstraat 178 I, Den Haag; Gv.2860 A.Jacobus, 
Malakkastraat 37 II, Den Haag, Gv.2869 W.J.v.d.Meer, R o s s e e l -
s t raat 89, Den Haag, Gv.2868 W.J .P .Russcher , Kijkduinsestr . 
215, Loosduinen; Gv. 2870 J .L .B.Ser tons , Trekweg 82, Den Haag, 
Gv.2857 J.Veldhoen, Scheveningselaan 136, Loosduinen-Kijk
duin, Gv.2867 P . de Wit, v.Swietenstraat 66, Den Haag. 
AFD. HARDERWIJK: 

Hk.2837 Mej. M.S.E.Colder, Stat ionslaan 93, Harderwijk; Hk. 
2841 J.v.Dam, Doelenstraat 16, Harderwijk; Hk.2840 G.Übels, 
Veldweg 38, Ermelo. 
INDIVIDUEEL: 

Id.2866 T . Eijsvogel, Prof.Ritzema-Bosweg 47, Wageningen; 
ld.2864 D.M.Versluis, Postkantoor, Alphen aan de Rijn. 

AFD. LANGEDIJK: 
Lk.2843 J.W.Koenders, Bovenweg 9, S t .Panc ras . 
AFD.SOEST: 
St.2833 R.Joinking, v.Straelenlaan 1, Soestdijk; St.2828 J . F . 

Nijdam, Piasweg 24, Soestdijk; St.2829 G.S.T.v.d.Poll , Waldeck 
Pyrmontlaan 44, Soestdijk. 

AFD. UTRECHT: 
Ut.2816 D.v.Ake, Achter St .P ie ter 4, Utrecht; Ut.2818 J .G. 

Jonger ius , Soestdijkseweg 48 N., Bil thoven. 
AFD. VENLO: 
Vo.2865 P.Schil l ings, Straelseweg 1 boven, Venlo. 
AFD. VLISSINGEN: 
Vn.2824J.D.v.Biemen, Irislaan 23, Vl iss ingen; Vn.2825 G.Lem-

mers, Havendorp 401 , Vl iss ingen. 
AFD. WALCHEREN: 
Wn.2873 A.Bommelje, Noordweg 250, St.Laurens (post Middel

burg) Wn. 149 J.G.v.Moosel, Li js terbeslaan 7, Middelburg; Wn. 
2822 Jhr.C.J.Sandberg, Park de Griffioen 2, Middelburg; Wn. 
2806 J .Verhage, Nederstraat 12, Middelburg. 

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

PHILATELICA Afd.Langedijk. 

Vergadering 'op Donderdag 1 Maart ' 5 1 , in Hotel " D e Burg" 
te Noord Scharwoude. Aanvang 8 uur des avonds. 

1. Opening. 
2. Notulen. 
3 . Ingekomen stukken. 
4 . Mededelingen. 
5. Bestuursverkiezing. 
6. Rondvraag. 
7. Sluit ing. 
Na afloop der vergadering zullen nog enige aardige en goed

kope kavels worden geveild. 

AMSTERDAMSE VERENIGING " D E PHILATELIST" , Secr.: 
K.Buiter, Marathonweg 40 h s . , Amsterdam-Z., Telef. 92 0 7 5« 

Ledenvergadering 3 April 1951; Ruilavonden 20 Maart 1951 en 
17 April 1951« Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in Ho -
tel " D e Kroon", Rembrandtplein 17, Amsterdam-C. Aanvang half 
ach t . Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden; 
Alle in het Februari-nummer van het Maandblad opgenomen can-

didaatledenzijn aangenomen, benevens: 
142 J .P.Blokland, Adm. de Ruyterweg 397-1, Amsterdam-W; 105 
B.J.M.Schoofs, 2e Jac .v . Campenstraat 143-1, Amsterdam-Z. 
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Candidaat-leden: 
13 H.Zwiers, Koningslaan 20, \msterdam-Zuid; 24 J .H.v.Vliet , 

oris van Andringastraat 8-II, Amsterdam-W. 31 F.Vingerhoed, 
eidoornstr, 18, IJmuiden Oost . 86 H.J.Orri , Amstelkade 14, Am-
terdam-Z. 37 J .F .Buys , K .Pr insengr . H-UI , Amsterdam-C. 

afvoeren: 
175 P.Hertz, Roerstraat 28-1, Amsterdam-Z.234C.C.Engelkamp 

iezes t r . 22 hs . , Amsterdam-Z., 1019 N.W.Roubos, Olympiaweg 
75 hs . , Amsterdam-Z. 574 H.R.Folkersma, Wardenaarstraat 15-1, 
Velsen-Noord, 

VERENIGINGVAN POSTZEGELVERZAMELAARS " D E GLO
B E " , Secretar is : J.W.Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem. 

Mededelingen van het Hoofdbestuur: 
Op Zaterdag 28 April 1951 zal er in een der zalen van Cafe 

Restaurant "Cen t raa l -Na t ionaa l " , Bakkerstraat , te Arnhem een 
Algemene Vergadering gehouden worden en wel om 16.00 uur. 

agenda: 
Opening. 
Notulen (van twee alg.vergaderingen) . 
Jaarvers lag, rekening en verantwoording van de penningmees
ter, alsmede decharge van d e z e . 
Ingekomen stukken. 
Rondvraag met s lui t ing. 
De Hr.Secretaris verzocht de namen der afgevaardigden voor 

bovengenoemde vergadering voor 25 April 1951 in te zenden aan 
de Hr. J.W.Vonk, Mesdaglaan 36 te Arnhem. 

AFDELING ARNHEM: 
Eerstvolgende vergadering op Woensdag 4 April, 1951, des 

avonds om 7,30 uur in Cafe-Restaurant " N a t i o n a a l " . Volgende 
vergaderingen op iedere eers te Woensdag van de maand. 
Nieuw lid: 

J .Doorenbos, Diedenweg 171, Wageningen. 

AFD. E DE - WAGENINGEN: 
De laa t s t gehouden bijeenkomst op 7 Febr . j . 1 . mocht zich in 

een grote belangstel l ing verheugen en tevens was , zoals gebrui
kelijk opanze laa ts te bijeenkomsten weer een candidaat-lid aan
wezig en wel de Hr.J.Doorenbos uit Wageningen. Er heers te op 
deze bijeenkomst e e n j e v e n d i g e ruilhandel en vele zege ls ver
wisselden in de loop van de avond dan ook van eigenaar. In de 
bijeenkomst van Maart a . s . hoopt de heer Potter uit Amsterdam 
voor onze afdeling een veil ing te houden, In het volgend nummer 
hopen wij nader hierop terug te komen. 

De daarop volgende vereenkomst i s vas tges te ld op Woensdag 
4 April a . s . des avonds te 8 uur in " H e t Hof van Gelderland" te 
Ede, en voor de jeugdafdeling op Dinsdagavond 3 April om 7 uur 
in de conferentiekamer van de Aku. 

LEDEN EN JEUGDLEDEN OP UW ALLER AANWEZIGHEID 
WORDT GEREKEND. 

ROTTERDAMSCHE PHIL ATELIS^ENVERENIGING TE ROT
TERDAM. Secr.: G.C.Tops, Stadhoudersweg 89b| Rotterdam C2o 

Ledenvergadering: 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehou

den op Dinsdag 27 Maart in de bovenzaal van Cafe-Rest . "Du 
Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 228) te Rotterdam Noord. 

Zaal open 7,30 uur. Aanvang 8 uur. 
Agenda: 
1 Opening. 
2. Notulen. 

3. Ingekomen stukken, 3 , Ingekomen stukken, 
4 . Bestuursmededelingen. 
5. Phi la te l i s t i sch Nieuws. 
6 . Ballotage Candidaat- leden. 
7. Verloting. 
8. Rondvraag. 
Daarna te ca . 9,30 uur VEILING, 
Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 24 Maart a , s . in ons 

clublokaal en voor de aanvang der vergadering. 

Tijdens de voor het Phi la te l i s t i sch Nieuws uitgetrokken tijd 
zal een gedachtenwissel ing van 15 minuten worden gehouden o-
ver de vraag:WAT IS EEN POSTZEGEL? De leden worden ver
zocht z ich daarop te prepareren. 

A P R I L V E R G A D E R I N G . 
De April-vergadering zal worden gehouden op MAANDAG 23 

April a . s . in " D u Nord" . 
Nieuwe leden: 
16 F . van Apeldoorn, Es sen burgstraat 71 b, Rotterdam; 39 

J .F.H.Bennink, F.v.d.Roest Clementlaan 14, Poortugaal; 78 B.S. 
Berendsen,Lef ,de Montignylaan 49, Rotterdam; 99 A.Doldersum; 
Jer icholaan 107, Rotterdam; 106 A.W.G.EIve, F lakkeeses t raa t 
124 c, Rotterdam; 113 L.M.A.Müller, Gemertstr . 14 Rotterdam;202 
L .E .H.Reeser , Mathenesserlaan 413, Rotterdam; 204 K.G. Vuyk, 
Rozenlaan 91 , Rotterdam; 207 A,v,d,Zwaal , Virulyplein 10b, Rot
terdam. 

Bijzondere Verloting: 
De trekkingsli js t van de bovengenoemde verloting ligt bij de 

Secretaris ter inzage . 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTENVEREENIGING " O P 
HOOP VAN Z E G E L S " te Haarlem. Secr. : M.W.v.d.Koog, Leid-
sevaar tweg 129, Heemstede. 

Candidaat- l id: 
4. Mevr, J .C.Tinkelenberg, Djalan Boeton 2, Bandung, JAVA. 

Jubileum tentoonstel ling: 
Deze zal p laats vinden in het Frans Halsmuseum op 31 Mrt, 

en 1 April a , s . Zij zal op beide dagen geopend zijn van 10 tot 
17 uur. Leden zullen op vertoon der convocat iekaar t voor de op 
22 Maart a . s . bij Brinkmann, Grote Markt, te houden Algemene 
Vergadering vrij toegang hebben. 

Contributie 1951 - 1952 
Zij die nog niet voldaan hebben aan het verzoek van onze 

penningmeester het bedrag daarvan ad fl. 5,— te storten op of 
over te schrijven naar postrekening 245576 ten name van " P e n 
n i n g m e e s t e r " Op Hoop van Zege ls , Haarlem, worden verzocht 
dit a lsnog ten spoedigste te doen, zulks mede ter vermijding van 
incasso-kos ten . 

Bedankt per 1 Maart 1951: 
494 H.L.J .Nater , 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING " D E 
VERZAMELAAR". Secretar is : G.H.Huffermann,Huizerweg 198, 
Bussum. 

Cand.l id: 
Mevr. C.N,v,d,Spek, Gr.Hertoginnelaan 38, Bussum. 
Nieuw lid: 
331 Joh .B les s ing , Driestweg 44, Bussum. 
Ingetrokken royement: 54 K.Lowenberg, Lindenstraat 38 b i s , 

Utrecht, 
De vergadering van 1 Febr. 11. werd druk bezocht . De c a u s e 

rie van de Heer K,E,Konig over " D e Oostenr.Hongaarse Veld
post gedurende de eers te wereldoorlog", trok veel belangste l 
l ing. Velen kregen een nieuwe kijk op de waardering van deze 
z e g e l s . Met een korte beschouwing over de " I n t e m e r i n g s z e g e l s " 
besloot de Heer König zijn in teressante voordracht. Over dit 
l aa t s t e onderwerp verschijnt binnenkort een boekje. Zonder in 
deta i ls te treden vertelde de Heer K. met -«elke moeilijkheden 
hij te kampen heeft gehad om de gegevens te verzamelen'welke 
iedere phi la te l i s t zo graag wil weten . 

De Heer R .C. van Spengen zag zich tot z i jnleedwezen genood
zaakt het secretar iaat neer te leggen. Met ingang van 1 Febr.1.1. 
werd tot Secretaris benoemd de heer C»H. Huffermann Sr., Hui-
zerweg 198, Bussum. 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op Donderdag, 5 
April a . s . des avonds 8 uur in de "Roozenboora" . 

In II ontrust worden de Rondtdagen IQ.SJ gehouden. 
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LKinSCHE VEREENIGING V \ N POSTZEGELVERZAME
LAARS TE LEIDEN. Secr.: G.M.Minnema, Boerhavelaan 41 , Lei
den. 

Weder als lid aangenomen: 
G.JT van Houten, Muiderslotweg 231, Haarlem. 
Vergadering op Vrijdag 30 Maart 1951 ' s -avonds te 8 uur pre

c ies in de bovenzaal van Cafe-Rest . " D e Kleine Burcht" , Nieu
we Rijn 19, te Le iden . 

Agenda: 
1. Opening. 
2 . Notulen. 
3 . Ingekomen stukken. 
4 . Bal lo tage. 
5. Mededelingen. 
6 . Ph i la te l i s t i sch Nieuws. 
7. Veil ing. 
8. Pauze met verloting. 
9. Causer ie of Hersengymnastiek. 

10. Nabeschouwingen. 
11 . Rondvraag. 
12. Sluiting. (Na afloop gelegenheid tot rui len) . 
Nieuw lid: 
354 VI'.Beukers, Golfweg 10, Noordwijk aan Z e e . 
Schorsing opgeheven: 
192 G.M.Paardekooper, Oranjelaan 58, L i s s e . 
Cand.-l id: 
C F . v . H i l l e , Witte de Withstraat 21 , Noordwijk aan Zee . 
Volgende vergaderingen op: Dinsdag 24 April 1951 

Woensdag 23 Mei 1951 
Woensdag 27 Juni 1951. 

Cand. l id: 
8 H.Bazelmans, Nassaulaan 18, Oegs tgees t . 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 
183 J.Scheffers, Waardgracht 64, Leiden; 225 M. van Beelen, 

ten Brit tenstr . 41 , Katwijk aan Zee; 325 R.J .Bloot , v .d .Ende-
laan 13, Hillegom; 356 Mej.C.A.v.d.Meulen, v.Blankenberghstr . 
63t Den Haag . 

NOTEERT U DEZE DATA EVEN IN UW AGENDA 
Jeugdafdeling: 
Elke 1ste Dinsdag van de maand, samenkomst in het V . C . F . 

Huis , Gerecht 10. 
Beurs- en Ruilavond: 
Elke 2de Woensdag van de maand in de bovenzaal van de Chem. 

School Rapenburg 30, hoek Houtstraat . 
Afd.NOORDWIJK: CONVOCATIE WORDT GEZONDEN. 
De administrateur der rondzendingen zou gaarne zien dat hij 

weer een flink aantal boekjes zou ontvangen voor de rondzen
dingen, hij heeft er nog s teeds behoefte aan om de rondzendin
gen regelmatig te laten lopen. 

"PHILATELISTENVEREENIGING GRONINGEN", Secr.:W.H. 
de Jonge, Bilderdijkstraat 6 A, Groningen. 

Nieuwe leden: 
113 N . J . van Wageningen, Kerkstraat 13, Hoogkerk; 114 F.Ve-

rasdonck, Herestraat 86 A, Groningen; 115 Mej. St.Onderwater, 
"Hu ize Marconi" , L i s s e . 

Geroyeerd: 
173 Mr. H.J .H. Nauta . 
Vergadering: Maandag 19 Maart, 1951 in " S U I S S E " 

NIEUWE PHILATELISTEN VEREENIGING N . P . V . "GRONIN 
GEN. Secr.: H . J .F re rks , Kerslaan 10, Hoogezand. 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op Donderdag 29 
Maart a . s . des avonds 8 uur in Cafe-Rest . " S u i s s e " zaal 2 te 
Groningen. Weder een grote verloting! De jaarverloting was weer 
een groot s u c c e s . 

Bedankt: 
W.J.Schuur, Kerkstraat 5, Veendam. 

Nieuw lid: 
J .Bul thuis , Kraneweg 9 9 a , Groningen. 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN VEREENIGING, EN
SCHEDE. 

Bedankt: 
C.H.Theisen, Glanerbrug, D.Hamerslag, Almelo; W.Tinnemei

er, Enschede; H.G.v.d.Berg, \ s s e n , F .P .v .Ravenswaay, En
schede ; G.Tiethof, Enschede ; \ . J . v .d .Mee , Enschede; H.G.Ol-
deman, Enschede; H.Koning, Enschede , J.W.Hoogstra, Ensche
d e . 

PHILATELISTEN VERENIGING "ZUID LIMBURG" Secr.: 
Jos J . P e t e r s , Orleansplein 12 b, Maastricht. 

Bijeenkomsten: 
Maandag 2 April, Beursavond; Maandag 16 April Ledenvergade

ring. Beide om 20,00 uur in R e s t . " I n de Gouwe Poor t " , Vrijthof 
50. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS "GOUDA" 
Secr.: Vossenburchkade 117, Gouda. 

Vergadering: 
Maandag 19 Maart 1951 te 8 uur in Cafe Res t . " d e Kroon", 

aan de Kleiweg alhier . Beginnen om 8 uur. 
O.m. veiling van gezochte kavels van Ned. en Overzeese Ge

biedsdelen en wat nog meer ter tafel komt. 
Elk lid ontvangt t . z . t . de kavel beschrijving thu i s . 

Vervolgens bezichtiging van een verzameling Sovjet Rusland. 
Bedankt: 
J .G.J.v.d.Kind, Gouda; L . B a a s , Gouda; M.Mulder, Haastrecht , 

C.Michaelis , Waddinxveen. 

VER. VAN POSTSTUKKEN & POSTSTEMPELVERZAME
LAARS " H E T NOODSTEMPELTJE" , Secr . : J.Dekker, Weesper-
zijde 91 , Amsterdam-O. 

Jaarvergadering op Zondag 1 April 1951 te Utrecht, in Cafe-
Res t . "Vredenburg" . Voor agenda en bijzonderheden zie Mrt.nr. 
van de Postzak» 

Nieuwe leden: 
Edward J .Koops, 647 SO New bury-place, Arlington, Heights, 

I l l inois , U.S.A. H.J .Bel laar t , Hoofmanstr. 60, Haarlem. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS "DOR
DRECHT" , Secretar iaat : J .Dingemans,Helmerstraat 11 rd. 

Nieuwe leden: 
G.v.d.Knaap, Bilderdijkstraat 13, Dordrecht; J .Tilgenkamp, 

v'^ondelstraat 84, Dordrecht; B.v.Klink, Ceramstraat 20, Dor
drecht. 

Afvoeren: 
J .B leebes , Dordrecht, J.v.d.Werf, Dordrecht, v,d.Berg,Dor-

drecht. 
Vergadering iedere l aa t s te Woensdag van de maand. 

PHILATELISTENVEREEN. "BAARN' 
Krusel, Ferd.Huycklaan 35, Baarn. 

Secretar is : O.H.W. 

Nieuwe leden: 
83, P.A.Mattern, Molen- eg 8, Baarn; 84 J.M.v.d,Brink, Gen. 

Karel v.d. Heydenlaan 12, Baarn. 

POSTZEGELVERENIGING "ROOSENDAAL", Secr.: H.J . 
Soesberg, Heuvellaan 21 , Roosendaa l . 

Bij de op 21 dezer gehouden Jaarvergadering werd de aftre
dende Voorzitter de Heer G.Piree herkozen. Wegens vertrek van 
de Commissaris A.Huson naar elders werd gekozen als commis
sar is de Hr.A.Sikkema, Boulevard 43, Roosendaal . 
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DE KONIJNENBURGZEGELS VAN NEDERLAND. 
DOOR H.J .W.REUS MET MEDEWERKING VAN F . A. DONGEN 

I N L E I D I N G 
Alvorens tot de behandeling der Konijnenburgzegels van Ne

derland over te gaan, wil ik uiting geven aan mijn dankbaarheid 
jegens het Hoofdbestuur der PTT, de Directeur van het Neder
landse Postmuseum en 
zijn staf en de Con
troleur, zonder wier 
hulp veel van wat in de 
volgende bladzijden 
vermeld i s ongeschre
ven zou zijn gebleven. 
Voorts betuig ik mijn 
grote dank aan mijn 
vriend,de Heer F.A.van 
Dongen te Broekland 
Kaalte ,die uiterst cons
centieus de hierna te 
publiceren tabellen op
s te lde , waarin veel ge
gevens van zijn eigen 
materiaal verwerkt zijn, 
i e t s , dat des te meer 
in het oog springt als 
men weet, dat zelfs in 
het Postmuseum van ve
le oplagen de gehele 
vellen ontbreken en op 
de Controle de vellen 
veelal niet geperforeerd 
dus als drukproef be
waard worden. 
De te behandelen stof 
zal verdeeld worden in 
de volgende hoofdstuk
ken: 
1« Geschiedenis der 
zege l s , 

2, Ontwerp en proeven, 
3, Het drukken en de 
opmaak, 

4, Papier, verf en gom 
5, De oplagen 
6, Afwijkingen 
7, Een of twee s e r i e s ' 

De geschiedenis der 
KonUnenfaiimzegels, 
Om met het begin te be
ginnen moet er om
streeks 1939/40 iemand 
geweest zijn, die de 
wenselijkheid van een 
nieuw zegel beeld op on
ze frankeerzegels naar 
voren gebracht heeft en 
kunnen we dus de vraag 
s te l len: wie i s het ge
wees t , die de wenselijk
heid van een nieuw ze
gelbeeld op onze fran
keerzegels naar voren 
heeft gebracht ' Helaas 
konden mij omtrent de
ze vraag door het Hoofdbestuur der P .T .T . geen inlichtingen wor
den verstrekt. 
Een tweede vraag, die zich voordoet i s : waarom werden de nieu

we zegels in 1940 uitgegeven en nie t b,v, in 1938 met het Rege

ringsjubileum van HM.Koningin Wilhelmina? Op deze vraag ^̂ êrd 
mij geantwoord, dat de Vethserie plus minus 16 jaar in omloop 
was . Er werd daarom aanleiding gevonden een nieuwe serie post
zegels met een meer gelijkende beel tenis van H.M.Koningin Wil
helmina uit te geven. Dit antwoord i s zeer onbevredigend. Ten 

eers te waren de Veth
zege l s al niec up co 
date , coen ze in 1923 
in omloop werden ge
bracht, en 2e, had men 
in 1938 de zeer mooie 
zege l s van het Rege
ringsjubileum als voor
beeld bij de hand. 
De derde vraag: Op wel
ke wijze is de keuze 
van de ontwerper toe 
stand gekomen? 
Hierop kan ik medede
len, dat voor de vervaar
diging van een ontwerp, 
overleg gepleegd is met 
de Directeur van het In
st i tuut voor Sier en Nij
verhe idskuns t te ' sGra
venhage. Na dit overleg 
i s de opdracht aan Prof, 
W.A.Konijnenburg ver
s t rekt . 
Na de nodige voorberei
dingen, waarover onder 
Ontwerpen Proeven meer 
werden de zegels ge
drukt en kwamen zij op 
1 April 1940 tot uitgif
t e , D.O.H. 133 
Maart 1940 verkondigt 
de verschijning in de 
volgende bewoordingen 
aan , 
1, De bestaande gewo
ne frankeerzegels zul
len worden vervangen 
door een uitgifte in 
nieuwe uitvoering, 

2, Deze vervanging zal 
geleidelijk geschie
den. Te beginnen met 
1 April a , s , zullen de 
nieuwe zegels ver
schijnen in de waar
den van 5 t /m 40 e t , 
(t ,w, 57'/1012'/
152022'/2530 en 
40 cent) . Omtrent de 
latere uitgiften zul
len t , z , t , nadere me
dedelingen volgen, 

3, Deze nieuwe zegels 
zijn vervaardigd naar 
een schilderij '■) van 
den Kunstschilder W, 
A, van Konijnenburg 
te ' s Gravenhage , 

wiens oogmerk het wa s , in de beeltenis van H,M, de Koningin, 
naas t geli jkenis de Koninklijke Waardigheid tot uitdrukking 
te brengen. De gunstige verhouding van l icht en donker in het 
beeld i s aan de kleuren der zege l s ten goede gekomen. Die kleu
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ren zijn voor de onderscheidene waarden a l s volgt: 
5 cent - donkergroen 

7!^ cent - rood 
10 cent - violet 

12 ' / cen t - donkerblauw 
15 cent - lichtblauw 
20 cent - paars 

22 ' / cen t - olijfgroen 
25 cent - wijnrood 
30 cent - sepia 
40 cent - lichtgroen 

De afmeting van het beeldvlak is 18 x 22 mm, met de witte 
rand tussen de kartel openingen 21 x 25 mm, 
4, Een eers te voorraad der bedoelde nieuwe zegels zal spoe

dig mogelijk ambtshalve door de controleur worden toege
zonden. 
De directeuren dragen zorg, dat voor 1 \pr i l a , s , een eer
s te hoeveelheid dier zegels aan de bi j- en hulpkantoren, 
pos t s ta t ions , postagentschappen en bes te l le rs , in de bui
tenwijken wordt verstrekt. 

5, Met ingang van 1 April a , s . wordt de verkoop van de fran-
keerzegels van het tegenwoordige type in de overeenkom
st ige waarden gestaakt . 
Van genoemden datum af mogen, behoudens het bepaalde 
in de punten 8 en 9 hierna, in bedoelde waarden s lechts 
nieuwe zegels worden verkocht. 

6, Eveneens wordt met ingang van 1 April a . s , de verkoop ge
s taakt van de frankeerzegels van 6 en 27 ' / cent , 

7« Van de postzegelrollen met zegels van de onder punt 2 ge
noemde waarden, alsmede van de postzegelboekjes met ze
gels van 5 en 12!^ zijn nieuwe in aanmaak met zegels van 
het gewijzigde type 

8. In tegenste l l ing met het bepaalde omtrent de gewone fran
keerzegels zullen de in punt 7 bedoelde postwaarden van 1 
April af nog in de oude uitvoering worden verstrekt en moe
ten worden verkocht zoolang van deze waarden op de kan
toren c.q, in de magazijnen van den controleur nog voorra
den aanwezig zijn, eerst na uitputting dezer voorraden zal 
naar behoefte, geleidelijk, tot verstrekking van bedoelde 
postwaarden met zegels c.q. zegel afdrukken in de nieuwe 
uitvoering worden overgegaan, 

9 . Op gelijke wijze zullen de postzegel boekjes met gemeng-
den inhoud van 1 April a . s . af voorlopig s lechts verkrijg
baar zijn met zegels van het oude type, totdat de bestaan
de voorraden dier boekjes zijn uitverkocht. 

10. Opgemerkt wordt, dat inwissel ing van i e g e l s , c .q . postwaar
den met zegels/zegelafdrukken in oude uitvoering geen ge
val mag plaats vinden. Het verdient aanbeveling hierop 
reeds thans bij eenigszins belangrijke aankoopen door het 
publiek van zegels of postwaarden welke binnenkort in 
nieuwe uitvoering zullen verschijnen, de aandacht te ves 
t igen. 

Niemand kon op dat ogenblik vermoeden welk een bewogen ge
schiedenis deze emissie zou hebben. 

Op 10 Mei brak de oorlog uit . Heel het ingrijpende oorlogsge
beuren hebben ze " a a n den l i j ve" ondervonden, doch ook heb
ben deze zegels het begin van het herstel meegemaakt, daarbij 
uitgroeiende tot een serie van formidabele omvang, om ten slot
te onverwacht en roemloos van het toneel te verdwijnen. 

Zoals gezegd werd op 1 April 1940 de serie tot en met de 40 
cent in omloop gebracht . 

Op 10 April volgden de zegels met de opdruk "Cour Permanen
te de J u s t i c e " , aangekondigd in D.O.H.172 van die datum waar
uit we punt 4 overnemen: 

4 . Van de frankeerzegels met opdruk in goud, vermeldende de 
woorden "Cour Permanente de Jus t i ce In ternat ionale" ver
krijgbaar ten postkantore 's-Gravenhage is een nieuwe s e 
rie verschenen, welke zegels omvat van de uitgifte van 1 
April 1940 van 7V?, 12'/ , 15 en 30 cent en welke uitsluitend 
per serie (prijs f. 0,65) wordt verkocht. Geen enkele zegel 

van deze serie i s afzonderlijk verkrijgbaar. Overigens gel 
voor de aanschaffing van deze zegels het bepaalde in art.] | 
Pos tg ids . 

5. De oude serie van laatstbedoelde frankeerzegels, welke ze-| 
gels omvat van I j / en 2V7 cent, benevens zegels in de uit
voering van voor 1 April j . I , van 7M, 12K, 15 en 30 cent , ! 
blijft verkrijgbaar (prijs f, 0,69) en wel op de wijze, a ls be-f 
paald is in art , 17 van den Postgids (dus de zegels van | 
llY- en 30 cent ook afzonderlijk). 

Nadat de oorlog uitgebroken is en Nederland Bezet Gebied i | 
geworden, worden ingaande 20 Augustus 1940 enkele tarieven ge 
wijzigd, waardoor enkele waarden meer dan tot nu toe gebruik 
gaan worden. 

In D.O,H, 338 bis van 17 Augustus 1940 vinden we: 

2, In verband daarmede zijn met ingang van 20 Augustus a , s l 
sommige porten gewijzigd en vastgesteld a l s volgt: 
a) voor interlocale brieven, alsmede voor de brieven 

verzonden in het grensverkeer met België en Duits l . 
voor een gewicht van niet meer dan 20 gram 7M cent 

b) voor locale brieven 
voor een gewicht van niet meer dan 20 gram 5 cent 
boven 20 tot en met 100 gram 714 cent 

Kort daarop wordt de uitgifte der Konijnenburgzegels gestaaktJ 
Wij laten hieronder een resume volgen uit krantenberichten, het 
Persbericht van 28 September 1940 en D.O.H. 438 bis van 25] 
September 1940, 
"Bi j beschikking van den Secretaris-generaal van het Departe-] 
"ment van Binnenlandsche zaken betreffende de uitgifte van nieu-
" w e postzegels gepubliceerd in het op 26 September verschenen 
" Verordeningsblad, i s bepaald, dat ter vervanging van de thans 
"geldige gewone pos tzegels in de waarden van 5 cent en hoger 
"n ieuwe zegels zullen worden uitgegeven, waarop alleen de waar-
"deaanduiding zal voorkomen, 
" D e directeur generaal der P .T .T . is belast met de uitvoering 
"van deze beschikking. 
"Deze beschikking treedt in werking op den dag harer afkondi-
"g ing , 

D.O.H. 438 bis Nieuwe Pos tzege ls . 
1. De thans geldige gewone frankeerzegels in de waarden van 

5 cen ten hoger zullen door een serie nieuwe zegels worden 
vervangen. 

3. . . . „ Zegels met opdruk "Cour permanente de Jus t ice Inter
n a t i o n a l e " zullen in het nieuwe type niet verschijnen, 

5, Met de verkoopvan de ontvangen nieuwe zegels en post
waarden moet s teeds onmiddellijk na de ontvangst worden 
begonnen, doch niet voor 1 October a , s . De verkoop der 0-
vereenkomstige postwaarden van het bestaande type moet 
dan gelijktijdig worden gestaakt , zowel op de postinrich-
tingen a l s door de depothouders en de bes te l le r s , 

7, De frankeerzegels, waarvan ingevolge het vorenstaande de 
verkoop is ges taakt , blijven voor de frankering geldig. In
ruiling van ze gel waarden van de bestaande typen voor ze
gelwaarden van het nieuwe type vindt derhalve niet p laa t s . 

Omstreeks 10 October 1940 waren alle waarden van de tralie
zegels verschenen en was de verkoop van de Konijnenburgzegels 
ges taakt en mocht geen correspondentie van het Internationale 
Gerechtshof te 's-Gravenhage meer door middel van zegels met 
opdruk "Cour permanente de Just ice Internationale" worden ge
frankeerd. 

Een ander gevolg van de oorlog was, dat de aanmaak van de 
hogere waarden - het oi.twerp voor de guldenswaarden was al een 
heel eind gevorderd - niet doorging. Ook zijn de postzegelboek
jes metde zegels van 12'/ cent, die in D.O.H.133 bis van 15 ï^t« 
1940 genoemd worden, nooit verschenen, 

In Juli 1941 werd op las t van de bezetter een gedeel te van de 
voorraad vernietigd en een ander deel aan de Deutsche Dienst 
Post ter hand ges te ld . Het betrof hier zowel geheel gereed zijn
de vellen, a l s nog niet geperforeerde vellen. Al spoedig daarna-
in November 1941 -bood een bekend handelaar ongetande Konij-

file:///pril


aarc 1951 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 55 

enburgzegels te koop aan, een bewijs, dat er bij de Deutsche 
ienst Post een " l e k " geweest moet zijn. HoeveeH van deze pa
piertjes, die nooit voor frankering geldig zijn geweest , hier aan 
e man gebracht zijn ig onbekend. Evenmin is het bekend of en 
o ja, hoeveel reeds geperforeerde, vellen "wegge l ek t " zijn en 
tot schade van onze P .T .T . voor frankering zijn gebruikt. De ze
gels waren immers nog altijd voor frankering geldig? 
Volgens een mededeling van het Hoofdbestuur ontvangen be

vonden zich onder de naar Duitsland weggevoerde zegels van 
het type Konijnenburg ook een hoeveelheid met de opdruk "Cour 
permanente de J u s t i c e " . Het feit, dat deze zegels ook in mge
bruikte s taat in de catalogi voorkomen, maakt het wel zeer waar
schijnlijk, dat er van deze zegels ook wel naar de handelaren 
' g e l ek t " zullen zijn. 
De zegels bleven voor frankering geldig tot 1 April 1944. 

In D.O.H.82 van 8 Maart 1944 werd het eind van de geldig
heidsduur aangekondigd en wel onder de volgende bewoordingen: 

Ruiten gebruik stelling van postwaarden van vroegere uitgiften. 
L. >De postzegels , briefkaarten, briefomslagen en postbladen 

behorende tot de uitgiften van voor 1941, voor zover deze 
niet reeds eerder voor de frankering ongeldig zijn verklaard 
met uitzondering van die behorende tot de uitgifte van 1924 
volgens het ontwerp van Ch. Lebeau (het z.g.duifjestype), 
van de luchtpostzegels voor bijzondere vluchten van 30 en 
llY- cent, uitgegeven in 1933 resp« 1938, alsmede de Zo
merpostzegels en de Weldadigheidszegels , uitgegeven in 
de jaren 19391940 worden met ingang van 1 April 1944 bui
ten gebruik gesteld en voor de frankering waardeloos. 

2. Van 1 April tot en met 30 Juni 1944 kunnen, behoudens het 
bepaalde in de beide volgende zinsneden, de nog voorhan
den gave en ongeschonden pos tzege ls , briefkaarten, brief
omslagen en postbladen, welke hiervoren buiten gebruik 
worden gesteld, door de aanbieders tegen postzegels van 
gelijke waarde r e sp . tegen briefkaarten, briefomslagen en 
postbladen met een zegelafdruk van gelijke waarde van de 
tegenwoordige uitgiften worden ingeruild. Wanneer postze
ge l s , briefkaarten, briefomslagen en postbladen ter inwis
seling worden aangeboden, waarvan in de tegenwoordige 
uitgiften geen pos tzegels , briefkaarten, briefomslagen en 
postbladen in gelijke waarde bestaan, kunnen hiervoor tot 
een gelijk geldswaardig bedrag pos tzegels , enz . in de waar
den naar keuze van de aanbieders worden gegeven. De brief 
kaarten met een zegelafdruk van 10 cent of van 12i4 cent 
zullen echter s lechts inwisselbaar zijn tegen briefkaarten 
met een zegelafdruk van !]/■■ cent . 

3. De in punt 1 bedoelde buiten gebruik te stellen postwaar 
den zijn de hierna genoemde pos tzege ls , vermeld in het "O 
verzicht van de postzegels welke nog voor frankering gel
dig z i jn" , uitgaaf bijgewerkt t/m 31 December 1943« 
a. alle postzegels , welke zijn voorzien van de beel tenis 

der Koningin; 
b . de postzegels met guillocheopdruk; 
c. de herdenkingspostzegels geboorte Pr.U'illem v. Oranje 
d. de luchtpostzegels van 40 en 75 et, 1V< gld, AlA gld en 

JY: gld,, alsmede de briefkaarten, briefomslagen, en 
postbladen voorzien van een afdruk van een der zege l s , al 
dan niet met overdruk. 

7. Voor de opzending moeten de zege l s , briefkaarten enz . door 
middel van afdrukken van de dagtekening of de rblstempel 
onbruikbaar worden gemaakt. 

Van 1 April 1944 af zijn de zegels niet meer voor frankering 
geldig, doch iets meer dan een jaar later is de oorlog ten einde 
en worden ze niet alleen weer voor frankering geldig verklaard, 
doch ook opnieuw in circulatie gebracht, wat in D.O.H. 13 van 
16 Mei 1945 wordt meegedeeld onder de volgende bewoordingen: 

1. In afwijking van het bepaalde bij de H^82/1944 zijn de post
zegels met de beeltenis van H.M. de Koningin en behoren
de tot de uitgifte van 1940 (ontwerp V/,A. van Konijnenburg) 
met ingang van heden opnieuw voor de frankering geldig. 
In verband daarmede kunnen de voorhanden pos tzege ls en 
postwaarden met zegelafdruk van deze uitgifte wederom 

worden gebruikt. Voor zoveel nodig wordt er evenwel de 
aandacht op gevestigd, dat het vorenstaande NIET geldt 
voor de in omloop zijnde ONgetande pos tzege l s a ls bedoeld, 
aangezien die niet van Rijkswege zijn ui tgegeven. 

2. Overigens wordt in de thans voor frankering geldige pos tze
gels voorlopig geen wijziging gebracht . 

Voor zoveel nodig voeg ik hier nog aan toe, dat de frankeerze
gels met opdruk "Cour permanente de J u s t i c e " ook hieronder 
vielen en dus weer geldig werden voor frankering. 
Spoedig begon ze l f sde aanmaak weer en op 15 Jnni 1945 werd 

de 25 cent a ls eers te herdrukte waarde aan de Controle afgele
verd. 
De naoorlogse moeilijkheden in de grondstoffenvoorziening de

den hun invloed ook gelden bij de postzegelaanmaak. Kleine ver
schil len in papier, verf enz, komen voor, en een onderdeel van 
het drukproces wordt ie ts gewijzigd. Zie hiervoor onder de des 
betreffende hoofdstukken. 
Behalve het herdrukken der bestaande waarden vindt uitbrei

ding van het aantal waarden plaa ts : de 50 en de 60 cent worden 
aan de serie in het eind van Januari 1946 toegevoegd: D,0,H,23 
van 16 Januari 1946 deelt de verschijning van deze zege l s aldus 
mede: 

1. Van de frankeerzegels met beel tenis van H.M.de Koningin, 
type Konijnenburg, zijn twee nieuwe waarden aangemaakt, 
namelijk van 50 et . oranjegeel en 60 e t . paarszwart . 

2. Tegen het eind van deze maand zal een eers te voorraad 
door den controleur ambtshalve worden toegezonden. 

3. Na ontvangst van bedoelde zegels kan met den verkoop wor
den begonnen.^ 

Op 15 Februari 1946 mag begonnen worden met de verkoop van 
de inmiddels aangekondigde zegels van fl. 1 ,~ . D,0 ,H , 60 van 
30 Januari 1946. 

1. Van de frankeerzegels met beel tenis van H.M, de Koningin, 
type Konijnenburg, is een nieuwe waarde aangemaakt n .1 . 
van f. 1,~ is blauwe kleur. 

2. Een eers te voorraad zal zo spoedig mogelijk door den con
troleur ambtshalve worden toegezonden. 

4 . Met den verkoop kan 15 Februari a . s . worden begonnen. 
Ongeveer 1 Maart waren deze zegels aan de loketten verkrijg

baar. Het is het eers te zegel van de hoge waarden, waarvan de 
f. 2,50 de f . 5 ,~ en de f. 10, nu ook spoedig in omloop zullen 
worden gebracht . Doch eerst volgt nog de uitgifte van de 17'/ e t . 
door tariefswijzigingnodig geworden, voor de frankering van een 
enkelvoudige binnenlandse aangetekende brief. 
D.O.H. 173 van 13 Maart 1946: 

1. Van de frankeerzegels met de beel tenis van H.M. de Konin
gin, type Konijnenburg, is een nieuwe waarde aangemaakt , 
n.1. van 17'/ cent, in blauwgrijze kleur. 

2 . Toezending van een eersten voorraad door den controleur 
heeft spoedshalve reeds plaats gevonden. 

4 . Met den verkoop kan terstond worden aangevangen. 

Op 22 Mei 1946 verschijnen gelijktijdig de D.O. 's H 356 en 
357. In D.O.H. 356 wordt bekend gemaakt, dat de uitvoer van de
viezen waaronder postzegels per briefpost verboden i s . D.O.H. 
357 deelt het in omloop brengen van de f. 2,50 de f. 5,— en de 
f. 10,— aldus mede: 

1. Van de frankeerzegels met de beel tenis van H.M. de Konin
gin, " type Konijnenburg" zijn drie nieuwe waarden, n.1 . 
f. 2,50 (roodbruin) f. 5 ,~ (groen) en f. 10, (paars) aange
maakt in dezelfde uitvoering als de onlangs uitgegeven ze 
gels van f. 1,~ 

2 . Een eers te voorraad wordt loor den controleur ambtshalve 
toegezonden. 

3. Met den verkoop kan terstond worden begonnen. 
4 . De zegels van f. 2,50, f. 5,— en f. 10,— mogen niet onge

stempeld in handen van het publiek worden gegeven. In ver
band hiermede wordt het volgende bepaald: 

a. Verantwoording van porten en rechten. De zegels mogen 
worden gebezigd voor de kwijting van verschuldigde por
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ten en rechten in de gevallen, dat verantwoording daar
van door middel van postzegels i s voorgeschreven. Fran
kering op verlangen van het publiek tot een hoger be
drag dan het verschuldigde is voor zendingen naar het 
buitenland niet, doch voor binnenlandse zendingen wel 
toegela ten. Het opplakken van de zegels moet door de 
ambtenaar geschieden, die de zegels terstond daarna 
door middel van den dagteekeningstempel onbruikbaar 
moet maken. 

b. Verkoop a l s bedoeld in art, 18 van het 3de Supplement op 
den P o s t g i d s , 

Verkoop aan het publiek mag geschieden in de gevallen, 
dat a ts tempel ing van zegels op grond van het bepaalde 
bij ar t . 18 van het 3de Supplement op den Postgids i s 
geoorloofd. Voor afstempeling, met inachtneming van de 
bepalingen van genoemd ar t . behoort terstond na den ver
koop te worden zorg gedragen. 

C. Verzamelaarsloketten. Bedoelde zegels worden niet aan 
de loketten voor den verkoop aan verzamelaars verkrijg
baar gesteld en kunnen mitsdien ook niet door het pu
bliek bij het postkantoor te 's-Gravenhage worden aan
gevraagd. 

5« De ambtenaars aan wie de onderwerpelijke zegels voordoel
einden, a ls in punt 4 onder a en b omschreven, zijn ver
s t rekt , behooren op de wijze, welke naar het inzicht van de 
directeuren het meest doelmatig moet worden geacht , aan-
teekeningen te houden, waaruit blijkt, te wiens behoeve, 
tot welke aanta l len (voor elke waarde afzonderlijk) en met 
welk doel de zegels telkenmale zijn gebezigd (punt 4, let ter 
a) of aan wie en tot welke aantal len (voor elke waarde af
zonderli jk) de verkoop plaats vond (punt 4 , letter b) . 
Deze aanteekeningen moeten bij de zege lkassen worden be
waard. 

De bepalingen van deze D , 0 , maken het voor de verzamelaars 
onmogelijk ongebruikte zegels van deze waarden in hun verza
meling op te nemen, hetgeen nogal wat beroering in de verzame
laarswereld wekt . Het verleidt sommige verzamelaars zelfs tot 
het kopen van een s te l , dat meteen gestempeld wordt, wat wel 
geoorloofd i s . 
De tijd gaat voort. Een portverhoging is noodzakelijk en gaat 1 
November 1946 in . De voornaamste verhogingen zijn te vinden 
in D.O.H, 691 van 16 October 1946. We vinden, in zoverre het in 
verband met de Konijnenburgzegels s t aa t , hier o .a . dat de fran-
keerzegel van 17/4cent t .z . t . buiten gebruik gesteld zal worden, 
en dat, naar gelang de omstandigheden de aanmaak daarvan mo
gelijk maken, frankeerzegels van 6 - 35 en 45 cent in gebruik 
zullen worden genomen. 
De buitengebruikstel l ing van de 17i^ cent i s eers t later tegelijk 
met die van de gehele serie gevolgd. De frankeerzegels van 35 
en 45 cent zijn nooit in het nu besproken type aangemaakt . 
De ingebruikname van de 6 cent, welke de l aa t s t e waarde, die 
aan de ser ie toegevoegd wordt, zal blijken te zijn, wordt nog 
eens extra vermeld in D.O.H. 823 van 18 December 1946: 

1. Van de frankeerzegels met de beel tenis van H,M. de Konin
gin, type Konijnenburg, is een nieuwe waarde van 6 cent, 
kleur roodbruin, aangemaakt. 

2 . Eers tdaags zal een eers te voorraad door den controleur 
ambtshalve worden toegezonden. 

4 . Na ontvangst van bedoelden zegel kan met den verkoop ter
stond worden aangevangen. 

Ongeveer 9 Januari is dit zegel aan de loketten verkrijgbaar. 
Op 10 Februari 1947 verschijnen, niet geheel onverwacht, de 
nieuwe " C o u r " opdrukken. De naam van het Intetnat ionale Ge
rechtshof i s veranderd van "Cour Permanente de Jus t i ce Inter
n a t i o n a l e " in "Cour Internationale de J u s t i c e " en in overeen
stemming hiermede wordt de nieuwe opdruk aangebracht , ditmaal 
aan drie zijden rondom het portret van H.M. de Koningin. 
D.O.H,61 van 29 Januari 1947 bracht dit onder de volgende be
woordingen ter kennis : 

1. Voor de frankering van de correspondentie , uitgaande vaa 
het Internationale Gerechtshof te ' s -Gravenhage, worden . 

frankeerzegels uitgegeven in de waarden van 7!^, 10, 125^ 
20 en 25 cent (type Konijnenburg), welke zijn voorzien van 
een opdruk in goud "Cour Internationale de J u s t i c e " . 

2 . Deze zegels zullen met ingang van 10 Februari a . s . ook -
doch uitsluitend afgestempeld - voor het publiek verkrijg
baar zijn aan het verzamelaars loket ten postkantore te ' s -
Gravenhage. De zegels worden per serie verkocht. De prijs 
bedraagt 75 e t . 
De onbruikbaarmaking zal door middel van de gewone dag
teekeningstempel op zorgvuldige wijze plaats vinden» 

3. Verzamelaars, die buiten 's-Gravenhage wonen, kunnen de 
zegels bes te l lenonder gelijktijdige overmaking van het ver
schuldigde bedrag op de postrekening 211 ten name van 
Postdirecteur ' s-Gravenhage. 

De toezending van de bestelde zegels geschiedt per aange-
teekenden dienstbrief rechts t reeks aan den aanvrager. 

Intussen blijkt, dat in het Buitenland de zege l s van f. 2,50 -
f. 5,— en f. 10,-- ongebruikt te koop worden aangeboden. Dit i s 
voor de Heer J .C.Deering aanleiding om de minister van Weder
opbouw en Volkshuisvest ing, Z .Exc .de Heer L.Neher de volgen
de vragen te s te l len : die door de Voorzitter van de tweede k a 
mer der Staten-Generaal op 21 Mei 1947 aan de regering worden 
meegedeeld. 

1. Is het juist , dat de Nederlandse frankeerzegels van f. 2,50, 
f. 5 , ~ en f. 10,— overeenkomstig dienstorder H. 357 van 22 
Mei 1946 niet ongesterapeld aan het publiek mogen worden 
verkocht? 

2 . Is het juis t , dat deze maatregel werd getroffen op verzoek 
van De Nederlandsche Bank N,V., omdat ongestempelde 
postzegels van hoge nominale waarde op gemakkelijke w i j -
ze clandestien kunnen worden uitgevoerd en derhalve een 
bedreiging vormen voor de op dit punt bes taande dev iezen-
voorschriften ? 

3 . Is het de Minister bekend, dat n ie t tegenstaande het onder 
vraag 1 bedoelde verbod de Nederlandse frankeerzegels van 
f. 2,50, f. 5,— en f. 10,— in het buitenland in grote hoeveel-
ongestempeld verfcrijgbaar zijn in de postzegelwinkels , met 
name in België, en dat de prijs , tegen welke de zegels wor
den verkocht, beneden de nominale waarde ligt ? 

4 . Is de Minister bereid mede te delen, of een onderzoek is in
gesteld naar de oorsprong van deze in het buitenland aan
wezige zege l s , welke in gehele vellen te koop worden aan
geboden ? 

5. Is de Minister verder bereid, indien vraag 4 bevestigd wordt 
beantwoord, het resul taat van dit onderzoek aan de Kamer 
mede te delen ? 

6 . Is de Minister tenslot te bereid a l le noodzakelijke maatre
gelen te treffen, ten einde te voorkomen, dat de in het bui
tenland aanwezige grote hoeveelheden zege l s , die eers t op 
klaarblijkelijke onwettige wijze in omloop zijn gekomen en 
over de Nederlandse grens zijn gebracht, daarna op even
zeer onwettige wijze in Nederland terugkomen en hier bene
den de nominale wijze te koop worden aangeboden, waar
door voor ieder zegel tweemaal de deviezenvoorschriften, 
borden overtreden en tweemaal onze deviezenposi t ie wordt 
benadeeld ? 

In het "Aanhangsel tot het vers lag van de Handelingen der 
Tweede Kamer" vinden we het antwoord van de Minister: 

1. Het is juist dat Frankeerzegels van f. 2,50, f. 5,— en f.10,-
niet ongestempeld aan het publiek mogen worden verkocht. 

2 . Deze maatregel werd in verband met de deviezenbepalingen 
op verzoek van De Nederlandsche Bank N.V. getroffen, 

3 . Het is de Minister b( :end, dat uit kringen van de postzegel-
handel enkele mededelingen zijn ontvangen, waaruit zou 
blijken, dat de hierbedoelde zegels ongestempeld in vrij 
grote hoeveelheden beneden de nominale waarde in het bui
tenland verhandeld worden. Van officiële zijde zijn in Mei 
na overleg en met instemming van de Nederlandsche Bank, 
onder bepaalde voorwaarden aan enige postzegelhandela
ren enkele vellen dezer zege ls ongestempeld verkocht voor 
uitvoer naar bona fide re la t ies in het buitenland, In totaal 

http://Exc.de
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zijn op die wijze niet meer dan 7 vellen omvattende 100 ze
gels per vel, per frankeerwaarde beschikbaar ges te ld . 

4 . Naar een mogelijke overtreding van de met betrekking tot 
de aanmaak, de uitgifte en de verkoop van de onderwerpe-
lijke zegels gegeven voorschriften, werd bij herhaling een 
diepgaand onderzoek inges te ld . 

5. Bij dit onderzoek zijn geen aanwijzigingen verkregen, dat -
hetzij bij de aanmaak dan wel bij de uitgifte en verkoop -
handelingen in strijd met de gegeven voorschriften zouden 
zijn verricht, waardoor de aanwezigheid in het buitenland 
van ongestempelde zege l s , anders dan die , bedoeld in de 
tweede zin van punt 3, zou kunnen worden verklaard. 

6. Sinds het in werking treden van de deviezenvoorschriften 
zijn uitgebreide maatregelen getroffen om zoveel mogelijk 
te voorkomen, dat pos tzegels c landest ien per post worden 
in- of uitgevoerd. 

In het Maandblad van Juli 1947 wordt naar aanleiding van het 
antwoord van de Minister het volgende opgemerkt: 

Bij punt 3 tekenen wij het volgende aan : 
Laten wij man en paard noemen. In een Amerikaans blad wor
den de zegels aangeboden voor AV- dollar (ongeveer 12 gulden) 
per ser ie , op een t i jds t ip , dat hier te lande van de verschi j -
van de zegels nog nie ts bekend was gemaakt. Ten tweede: in 
België zijn de zegels verkrijgbaar voor 200 francs fongeveer 
12 gulden) per se r ie , terwijl wij de aanbieding van een hande-

1 laar lazen, waarin 20% korting wordt gegeven bij aankoop van 
honderd s e r i e s . 

Van tweeen een: of wel, de re la t ies in het buitenland zijn 
niet bona fide, of wel , er zijn veel meer s e r i e s n a a r het bui
tenland gegaan, dan de officieel bekende 700 s e r i e s . 

Of het al dan niet te danken is aan de vragen van de Heer Dee
ring is mij niet bekend, maar wat voor belang van de bonafide 
verzamelaars was, is het verkrijgbaar s te l len van de hoge waar
den in ongebruikte s taa t gewees t . In een persbericht van 14 Ju
ni 1947 werd dit bericht van P.T.T. -z i jde bevest igd, terwijl D. 
O.H. 331 bis van 11 Juni 1947 de verkoop aan de kantoren re
gel t . 

1. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van punt 3 van do 1 / 
1947 wordt meegedeeld, dat met ingang van 1 Juli a . s . aan 
postzegelverzamelaars op de hierna volgende voorwaarden 
een ongestempeld exemplaar van elk der frankeerzegels v. 
f. 2,50, f. 5,— en f. 10,-- kan worden verkocht. 

2 . De verstrekking zal p laats vinden aan verzamelaars , aan
gesloten bij de Ned.Bond van Verenigingen van postzegel
verzamelaars en tegen inlevering van een ingevuld formu
lier, dat door de Secretaris van laatstgenoemde Bond en 
door het lid, waardoor de zege l s bestemd zijn, moet worden 
ondertekend. De ingeleverde formulieren moeten worden voor
zien van een afdruk van de dagtekeningstempel en dageli jks 
worden ingeschreven op de in lid 2 van punt 3 van do. 1/ 
1947 bedoelde loketl i js t , bij welke l i jst de formulieren voor 
controle bewaard moeten bli jven. 

3. Met intrekking van het bepaalde in het kaarttelegram van 28 
Mei 1946, nr. 6255 S wordt voorts bepaald, dat van 1 Juli a . s . 
af ongestempelde frankeerzegels van bedoelde waarden ook 
mogen worden verkocht aan degenen, die in het bezit zijn 
van een vergunning tot uitvoer, afgegeven door de Ned.Bank 
N.V.Deviezenkantoor te Amsterdam 'tot de aantallen in de 
uitvoervergunning genoemd. De op deze uitvoervergunningen 
geleverde zegels van f. 2,50, f. 5 i~ en f. 10,— moeten ter
stond na verkoop door de koper in tegenwoordigheid van de 
postambtenaar worden opgenomen in een of meer brieven,be
stemd voor he t /de in de uitvoervergunning genoemde a d r e s / 
sen) . De betreffende brieven moeten na controle door de 
postambtenaar worden gesloten en aan laatstgenoemde ter 
verdere behandeling ter hand worden ges te ld . Het unicaat en 
het duplicaat van de uitvoervergunning moeten worden voor
zien van een afdruk van de dagtekeningstempel. Het unicaat 
wordt aan de betrokkene teruggegeven; het duplicaat moet 
in afwijking van het bepaalde in do. 1/1947, punt 53, 'id 7, 
niet in de zending worden gesloten, doch door de postamb
tenaar worden ingeschreven op de loketli jst (zie slot van 

punt 2) en bij deze l i j s t van controle worden bewaard. 
4. Met uitzondering van de gevallen, bedoeld onder 2 en 3 hier-

voren mogen ook voortaan geen ongestempelde frankeerzegels 
van genoemde waarden aan het publiek worden verkocht en 
blijft het bepaalde in punt 3 van do. 1/1947 onverminderd v a n 
kracht . 

Door de Secretar is van de Ned.Bond van Ver. van Pos t zege l 
verzamelaars zijn naar aanleiding van bovenstaande D.O. ie t s 
meer dan 6400 formulieren afgegeven. 

Een leemte in de verkrijgbaarstell ing is het altijd gebleven, 
dat voor bona fide verzamelaars die geen lid waren van een ver
eniging, geen regeling is getroffen om ook in het bezit van een 
ongebruikt stel te komen. 

Intussen, Jul i 1947, zijn de zege l s , die in 1940 gedrukt zijn (het 
gemakkelijkst te herkennen aan de randbedekking der vel len) op
nieuw aan de loketten verkrijgbaar. 

De in 1941 door de Duitsers gestolen voorraden zijn in April 
1947 in Hamburg en Berlijn ten dele teruggevonden en terugge
zonden. 

Wat er nog bruikbaar van is wordt weer voor de verkoop afge
leverd en dit zijn de zege l s , die we in die tijd aan de loketten 
vinden. 

Het einde van de omlooptijd komt in het zicht a l s H.MKonin-
gin Wilhelmina beslui t na haar gouden regeringsjubileum af te t re
den. Het duurt echter nog tot 1 October 1949 voor het zover i s , 
doch dan komt het einde toch nog onverwacht. 

10 Aug, 1949 verschijnt D.O.H. 500 waarin de intrekking wordt 
aangekondigd, We nemen hieruit over: 
1. Met ingang van 1 October 1949 worden de frankeerzegels , ver-

vaard igdnaareen schildering van de kunstschi lder W.A.van Ko
nijnenburg, (zegels uitgegeven in 1940) met de beel tenis van 
H.M.Koningin Wilhelmina, waarop een gedeelte van de herme
l i jnenmantel z ichtbaar is) , alsmede de briefkaarten en post -
bewijsformulieren, voorzien van een zegelafdruk van dit ty
pe buiten gebruik gesteld en voor frankering waardeloos . 

2. Voor zover nog voorradig mogen posewaarden, a ls hier bedoeld 
behoudens het bepaalde in punt 5 niet meer worden verkocht . 
Gelegenheid tot inwisseling zal voor het publiek niet worden 
gegeven, 

3 . In de onmiddellijke nabijheid van de daarvoor in aanmerking 
komende loketten behoort op in het oog vallende wijze een 
duidelijke aankondiging betreffende de termijn van geldigheid 
van bedoelde posewaarden te worden voorgehangen. Op deze 
aankondiging moet tevens worden vermeld, dat de zege l s en 
briefkaarten niet kunnen worden ingewisse ld . 

4. In voorkomende gevallen behoori mede de aandacht van het pu
bliek op het in punt 1 en 2 vermeldete worden gevest igd. 

5. Voor zoveel op de kantoren, waareen loket voor verzamelaars 
is opengesteld, nog frankeerzegels, a l s hier bedoeld, aanwezig 
zijn, moeeen deze eot en met 30 Sepeember a . s , aan dii lokei 
verkrijgbaar bl i jven. 

Als aanvull ing verschijne op 24 Aug, 1949 D.O.H. 524, regelen
de de buitengebruikstel l ing van de zegels van f, 5,— en f, 1 0 , ~ 
1, Z o a l s r e e d s per kaare-eelegram werd meegedeeld, zullen in ver

band mee de buieengebruikstelling van de frankeerzegels van 
het type "Koni jnenburg" op 1 October (zie do.500 b i s /1949) , 
binnenkort ook zegels van f. 5,— en van f. 10,— van het 
Hartz-type met de beel tenis van H.M.Koningin Juliana door de 
controleur worden vers t rekt . 
Voor zover aan deze waarden behoefte beseaan, kunnen aan
vragen ehans reeds tot de controleur worden gericht. Reeds ge
dane aanvragen blijven gehandhaafd, 

3« Tot het t i jdst ip van onevangse van de zege l s van het nieuwe 
type kunnen de ambtenaren zo nodig de zege l s van het Konij
nenburg-type in de waarden f, 5i— en f, 10,— nog bezigen voor 
de verantwoording van porten en rechten van te verzenden 
stukken en postpakketten, VERKOOP AAN HET PUBLIEK 
MAG ECHTER NIET MEER PLAATS HEBBEN, behalve aan 
de loketten voor verzamelaars (zie punt 5 do. 500 b is /1949) 
en dan (uiteraard) gestempeld. 

Wat betreft de Konijnenburgzegels met opdruk: "Cour permanen-
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te de Jus t i ce in ternat ionale" kunnen we nog mededelen, dat de
ze zegels in afwachting van de verschijning van nieuwe zegels 
voorhands nog voor de frankering van door het Internationale Ge
,rechtsbof te verzenden correspondentie worden gebruikt. 
De verkoop aan verzamelaars in evenwel ges t aak t . 
De intrekking op zo korte termijn is aanleiding voor het Twee

de Kamerlid de Heer Beemink, om de minister van Verkeer en 
Waterstaat hierover enkele vragen te s t e l l en . 
Uit het antwoord van de minister is voor ons van belang: dat 

t i jdens de bezet t ing postzegels van het Type Konijnenburg uit 
de voorraden, onder berusting van de P.T.T», door de Duitsers 
zijn weggevoerd. Na de oorlog kon s lech ts een gedeel te worden 
achterhaald. Gebleken i s , dat in de l aa t s te tijd exemplaren van 
de niet opgespoorde zegels in Nederland worden binnengesmok
keld en tegen een lagere dan de nominale waarde te koop worden 
aangeboden. De termijn van het opgebruiken moest zo kort moge
lijk worden gehouden in verband met het smokkelen. 

Hierbij tekenen we aan, dat het tegen een lagere prijs aanbie
den op zichzelf geen reden kan zijn 9m zege l s in te trekken. Het 
kan hoogstens een aanwijzing zijn, d a t e i  i e t s nie t in de baak i s , 
want ook al zouden de zegels boven nominaal verkocht zijn, 
dan nog zou de PTT door het gebruik ervan geschaad zi jn . 
Het geval wordt nog vreemder als men weet , dat ook de 

nagekomen waarden,die dus nooit door de Duitsers ges to
len kunnen zijn, eveneens beneden nominaal aangeboden 
worden. 
Er moet naas t de door de minister genoemde reden nog 

een andere bestaan waarom ze beneden nominaal verhan
deld zijn geworden. 
Hoe dan ook. Jammer blijft het, dat deze ser ie een zo 

roemloos einde is beschoren geweest . 

afb. 84, Yv.no. 63« 

Eveneens in kleine vel le t jes , waarop s lechts 8 zegels 
voorkomen, verscheen in 1944 ten bate van de oorlogsslachtof

fers een serie van 4 s tuks , Yvert nos . 119/122. Het vignet op de 
tussenstrook stel t St.Sebastiaan voor met rechts , van de kop de 
le t ters Z.H .R .0 . is voor Kroatische oorlogsinvaliden, afb. 85« 

ilivwmfr^mwwwmmmmmmßmmmmimr'i^^f^'mmmm'mn 
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iN D. HRVA r SHA l 
l iMMi i £B^B«Mi iw i i ^K i k i 

DEGELS 
IN 

door 
H.ZWIJNENBURG 

BIJfONDERE 
SAMENHANG 

K r o a t i ë . 

In 1942 gaf Kroatië twee zegels uit voor de Ustaschajeugd, 
Yvert nos 62 en 63« Op de vellet jes komen 16 zegels voor, 4 
bloks van 4, terwijl op de tussenstroken de namen der gevallen 
vnjheidshelden staan vermeld. \ f b . 83 en 84. 

R o e m e n i e . 
In 1948 verschenen ter gelegenheid van het 3e Arluscongres 

drie zegels met vignets , die duidelijk de verknochtheid aan de 
Sovjet weergeven. (A.R.L.U.S. is Roemeense Bond voor de 
vriendschap met de Sovjet.) 
Niet alleen het feit, dat voor deze gelegenheid zegels werden 

uitgegeven, getuigt van de Verbondenheid aan Rusland. 
Het zegelbeeld van de 10 Lei , Yvert no . l063 , afb.no.88 stel t 

een gedenkteken voor het Sovjetleger voor, terwijl het vignet 
een uitspraak van Stalin bevat, luidende: 
"He t Sovjetleger, dat alle volkeren respect afdwingt, hand

haaft de vrede tussen de verschi l lende volken" . 
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afb. 88, Yv.no . 1063 

De 10+10 Lei , Yvertno. 1064, afb. 89 geeft een afbeelding 
van het A.R.L.U.Steken,terwijl op het vignet s taa t : "Leve de 
eeuwige RoemeenseSovjett ische vriendschap. 

afb, 83, Yv.no. 62. 

rmmmwimfftvvrvm»» i ■» n wwfmwmmnmmwmwwmm^mnmimm^ß^ 

afb. 89i Yv .no . 1064. 
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Hei drieledig I uchipostzegel in blauwe kleur Yvert no , 50 
ifb« no. 90, draagt links een bruin vignet zonder waardeaandui-
ling met een stadsbeeld van Boekarest en rechts eveneens een 
iruin vignet, ook zonder waarde-aanduiding, met een gezicht op 
loskou. 

Drie voorbeelden alweer, dat vignets mee de geschiedenis 
schrijven« 

afb. 90, Yv .no . 50. 
In 1949 werd de Centrale Bond van transportarbeiders opge

richt. Ter gelegenheid hiervan verscheen de 11 Lei blauw en de 
20 Lei rood beiden met een vignet, waarop de s t icht ing wordt ver
meld. Deze zege ls , die verschil lende transportmiddelen afbeel
den en eenzelfde zegelbeeld vertonen, werden zowel ongetand 
als getand uitgegeven. Yvert n o s . 

COKHKNTA OB 
I lONST'tUiRt A U^iriNIl 

afb. 91 , Yvert no. 

1 0 Ä » f f i M 1 9 4 9 
COMFttlXTA M 

(xmmmsm A UHOINII 
WTESKMiONALE A 
MlWCITOSllO!. D!» 

TliANSCOMWU 

Rusland . 
afb. 92, Yvert no. 

Opmerkelijk is het, dat de Sovjet bij zijn zegel vloed van meer 
dan 1500 stuks s lechts 2 zegels met vignet uitgaf. Ter herden
king van de Russ ische dichter Puskin, die 150 jaar geleden werd 
geboren, verscheen in 1949 een serie(Yvert nos . 134lt/m 1345)i 
waarvan de 40 K en 2 R (Yvert n o s . 1343 en 1345) van een vig
net zijn voorzien. Het vignet bevat een 5-regelig vers van de 
dichter . De vertaling luidt: 
"Kameraden, de ster van het geluk gaat op. Rusland ontwaakt, 
en op de puinhopen van de absolute macht zullen onze namen ge
schreven worden 

l««1N 

ÉI«tlllH«Étl»l< lü^MiMrf 

afd. 93i Yver t .no . 1343. 

P o l e n . 
In 1949 voegde zich ook Polen bi) de landen, J ie al eerder 

zege ls met vignets ui tgaven. Een serie van 4 s tuks met toes lag , 
ter t .b .c .bestr i jding, zag het licht, Yvert nos . 544/547: 
3 + 2 Z l . groen, kind met opgeheven armen. 
5 + 5 Z l . bruin, lachend kinderkopje. 
6 + 4 Z l . l i la , kind met bal . 
15+ 10 Z l . rood, kinderkopje met hand onder de kin. 

Elk der 4 waarden komt voor met 10 verschi l lende vignets in 
de navolgende tekst : 
1. B C G op luchfband. 
2. Gruzlicy in wit cirkelvak. 
3. Wykrye ja i wyleczye op schuine balk in wit c i rkelvlak, 
4« D C G in wie cirkelvlak. 
5. Gruzlica opoznia, horizontaal . 
(,, lo uratowane r e c e . 
7. BC G op kruik. 
8. I orraine-kruis in omlijsting. 
9. Poradnia Przeciwyruzl icza, op schuine balk. 

10. Gruzlica, schuin. 

http://Yv.no
http://Yvert.no
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HET VERZAMELEN 
VAN 

APANSE BEZETTINGSZEGELS 
VAN NEDERLANDS INDIl 

door Ir. C .KUIPE 

Vanaf het moment, dat het Maandblad weer kon verschijnen, 
nadat de 'bescherming' , door onze Oostel i jke buren uitgeoefend, 
was opgeheven, tot heden en vooral in de l aa t s te maanden, zul t 
U hierin telkens publicat ies hebben kunnen lezen over de Ja 
panse bezet t ingszegels van Nederlands Indië. 

Deze publ icat ies waren afkomstig van vooraanstaande verzame
laars van dit specia le gebied en ik kan mij voorstel len, dat U 
ze met gemengde gevoelens hebt ge lezen. Zeker zou ik Uw 
react ie kunnen begrijpen, wanneer U zich van deze zegels hebt 
afgewend in de mening, dat het geen nui heeft zich in een der
gelijke chaos te s teken. Dit te minder, aangezien geruchten van 
fals i f icat ies en oplichterij hardnekkig de ronde deden en nog 
doen, terwijl bovendien de prijzen van deze zegels hoog zijn in 
vergelijking met die van de normale verzaraelgebieden. 

Misschien zal het U interesseren de opvatting te lezen van 
een heel gewone verzamelaar van pos tzege l s , van origine 'hok
jes-plakker ' , over dit bij ui ts tek in te ressante gebied, passend 
in het kader van Uw speciaalverzamel ing Nederland en Over
zee se Gebiedsdelen. Begrijpt U mij goed, het ligt geensz ins in 
mijn bedoeling om de hokjes-plakkerij te kleineren, aangezien 
dit van iedere verzamelaar de beginphase is geweest , waarmee 
verreweg het grootste deel der phi la tel is ten tot het l aa t s te toe 
doorgaat. Men kan, al hokjes-plakkend met een beperkte tijd 
voor zijn liefhebberij, van het geheel een zeer fraai globaal 
overzicht krijgen en desgewenst , van deze verzameling ui tgaan
de, een spec ia l i sa t i e van een bepaald land beginnen, waarover 
in de loop der jaren ongetwijfeld het nodige is bekend geworden 
en gepubliceerd. 

Mijn persoonlijk bezwaar tegen deze methode van verzamelen 
is echter , dat men zijn in teresse in een land ver l ies t , wanneer 
dit 'compleet ' is en de albumbladen geen lege vakjes meer ver-
LOnen« De jacht op een bepaald zegel of een bepaalde serie is 
eigenlijk de hoofdattractie van onze verzamelwoede, terwijl het 
bezit ervan wel een voldaan gevoel geeft, welk gevoel echter 
niet blijvend i s . 

Om deze reden wil ik Uw aandachi vest igen op het nog jonge 
en minder bekende gebied van de Japanse beze t t ingszegels van 
Nederlands Indië. Met opze>. gebruik ik deze naam,omdat de Ja 
panse invasie plaats vond in een ei landenrijk, dat wij met zeke
re trots a l s 'onze Archipel ' of Nederlands Indië aanduidden, 
terwijl de naam Indonesia e e r s t n a de Japanse capitulat ie bekend
heid verwierf. Deze beze t t ingszegels passen zeer zeker in Uw 
verzameling Nederland en Overzeese Gebiedsdelen; zeker niet 
in mindere mate dan de zege l s , t i jdens de Duitse bezett ing in 
Nederland uitgegeven. Van postaal standpunt bezien verdienen 
deze bezet t ingszegels veel meer een plaats in ons album dan 
de ve le , postaal onnodige, weldadigheids- en gelegenheidsze-
ge l s , die reeds vele jaren de phi la tel is ten een lichte wrevel be
zorgen. Deze beze t t ingszegels immers zijn in principe alleen 
voor postaal gebruik bestemd geweest en hadden geen phi la te
l i s t i sch verzameldoel . 

U zult dan well icht tegenwerpen, dai in dai geval de zeer gro
te verscheidenheid van opdrukken onnodig w a s . Deze zienswijze 
zul t U misschien met minder klem verdedigen, wanneer U zich 
rekenschap geeft van de ui tgestrektheid van dii eilandenrijk met 
een oppervlak zo groot a l s Europa, terwijl de verbindingen tus
sen de verschi l lende eilanden door oorlogshandelingen in som
mige gevallen gebrekkig w a s . 

Voor een juis ter begrip van het geheel kan ik vols taan met ee 
kort overzicht, dat hierop neerkomt, dat men de Indische Archi 
pel t i jdens de Japanse bezett ing kon verdelen in drie gebieden 
terwijl de tijdsduur der bezett ing eveneens ifl drie perioden kon 
worden ondergebracht. 

Wat de gebieden betreft heeft men in de eers te plaats Java, 
waar men in totaal geen opdrukken heeft gebruikt. Op dit eiland 
werden, tot aan de uitgifte van de definitieve p laa t jesser ie de 
Nederlands Indische zegels gebruikt, mits deze nie t de beel te
n i s van onze Koningin droegen. Dit zijn dus a l l e ende lage waar
waarden en de por tzegels . 

In de tweede plaats Sumatra onder militair bestuur en ten der
de Borneo en de Grote Oost (dat is Celebes en de Oostel i jke 
eilandengroepen) onder het bestuur der marine. Uit de aard der 
zaak hebben leger en vloot, die elk hun ' s t and ' hadden op te 
houden, verschi l lende opdrukken gebruikt. 

Nu de drie t i jdvakken. Vlak na de Japanse invasie hadden de 
bezet ters onvoldoende eigen zegels ter frankering van het post-
verkeer ter beschikking, terwijl er wel voldoende Nederlands 
Indische zegels voorradig waren. 

Nadat men een betrekkelijk korte tijd had toegestaan de nor
male Indische zegels te gebruiken, mits zij niet de beel tenis 
van Koningin Wilhelmina droegen - waar overigens niet s t ipt de 
hand aan werd gehouden - werd het bevel uitgevaardigd, alle ze 
gelwaarden van een zodanige opdruk te voorzien, dat hieruit 
duidelijk bleek, dat de Japanners in dit gebied heer en meester 
waren geworden. Dit bevel werd door de verschi l lende bezet ten
de autoriteiten naar eigen inzicht opgevolgd, tengevolge waarvan 
een grote verscheidenheid van sterren, zonnen, bollen, vlaggen, 
kruizen, e.d. het daglicht z a g . 

Deze beginperiode werd gevolgd door een tweede periode, 
waarin naar meer eenheid werd gestreefd. De marine ging hierin 
voor, door in het gehele onder haar berustende gebied de opdruk: 
anker, met daarboven drie Japanse karakters Dai Nip Pon (of Hon) 
in te voeren. Grootte en vorm van de opdruk werd blijkbaar aan 
de fantasie van de plaatsel i jke autoriteiten overgelaten, zodat 
wederom een behoorlijke variatie van opdrukken ontstond. Meer
dere opdrukken van hetzelfde gebied komen dikwijls voor. 

Op Sumatra voerde men de bekende algemene machine opdruk 
in, bestaande uit het embleem voor het leger: T-balk met vijf 
J apanse karakters er boven en de vier karakters voorSu Ma To Ra 
(Sumatra) door de poot van de T heen. Om de naam Nederlands 
Indië geheel uit de herinnering te bannen werden de U bekende 
p laa t jesser ies vervaardigd, te weten: één voor Java, één voor 
Sumatra en één voor Borneo en de Grote Oost . Voor een klein ge
deel te werd de p laa t jesser ie voorMalakka ook in Sumatra gebruikt. 

De act ivi tei t van de geal l ieerde legers werd einde 1944 echter 
zo groot, dat het s teeds moeilijker werd de verbindingen tussen 
de verschil lende ei landen te onderhouden. Het afleveren van 
z e g e l s , bij wijze van s^/reken 'om de hoek' , werd een riskante 
onderneming en hierdoor krijgen wij, dat t i jdens de derde perio-l 
de enkele moeilijk bereikbare gebieden zich genoodzaakt zagen, 
door een tekort aan algemene zege l s , - die op Java werden ge
drukt -, zelf noodopdrukken op hun voorraad oude Indische ze 
gels aan te brengen. 

Uil dit zeer oppervlakkige overzicht zult U de gevolgtrekking 
kunnen maken, dat noodzakelijkerwijs een zeer groot aantal op
drukken op de Nederlands Indische zegels is aangebracht . Wan-
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eer U meer bijzonderheden over deze opdrukken wilt weten, 
an raden wij U aan zich het handboek : Dai Nippon in Zuid 
ost Azië van Hedeman en Boekema aan te schaffen, waarvan 
e Engelse uitgave, door een latere verschijningsdatum, beter 
s bijgewerkt, dan de Neder landse . Hoewel dit boek een waarde-
olie leiddraad en richtlijn bij het verzamelen van Japanse be

ze t t ingszegels vormt, zal een ser ieus verzamelaar van dit ge
bied er spoedig van overtuigd zijn, dai het boek geen volledig 
beeld van het geheel geeft. Dit kan ook niet anders , daar te l
kens nieuwe gegevens en feiten bekend worden. 

Hoe meer U zich in deze materie verdiept, des te sterker zult 
U er door worden aangetrokken. Aangezien het bovendien prac-
t isch uitgesloten i s , dat iemand ooit een 'complete ' verzameling 
der Japanse bezet t ingszegels zal kunnen krijgen, blijft het de 
charme houden van de jacht op nieuwe aanwinsten. 

Verschil lende Philatelisten hebben mij toevertrouwd, dat zij 
deze bezet t ingszegels wel in teressant vinden, maar dat zij veel 
te laat waren voor het verzamelen van dit gebied, aangezien de 
marki wel afgegraasd zou zijn. Niets i s echter minder waar. 
Van diegenen, die de laa t s te helft 1950 gerepatrieerd zijn uit 
Indonesia hebben verschil lenden hun verzameling Japanse be
ze t t ingszegels meegenomen en trachten nu hun doubletten aan 
de man te brengen. Aangezien in Nederland s lechts een zeer 
geringe vraag naar deze zegels bes taat , is het gevolg geweest , 
dat de prijzen van de meeste zegels - vooral die van Sumatra -
met sprongen is gedaald en nog s teeds dalende i s . Van de Suma-
tra-opdrukken worden er n .1 . vrij veel aangeboden, terwijl de an-
keropdrukken - met uitzondering van die van Malakka - veel min
der worden gezien. Deze si tuat ie zal waarschijnlijk voortduren 
tot medio 1951, waarna pract isch geen Japanse bezet t ingszegels 
meer zullen worden geimporteerd. Naar schat t ing zal het aanbod 
van nieuw materiaal einde 1951 wel afgelopen zijn. 

Tegenover dit aanbod van deze zegels komt nu echter een an
dere factor. In de z.g. handelaarscata logus 1951 is n . l . een deel 
der bezet t ingszegels opgenomen. Hierdoor zullen etteli jke Phi
la te l i s ten een prikkel krijgen om zich ook met dit gebied bezig 
te houden, waardoor naiuurlijk een grotere vraag zal onts taan. De 
oplage van verschil lende dezer zege l s i s echter gering, terwijl 
ook een deel ervan is vernietigd. Met grote waarschijnlijkheid 
kan men wederom een prijssti jging verwachten, die wellicht in 
1952 merkbaar zal worden. 

Wanneer U met het verzamelen van bezet t ingszegels wilt be
ginnen, lijkt mij daarom het jaar 1951 hiervoor bij ui ts tek ge
schikt . Deze persoonlijke z ienswijze is geen wet van Meden en 
Perzen, maar het is te ontkennen, dat de prijzen der bezet t ings
zegels momenteel een fractie zijn van die van twee jaar geleden. 

Nu nog iets over de falcificaten. Deze komen inderdaad voor, 
maar ze zijn over het algemeen makkelijk te herkennen. De 
meeste zege l s , die momenteel op de markt komen zijn echt ge
bruikt en bovendien veelal op stukken postwisselformulier ge
plakt. Deze zijn zonder twijfel ech t . Wanneer U met het verza
melen van deze zegels begint, krijgt de ware philatel is t zeer 
spoedig het juiste begrip voor echte en valse opdrukken. Het 
bestaan van deze falcificaten, die grotendeels in verschi l lende 
publicaties goed beschreven zijn (bijv. in de Periodieke Publi
ca t ies van de vereniging in Indonesia) behoeft voor U zeker 
geen bezwaar te zi jn. 

U laat zich toch ook niet weerhouden om zegels van Europa 
te verzamel en,hoewel het bekend i s , dat van vele landen opdruk-
zegels bestaan, die gevaarlijk vervals t zijn? Ik zal U overigens 
niet behoeven te herinneren aan het Engelse gezegde: 'When in 
doubt, don ' t ' , wat voor ons, Phi la te l is ten, wil zeggen, dat wij 
het beste doen geen zegels aan te schaffen, wanneer volgens 
ons phi la te l is t isch gevoel de bewuste zegels niet 100% zijn. 

Het enige bezwaar, dat ik tegen het verzamelen van de bezet
t ingszegels kan aanvoeren i s , dat het een dure liefhebberij wordt. 
Voor de goedkoopste zegels bent U zeker een of meerdere dubbel
tjes kwijt, terwijl verreweg de meeste zegels meerdere guldens 
waard zijn, ondanks de sterk gedaalde prijzen. Voor degeen,die 
verwacht met geringe kosten een behoorlijke verzameling te 
kunnen opzetten, moet dit a ls waarschuwing gelden. 

Tenslot te nog een laa ts te adv ies . Wanneer U van mening bent 
wel eens tot het verzamelen van Japanse bezet t ingszegels over 
te gaan, s te l t U het dan niet te lang uit om boven omschreven 
redenen. Stelt U zich in verbinding met een of meerdere spe 
ciaal-verzamelaars van deze zege l s , die U ongetwijfeld met 
raad en daad terzijde willen s taan . U zult dan merken een ver-
zamelgebied te hebben gekozen, dat zowel leerzaam a ls uitermate 
in te ressant i s . 

Aangezien de schrijver van bovenstaand artikel te bescheiden 
was om een nadere aanduiding van zijn persoon te geven, welke 
wetenschap door ons echter in verband met dit artikel niet on
dienst ig wordt geacht , willen wij hier vermelden, dat Ir. Kuiper, 
wonende Gülcherlaan 45 te Hilversum de oprichter en ziel is 
van de vereniging 'Dai Nippon in onze Oos t ' , een vereniging 
welke zich speciaal op bovengenoemd terrein beweegt. _ , 

WAT I S E E N P O S T Z E G E L ? 
door Drs. W.J.Byleveld. 

In enkele der laa t s te nummers van het Maandblad is door ver
schil lende lezers het vraagstuk van de ongehoorde hoeveelheid 
„ N i e u w t j e s " aangeroerd en het gevaar, dat daarin schuil t , n l . 
dat de Phi la te l ie zich zelf vermoordt 

Ik meen, dat het noodzakelijk is voor een vruchtbare d i s c u s 
s ie , eers t uit te maken waarover men praat en daarom moge ik 
voorstellen, dat men de zegels in de volgende categorien ver
deelt : 
A) Normale zegels (voor de definitie verwijs ik naar het Januari

nummer, blz. 15). 
B) Bijzondere zege l s zonder toeslag, 

1) gedurende een beperkte tijd onbeperkt verkrijgbaar 
2) met een vooraf beperkte oplaag of afgifte 

C) Bijzondere zegels met een matige toes lag 
1) gedurende een beperkte tijd onbeperkt verkrijgbaar 
2) met een vooraf beperkte oplaag of afgifte 

D) Bijzondere zege l s met een overmatige toes lag 
1) gedurende een beperkte tijd onbeperkt verkrijgbaar 
2) met een vooraf beperkte oplaag of afgifte 

E) Vellet jes enz. 
F) Zwendel en zegels zonder frankeerwaarde, waaronder ook 

niet-uitgegeven z e g e l s . 

Dat hiernaast natuurlijk onverminderd de mogelijkheid blijft 
bestaan van het beeldverzamelen e=do is welhaas t onnodig te 
vermelden. Het blijft immers een liefhebberij, die een ieder naar 
zijn eigen smaak kan uitoefenen. Maar niemand zal willen ont
kennen, dat er wantoestanden ontstaan zijn. Beteugeling daar
van de door de verzamelaars is niet direct mogelijk, maar wel 
is het mogelijk hun een inzicht te geven in de omvang daarvan 
en misschien za l het aantal onnodige uitgiften op de duur wel 
verminderen indien het blijkt, dat de belangstel l ing daarvoor 
vermindert en de philatel ie weer in haar vertrouwde banen terug
keert, waardoor wereldverzamelen weer mogelijk wordt en waar
door deze liefhebberij ook weer haar taak bij de algemene ont
wikkelingkan terugkrijgen. 

Indien er lezers zijn, die hiermede instemmen of een betere 
suggest ie hebben, zal ik het op prijs s te l len hiervan bericht te 
ontvangen, opdat gezamenlijk overwogen kan worden op welke wij
ze deze of een betere indeling met vrucht doorgevoerd zou kun
nen worden. Wanneer met name de uitgevers van de catalogi en 
albums hiervoor gewonnen zouden kunnen worden, zouden zeer 
vele verzamelaars een goede leidsman krijgen bij het opbouwen 
van hun verzameling, waarbij zij dan zelf kunnen uitmaken in 
hoeverre zij pos tzegels willen verzamelen en in hoeverre zij 
liefdadige doeleinden willen steunen of de s t aa t skas sen willen 
vullen. 
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Houtaankap en Papierfabricage op Postzegels 
door M.J.Baronesse van HeerdLKolf 

é***É«iaMMMM«i****AA*M 

Houthakkkers 
■ Vlil 

MM«* 

Houtvlotten 

Kamp van houthakkers 

Papierfabriek 

Hout IS hei materiaal, dat naas t i jzer, het meest wordt ge
bruikt, b.v. bi) de bouw en het afwerken van huizen, van 
schepen, van spoorwagons. Men gebruikt hout voor meubelen 
boerenwagens, kruiwagens, handwagens , voor kis ten , vaten, 
stelen van werkiuigen, muziekinstrumenten, voor masten van 
schepen, voor dwarsleggers op de spoorbaan, voor mijnhout, 
beschoeiingen van dijken en voor paaihoofden. 
Uit houi kan door dis t i l la t ie terpentijn en houtspiri tus wor

den verkregen en uit houtcel lulose wordt papier gemaakt. 
Voor 1940 waren de voornaamste houtuitvoerende landen: 

Rusland 
Finland 
Noofwegen 
Zweden 
Oostenrijk 
Ver.Siaten 
N.Foundland en 
Canada. 

Uit sommige Franse en Engelse kolomen worden fijnere hout
soorten ingevoerd in Europa voor de meubelindustrie en voor 
wandbedekking in moderne huizen. 
Op N.Foundland (thans opgenomen in het Dominion Canada) 

bevinden zich belangrijke papierfabrieken (afgebeeld op de 
10 c. 1910 en 8 c. 1932 zege l s ) . Het vervoer van de gekapte 
bomen geschiedt veelal als vloiten op de grote rivieren (zie de 

afgebeelde zegels van Gabon, Br.Giiiana en Equatoriaal Frans 
Afrika). Houthakkers zijn o.m. afgebeeld op zegels van Came
roen en van Finland. 

Zo j u i s t on tv ingen wij nog de a fbee ld ing van de 
z e g e l s 'COUR INTERNATIONALE DE JUST ICE ' 
waarvan de aankond ig i ng onder de Rubriek Nede r 
l and i s opgenomen . 

NEDERLAND 
2C 
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ON Z E X ■ 

ƒ ^ O M S T R O O K J E S 

Zou er tegenwoordig nog een ernst ig phi la te l i s t zijn, die geen 
ant-en-klaar gomstrookjes gebruikt om zijn pos tzegels te be-
es t igen op albumblad, karton of wat dan ook? Wij geloven, dat 

dit wel ontkennend beantwoord kan worden, want voor de kleine 
uitgave welke onze plakkertjes tegenwoordig bij 1000 stuks 
kosten, doet men zelf niet de moeite een gomstrookje af te 
knippen of te snijden, laa t s taan dit zelf te fabriceren. 

Maar het is anders geweest . Als knaap verzamelden wij om
st reeks de eeuwwisseling ook reeds pos tzege ls , zoals toen veel 
onder jongens geschiedde. Een eenvoudige album was al een 
rijk bezit , anders was een schoolschrift ook wel bruikbaar. En 
waarmede plakten wij onze zegel t jes (die toen nog niet kost
baar waren voor zover het onze jeugdverzameling betrof) toen 
in? Ik wil niet nog verder teruggaan naar de tijd toen een flesje 
en een kwastje met arabische gom hun werk deden: een likje 
gom achter tegen het zegel en met een flinke druk deze op het 
papier geplakt. Neen, dit is pre-gomstrookjestijd en wij willen 
het hier alleen over onze gomstrookjes hebben. 

Welnu, wij gebruikten inderdaad gomstrookjes, maar welke! 
Het meest voor de handliggend en het minst kostbaar (wat voor 
onze jeugd belangrijk was) was natuurlijk het gebruik van de vel-
randen van onze dagelijkse pos t zege l s . Deze randen werden trouw 
bewaard om vervolgens in smalle reepjes van ongeveer 5 mm 
breedte te worden geknipt, terwijl de lengte wel eens varieerde 
al naar gelang van de breedte van de rand, maar dat deed niet 
ter zake . Ja , eerlijk gezegd, waren het ui ts tekende plakkers, 
de gom was meestal zuivere arabische gom welke zeer gelijkma
tig over het papier was aangebracht en de plak-qualiteit was van 
die aard, dat men nog heden ten dage zeer goed moet weken om 
de plakkers van dezege l s te verwijderen! En als dit goed gebeurt, 
zult U wellicht tevens bemerken, dat de zegels goed bewaard 
zijn gebleven, vrij van schadeli jke inwerking. Toch kleefden 
aan deze papiertjes behalve de pos tzegels ook wel gebreken, 
waarvan wij er juist al een hebben vermeld, n .1 . dat de zegels 
zeer goed moeten afgeweekt worden om het papier te verwijde
ren. Wij weten maar al te goed wat dit afweken voor vele zegels 
betekent en hoeveel zegels hiermede al het koninkrijk der post
zegels verlaten hebben naar prullemand,kachel of wat dan ook. 
Bovendien is het papier dezer plakkers te dik, hetgeen vooral 
bij het omvouwen nog meer het geval wordt en vaak de postze
ge l s , welke onder wat grote druk van een dikke album s taan, le 
lijke indeukingen geeft. Ook het album wordt door de vele dikke 
plakkers onnodig dik. Wilde men een zegel dus z,g, overzetten, 
dan 'bleef of de oude plakker er op zitten en ging er een nieuwe 
overheen, of opnieuw afweken met alle r i s ico ' s daaraan ver
verbonden. 

Een en ander was dan ook oorzaak, dat wij zelf gompapiertjes 
gingen vervaardigen. Een stuk z .g . boterhammenpapier, werd zo 
gelijkmatig mogelijk met arabische gom bestreken en gedroogd. 
Dit papier werd weer in de bekende smalle strookjes geknipt en 
a l s plakker gebruikt. Dit was al een s tap in de goede richting, 
maar de fabricage was toch te primitief om goede resultaten te 
geven; de gom was vaak ongelijk verdeeld en door de droging 
nam het papier vaak al lerlei bochten aan, zodat de papiertjes 
verre van glad waren. 

Toen deed het fabrieksmatig gemaakte gompapier zijn intrede 
en wel in een vorm, die ook thans nog wel bekend i s , n .1 . de zg . 
ro l le t jes . Deze ongeveer 2 cm brede gomstrook was op een 
houten rolletje gewonden, waarop zij werd vastgehouden tussen 
een ijzerdraadje waarop een stukje blik, waarlangs dan het 
papier tevens kon worden afgescheurd, Hei papier voldeed aan 
redelijke eisen indien het goed was van jgomqualiteit. Toch 
bleken bij de latere ingestelde onderzoeken op meer weten

schappeli jke grondslag, dat deze papiersoort niet altijd vrij 
was van schadel i jke zuren, welke de postzegels aamas ten . 

Zowel de ontwikkeling van de phi la te l ic , de grotere kostbaar
heid vooral van oudere zege ls , - die maar al te vaak door het 
gebruikte plakmateriaal hadden geleden - deed de belangstel
ling voor de gomstrookjes s t i jgen. Allereerst verschenen zij in 
een handiger formaat, zodat afscheuren niet meer nodig was , 
dus kant en klaar voor het gebruik, de ene soort was fraaier 
afgewerkt dan de andere . Sommige met schuine hoekjes om hei 
omkrullen van hoekjes te voorkomen, andere weer in een kleiner 
of op andere wijze afwijkend formaat, enz,of de onder- en boven-
helff ieder aan een andere zijde gegomd, zodat omvouwen niei 
nodig is en het papiertje geheel plat achter het zegel zi i , dai 
daardoor ook minder spoedig te veel vas tplakt . Zelf gebfuikie 
ik deze papiert jes gaarne, maar toch is ook aan dii soort een 
bezwaar verbonden, n . l , dat men het zegel n ie t voldoende op 
kan lichten om b.v. een watermerk nog eens extra te controleren. 
Dit deed dan ook de later volgende gomstrookjes de overwinning 
behalen, n .1 . die , waarbij het bovenrandje s lech ts enkele mili-
meters is omgevouwen. En deze strookjes zijn thans wel de 
meest gangbare. 

Alvorens verder op deze strookjes in te gaan willen wij ech
ter eers t even het gebruik daarvan nader beschouwen, 

Hoe plakt U met zulk een papiertje Uw zegels in? Het meest 
gebruikelijke zal wel zijn, dat men het papiertje op de smalle 
omgevouwen strook met de tong bevochtigt en zo op de zegel 
plakt. Waar dit dient te geschieden willen wij hier in het midden 
laten, want op dit punt bestaan ook nog verschil lende meningen. 
Als het gomstrookje aan de zegel i s bevestigd, volgt de opplak
king van de zegel door het gommetje nogmaals met de tong 
op het andere uiteinde te bevochtigen en deze zijde op het a l 
bum te drukken. Druk vooral onder en niet op het zegelj 

Een andere wel gebruikte methode is die , waarbij ee r s t het 
gompapiertje op de juis te p laa ts op het albumblad wordt bevestigd. 
Dan wordt met de vochtige vinger even het boven-omge slagen 
randje bestreken en de postzegel vervolgens op dit randje ge
drukt. Hierbij is niet te vermijden, dat op de zegel wordt ge
drukt, maar doe dit dan vooral niet met de vochtige vinger en leg 
zo mogelijk een vloeiblaadje eerst op het zegel . Deze methode 
geeft wel een opplakking van de zege l s op de ju is te p laa ts , maar 
er is tevens het gevaar aan verbonden, dat bij de bevochtiging 
van het bovenrandje ie ts meer dan dit randje wordt geraakt en 
bij het opdrukken van de postzegel op het papier vooral bij 
postfrisse zege ls de gom dezer zege ls a l s plakmiddel gaat 
werken en de zegel direct op het papier vastkleef t . Wij zelf 
verkiezen dan ook de eers te methode. 

Maar keren wij weer naar onze gompapiertjes terug. Zoals 
reeds vermeld heeft de studie op dit gebied uitgewezen, dat de 
zuren welke soms ter conservering in de gom worden gebruikt 
niet zo onschadelijk voor de zegels zijn a ls men wel zou den
ken. De daardoor aangerichte verwoestingen kunnen soms zeer 
groot zijn, vooral in warme s t reken. Men is er dus op uit om het 
gompapier zo zuiver mogelijk te maken en toch houdbaar zonder 
schimmeling enz . Het zijn dan ook vaak schimmels , welke op de 
gom hun voedingsbodem vinden, die de zegels aantas ten . 

Dezer dagen waren wij in de gelegenheid gesteld een bezoek te 
brengen aan een fabrikant van onze moderne papiert jes, n , l , de 
Heer Hooglugt te Hilversum, die ons een en ander over de moei
lijkheden van de fabricatie vertelde. Alleen al wai de gom be
treft werden door hem meer dan 4000 proeven genomen aleer 
hij tevreden was met hei resul taa t . Dan komen de moeilijkheden 
met het papier, wam niet ledere papiersoort bleek geschikt, al 
zou men oppervlakkig menen, dat ieder redelijk dun papier wel 
te gebruiken zou zi jn. Het opbrengen van de gom en het drogen 
daarvan zijn eveneens voorname factoren, want bij niet juis te 
behandeling treedt spoedig de e igenschap op, dat de gompapier
tjes krullen of oprollen, iets wat het gebruik bemoeilijkt. Wi; 
mochten de door de Heer Hooglugt toegepaste methoden aanschou
wen en de vervaardiging van deze papiertjes van a tot z volgen. 
Welnu, wij hebben verbluft gestaan van al le moeilijkheden , 
welke zich bij de fabricatie van goede gompapiertjes vooniocn 
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en welke s lech ts met liefde voor het vak en met veel geduld over
wonnen kunnen worden« Gelukkig beschikte de Heer Hooglugt, 
die voorheen postzegelhandelaar w a s , over veel ervaring met 
allerlei soorten papiert jes en hebben de buitenlandse producten, 
welke ook hier veelal op de markt komen, geen geheimen voor 
hem« Ook in het begin van zijn optreden op de markt met zijn 
papiertjes meende de Heer Hooglugt er al te zijn. Helaas moest 
hij ondervinden, dat de praictijk nog ie ts anders i s a l s de 
theorie en kfcachten bl; ren dan ook nie t uit« Natuurlijk kwamen 
er ook wel eens totaal ongegronde klachten binnen, b«v« van 
personen die klaagden dat wanneer zij aan de papiertjes likten 
er geen gom meer op bleef om de zege l s vas t te plakken« Zulke 
klagers noemde hij 'gomvreters ' , die dan ook beter doen geen 
papiertje aan de mond te brengen, maar deze gomstrookjes met 
een vochtige (vooral niet nat te) vinger of penseel te bestrijken. 
Nu de fabricatie van die aard i s , dat het bes te geleverd wordt 
wat de Heer Hooglugt meent dat mogelijk i s , is hij s teeds be
reid oude niet deugdelijke doosjes met gomstrookjes terug te 
nemen en door de nieuwe te vervangen« 

Een e i s welke de Heer Hooglugt ook aan zijn gomstrookjes 
s te l t is d ie , dat zij bij verwijdering van de zegels vrijwel geen 
spoor op de zegels mogen achterlaten« Ook dit heeft veel hoofd
brekens gekost, maar ook hier is de eindpaal thans wel bereikt 
en inderdaad hebben wij gezien, hoe van een groot aantal op
geplakte pos tzegels met volle gom het papiertje werd verwij
derd en vrijwel geen spoor op het zegel zichtbaar was« 

Van de 4 soorten welke voorheen in de handel werden gebracht 
onder de titel 'Radio-patent ' zijn er thans nog maar twee over
gebleven, n«l« het merk 'Popula i r ' en de z«g« witte papiertjes, 
voor welke beide soorten hij volkomen instaat« 

Het was voor ons leerzaam e e n s te mogen aanschouwen welke 
moeilijkheden aan de fabricatie van 'onEe gommetjes' verbonden 
zijn, hoe ser ieus hierbij wordt gewerkt en hoe men tracht zelfs 
in dit eenvoudige papiertje, dat maar zo weinig kost , het beste 
aan de verzamela ars te geven wat maar denkbaar is« 

Wij wensen dan ook de Heer Hooglugt te Hilversum, die thans 
tracht ook op de internationale markt voet aan de grond te kri j
gen door vertegenwoordiging in het buitenland te zoeken, van 
harte succes met de door hem behaalde resul ta ten , die hem ze 
ker in s taa t zullen stellen een beter gomstrookje op de markt te 
brengen dan de vele bui tenlandse. 

Te koop of in ruil gevraagd: zeld
zaamherten,foutdrukken, misdruk-
ken, abklatsch enz. van Rusland. 
Russ . Levant, Russ . China. Ukraine 
Azerbaidjan. Batoum, Georgië. Ar
menië. Zoek connect ies met derff. 
speciaal-verzamelaar P.HARCKSEN 
(I9I)Straatweg 61 b. Hillegersberg. 

Bodgevraagdop:tu«371 f (344 A) 
n«o« 30 fr. 12 gefr« (n«o«) 1 paar
tje zeer zeldzaam, pr«zegels 
(tot uitg« 50 st«) 
Iir.IIes, S^jarrenstraat 12, tJm.O 

( V e l s e n ) 

200 vers . f .0 ,85, 500 vers f.2,30 
1000 vers. f.5,30 pos tz . Wereld 
500 vers . Europa f . 3 .~ , 1000 
f.7,50 uit mijn doubl, franco. 

D . v . O M M E N , E P E , 
Fopuliereni., Fostgin) 132330 

Zoek afstempelingen Zwitser
land. Machine-stempels, vlaggen-
s tempels , Kurortstempels. 
Ben beginnend, kan al les gebrui
ken. Wie heeft ie ts aan te bieden? 
A.J.M.Annegani, Den Haag. Vall-

lantlaan 214. 

ixoell 
poek(^ oeJcema 

v e i l t op 26 en 27 A p r i l a .s . - 1000 kave l s 
in Ho te l ' P O M O N A ' te DEN H A A G . 

N E D E R L A N D en O.G.-Verzamelaars opgepast 
nu is er iets aports voor U, o.a. 1852 p o s t -
f r i s , w . o . b lok van v ie r N r . 3 / e t c , e t c . 

E U R O P A EN O V E R Z E E , w . o . ve le z e l d 
zame z e g e l s ; bovendien een groot aanta l 
R e s t a n t e n . 

Verder L E C T U U R , o .a . ' K O H L ' 

Wenst U meer te weten?? Vraagt een v e i l i n g 
ca ta logus met ve le p laten aan. 

R< oei/ 
Philatelistiscli expert 

oekema 
Beëdigd Makelaar en Taxateur 

Prinsestraat 5 8 - 6 0 Hoek Jnfhrouw Idastraat 
Telefoon 110319- 's-Gravenhage - Postbus 45 

Adüertcer een l^eer 
en Udoet het meer. 

T E KOOP AANGEBODEN: e en gro
te par t i j p o s t z e g e l s ( m e e s t v .v«1940) 
in a l b u m , s t o c k b o e k e n en los« Waar
de Yver t 1949 , p lus minus fr« 3 5 0 . 0 0 0 , -
p lu s Cat«Nederl« p lus minus fl« 180 , - -
voor de prijs van (I. 1100,--

Aanvragen onder letter A, Bureau van 
dit blad. 

Aanbieding Ned.Antlllen, alles onge
bruikt. 

185/195 fl« 9,50 
200/205 " 4,25 
206/208 " 1,15 
209/210 " 1,95 
211/230 " 51,50 
Port« 31/33 gebruikt " 6,50 

Postzegelh. G«v.d«E Y N D E. 
Petristraat 8, UTRECHT (Oog in Al), 
giro 49 8 3 6 1 . 
TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen, partijen, massagoed. 

jpmiiiliiiiiiiiiiiiiii inii||||||yBiiiiiuiuiii||y|]|||||iiiunuiiui|||;|||||||iiiiiiiiiU| 

B O E K E N 
A.Suarnet: 'Retouches & defouts 

de cliches des Timbres de 
France' 1849-1950 f. 2,75 

J.B.Seymour: 'The postage stamps 
of Oeat Britain 1840-1853' 

f. 12,80 
H.Schloss: 'Old German States' 

Porto extra. f-15,90 

D.N.SANTIPORT. GRONINGBI. 

Gr.Kr.Elleboog 14, Gin 277850. 

tillllllllllllliiiiiiiinilll .1 
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bedankt: 
[os Hertoghs (per 1 Jan . 1951); C.A.Mies, (op 14 Jan . 1951); 
^ostma, (op 16 Jan. 1951). 

JPOSTZEGELVERENIGING "SANTPOORT", 
iF.Kupker, Kluyskenslaan 9, Santpoort (St.) 

Secre tar is : 

iNieuwe leden: 
] l 3 1 O.L.O.Wiegant, Joh.v.Vliets t raat 80, Haarlem; 132 C.Pie-
<, Kennemerstraat 24, Haarlem; 133 A.v.d.Boom, Schoterstr. 
Haarlem; 134 C.Bakker, Meervlietstr. 77, Velsen Zd, 

Bedankt: 
10 J.O.Th.Slingervoet Ramondt, 66 Mevr.H.E.Koolman-v-
Ist . 69 J.E.Onkenhout, 121 N.F.Hedeman, 122R.Boekema. 

128, C.Dubbelman. 
Vrijdag 16 Maart, \ anvang 8 uur Ledenvergadering. 
1. Opening. 
2 . Notulen. 
3 . Ingekomen stukken. 
4 . Pos tzegelnieuws. 
5. Bal lotage. 
6. Rondvraag. 

PAUZE. 
7. Onderlinge ruil en handel . 
8 ,Sensa t ie -ve i l ing . Koopjes halen. Leden worden verzocht 

kavels voor deze veiling in te zenden. 
Alles is welkom. 

9. De trekpleister. 
| 10 . Sluiting. 

HET BESTUUR. 
Dinsdag 27 Maart 1951 Aanvang 8 uur, SPECIALE EXTRA 

BIJEENKOMST. 
1. Opening. 
2. Bezichtiging van een complete collectie kinder-, zomer- en 

gelegenheidszegels van Nederland in paren. 
3 . Onderlinge ruil en handel . 
4 . Verkoop bij opbod. 5. De Secr. roept de nummers af. 
Dit moet een gezellige avond worden. Verrassingen niet uit-

^ ^ ^ ' ° ' ^ " ' HET BESTUUR. 
De vergaderingen worden gehouden in het Jeugdhuis der Ned. 

Jlerv. Kerk te Santpoort, Burg.Enschedelaan 67. 
Jeugdbij eenkomsten op 2, 16 en 27 Maart van 18,30 tot 19,45 

lin hetzelfde gebouw. Leider de Heer D.Schut, Jr. , Kerkweg 132, 
|Santpoort . 

A T T E N T I E . 
De Ie en de 2e vergadering in de maand Maart worden gehou

den op een VRIJDAG de 3e bijeenkomst op een DINSDAG. Wij 
hopen in het vervolg weer regelmatig op een Vrijdag te kunnen 
vergaderen. 

" D E KENNEMER POSTZEGELCLUB" Secr.: C.Lutt ik, Wij-
kerstraatweg 207 a. Velsen-Noord. 

Bedankt: 
Mevr. Avenarius-Koppen en W.Kaptein. 
Nieuw lid: 
W.W.A1, Visser , Berkenlaan 34, Beverwijk, 
Clubavonden, op Maandag 19 Maart 2-16 en 30 April, in het 

Witte Kruis-Gebouw, aan de Baanstraat te Beverwijk, 
Aanvang 7,30 uur. 

Ons lid de Heer Schachtschabel heeft de Ver, een prachtig 
kienspel cadeau gedaan, waarvoor onze hartelijke dank. Het i s 
reeds ingewijd met een kienspel en mooie prijzen. 

We doen een beroep op al le leden om elk voor een nieuw lid 
te zorgen in 1951. Hij die een nieuw lid aanbrengt wacht een ver
r a s s ing . 

Houtru.1t ligt in Den Haag, dicht bij Scheveningen, aan <ie voet 
van de duinrand. 

•s-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING V \ N POSTZEGEL
VERZAMELAARS, Secr.: J .Cri jns, Loonsebaan 68 , Vught, 

Alg.ledenvergaderingen worden gehouden op de 3e Woensdag 
van elke maand, in Hotel " C e n t r a l " Markt, Den Bosch. 

Agenda voor de Maart-vergadering. 
1. Opening. 
2. Notulen. 
3 . Ingekomen s tukken. 
4. Mededelingen Bestuur. 
5. Lezing door de M.Uylen, uit Eindhoven. 
6. Gewone maandelijkse verloting, 
7. Veiling van klein aantal k a v e l s . 
8. Rondvraag, 
9 . Sluiting. 

EERSTE SURINAAMSE PHILATELISTEN VERENIGING.Secr.: 
Mevr, CHar togh , Zwartenhovenbrugstraat 54, Paramaribo. 

Nieuwe leden: 
105 H .F . van Zuylen, Prins Hendrikstraat 3, Paramaribo; 106 

A.H.Loor, Uitvlucht 24, Distr ict Suriname; 107 D.H.van Zuy len , 
(Jr. l id) Pr.Hendrikstr. 3, Par 'bo , 108 N.J.Slemmer, Pr.Bernhard -
Kampement, P a r ' b o ; 109 B.A.C.Oosterbaan, Wagenwegstr. 41 
bov., Paramaribo. 

Bedankt: 
73 C.Bogerd; 74 H.Hanneman, Jr.lid (wegens vertrek). 

SPORTVERENIGING " S . H . E . L . L . " , Secr.: D.C.Kets , Bad
huisweg 3, Amsterdam-Noord. 

Nieuwe leden: 
J.van der Hoeven, von Zesenstraat 118-3, \msterdam (O), 

W.Takes, Bankastraat 46-1, Amsterdam (O). 
Bedankt: 
Mej.L.Anten, Amsterdam (O). 

DORDTSCHE PHILATELISTENVERENIGING " D E POSTJ A-
GER" , Secr.: J .v.d.Broek, Viotta Kade 1 1 . Dordrecht. 
Royement ingetrokken: L ,F ,Groesbeek , Koldewijkstr ,21 Dordr. 

POSTZEGEL-VERENIGING "IJMUIDEN & OMSTREKEN, 
Secr.: G.de Hoog, da Costalaan 18, Driebuis . 

De Jaarvergadering wordt gehouden op 30 Maart, Clubavonden 
op 13 en 27 April. Jaarvergadering en clubavonden in het Pa
tronaatsgebouw, Willemsbeek, IJmuiden (O). Jeugdclub op 14 
April in de Emmaschool, Beukenstraat no . 11 te IJmuiden O. 
Aanvang half drie. 

POSTZEGELVERENIGING "ZEEUWSCH VLAANDEREN", 
Secretar is : G.E.v.Halsema, Geraniumstr. 16, Terneuzen. 

De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op 14 Mrt. 
a . s . Ter besparing van moeite en kosten zullen in het vervolg 
a l s regel s lechts convocaties worden gezonden aan leden, die 
een der drie laa ts te vergaderingen hebben bezocht . 

Nieuwe leden: 
167 Chr.Overbeeke, Crocusstraat 3, Terneuzen; 168 C .Ba-

ert, W,de Zwijgerlaan 50, Terneuzen, 

POSTZEGELCLUB " D E KRING", Secretar iaat , tijd.: G.W. 
v.Asperen, Thorbeckelaan 18, ' s -Gravenhage. 

Bijeenkomsten in April 1951. 
Vergadering Maandag 2 April 1951 Spui 10 Den Haag, 
Ruil- en veilingavond, 16 April 1951, Spui 10 Den Haag. 

Nieuwe leden: 
2 W.Zeldenrijk, Pei ls t raat 46, Den Haag; 101 P.Moen, Schaars-

bergenstraat 104, Den Haag; 153 J.Groot, Hoefkade 749, Den 
Haag. 

Candidaat-lid: 
G.F.Wamelink, Laan van Meerdervoort 481 , Oen Haag. 
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Voor stort ingen, wegens contributie en/of aankopen uit rond-
zendingen is het gironummer 54.90.32 ten name van de Penning
meester Pos tzegelc lub " D e Kring", Thorbeckelaan 18, Den Haag. 
DE BEDRAGEN SPECIFICEREN S.V.P. 

POSTZEGELCLUB " W \ S S E N A \ R " Secretar is : iX'.M.Lank-
horst, Gravestraat 2a, Wassenaar. 

Ledenvergadering Woensdagavond 4 \pri l te 8 uur, in restau
rant " D e n D e y l " , hoek L.Kerkdam-Rijksstraatweg. Belangstel
lenden en introduce 's zijn welkom. 

Candidaat leden: 
B.G.Hogewoning, Kerkstraat 100; S.Konijn, van Bommellaan 4, 

A.Parqui , Buurtweg 101. 

VEREENIGINGV4N POSTZEGELVERZA.MELAARS ' D E L F T ' 
Secr,: J .A.v .d .Lis t , Delfgauwscheweg 199, Delft. 

Nieuwe leden: 
74 J.Stehouwer, Haven 17 r, Maass lu is ; 110 Fr. v.d. Ende, 

Odulphusstraat 9, Delft. 

Bedankt: 
352 J.iM.C.Mettemich; 28 \ . B o s . 

POSTZEGELVEREENIGING " H E E R L E N " , Secretar is : C.van 
Dishoeck, Hindestraat 24, Heerlerheide. 

Nieuwe leden: 
8 T.A.M.Bergers, Kruisstraat 13, Heerlen. \ .v .derVelden, Mo

lenberglaan 23, Heerlen, lid no, 10. 
Adspirant-lid: 

T . L . G r e v e n , Burg.de Hessel leplein 7, Heerlen, 
Bedankt: 
J .M.Claessens , lid, no , 56, 
Eerstvolgende vergadering: Dinsdag 3 April e ,k. 
Eerstvolgende beursavond: Woensdag 11 April e.k. 
De vergadering van Dinsdag 13 Februari 1.1. was goed bezocht 

hoewel nochtans de gevolgen van Carnaval merkbaar waren. Bij 
de bestuursverkiezing werden de heren M.Closse t en C. van Dis
hoeck in hun functies gehandhaafd. De gedane voorstellen tot 
verandering van het systeem der jaarl i jkse verloting werden na
der geformuleerd. Vele amendementen werden hierop ingediend. 
Besloten werd de behandeling naar een latere datum te verschui
ven. Nadere mededelingen hieromtrent van alle leden worden 
gaarne ingewacht . Op voorstel der vergadering zal in de maand 
April e .k . een propaganda-vergadering worden belegd. De leden 
worden verzocht namen van niet georganiseerde verzamelaars op 
te geven aan de secre ta r i s . Bezoekt de vergadering van 3 April 
e.k. 

POSTZEGELVERENIGING "BRUNSSUM-HOENSBROEK. Secr: 
P.v.d.Scheer , Hommerterweg 33, Amstenrade (L) . 

Nieuwe leden: 
B,S.Makovski, TolJisstraat 14, Brunssum; A,A,Groenen, Tol-

l i s s t r . 11, Brunssum; Ch. Bex, Treebeekplein 68, Treebeek. 

Verzamelaar biedt aan: Duits
land, Saar, Danzig, Memel en 
var i te i ten, Es t land, Letland, 
Luxemburg, Frankrijk en Ne
der landse plaacnrs . 
Gevraagd: Memel-Litauen-brie-
ven, a lsmede boekwerken over 
Memel en Danzig-zege ls . 
W.SaaIberg:, stationsplein 46, 

Den Haag. 

De vooroorlogse Internationa
le Phi la te l is ten Insignes zijn 
weer verkrijgbaar in de vorm 
van een reverspeldje met de 
let ters " P h " , in goud op zwar
te ondergrond. Prijs 25 et , per 
stuk plus 5 cent voor kosten 
van toezending. Verkrijgbaar, 
bl] W.WaaiJenborg, Tollenstr. 
96 b, Rotterdam N., giro: 

364191, Q 

Schaubek Nieuws 
Voor de handel en ve le verzamelaars in 
Schoubek-albums hebben w i j p re t t ig n i e u w s . 

Om hun belangen beter te kunnen behar t i 
gen hebben w i j onze Schoubek-afdel ing 
met ingang van 1 A p r i l 1951 overgedragen 
aan 

Schaubek Import 
(D i rec t ie R.Boekema) 

geves t igd te ' s -Gravenhage, 

Dus van genoemde datum af met al Uw 
Schaubek-wensen naar 

Schaubek Import 
Postbus 45 's -Gravenhage Te le foon 110319 
Pr inses t raa t 58-60 Hoek Juffrouw Idast raot 

waar U pre t t ig en vakkund ig bediend zu l t 
worden» 

Wij danken U voor het genoten ve r t rouwen . 

MAX GOVAERTS 
Storm van 's -Gravenzandeweg 47 
W a s s e n a a r , 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

R. POSTEMA 
Herengracht 227, Amsterdam, Tel. 49749. 

Onze v e i l i n g v indt medio Api^il p l a a t s . 
I n z e n d i n g e n van prima m a t e r i a a l z i en wij g a a r n e voor 

10 April t e g e m o e t . 

Catalogus voor deze veiling gratis op aanvraag verkrijg
baar. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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D E P R I J Z E N S T I J G E N . 

Wij leveren echter nog zonder ENIGE PRIJSVERHOGING. 
Momenteel kunnen wij U BIJZONDER MOOI aanbieden: 

BELGIË (Orval, Mercier enz.) 
ZWITSERLAND. 
LUXEMBURG. 
ENG. KOL, 
NED. en O.G. 
Maar ook van de andere landen van Europa en Overzee hebben 

wij een UITGEBREIDE C O L L E C T I E boekjes gereed. 

VRAAGT DIRECT AAN en U ontvangt P.O. een KEUR-
COLLECTIE. 

Voor onze Export zijn wij kopers van Col lec t ies , 
partijen kinderzegels, bundelwaar enz . 

RONDZENDVERKEER: 

... H. OVEROUIN 
ROZENHAGENPLEIN 12 H A A R L E M . 

AANBIE:DIIVG 
SURINAME EN CURACAO P O S T F R I S . 

riname Nrs 
t t 

M 

I t 

t t 

t t 

t t 

t t 

t t 

t 

' Port 

. 179/182 f. 
183/186 
187/189 
190/193 
200/201 
206/209 
249/271 
272/273 
274/275 
282 

36/46 

3,00 
1,75 
1,25 
2,00 
0,65 
2,00 

12,00 
0,80 
0,80 
0,07 

8,50 

Curacao Nrs 
t t 

t t 

t t 

t t 

. 1 6 4 / 1 6 7 f. 
168/178 
182/184 
185/195 
196/197 

NedlAntillen 198/199 
I I 

t l 

t l 

11 

t l 

Port 

200/205 
206/208 
209/210 
209 /210b 
gebruikt 

Vl .45/52 
34 /43 

1,10 
8 , - -
1,25 

10,50 
0,80 
0.30 
4,00 
1,15 
1,75 

1,40 
15,00 
6,25 

I I 

Uw mancolijst naar: 

P O S T Z E G E L H A N D E L 

PHILADELPHIA' 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 4 3 - HAARLEM 
Telefoon 15515 - Giro 135793 

Bank: Incassobank Haarlem, 

B O E K E N . 

A.Suamet: "Re touches & defouts 
de cl iches des Timbres de FRAN
C E " 1849-1950 fl. 2,75 
J.B.Seymour: " T h e postage stamps 
of Great Britain 1840-1853 fi. 12,80 
Il.Schloss: "Old German S t a t e s " f). 15,90 

porto extra, 

D. N. SÄNTIFORT 
Gr.Kr. Elleboog 14 - Giro 277850. 

Aanbieding Oostenrijk Postfris. 
517/33 Posthoorn fl. - , 4 0 
534/38 Opdrukken " 2 ,25 
553/75 Graz " 16,25 
577/99 Adelaar " - - , 4 0 
600/02 Landschappen " 1,75 
648/52 Paarden " 1,30 
779/81 U.P .U. " - - , 6 5 
Renner Rouw " - - . 2 5 
47/52 Luchtpost " 1,25 
België 653/60 Legenden " - - , 8 5 
661/69 Krijgsgevangenen " 1,65 
781/84 Anseele " 1,25 
803/06 Anseele opdr. " 2,95 
Adevertentie in Febr.no. is nog geldig. 

G.Broers, Dorplein 128, Budel. 
Giro 411570. Porto tot f. 10,— extra. 

A L G I E R S . 
T S J E C H O S L O W A K I J E . 
Vri jwel a l l e s l e v e r b a a r tegen 
c o n c u r r e r e n d e p r i j z e n . 

Z e n d t Uw m a n c o l i j s t of v r aag t 
z i c h t z e n d i n g a a n : 

s 
L e k s t r a a t 3 0 h s . A m s t e r d a m - Z u i d . 

(Ons adres Oegstgees t vervalt). 

PEETERS Postzegelhandel 
V. Welderenstraat 27 - Nijmegen 
Telefoon 24589 

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

VEILEN. 
Als U Uw bezit w/ilt laten veilen 
geven wij U gaarne gratis advies. 

Wilt L ruilen met liet buitenland? 
Wordt dan lid van de Intern. Ruil-& 
Corr. Club , , I . C. F . " 

LIDMAATSCHAP Fl . 4,50 

Gratis inlichtingen verstrekt 
D E P O S T H O O K N 

Koningsweg 31 B, 
H e r t o g e n b o s c h . 

SURINAME (ongebruikt). 
1927 Groene Kruis fl. 1,50 
1929 Groene Kruis " 8 , - -
1931 Steun-Comite " 6,75 
1935 Zending " 5 , - -
1936 Groene Kruis " 3 , - -
1938 Emancipatie " 1,40 
1940 Bethesda " 1,90 
1950 Kanker " 4,75 
Betaling met bestel l ing of onder rem
bours. Orders beneden f. 5,— porti extra» 
Te koop gevraagd. Series Curacao & Suri
name, aanbiedingen met prijs worden om
gaand beantwoord. Yvert Cat. 1951 f. 16,75 
plus 50 cent porti . 
Nederl. Postzegelhandel: 
A.M.N, van de B R C E K E . N.Z.Voorburg
wal 316. Amsterdam C. Postglro 165298. 
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E 
IPOST2EGEIVEIIINO 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAMC. 

T t L . 30261 

REGELMATIG 
IGROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 

OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
^^ïllBKlIaj«^^ GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

Eerstkomende zeer belangrijke velling van 

18 tot 21 APR IL 19 5 1 a.s. 

waarin o.a. opgenomen talrijke zeldzame oude zegels 
van EURO PA en OV E R Z E E . 

MEI VEIL ING: 
Voor onze Meiveiling kan nog tot begin April materi

aal worden toegevoegd. 

M het materiaal van derden ten onzen kantore is op 
beurspolis tegen brand en inbraak verzekerd« Voor in
zenders in onze veilingen ontstaan hierdoor geen extra 
kosten . 

ZESDE BALLONPOSTVLUCHT OOSTENRIJK. 

Op25Maart 1951 vindt te Villach in Karinthie de start plaats 
van de 6e ballonpostvlucht ten bate van het Oostenrijkse 
Kinderdorp. 

Enveloppen, voorzien van de luchtpostfrankering, bijzonder 
stempel en stempel van de landingdplaats , worden op aan
vrage toegezonden. 
Bestel l ingen aan: Stichting "VOOR HET KIND", Herengr. 
478, Amsterdam, uitsluitend per postwissel (kosten f. 2,— 
per enveloppe) met de vermeltUng: "6e bollonpostvluchtOos
tenrijk". 

NAAM EN VOLLEDIG ADBES AFZENDER IN BLOK
LETTERS. 

Z i l C H T Z EN D I N G E N 
wij hebben momenteel zeer fraaie boek
jes voor verzending gereed liggen van 

Nederland & O.G. 
België, 

Frankrijk, 
Skandinavie 

en diverse Zd. Am. Staden 

Zendingen moeten 

binnen vijf dagen worden geretourneerd 

C J SIT U R M S 

P O S T Z E C E L H A N D E L 
P O S T B U S 7 « 7 . AM S T B R D A J M CC> 

1 50 et. 
2M gld 

1 2'/, et. 
1 M et. 
1 1 " 
1 2 '" 
2'/;" 

1 3 " 
1 ■* " 
1 5 " 
1 10 " 

GOEDKOPE AANBIEDING NED.INDIE 
Dlenstzegels 

( 6) fl. 0,75 
. ( 7) 13,50 
( 8) 0,25 
( 9) 0,30 
(10) 0,04 
(11) 0,04 
(12) 1 , " 
(13) 0,10 
(14) 0,04 
(15) 0,25 
(17) 0,10 

1911. Alles ongebniikt. 

12M et. ( 18) fl. 
15 " ( 19) 
15 •• (19a) 
20 "' ( 21) 
22 ' /" ( 22) 
25 '" ( 23) 
30 " ( 24) 
50 " ( 25) 
1 Gld ( 26) 

2% " ( 27) 

POSTZECELHANDEL 
G. KEISER & ZOON N.V. 

1 Passage 25  27 
Giro 4262 

Den 
Tel. 11.24.38. 

1,5 1 
0,2 1 
8, 1 
0,4 1 
2 " 1 
0,5 1 
0,3 1 
4 ,  1 
1,7 1 
11,50 1 

Haag 1 

Druk. " * i k r o Offs r t  (.ouil.i, Hlck er; s i nge l 4 , t e l . 2 7 8 1 


