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NEDERUNDSCH MAANDBUD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN O P G E N O M E N DE P H I L A T E L I S T 
O F F I C . O R G A A N VAN 44 VERENIGINGEN 
B E K R O O N D O P 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N 

28e Jaargang 

HOOFDREDACTEUR: 
J . r .NORENBURG, Welgelegenlaan 71, Driebergen. 

ADMINISTRATEUR: 

E .J .v .d .FLIER, Mij.Dordrechtstr. 5, Dordrecht, tel .6606. 
Postrek. 344900, ten name v.h. Ned.Maandblad v. Phi la te
lie. 

REDACTEUREN: 
Postzege l s vaii Nederland: 

Ir. II. J . V. Reus , Kmst Casimirlaan 13, Arnhem. 
Fos izege l s van de Overzeese Gebiedsdelen: 

A . J . U y l e n , Hernan Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
Fdnzege l s van Nederland en o v e r z e e s e Gebiedsdelen: 

L . F r e n k e l , Graaf F lor i s s t raa t 48, Hotteidam 
Poststukken van Nederland en Overxerse Gebiedsdelen: 

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

Dr. E. A.M.Spei |e r , Pijnboomstraat 4a, ' s-Gravenhage. 
Luchtpost: 

J. C. E .M.Del lenbag, Statenweg 172c, Rot te tdan . 
Stempels: 

A.van der Willigen, Laan van Poot 19'*, 's-Gravenhage. 
Jeugd: 

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

A.M.Benders , arts te Maurik (Gld.). 

Coirespondentie betreffende de redactie te zenden aan de 
rubriekredacteuren, voorzoverhun rirbriek betreft; overige 
stukken voorde redactie te zenden aan de hoofdredacteur. 

Correspondentie betreffende abonnementen en advertenties 
ui ts lu i tend te richten aan de administratie. 

ABONNEMENTSPRIJS: 
Gratis voor de aangesloten verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland 
enOverzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per post f 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post f 8,50 
Afzonderlijke nummers f 0,75 

Nummers van oude jaargangen: 
Per laargang f 1,25. Per nummer f 0 ,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN: 
Deze worden op aanvraag bi| de administratie van dit 

Maandblad verstrekt. 
De prijs der z .g . "Kle ine adve r t en t i e s " wordt f.'2,50 per 

vakjes (alleen voor leden van aangesloten verenigingen) 
Voor 'advertenties onder nummer wordt de prijs verhoogd 

met f. 0,25 voor administratie en het toezenden der brie
ven. 

Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp .5 , 
7'< en 10% reduct ie , behalve op "Kleine adve r t en t i e s " . 

De verhoging der prijs met 2 5 " voor een vaste plaats 
op de achterpagna blijft gehandhaafd. 

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

De administratie behoudt zich het recht voor de plaat
sing van advertent ies zonder opgaaf van redenen te wei
geren. 

! 

V O O R E L K WAT WILS. 

Neder!andl852,5 en lOcent met4 tanden in diverse iplaten.i 
vanaf f. 3,50 tot f. 1 0 , -
1864 5 cent f. 1,75 10 cent f. 0,90 
1864 15 cent " 1 7 , - - 1949 10 Gulden f. 2,75 
Indonesië 1949 Tempelserie compleet n r s . 374/88 f« 1 9 i - -
Idcra met R.I .S. " 19 , - -

X Curacao n r s . 168 - 177 " 4,50 
Curacao 1947 2 ' / , 5 en 10 Gld. prima gebruikt. Oplaag 
s lech ts 5000 s e r i e s . 
Zege ls met toekomst. " 6 0 , - -
Curacao VA Gld. nr. 195 ' ' 2,75 

X Curacao nrs . 211 - 226 " 5,75 
X Curacao nrs . 227 - 230 " 4 8 , - -
X Curacao Luchtpost 10 op 20 cent " 8,50 
X Bahawalpur (Br.Indië) U.P .U. Pos t en Luchtpost 

compleet 8 zegels " 1,25 
xNicaragua 1949 Base-bal l . 3 lage waarden, post en 

luchtpost , 6 zegels " - - , 4 0 
xSpaans Marokko, prachtzegels , 350 - 59 f. 1,10 

386-89 en Luchtpost 69 '" - - , 6 0 
X is postfris . Porto extra onder f. 10,— 

Hekker's Postzegelhandel 
Amsterdam Rokin 10 

Giro 21278. Tel . 33324 

Regelmatig« veilinghouders sedert 1925. 

NIEUW GUINEA, alle 
gestempeld. 
No. 10 15 et. 

25 et. 
40 et. 
50 et. 
80 et. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

f. 0,18 
" 0,25 
" 0,40 
" 0,45 
0,65 

1 Gld. " 0,90 
5 Gld. " 4,--

CURACAO serie 1946 Kon. 
Wilhelmina. 
No. 174 25 et . f. 0,25 
" 176 30 et . " 0,65 
" 177 50 e t . " 0,-45 
" 178 1 Gld. 50 •' 1 , - -
" 179 2'/2 Gld. " 5,75 
" 180 5 Gld. " 1 6 , - -
" 1 7 9 - 1 8 1 , 2 ' / , 5 en 

l O G l d . *« 6 0 , " 

Alle zege ls in deze aanbieding 
zijn licht gestempelde Pracht
exemplaren. Kasse bij order,Y-
vert & Tellier 1951. 
2 banden gehele were lden por
to 50 cc. Michel 1950. Europa 
z e e r uitvoerig f. 12,75 en 50e t 
porto. Speciaal ca ta logus N e 
derland en Overz. Geb. f. 2 , - -
porto l 2 et . 

HENDRIK VAN DER LQO'S Postzegelhandel, 
HERENORACHT Bm, DEN HAAO. 

53 JAAR POSTZEGELHANDEL 
Giro 24392. Bankr. R. MEES & ZOONEN. Tel. 112944 
NEDER L. HANDEL MIJ., Herengracht, Den Haag. 
voorheen Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93 Rotterdam 

NED.ANTILLEN 1950, 
Koningin Jul iana . 
No. 217 6 et . f. 
" 223 25 et . " 
" 226 50 et. " 
" 227 l ' / jGld." 
" 228 2M Gld ." 2,50 
" 229 5 Gld. " 6,50 
" 230 10 Gld . " 12, 

0,15 
0,30 
0,50 
1,40 

Geef zesels van SPANJE en 
KOLONIËN tegen zegels van 
UW LAND. * 
Antonio Martin Cartoyo, Rey
es Caloiieos 6 - 8, Sevilla; 

(Espagne) 

GRATIS. 
B a h a m a s N r s , 1 1 9 / 1 2 0 bij i e 
de re z i c h t z e n d i n g E n g e l s e 
K o l o n i ë n . P r a c h t c o l l e c t i e . 
Ook Nederl. en Overz.Gebiedsd. 
Europa, voordelig, met gratis 
zegels bij iedere zending. Brie
ven onder No. 3 3 . Bur.v.d.blad. 
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UIT DE INHOUD: 
Van de Redactie - Nieuwe Uitgiften - Rondom de Nieuwe Uitgiften - Tentoonstel l ingen - Ph i la te l i s t i sch Allerlei -Nog eens 
de Armenwet - zegels - Onze roltanding - zegels - Gombomen,-overheersen de Austral ische zegelsuitgiften - Wetenswaardig
heden - Indonesische afstempelingen gedurende de bezett ing - Snuffelkarweitje in 3 e t s . U.S.A. - Wilhelm Dachauer 1881 -
1951 - Beschouwingen over enige platen van de gelithografeerde emiss ies der Roemeensche pos tzegels 1858 - 1872. 

^AM m umAcn^ 
Waren wij vorige maal met ons maandelijks praatje kort van

wege de vele kopie welke toch eindelijk eens geplaats t moest wor
den, ook thans willen wij kort zijn. Helaas was de drukker door 
niet tijdige ontvangst van het benodigde papier n ie t in s taa t het 
Maartnummer op tijd te doen verschijnen, hetgeen ons wel zeer 
ter harte gaat . Ook de Raad van Beheer van ons blad meende, dat 
de gang van zaken gebood hierin zo spoedig a l s doenlijk zal zijn 
verandering te brengen. Welnu, maatregelen hiertoe zijn in voor
bereiding en hopen we, dat het Aprilnummer het l aa t s t e nummer 
zal zijn dat wellicht niet op tijd in de bussen der lezers zal k o 
men, en dat met de Meimaand een regelmatiger verschijning zal 
aanvangen. Wees er van overtuigd, geachte lezers , dat ook de 
Raad van Beheer de huidige gang van zaken ten zeers te betreurt 
en al het mogelijke zal doen om ten spoedigste hierin verbete
ring te brengen. Nog een enkele maand geduld dus en dan een 
nieuwe lente tegemoet« 

De Hoofdredacteur. 

Frankeerzegels Internationale Hof van Justitie. 
Tot ons genoegen konden we in het Maartnummer de tekst nog 

opnemen van DO.H.139 ter, over het in omloop brengen van een 
nieuwe serie Cour z e g e l s . Enkele dagen later n l , op 15 Maart 
ontvingen we Persbericht 1630/31 handelend over hetzelfde on
derwerp. 

Aan dit persbericht ontlenen we nog, dat de zegels gedrukt 
zijn in vellen van 10 x 10 zege l s op vellen van 29,5 x 36,5 cm. 
en dat de gomming normaal i s . 
De DO vermeldde reeds wat de tanding betreft 12l/j:12. 

Wij voegen hieraan toe, dat de horizontale zijde 15 tanden, de 
verticale zijde 19 tanden heeft, waaruit ze de tanding 12,37: 
12,06 berekenen, waaruit afgerond voor de canding volgt 12^:12. 

Maakie bovengenoemde DO er nog op at tent , dat de zegels niet 
aan verzamelaars mochten worden verkocht, reeds op 7 Maart '51 
werd in DO H.149 bis de verkoop a l s volgt geregeld: 
Ten vervolge op DO 139 ter /1951 wordt medegedeeld, dat de 
nieuwe zegels bestemd voor de frankering van de corresponden
t ie, uitgaande van het Internationale Hof van Jus t i t ie te 's-Gra-
venhage voor het publiek verkrijgbaar zijn aan het verzamelaars
loket ten postkantore te ' s-Gravenhage. De zegels worden af
gestempeld per serie verkocht. De prijs per serie bedraagt f.1,79 
De afstempeling zal door middel van de gewone dagtekening
stempel op zorgvuldige wijze plaats vinden. 

2. Aanvragen van hen, die buiien 's-Gravenhage wonen, behoren 
uitslui tend tot de Directeur van genoemd postkantoor te worden 
gericht onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde be
drag op diens Postrekening 211 . De toezending aan de aanvra
gers geschiedt rechts t reeks per aangetekende dienstbrief. 

We tekenen hierbij aan, dat de dienst der P . T . T , er gelukkig 
toe overgegaan is de zegels met het gewone dagtekeningstempel 
te stempelen en niet meer met het stempel der Ph i l^ te l i s t i sche 
dienst . Een zeer onaangename bepaling is echter , dat de zegels 
per serie verkocht moeten worden. Niet a l leen, dat men wel eens 
een ongelukje kan hebben en een zegel beschadigen, zodat men 
dan nu een hele serie moet aankopen, doch ook voor hen die 
zegels met e ts ing-of plaatnummer verzamelen wordt de zaak moei
lijk. De beide laagste waarden laten zich het best verzamelen in 
strip van drie, de hogere waarden in strip van twee . Wil men op 
deze wijze verzamelen, dan is men dus verplicht van de hogere 
waarden een extra stel mede aan te schaffen, dat men niet in 
zijn verzameling opneemt. 

De in koers zijnde Cour-zegels van 2 en 4 cent zijn bij het 
ontvangen van dit blad buiten gebruik ges te ld , We lezen daarom
trent in DO H 168 van 14 Maart 1951 het volgende: 
1, Ten vervolge op de dos . 139 ter /1951 en 149 b i s /1951 wordt 
medegedeeld, dat de beide reeds eerder uitgegeven waarden van 
2 en 4 cent (in het cijfertype van Krimpen) van de frankeerze
gels bestemd voor frankering van de correspondentie ui tgaande 
van het Internationale Hof van Just i t ie ie ' s -Gravenhage, in ver
band met het verschijnen van de nieuwe serie zegels a l s bedoeld 
met ingang van 19 Maart 1951 buiten gebruik worden ges te ld . 
2. Verkoop van afgestempelde exemplaren van beide genoemde 
waarden in het cijfertype, vindt met iagang vap d^ze datum niet 
meer p l aa t s . 

Frankeerzegels van 12 cent. 
In DO H 169 van 14 Maart 1951 lezen we: 

l .Met het oog op eventuele aanvragen van verzamelaars om fran
keerzegels van 12 cent in de nieuwe kleur (helrood) - zie DO 928 
1950 - behoren de directeuren bij de eerstvolgende inzending 
van het model P 100 A 1 tevens een beperkte hoeveelheid van 
bedoelde nieuwe zegels aan te vragen. Hieraan zal door de Con
troleur gevolg gegeven worden, 
2, Deze zegels kunnen op verzoek aan de verzamelaars worden 
verkocht . 
3. De verkoop van zegels van 12 cent in de oude kleur moet ove
rigens voorrang hebben. De Controleur zal naas t de in punt 1 
bedoelde toezending, zegels in de oude kleur blijven verstrek-
strekken, totdat de voorraad daarvan is uitgeput. 

Zuinigheid bij de P.T.T. 
Verstrekking van zege l s in halve, kwari en achts te ve l len . 

In verband met het bovengenoemde onderwerp verscheen DO H 
189 van 20 Maart 1951i welke a ldus luidt-
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la De in de laa t s te tijd sterk gestegen prijzen van papier, gom, 
verf e.d. maken het, meer dan voorheen, noodzakelijk de vernie
tiging van gave zege l s , welke in misdrukvellen voorkomen, zo-
gelijk te beperken« 
2. In verband hiermede zullen de gave gedeelten uit die vellen, 
voor zover die stukken niet kleiner zijn dan 1/8 vel, voort
aan nog voor de verkoop worden bestemd. 
3 . Ten einde bezwaren, welke zich bij de verstrekking en ver
koop van zegels in onderdelen van hele vellen zouden kunnen 
voordoen, zoveel mogelijk te beperken zullen deze gedeel tel i jke 
vellen over al le kantoren worden'verdeeld, waardoor elk kantoor 
naar verhouding s lechts een klein deel daarvan zal omvangen. 
Wat men aan een loket kan beleven. 

Gij, waarde lezer, die zelf phi la tel is t zijc, zult ongetwijfeld 
meermalen een postkantoor bezocht hebben en hec lijkt mij wel 
zeer waarschijnli jk, dat ge daar in de rij op Uw beurt hebt moe
ten wachten, wai ge dan meer of minder mopperend of berustend 
gedaan zult hebben. Nadat ge geholpen waart , zult ge dan het 
loket zo spoedig mogelijk Uw rug hebben toegedraaid. 

U zult er zich daarom weinig van bewust zijn, wat er zich zo 
bij een loket kan af spelen. Ik voel mijzelf ook niet de aangewe
zen persoon om U dat te gaan vene l l en , daarvoor heb ik niet ge
noeg ervaring, maar ook geen schrijvers ta len t . Ik wacht zelf 
echter met spanning af of niet een of andere gepensioneerde be
ambte komt met een boek, waarin hij al de voorvallen beschrijft, 
die hij aan zijn loket heeft meegemaakt. 

Ik heb kort geleden zelf eens een half uurtje besteed met het 
kijken naar de " d i e n s t " op een der kantoren van een onzer groie 
steden waar alleen Pakketpost behandeld wordt. Ik heb daarvoor 
niet het s t i l s te ogenblik uitgekozen, doch ben daar tussen 17,30 
en 18,30, dus juis t op de spitst i jd gewees t . 
De pakketten werden er met 10,20,30,40 tegelijk - en men ver
telde mij, dat hei er met St .Nicolaas nog veel meer waren - aan
geboden, door de bedienden van firma's die a l l e s aan het eind 
van de dag spuiden. 

De dienstdocnden beambten werkten met een razende snelheid 
daarbij a l leen gestoord door een onbarmhartige te lefoon.Bl i j -
kens de antwoorden ging hec alleen om inlichcingen betreffende, 
hoeveel er op een pakje van 3 l̂ g« moest enz . Bij het behandelen 
van de pakketten waren de beambten echter zeer gehandicapt 
door het feit, dac bijna al le firma's de pakketten aanboden, zon
der dat de pakketkaarten voorzien waren van de zege l s , die de 
beambte na hec wegen er op p lak te . Niet dat deze firma's niet 
zouden weten welk bedrag verschuldigd w a s . Dat valt af te lei
den uit de s taa t jes waarop alle pakketten gespecif iceerd ver
meld waren mee de bedragen er achter , Welk s taat je na afhande
ling tevens gestempeld werd. (waarschijnlijk doen die s taa t jes 
a l s kassiuk d iens t ) . 

Ik heb me afgevraagd of de service van de P . T . T . in dit 
geval niet te ver gaat , want andere liefhebbers met een enkel 
pakje ter verzending moeten op deze wijze veel langer wachten 
dan nodig i s , en dat is vooral ergerlijk voor hen die met reeds 
van zegels voorziene pakketkaarten komen. Verder werd de be
ambte zeer gehandicapt door hec ontbreken van zegels van 75 cc. 
voor pakketten zwaarder dan 5 kg. Om vlug ce werken werd nu 
elke pakketstrook voorzien van 3 zegels van 25 cent . Deze wij
ze van werken,lijkt me niet in overeenstemming met hec feit, dat 
uit de misdrukvellen zegelblokken van 25 s tuks worden ge
zocht en aan de kantoren worden verstrekt om zodoende papier
verspil l ing tegen ce gaan. 

Des ce vreemder doec het oncbreken van een 75 cent aan, a ls 
men weet , dat er wel een portzegel van 85 cent i s aangemaakt, 
die voor zover mij bekend, bedoeld is voor ongefrankeerde pak
ketten van 5 kg. waarbij het door de ontvanger te betalen bedrag 
door middel van een portzegel wordt voldaan. Gedurende de tijd, 
dat ik aan dit loket gekeken heb werd door s l ech t s een enkel d 
firma een paar pakketten aangeboden waarvan de vracht door de 
ontvanger betaald moest worden. Verder bleek mij , dai de porcze-
geJs van 85 cenc die verkoche waren, praccisch a l l e naar verzame 
laars waren gegaan en nooit voor hec doel waarvoor ze geschapen 
werden, gebruikt werden. Ik vermeld dit onder voorbehoud, dac 
het in andere plaatsen misschien anders i s . Dat bij dit zeer snel 
le werken der zegels alle verstempeld werden, behoeft geen be

toog. Men zij al leen gewaarschuwd a l s men ze later op een vei 
ling zou willen kopen. 
Een andere ervaring opgedaan aan een ander lokec, i s , dat de ho 
ge waarden, bijna niet gebruikt worden. In plaats van een zegel 
van f. 10,— plakt men rustig 10 zegels van f. 1,— en di t , omdat 
het gebruiken van een zegel van hogere waarde in verband met 
de deviezenbepalingen nog altijd een administratie vereis t , die 
het vlug werken in de weg s taa t . 

Nieuwe etsingnummers enz,: 
In Februari werden aan de Controle afgeleverd: 

2 cent L/R 31 
10 cent L /R 28 en L /R 29. 
Voorts werden in Maart afgeleverd: 
2 cent L /R 32 en 33 (zonderL of R). 
5 cent L /R 8. 
20 cent L / R 3 . 
60 cent L/R 2. 
Zege ls voor het Cour Internationale de J u s t i c e . 
2 en 4 cent rotogravure, e ts ing nr. 1. 
6, 10, 12, 20, 25 cenc en fl, l ,~p laa td ruk , al le plaat nr. 1 

Oude Nummer Service. 
Op het ogenblik heb ik verschil lende aanvragen liggen voor de 

nummers van April 1949 en Januari 1950. Mijn voorraad is geheel 
uitgeput. Mag ik nog weer eens een beroep doen op de lezers , 
die deze exemplaren over hebben of op het bezit ervan geen prijs ' 
meer s te l len . 

Wilt U alstublieft geen andere nummers zenden? Ik ben daar 
van over het geheel genomen nog zeer rijk voorzien. 

Z O M E R Z E G E L S 1 9 5 1. 
De Zomerzegels 1951 ("ie te geven in 5 waarden) zullen ver

krijgbaar worden ges te ld van 15 Mei 1951 t/m 14 Juli 1951« 
Evenals hec vorige jaar zullen eer gelegenheid daarvan EERSTE 

DAG-OMSLAGEN in de postzegelhande! verkrijgbaar worden ge
steld eegen de prijs van f. 0,15 per omslag. Deze omslagen (al 
dan niec aangecekend) AANGEBODEN AAN DE LOKETTEN der 
P .T .T . op de eersce dag van uitgifte (dus 15 Mei a .s . ) en waarop 
UITSLUITEND Zomerzegels 1951 zijn geplakt, zullen worden 
voorzien van een afdruk van een bijzonder s tempel . 
NADERE MEDEDELINGEN VOLGEN. 

©.©.#iiaii» m wMm 
N E D E R L A N D S I N D I E , 

Over de op blz. 23 van het Februarinummer '51 afgebeelde 
drukproeven ontvingen wij nog de volgende inlichtingen: In 1944 
en 1945 zaten de Nederlanders o.a. in het Columbiakamp te Bris
bane (Austral ië) . Men veronderstelde, dat bij de bevrijding van 
Indië, die toch vroeg of Iaat moest komen, er geen zegels meer 
voorradig zouden zijn van de plaatsel i jke voorraden» nam men 
aan, dat deze alle of vernietigd of overdrukt zouden zijn, en in 
het niee bezeete deel van N.Guinea, waren ook geen zegels aan
wezig . Hierin werd men nog gesteund, doordat o.a. in Merauke 
de zegels geheel opgebruikt waren, en men daar baarfrankering 
toepas te . Begin 1945 werden daarom enige kisten met Cura<;ao-
zegels uit Cura9ao ontvangen, om te trachten door middel van 
overdrukken zegels voor Ned.Indië te vervaardigen. De pogingen 
mislukten, daar men technisch niet voldoende uitgerust w a s . Al 
deze pogingen werden geheim gehouden, maar er lekte toch het 
een en ander ui t . 

Zoals men z i e t , zijn de overdruk pogingen vrij primitief en in 
het geheel niet in overeenstemming met de technische uitrusting 
toendercijd in Indië aanwezig, bij b.v. de Topografische dienst , 
Kolff of van Dorp. Ons inziens zijn deze overdrukproducten opde 
een of andere wijze achtergebleven drukproeven van de Kamp-Co-
1 umbia-pogingen. 

R E P U B L I K I N D O N E S I A 1 9 5 0 
Tandingen: 

De 50 sen van de tempelserie zonder opdruk is thans ook in 
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canding 12/4 versehenen. Hoewel in de officiële publ icat ie voor
kwam, dat de tanding van de lage waarden 12/^ was (cijfer-
type nieuwe ser ie) i s de 10 sen reeds in tanding IIV2 verschenen. 
Krijgen we dus weer de gehele serie in twee tandingen? "'^ 
Ook de 5 sen is verschenen; tanding 1 5 ^ , etsingno« 40. ' *"'-
Olympiadeserie: t •'"''^'/O.l'b^) 

De verkrijgbaarstell ing van de Olympiadeserie werd verlengd 
toe 25 Maart j . l . (in verband met geringe verkoop?). 

R E P U B L I K I N D O N E S I A 1 9 4 5 . 

Als vervolg op ons artikel in het Februarinummer '51 over de 
zegels van de Repoeblik, gedrukt in USA, geven wij onderstaand 
een artikel dat wij van een onzer lezers toegezonden kregen. Het 
verscheen in de Preangerbode van I6 Januari j . l . 
HOOFD P . T . T . OVER WAARDE INDONESISCHE POSTZEGELS. 

WELKE WEL EN NIET GELDIG ZIJN. 

Naar aanleiding van het bericht van de "New York Herald Tri
bune" onder het hoofd "Waarde van Indonesische p o s t z e g e l s " 
gaf het hoofd van de PTT-dienst , mr. R.Sukardair, de yolgende 
ui teenzet t ing: 

" Z o a l s bekend had de s taa t van de Republik Indonesia, die op 
17 Augustus 1945 door het Indonesische volk is geproblameerd 
een volledig bestuursapparaat en onder meer een PTT-diens t , 
ressorterende onder het ministerie van verbindingen. Ook is be
kend, dat deze nieuwe s t aa t sedert de proclamatie tot op het tijd
s t ip , waarop de polit ieke oplossing werd bereikt op 27 December 
1949i een blokkade op bijna alle terreinen heeft moeten door
s taan, a l s gevolg waarvan het contact met het buitenland en zelfs 
hier en daar met het binnenland voor bijna onoverkomelijke moei
lijkheden heeft ges taan . 

Onder deze omstandigheden, aldus het hoofd van de P T T -
dienst verder, is het te begrijpen, dat de s taat alle pogingen 
aanwendde om deze blokkade te doorbreken. 

De PTT-dienst , als een van de voornaamste s taa tsappara ten , 
heeft behalve in het eigen land, ook pos tzegels in het bui tenl . 
doen drukken met a l s resul taa t , dat de strijd van de Indonesische 
s taat en het volk een zekere bekendheid in internationale kringen 
verkreeg. 

Het drukken van pos tzegels in Oostenrijk en in de Verenigde 
Staten voor een s t aa t , die nog niet door de internationale wereld 
is erkend, werd, ofschoon dit mogelijk in de ogen van anderen 
niet op zijn plaats i s , door het Indonesische volk a l s vanzelf
sprekend beschouwd a l s middel om zijn doel te bereiken. 

Het is dus duidelijk, dat de pos tzegels , van de "Negara Re
publik Indones ia" , welke op 17 Augustus 1945 werd geprocla
meerd, hun eigen geschiedenis hebben. Het is dus niet verwon
derlijk, dat velen van deze geschiedenis nog niet voldoende op 
de hoogte zijn, Zelfs de regeringsinstant ies van de RI, met uit
zondering van de P T T , zijn tengevolge van het bestaan der blok
kade , niet op de hoogte van (alle) pos tzege ls , die tijdens de 
strijdperiode in het verleden, zijn uitgegeven. 

NIET GEMAKKELIJK. 
Het is vanzelfsprekend", zo zegt het hoofd van de P T T " , dat 

de PTT-dienst van de RI, die thans te Bandoeng ze te l t , " e e n 
andere mededeling ten aanzien van genoemde pos tzege ls zal ge-
veh, doch dit zal niet gemakkelijk en in enkele gevallen zelfs 
onmogelijk zijn, omdat vele documenten a l s gevolg van de strijd 
verloren zijn gegaan. 

Voorts zij er op gewezen, dat sedert de totstandkoming van 
de Verenigde Staten van Indonesië, ter herdenking van het ont
staan van de nieuwe s taa t , postzegels van de RI met een "over 
druk" op verschil lende bestaande soorten, zijn gemaakt, doch 
deze overdrukpostzegels konden toen nog niet worden gelegal i 
seerd en aan het publiek verkocht, daar eerstend er niet voldoen
de voorraad was en tweedens intussen de eenhe idss taa t was ge
vormd. 

De laatstgenoemde pos tzege ls , waarvan enkele exemplaren 
door een misverstand a l s herinnering in handen kwamen van eni
ge personen in het buitenland (- enkele overdrukken werden in 
het buitenland gemaakt-), zijn n i e t geldig voor het frankeren 
van br ieven." 

GELDIGE POSTZEGELS. 
Het hoofd van de PTT-diens t verklaart vervolgens, dat de 

pos tzege l s , die door de PTT van de RI ten tijde van de terug
keer vande regering naar Jogjakarta zijn uitgegeven en die thans 
een onderwerp van bespreking onder de Phi la te l is ten vormen, 
geldig zi jn. 

Dit zijn: 
1. twee door de Staatsdrukkerij te Jogjakarta gedrukte frankeer-
zegels ter waarde van 100 sen en 150 sen (URI). 
2. 103 pos tzegels van verschil lende waarden (URI) gedrukt in 
Oostenrijk en in de Verenigde Sta ten. 

Deze zijn geldig en kunnen worden gebruikt in het internati
onale postverkeer, overeenkomstig de bekendmaking van de 
dienst van de P T T van 20 Februari 1950 no . 1919/A4. Speci
menten hiervan zullen naar het Internationale Bureau van de P T T 
te Bern worden gezonden. 

Dit artikel bevest igt het commentaar, dat wij in ons vorig ar
tikel gaven; portzegels en diverse opdrukken s l ech t s " p l a a t j e s " 
en 103 zegels die men met moeite " g e ë c h t " probeert te krijgen 
bij de (portemonnaie van de) verzamelaars , en handelaren, want 
verder in te resseer t zich er eigenlijk niemand voor. 

A M B O N . 

Uit Indonesia wordt gemeld, dat gedurende de afgelopen maan
den in Ambon eigen opdrukken op de Indonesische zege l s zijn 
vervaardigd. In hoeverre dit "officiële*' uitgiften zijn, i s per he
den niet bekend. De mogelijkheid bestaat natuurlijk ook, dat ie 
mand " o p een goed i d e e " is gekomen. De opdruk zou bestaan 
uit een drie regelige "REPUBLIK MALUKA S E L A T A N " , terwijl 
de woorden Indonesia met dubbele balk waren doorgehaald. Op
druk is aangebracht op de lopende cempelserie (zonder RIS-opdruk), 
cijfertype t /m 12' / sen en de 15 sen groot formaat, vlaggetype, 
Hoogst gemelde waarde 3 Rupiah. 

Nadere inlichtingen zijn gevraagd. " E c h t l o p e n d e " of gestem
pelde zegels zijn nog niet gemeld. Gaarne worden inlichtingen 
ingewacht of deze zege l s reeds op meerdere p laa tsen gezien 
zi jn . 

mmwwË (yiDïï©DiFïïiiKi 
E U R O P A . 

Bulgar i je . 

Ter herdenking van de Russ i sche scheikundige Alexander Po
pov (1859-1905) verschenen hier twee pos tzege ls met diens por
tret . Popov heeft vootal naam gemaakt a l s uitvinder van de radi
o-antenne. 

4 L. donker-bruinrood, portret; 
20 L. blauw, idem. 

Begin Maart zou hier nog een serie van 7 pos tzege l s verschi j 
nen met afbeeldingen van Bulgaarse pol i t ic i . Daar wij deze ze
gels of nadere berichten daaromtrent nog niet ontvingen kunnen 
we alleen melden, dat de waarden vermoedelijk 1.2.4.9.15.20 en 
50 L. zullen zijn: 

Het blad "Stamp Mirror" meldt bovendien de aans taande ver
schijning van een ander 7-tal pos tzege ls , dat a l s propaganda zal 
dienen voor landbouw en industrie van dit land. Het zullen ver
moedelijk zijn: 

1. L . de eers te Bulgaarse landbouwtractor; 
2. L . de eers te Bulgaarse walsmachine; 
4 . L . de eers te Bulgaarse camion (vrachtwagen); 
9. L . Bulgaars handnaaldwerk} 

15. L . Bulgaarse tapijten; 
20. L . Bulgaarse rozen en tabak; 
40. L . Bulgaarse vruchten. 

Cypras. 
De 3 p van de koerserende serie zal buitengebruik worden ge

steld en worden vervangen door een pos tzegels van 4 p . geheel 
in tekening en kleur met de 3 P« overeenkomende. 
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De Vj p. en IM P« van de zelfde serie zullen een kleui'wijzi

ging krijgen, zodat deze serie dan zal bevatten. 
Vi p. violet; 
l'/2 p. groen; 
4 p. blauw. 

Duitsland. 

BONDSREPUBLIEK (Westelijke zone). 

Het bekende blauw Notopferzegeltje, dat binnenlands a ls ver
plicht bijplakzegelt je bij brieffrankering dienst doet, en waar
over al veel is geredetwist , of het wel of nie t in een pos tzege l 
verzameling dient te worden opgenomen, wordt niet meer in boek
druk uitgevoerd, maar verschijnt thans in offsetdruk en getand 
op moderne machines . 

DUITSE DEMOKRATISCHE REPUBLIEK (Oosteli jke Zone) . 
Op 4 Maart j . 1 . verschenen 2 postzegels voor de Leipziger 

Voorjaarsbeurs met de afbeelding van 2 boven elkaar geplaats te 
le t te rs M, waar tussendoor een brede straat is te zien die naar de 
beurs le id t . De oplage bedraagt 1 millioen. 
24 (pf) karmijn; 
50 (pf) blauw. 

Engeland. 
De in ons vorige nummer aangekondigde pos tzegels welke zul

len worden uitgegeven ter gelegenheid van het "Fe s t i v a l of Bri
t a i n " zullen niet overdrukt worden voor de postkantoren buiten 
Engeland. Wel zal dit geschieden met de eveneens dan verschi j 
nende Engelse pos tzege ls in gewijzigde kleur. 

F in l and . 
Van de in ons vorige nummer vermelde Rode Kruis postzegels 

geven we thans hierbij de afbeeldingen. 

Het 300 jarig bestaan van de stad Kajana herdacht meteen 
postzegel welke op 6 Maart j . 1 . verscheen in de waarde van 20 
Mk. Nadere gegevens ontbreken ons nog. 
Frankrijk. 
Op 17 Maart j . 1 . verscheen het eers t 

te Saint Die (Vogezen) en daarna op 
19 Maart aan de overige postkantoren 
een postzegel met portret van Ju les 
Ferry (JJ321893) . Deze zegel werd 
getekend en gegraveerd door Cottet 
en uitgevoerd in etsdruk. Formaat van 
dit zegel is 22 x 36 mm; tanding 13. 
15 fr. vermiljoen, portret van J,Ferry 

Griekenland. 

Het feit, dat 1900 jaar geleden de apostel Paulus in Grieken
land kwam zal in Juni a . s . worden herdacht met de uitgifte van 
een serie van 4 pos tzegels in de waarden 700. 1600. 2600 en 
10.000 Drachem. De eers te 3 genoemde waarden zullen een opla
ge krijgen van ieder 4 millioen stuks terwijl de hoogste waarde 
een oplage zal hebben van 200.000 s tuks . 

Hongarije. 

gelegenheid van het 2e Congres van de Hongaarse arbeiderspar
tij« 
10 f. groen, arbeider met partijvlag, boerin en soldaat ; 
30 f. bruin, partijvlag waar vooreen arbeider, boerin en soldaat 

s taan; 
60 f. rood, portret van Matyes Rakose , leider der partij,geflan

keerd door 2 figuren l inks en 2 figuren rechts ; 
1 Ft . blauw,2 rijen arbeiders met spandoek voorop. 

■jä|»I 

Ter aansporing van de opvoering van de veestapel verschenen 
4 pos tzegels voor de gewone en 4 zegels voor de luchtpost, bei
de ser ies met de zelfde tekening in gelijke volgorde. Het zijn 
voor de gewone post: 
10 f. rood, merrie met veulen; opschrift: In 1952 15% meer veu

lens ; 
30 f. geelbruin, zeug met biggen; opschrift: In 1952 1.000.000 

meer biggen. 
40 f. geelbruin, schaap ; opschrift: In 1952 500.000 meer scha

pen; 
60 f. geel , koe met kalf; opschrift: In 1952 231.000 meer koei

en; 
De waarden voor de luchtpost zijn: 20 f. 70 f. 1 F l . en 1,60 

Ft . 

Liechtens te in , 
Op 3 Mei a . s . zal hier een nieuwe serie pos tzegels voor ge

woon gebruik verschijnen. Bij het melden hiervan zijn alleen nog 
maar de waarden en kleuren bekend en een 3"tal afbeeldingen, 
welke hierbij zijn weergegeven: 
5 r, wijnrood; 40 r . blauw; 
10 r. groen; 50 r, donkerviolet; 
15 r. l ichtbruin; 60 r. donkerbruin; 
20 r. olijf bruin; 80 r. lakrood; 
25 r« bruinrood; 90 r. olijfgroen; 
30 r. groengrijs; 1 Fr. zwartblauw. 

-.4,wpv*fi-'>-m.'m 

Monaco. 

nog aanj 
Een serie van 4 pos tzege ls verscheen op 24 Februari ).1. ter [ portret): 

De serie postzegels met afbeelding van prins Rainier III wordt 
nog aangevuld met de volgende 2 zegels in gelijke tekening (kop
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5 fr. Jichtgroen, portret; 

10 fr. geelbruin, id . 
Vermoedelijk zullen hier nog ter gelegenheid van het reeds 

esloten Heilige Jaar 1950 een 12-tal post^iegels worden uitge 
geven. 

ostenrljk. 
In de fraaie portretserie van dit 

land verscheen wederom een postze
gel , ditmaal ter herdenking van de ge
boortedag van de componist Joseph 
Lanner, die 150 jaar geleden geboren 
werd. 

Deze zegel was 7 April j . 1 . ver
krijgbaar, maar de frankeergeldigheid 
ving eerst op 12 April aan . Ontwerp 
van dit zegel is wederom van de juist 
dezer dagen overleden Prof.Wilhelm 
Dachauer, de gravering van "prof. Lor-
ber. Afmeting van de zegel 29,8 x 
38,5 mm, beeldgrootte 25,8 x 34,5 mm. 

. tanding 14% x 1 3 ^ . 
60 g. blauwgroen. 

Polen. 
Ter gelegenheid van de Vrouwen-liga, welke op 3 en 4 Maart 

j . 1 . te Warchau werd gehouden, verscheen een in etsdruk uitge
voerde postzegel met de afbeelding van een jonge vrouw, die e-
nige duiven loslaat ; op de achtergrond fabrieken en huizen in 
aanbouw. De tekening is van B.Brandt en de gravure van St .Lu-
kaszewski . 

45 gr« steenrood, vrouw duiven los la tende; oplage 2.000.000. 
Op 8 Januari j . 1 . verscheen nog een postzegel van 45 gr. in de 

zelfde tekening en kleur a l s de zegel van 15 z l . dat werd ui tge
geven ter gelegenheid van de 6e verjaardag van het National be-
vrijdingscomiie. 

45 gr. blauw, 2 werklieden, waarvan een met boorwerktuig. 
Vermoedelijk zou in Maart j . 1 . nog een postzegel verschijnen 

ter herdenking van .. .••. .••• de commune van Pari js! 

Portugal. 
Op 2 Maart j . 1 . verschenen hier 2 

pos tzegels ter herdenking* van de 
dichter Guerra Junquiers (1850-1923). 

De tekening van deze zegels is 
van Pedro Guedes, de uitvoering is 
in offsetdruk vervaardigd in de Munt-
drukkerij te L i s sabon . De afmeting 
der zege l s is 30 x 34,5 mm., tanding 
l 3 ' ^ 

$ 50 groen op geel ; 
1 $ 00 rood op oker; 
Op 8 Maart j . 1 . verschenen 2 zegels 

ter gelegenheid van het 3e nationale 
v isser i jcongres met afbeelding van 
een v i s se r met een grote v i s . Druk en 
tanding a l s boven. 

J 50 groen op geel ; 
1 $00rood op oker. 

Roemenië. 
Hier verschenen 2 postzegels , zowel getand a l s ongetand, wel 

ke nog het jaartal 1950 vermelden. Zij werden ui tgegeven ter ge 
legenheid van een industriële en landbouw-tentoonstel l ing. 

H L . bruinrood, arbeider voor een machine s t aande ; 
31 L« grijsbaluw, boer bij veldarbeid met t r ac to r s . 

Rusland. 
Ook dit jaar werd, zoals gebruikelijk, de dood van Lenin (27e 

jaar) op de postzegel herdacht. 
40 k. Lenin te Razliv. 

1 R. veel kleurig, Lenin sprekende met jeugdige communisten. 
De 25 jarige communistische Kirgiezenstaat werd eveneens op 

de postzegel herdacht . 
25 k. lilabruin op blauw, een paardenhoeder uit de Kir^ iezen. 
40 k. groen op blauw, gouvemementsgebouw te Frunze . 

San Marino. 
Deze kleine s t aa t , die een voornaam deel harer inkomsten u u 

de postzegelverkoop (vooral aan het buitenland) schijn« te moeten 
hebben, heeft weder een nieuwe aans lag op de ph i l a t e l i su sche 
portemonüaies gedaan door cresendo te gaan in haar U.P.U^-her-
denk ingspos tzege l s . De twee zege l s , r e s p . 100 en 200 L . hebben 

nu de aanvull ing gekregen van een zegel in de zelfde afbeelding 
van een postkoets op een bergweg, in een waarde, die evengroot 
IS a l s die der belde vorigen tezamen. 

300 L . bruin en paarsrood, postkoets een berg afri jdende. 
Voorts verschenen hier 3 weldadigheidszegels ten bate van het 

Rode Kruis a l thans , dit vermelden de zegels die echter zonder 
toes lag zijn. Krijgt het Rode Kruis de gehele opbrengst» Of moeL 
de s taa t daar ook nog wat aan verd ienen ' 

25 L . bruin, rood en roodviolet, kas teel en kerk op de achter
grond; 

75 L . bruin, rood en grijsbruin, kasteel met boogbrug; 
100 L . bruin, rood en zwart, kas t ee l . 
Spanje. 

Op 22 April a . s . zullen hier 2 ser ies pos tzege l s verschi jnen, 
waarvan een voor de gewone en een voor de luchtpost , ler her
denking van het feit, dat 500 jaar geleden Isabel la de Kathol ie
ke werd geboren. 

Gemeld worden de waarden: 
voor de gewone post : 50, 75 en 90 c . lp 50 en 2p 80; 
voor de luchtpost : 60, en 90 c en lp 30. lp 90 en 2p 30. 

Tsjecho Slowakije. 
Op 8 Maart j . 1 . verscheen ter gelegenheid van de Internat iona

le Vrouwendag een serie van 3 pos tzegels n .1 . : 

föKOSKWENW) 
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1.50 kc s . olijfgroen, 2 vrouwen arbeidende aan een machine; 
3 k c s . blauw, groep vro wen mei een Koreaanse vrouw op de 

voorgrond; 
De eers te en laa ts te r gel zijn het werk bovengemeld van Vac

lav Sprungl, het middflst ' . zegel dat van de kunstenares Zden

ka HadrncSkova. 
De afmetingen der zegels zijn: 28 x 35,5 mm.; de druk is ro

togravure, vervaardigd dojr de staatsdrukkerij " U n i e " . 

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

A l g i e r s . 
De in ons vorige nuirner onder Frankrijk vermelde postzegel 

uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Pos tzege l , niet de 
afbeelding, van bet interieur van een spuorwegpostwagen,veiv 
scheen voor dit gebied m gewijzigde kleur en met de opdruk in 
zwarte le t ters van de landsnaam \ l ge r i e . 
12 + 3 fr. grijs, interieur spoorwegpostrijtuig. 

Argen t i n i ë . 
Ter gelegenheid van de Pan^merikaanseOlympiade vvelk« 

van 25 Febr . tot 2 Maart j . 1 . werden gehouden, verschenen hi t r 
2 ser ies pos tzege l s , waarvan een serie voor gewoon gebruik en 
een voor de luchtpost , waarvan de totale waarde ongeveer t.1 i,5' 
bedraagt. Het zijn n. ) . : 
voor de gewone post : 
20 . 45 . 70 . 80 c en 1,20.1 ,80,2 ,40,5 en 10 pesos ; 
voor de luchtpost : 
40, 50 c en 1, 1,45. 1,60. 2,50. 3,6 en 15 pesos . 
Aus t r a l i ë . 
Op 28 Februari j . 1 . verscheen in gelijke af

beel luig en kleur als de koerserende zegel 
2' i. de postzegel 3 d. 

't ' . rood, portret van Koning George VI. 
(^r 2S Maart j . 1 . verscheen in gelijke afbeel

iing tn kleur a ls de koerserende zegel van 1'^ 
i'. de . ostzegel 2 d. 
2 d. groen, portret van Kon. El isabeth . 
Het "Canberra jubi leum" zal worden herdacht met de uitgifte 

van een serie pos tzegels bestaande uu: 
3 d« rood, Sir Edmond Barton; 
3 d. rood, Sir Henry Parkes ; 
Deze twee zegels staan te zamen op een miniatuurveiletje zo

als dit met de Melboumtentoonstel l ingszegels het geval was : 
5 ' / d. blauw, opening van het Ie federale parlement te Melbourn 

door de hertog van York (de latere koning George 
V); 

en voor de luchtpost . 
1/6 bruin, parlementsgebouw te Camberra. 

Bahamas . 
Volgens mededeling van de firma Whitfield en Co. wordt de 

kleur van de postzegel van " d. der koerserende se r ie , van groen 
gewijzigd in paarsrood. 
Columbia . 
Ter herdenking van het 60jarig bestaan van de Columbiaanse 

Ingenieursvereniging verscheen een postzegel met de afbeelding 
van de landkaart van dit land, waarop het embleem van de vere
niging IS aangebracht . Du zegel vermeldt de jaartallen 1887 en 
1947« De druk is van 'Xaterlow en Sons Ltd. U'aarom dit zege! 
eers t nu verschijnt is ons niet bekend. 
20 c. rood, geel en blauw. 

EKypte . 
Ook dit laar werd het internationaal katoencongres herdacht 

met de uitgifte van een postzegel , ditmaal met de afbeelding van 
een vrouw te midden van katoenplanten. 
10 m, olijf, katoenplantage. 

E t h i o p i ë . 

Op 3 Maart j . 1 . zou hier een serie postzegels verschijnen ge

wijd aan de graftombe van de tak Makonnen. Ce waarden zoudt 
zijn 5, 10, 15, 30 en 80 c en % 1. 
Op 2 April zou een serie portzegels verschijnen in de waarde 

1, 5, 10, 20 en 50 c . en % 1,, terwijl ook een aanvullend lucht
posizegel van 65 c is te verwachten. 

F i j i . 
De nieuwe weldadigheidspostzegels welke hier zullen verschi l 

nen zullen dit jaar zijn: 
1 d + 1 d sepia , portret van kon. George VI en baderide jongenl 
2 d + 1 d groen, idem en voetballende jeugd. 

De zegels werden gedrukt bij Bradburry Uilkinson en Co. 

India . 
Op 4 Maart j . 1 . zouden hier 2 postzegels verschijnen ter gelei 

genheid van de Eerste Aziat ische sportwedstrijden. Beide zegel 
geven een afbeelding van een hand met brandende toorts . Dd 
achtergrond geeft een si lhouet van de Aziatische kustl i jn. Dq 
druk geschiedde in de Indische waardendrukkerij . 
2 a s . oranje en donker paarsrood, hand met toorts; 
12 a s . blauw, en donkerbruin, idem 

Irak. 
De in ons Decembernummer vermelde serie postzegels met del 

afbeelding van koning Fe i sa l II werd nog uitgebreid met: 
14 f. grijsbruin; 
50 f. donkerblauw. 

Iran. (Perzie). 
Ook het tweede huwelijk van de shah, thans met de 18jarige I 

S.iraya Esfandiayiari , dat op 12 Februari j . 1 . werd gesloten, werd 
op de postzegel herdacht . Ook deze zegels geven de portretten 
van de beide vorsteli jke personen weer en wel in twee verschi l 
lende soorten afbeeldingen. Bij de ene soort staan de beelden 
naast elkaar, en wel bij de 5, 25 en 50 D, bij de andere voor el
kaar en wel bij de 1, 1,50 en 2,50 R. De zegels zijn: 
5 D. violet ) R. bruin; 
25 D. oranje; 1,50 R. rood; 
50 D. groen; 2,50 R. blauw. 
De turkse geleerde Farabi , waarom

trent in Turkije reeds een 4tal ze
gels werd uitgegeven in fraaie kleu
ren, (zie ons Januarinummer) werd ook 
hier op de postzegels herdacht . Bei
de zegels geven in een zelfde tekening 
het portret van deze geleerde uit de 
oudheid. 

50 D. rood, portret; 
2, 50 D. blauw, id. 

l'v<)R 

I s r a e l . 
Een serie van 3 pos tzegels zal de 

50e verjaardag herdenken van het 
Joodse Nationale Fonds . Deze zegels 
zullen zijn: 
15 pr. roodbruin, tractor en koren

schoof; 
25 pr. groen, vruchtboom; 
80 pr. blauw, boer en ploeg. 
Van de in ons vorige nummer gemel

de postzegels met muntafbeeldingen, 
welke zegels een gewijzigd Inschrift 
dragen, geven we thans een afbeelding 

■».1 «•» !«ai*s ; 
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Japan. 
De serie beroemde Japanners werd weder mei enkele zegels 

voortgezet. Op 27 Februari j . l . : 8 yen, Hogai Kano (1828-1888) 
schilder; Op 23 Maart j . l . : 8 yen, Uchimura,Chris.propagandist . 
Op 10 Maart j . l . : 8 yen, Ichiyo Iguchi, schrijfster en d ichteres . 

Op 15 Februari j . l . verscheen een tweetal postzegel a ls recla
me voor de wintersport op de berg Jazo . 

8 yen, olijf, skier in bebost winterlandschap; 
24 yen, blauw, 2 skiers in bebost winterlandschap; 

Libanon . 
De in 1940 verschenen U.P.U.-herdenkingspostzegels versche

nen zowel getand als ongetand in een miniatuurvelletje met op
schrift: Republ ique-Libanaise /75e aniversaire de 1 'U.P.U./Prix 
150 P . Dit opschrift s t aa t zowel in de Franse a ls in de Arabische 
taal vermeld. 

Macao. 
In een nieuwe tekening met de afbeelding van een draak ver

schenen: 
1 avo, bruin op geelacht ig; 
2 avos , donkergroen, op groenachtig; 

10 avos, lilabruin op groenachtig. 

Maldlven. 
Hier verscheen in een nieuwe tekening van een kust landschap 

met palm, waarvoor een inlands scheepje zeilt , een serie post
zegels voor gewoon gebruik, n . l . : 

2 larees , olijfgroen; 
3 la rees , blauw; 
5 larees , groen, 
6 larees , bruin; 

10 larees , rood; 
15 larees , oranje; 
25 la rees , paars ; 
50 la rees , violet; 

1 Rupee, donkerbruin-violet. 
Marokko (Frans). 

De weldadigheidszegels "So l ida r i t é " zullen vermoedelijk de
ze maand verschijnen in tekeningen van A.Delpy, en zullen zijn : 

10 fr. ziekenhuis Loustou te Oujda; 
15 fr. nieuw ziekenhuis te Meknès; 

. 25 fr. nieuw ziekenhuis te Rabat; 
en voor de luchtpost: 

50 fr. sanatorium van Ben.Smine. 
Hoewel deze uitgifte geschiedt ter ondersteuning van weldadi

ge doeleinden vermelden de zegels geen loes lag. Hoe de uitke
ring zal worden berekend is niet bekend, zodat het moeilijk zal 
zijn te voren vast te s tel len of de verkapte toeslag binnen de door 
de F . I . P . gestelde grenzen blijft. 

De koerserende serie voor gewoon gebruik zal worden aange
vuld met een zegel van 300 fr, welke een gezicht op een deel van 
Rabat zal afbeelden. 

De in ons Maartnummer 1950 aangekondigde pos tzegels met de 
afbeelding van het monument voor generaal Leclerc zijn nog 
s teeds niet verschenen en zullen dit vermoedelijk ook niet meer 
doen, wanneer het waarheid i s , dat de sultan zich tegen de plaat
sing van dit monument te Temora (waar het zou worden neerge
zet) verzet . Nu zal dit vermoedelijk te Casablanca worden ge
plaats t in het park Lyautey. 

Voorts wordt gemeld door Le Timbre, dat de thans niet meer 
gebruikt wordende postzegel groot formaat fr. 6 van 1947 voor 
verder gebruik zal worden voorzien van de opdruk 5 fr. 

De postzegel 15 fr. groot formaat zal nu ook in klein formaat 
verschijnen. 

Mexlc o 
De luchtpostserie werd opnieuw aangevuld met een zegel , dit

maal met een zegel met de afbeelding van een busiebeeld met 
grote oorringen. 

4o c« grijsblauw, inlands bee ldbus te . 
Voor expresse-bes te l l ing verscheen een z.g. expressezege l 

met d e a fbeelding van een hand die een brief aan een andere hand 
overrijkt. 

60 c . grijsblauw, 2 handen met brief. 
Montserat . 

Volgens mededeling van Vi'hitfield King en C o zal hier een 
nieuwe serie pos tzegels verschijnen welke thans in Engeland 
bij de firma Wilkinson en Co Ltd. in voorbereiding i s . Alle z e 
gels dragen het portret van Koning George VI in medaillon met 
kroon, naas t een of andere afbeelding. 

1 c. zwart, gouvernemencsgebouw; 
2 c . groen, katoen-industrie; 
3 c. l ichtgri js , landkaart; 
4 c . r o o d , fomatenpluk; 
5 c . l i la , St.Antoniuskerk; 
6 c . bruin, wapen van het land; 
8 c . blauw, katoenoogst; 

12 c . blauw en bruin, St. Antoniuskerk; 
24 c . rood en groen, tomatenpliik; 
60 c . zwart en rood, katoenoogst; 
1,20 S groen, en blauw, katoenverbouwing; 
2,40 $ zwart en groen, gouvemementsgebouw; 
4,80 $ zwart en paarsrood, wapen van het land. 

N y a s s a l and. 
De in ons October-nummer gemelde postzegels ter herdenking 

van het 60-jarig Brits protectoraatschap zijn nog niet verschenen 
maar zullen dit nu vermoedelijk doen op 15 Mei a . s . 

In de zelfde tekening als voor de Goudkust verscheen hier a l s 
eenzame portzegel 1 d. rood. 

Paraguay . 
Ook hier zal een serie postzegels verschijnen met afbeeldin

gen van bloemen. De zegels zullen bestemd zijn voor de lucht
post en een oplage hebben van 40 000 s tuks . De waarden zu l l ea 
zijn 20, 30, 50 c . 1 en 5 guaranes . 

P e r i l s . 
Op 27 Maart j . l . .verscheen hier een serie postzegels in vorm 

en af^eelding overeenkomende met a l le Malaya-zegels, n . l . bo
venaan de vermelding Malaya, daaronder de naam van de s t a a t 
(in dit geval Perl is) en voorts hei portret van de vorst. De waar
den zijn: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 40 en 50 c, en 1, 2, en 
5 «. 
P e r u . 

De koerserende serie postzegels met afbeelding van het por
tret van de president zal verschijnen met de opdruk: Commemo-
ra t iva/Fundacion Banco Central /Adminis t rat ion/Galvez L o z a n o / 
Julio 10 del 1950. 
De waarden zullen zijn: 1, 2, 5, 9, 15, 21 , 30, 40 c . en 1 en 2 
lempira. 

P o r t u g e e s I n d i ë . 
Als aanvulling op de beide pos tzegels uitgegeven ter gelegen

heid van het Heilige Jaar verschenen nog 6 postzegels waarvan 
4 in de tekening van de reeds verschenenl real , kerkklokken en 
de andere 2 in de tekening van de reeds verschenen 2 Tangas , 
luchter. De gehele serie is dus: 

1 rea l , rood, klokken; 
2 r e i s , groen, klokken; 
6 re is , gri js , klokken; 
1 Tanga, blauwviolet, klokken; 
4 Tangas , grijsbruin, klokken; 
3 r e i s , bruin, luchter; 
9 re is , l ichtrood, idem; 
2 Tangas , geel ; idem. 

St. L u c i a . 
De firma Whitfield King en Co deel t ons mede, dat hier een 

postzegel zal verschijnen ter herdenking van de wederopbouw 
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van CasLriesjdaL in Juni 1948 in vlammen opging. De zegel geeft 
een afbeelding van brandende gebouwen, terwijl uit de vlammen 
Je vogel Phoenix opsti jgt . 

12 c. rood en blauw. 

Somali land. (Brits-) 
Zegels van de koerserende uitgifte zouden op 2 April j . I . ver

schijnen met opdruk van de waarden in cents en sh i l l ings , n .1 . : 
5 c. op Vj anna; 

10 c, op 2 annas ; 
15 c. op 3 annas ; 
20 c . op 4 annas ; 
30 c. op6 annas ; 
50 c . op 8 annas ; 
70 c . op 12 annas ; 
1 sh. op 1 Rupee; 
2 sh. op 2 Rupees; 
5 sh. op 5 Rupees. 

Somali land. (Italiaans-) 
De serie luchcpostzegels vermeld in ons Septembernummer 

1950 werd met een 3-tal zegels aangevuld in de zelfde tekening. 
3 S. blauw, rivier met inlands scheepje, waarboven een vlieg -

tuig; 
5 S. bruin, idem; 

10 S« oranje, idem. 

Thai land (Siam). 
Nu de pos tzegels van dit land de naam Thailand (Vrij land) 

gaan voeren zullen we de postzegels van dit land voortaan onder 
deze naam vermelden. 

Op 1 Februari j . 1 . verscheen de eers te zegel van een nieuwe 
uitgifte a l s voorloper van een gehele serie met nieuw portret van 
koning Phumiphon Adulet. 

25 satang, rood. 
Tonga. 

De in ons Novembernummer 1950 blz. 255 vermelde serie post
zegels "50-)arige vriendschap met Engeland" zijn nog niei ver
schenen en is het momenteel nog niet bekend wanneer de verschij
ning zal plaats hebben. 
Tunis . 

De in ons Maartnummer vermelde postzegel met de afbeelding 
van een paard verscheen op 12 Februari j . 1 . in gravuredruk, ter
wijl de eers te uitgifte in typografie was vervaardigd. 

De postzegel "Dag van de P o s t z e g e l " welke in Frankrijk werd 
uitgegeven (zie ons Maartnummer) verscheen hier in gewijzigde 
kleur en met de opdruk in zwart van de naam Yunis ie . 

12 3 fr. gri js , interieur van een spoorwegpostri j tuig. 

V i r g i n i a - E landen . 
De in ons Octobernummer 1950 blz. 136 vermelde serie post

zegels uitgegeven ter herdenking van de instel l ing van de wetge
vende macht van de president, verscheen eers t op 2 April j . 1 . 

^mnmK^m 
Neder] and. 

Nog niet gemeld werd de verschijning van briefkaarten met 
beeltenis van Koningin Juliana met betaald antwoord van 5 en 
5,6 en 6 cent . 
Indones ia . 

De verschijning wordt aangekondigd van briefkaarten in het 
nieuwe cijfertype (aren van de rijst) 10 Sen blauw en 20 Sen 
rood, beide met een toes lag voor papier van 5 Sen, zodat de prijs 
r esp . 15 en 25 Sen bedraagt. 

Eveneens in het zelfde lype een postblad (warkat pos) van 20 
Sen rood, met een toes lag voor papier van 7'/? Sen. Verkoopsprijs 
dus 27 ' / Sen. 

B U I T E N L A N D , 

BULGARIJE gaf een nieuwe geïl lustreerde briefkaart, donkel 
groen op groenachtig uit . Zowel het zegelbeeld a l s de afbeeldin 
l inks laten straatmakers aan de arbeid zien. Zegelindruk van 
Lewa. 
DENEMARKEN. Behalve enkele privé dienstkaarten verschenel 
er ook nieuwe kaarten in verschi l lende formaten. 

In het grote formaat 150 bij 105 mm., op wit karton, met zegel l 
beeld cijfer, de 10 Ure groen, en met de kop van de koning, dé 
15 öre violet. 

In het formaat 140 bij 90 mm., eveneens op wit karton, de kaar l 
met betaald antwoord van 15 + 15 'dre, lichtgroen met de kop varf 
Frederik IX. 
HONGARIJE heeft nu ook de poststukken ingeschakeld in del 
propaganda voor het vijf-jarenplan. Als eerstel ing verscheen een 
briefkaart van 40 filler roodbruin op rose papier, met a ls waarde-1 
aanduiding het zegelbeeld van het vijf-jarenplan (prijs 48 filler);! 
bovendien een postbewijs van 30 filler, zwart op groen kar ton , | 
Afbeelding: posthoorn onder sovjetwapen. 
POLEN. Tot dusverre zijn 18 verschil lende posts tukken, zowell 
kaarten als enveloppen bekend geworden, die hun ontstaan t e | 
danken hebben aan de geldsanering. Het betreft opdrukken gros-
zy op sloty-waarden. Er komen zowel hand-als machinestempels l 
voor. In een volgend nummer van dit blad hoop ik een overzicht 1 
te kunnen geven. De lezers worden verzocht eventuele kaar ten! 
en enveloppen of mededelingen hierover op te s turen, teneinde! 
een zo volledig mogelijk bericht te kunnen samenste l len . 
TSJECHO SLOWAKIJE. Dit land gaat door met de uitgifte van! 
talrijke mooi uitgevoerde gelegenheidskaarten. De afgebeelde 
kaart , die enige maanden geleden werd uitgegeven, heeft betrek
king op de mijnarbeiders. Een volledig overzicht van alle geil- I 
lustreerde kaarten vanaf 1945 is in bewerking. Wellicht dat ik het 
volgende nummer zal kunnen p laa tsen . 

Sïïilis^[p>i(LS 
NEDERLAND. 

Aankomststempel s. 
Dienstorder H 137 der P T T van 28 Februari j . 1 . vermeldt o.m. 

1. Voor de aangetekende stukken, waarvan de uitreiking aan huis 
plaats vindt, kan het stempelen bij aankomst voortaan achterwe
ge blijven. 
2. De afdruk van de dagtekeningstempel moet derhalve nog s lechts 
worden geplaats t op die aangetekenden, welke niet in de bestel
ling worden opgenomen en op die , waarvan de uitreiking aan huis 
tevergeefs is beproefd, voor zoveel , wat laatstbedoelde stukken 
betreft, stempeling a l thans nodig is met het oog op het verzenden 
van de duplicaat kennisgevingen van aankomst" . 

Hierbij zij dezerzi jds aangetekend, dat o.a. te 's-Gravenhage 
reeds vele jaren de aankomststempels op aan huis bezorgde aan
getekende brieven ontbreken; zelfs is dit ook het geval op de 
meeste aangetekende stukken met expresse-beste l l ing; terwijl 
daarentegen niet-aangetekende stukken met expresse-beste l l ing 
wel s teeds aankomststempels dragen! 

Gelegenheidsstempels. 
Ter gelegenheid van de luchtposttentoonstel l ing, gehouden van 

4 tot en met 11 Maart in het Museum voor het Onderwijs te 's-Gra
venhage werd aldaar op 10 Maart een tijdelijk bijkantoor geves
tigd voor aanbieding van gewone en aangetekende brieven. De 
stukken werden voorzien van het hierboven afgebeelde stempel 
(in zwarte inkt), terwijl bovendien een oud-model datumstempel 
(met lange balk) 's-Gravenhage 32 in blauwe inkt ter datering 
op elk stuk werd afgedrukt. Dit laa ts te nie t tegenstaande het kan
toortje s lechts 1 dag functioneerde en het speciale stempel ook 
de datum, zij het en igsz ins verborgen, bevat. 

Ter gelegenheid van het 40-iarig bestaan van de Bond van' Ar
beiders Esperant is ten werd van 24 tot en met 26 Maart in het ge
bouw Dellevue te Amsterdam een congres gehouden. De corres-
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pondentie, gepost in een aldaar geplaats te brievenbus werd voor
zien van bovenstaand speciaal poststempel (in paarse inkt) , 
waarnaast ter datering (>p de stukken een handstempel Amster
dam 31 werd geplaa ts t . 

Alle daarvoor in aanmerking komende correspondencie, welke 
gedurende het tijdvak 20 Maart tot en met 14 Mei te L i s s e wordi 
ter post bezorgd, wordt voorzien van hei specia le poststempel 
der thans aldaar gehouden bloemententoonstelling "Keukenhof" . 
Dit stempel i s hetzelfde a l s reeds in 1950 gebruikt, waarvan wij 
in het nummer van Juni 1950 een beschrijving opnamen. 

Machinestempels. 
Omstreeks 21 Maart kwam te 's-Gravenhage rechts de nieu

we vlag Verzend per luchtpost (zoals onlangs van Amsterdam 
C S . ) gemeld in gebruik. 

Typenraders tempels. 
Opgeheven: 
1 Jan . 1951 het postagentschap Amsterdam-ScheJdeseraat; 
Vervangen: 
1 Februari 1951 het pos tagentschap Rotterdam-Schieweg door een 
bijposckantoor van dezelfde naam. 
1 Maart 1951 het hulppostkantoor Stevensweert (L.b.) door een 
posts ta tion van dezelfde naam. 
Frankeermachines. 

Dienstorder H 190 van 20 Maart maakt verder de toelat ing van 
wederom een nieuw fabrikaat frankeermachine bekend, t .w. de 
" P o s t a l i a " , vervaardigd door de "Fre is templer Gesel lschaf t 
m.b.H. te Frankfurt (Main) en hier te lande in de handel ge
bracht door de N.V.Handelmaatschappij Adr.Koller & Van Os te 
Rotterdam. De stempelafdrukken van deze machines bevatten een 
aanduiding van de waarde, welke zij voor de frankering vertegen
woordigen, het woord Nederland, alsmede het nummer van de be
trokken machine, voorafgegaan door de let ter " P " . 

De importrice was zo vriendelijk ons een (Duits) vouwblad o-
ver deze machine ter beschikking te s te l len, waaraan wij de 
hierbij opgenomen afbeelding ontlenen. Zodra ons afdrukken be
kend zijn, zullen wij hierop nader terugkomen. 

P-E) 'S 
Vorige maand hebben we op dit terrein van de philatel ic geen 

meldingen gemaakt van ons bekend geworden stukken, in de ee r s -
s te plaats omdat plaatsgebrek ons beperking oplag en in de twee
de plaais er loch nie i veel was te vermelden. Thans doen we 
daarom mededeling van enige oudere s tukken. 

F r a n k r i j k . 
Van de Heer Jean Farcigny mochten we weer een tweetal 

door hem uitgegeven franse f-d's ontvangen. De eers te heeft be
trekking op de op 10 Maart j . 1 . uitgegeven postzegel ter gele
genheid van de Dag van de Pos tzege l . Deze f-d is een aardige 
aanslui t ing aan de pos tzegel , immers deze l aa t s te vertoont hec 
interieur van een spoorwegpostrijtuig waarin de post wordt be
handeld, terwijl de f.d. op de linkerzijde in een warm wijnrode 
kleur en in zwart zulk een spoorwegrijtuig aan de buitenzijde 
vertoont. In een boog hier overheen s taa t vermeld: Wagon Postal 
en service - 1951« Ook het eers te dag-stempel is een aanvul
ling en wel op beide afbeeldingen doordat het de overlading af
beeldt van de posi in een spoorwegwagon. Dit stempel in zwart 
is een twee-ringstempel, waarbij tussen de ringen s taa t ver
meld; Journee du Timbre Pa r i s , terwijl hei centrum is opgevuld 
mei bovenvermelde afbeelding en de daium. 

De tweede f-d beirof de in dii nummer vermelde postzegel met 
afbeelding van Ju les Ferry, die a ls minister van onderwijs het 
verplichte lager onderwijs invoerde. De envelop vertoont dan 
ook opde linker voorzijde in paarsblauwe kleur de afbeelding van 
een eenvoudige school , waaronder vermeld s t aa t : L ' éco le primai
re a éié rendue obligatoire par Jules Ferry (1832-1893). De af
stempeling geschiedde op de eers ie dag met een enkelring-stem-
pel , waarin langs de rand s taa i vermeld: Premier jour Saint Dië, 
terwijl hei midden vermeldi: Ju les Ferry 17 mars 1951 . 

Hongar i je . 
De in dit nummer vermelde postzegels uitgegeven ter gelegen

heid van hei lie Congres van de Arbeidspartij , gehouden te 
Boedapest , ontvingen we een f-d, welke op de linkervoorzijde 
onderaan in zwari de partijvlag afbeeldt, rechts geflankeerd door 
een fabr ieksins ia l la t ie . Hieronder staat vermeld- A P a n Veze-
lésével Épitjuh A Szocial izmust . De afstempeling der zegels 
geschiedde met een ovaal stempel zonder lijnen, vermeldende 
de zelfde lekst a ls op de postzegels voorkomt met de aanduiding 
Budapest 1951-11-24. In het midden s taa t de part i jvlag afgebeeld 
waaronder " B u d a p e s t - F i l a t e l i a " . 

T s j e c h o S lowaki je . 
De beide Fic ik-pos tzegels vermeld in ons vorige nummer, ont

vingen we op een " o f f i c i ë l e " f-d., welke op de linkervoorzijde 
in zwan-bruine kleur de afbeelding geeft van een lauriertak te
gen een achtergrond van bomen. Daar boven s t a a t vermeld: " L i -
dé, mé\ jsem vas rad - B d ë t e ! " waaronder de handtekening van 
Fucik, lerwijl hieronder vermeld s taa t : Ceskos lovenska Statnl 
PoSia, waaruit dus de s taa tsu i tgave van deze enveloppe blijkt. 
De afsiempeling is een z .g . blaksiempel. 

De 3 postzegels " .zware a rbe id" ontvingen we eveneens op 
een f-d. Deze vertoorn op de linkervoorzijde een afbeelding in 
zwari van een fabrieksinsial l a i e , waaronder al leen s taa t ver
meld zoals dit s t eeds het geval i s : Ceskoslovenska Posta (dus 
niet: St^tni). De afstempeling iin zwart d heeft de vorm van een 
tandrad, vermeldende hetzelfde a ls op de pos tzege ls vermeld 
s iaa i , alsmede de datum 24-11-1951« 

De postzegels Internationale Vrouwendag ontvingen we op een 
f-d welke op de linkervoorzijde in zwart een afbeelding geefi 
van een lauwerkrans waar binnen 2 handen (een donkere en een 
lichte) in elkaar grijpen. Hieronder s taa i vermeld Praha alsmede 
het inschrift dat de zege l s vertonen, en daaronder de daium 8. 
III.1951 en de vermelding Ceskoslovenska Pos i a . De afsiempeling 
in een enkelr ingsiempel , vermeldende Praha, ^Uloposla en voorts 
het reeds vermelde inschrifi der zegels en df daium 8.01.1951. 
zodai voor dii doel blijkbaar gebruik i s gemaaki van een rijdend 
(auio-) posikamoor. 
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K LM. nieuws. 
Op 13 April j l . had de 100 ste K.L.M.vlucht naar Paramaribo 

p laa t s . 
Aan de zomerdienst van de K.L.M. (ing. 15 April jl) ontlenen 

wij het volgende: 
Doortrekking 2 x wekeli jkse dienstAmsterdam  Nice  Rome

Athene eenmaal pet week tot Damascus en de andere keer tot 
Beiroet; deze laa ts te stad werd tot nu toe niet door de K.L.M.aan
gedaan. 
De dienst Amsterdam  Lydda  Teheran werd verlengd tot Karachi 
Een derde frequentie op Teheran wordt via München,Istanboel 

en Beiroet geleid. Voorts doet een dienst per week van de lijn 
Amsterdam  Djakarta thans ook Beiroet aan. 
In Duitsland werd a ls 6e Duitse stad Stuttgart in het Nederland

se luchtnet opgenomen. 
Speciale afstempeling Luchtvaartnistorlsche Tentoonstelling 

te 'sGravenhage. 
Voor bijzonderheden verwijzen wij naar ons Maartnummer 

(Luchtpostrubriek en rubriek Tentoonstell ingen) en naar de ru
briek Stempels in dit nummer. 

DU I T S L AND . 
Luchtpost Leipziger Messe. 
Evenals vorige jaren hadden gedurende de Leipziger wederom 

specia le postvluchten plaa ts (dit jaar echter niet door de K.L.M.) 
hieronder geven wij de afbeelding van een luchtpoststuk met 2 
spec ia le afstempelingen van de "Messeflughafen LeipzigMos
ckau " en nog een spec , afstempeling "Messe /Sonder luf tpos t / 
Leipzig 1951 (in rode kleur); of deze laa ts te afstempeling offi
cieel is weten wij nie t . 

0̂  vtria>s 

E NG E L A N D . 

\Ui-- \ai ' 

Luchtpostvignetten. 
Wij dachten dat de door luchtvaartmaatschappijen uitgegeven 

spec ia le vignetten ter voldoening van het luchtrecht tot het ver
leden behoorden. In Engeland verschenen deze sinds 1933 niet 
meer; het l aa t s te luchtpost
vignet was 'da t van de Great 
Western Railway Air Service 
met' waardeaanduiding 3 d. 
In het Maartnummer van het 
bekende Engelse luchtpost
maandblad "Th e Aero F i e l d " 
lazen wij een in teressant 
artikeltje over de uitgifte 
van 3 luchtpostvignetten (6d , 
11 d., en !4 d.) door de B.E. 
A. (British European Air
ways Services) op l6 Jan . • g_( 
j . I . waaruit blijkt, dat men 
weer tot het oude systeem 
is teruggekeerd. 

6: 
• — / ^ ^ ■ ^ - ^ 

Hieronder geven wij de afbeelding van het zegel van 6 d. (klev 
groen en zwart); op de rechterzijde wordt achter het woordje " t o " 
de bestemmingsplaats ingevuld. 

FRANKRIJK. 
Eerste internationaal astronomisch congres te Parijs 30 Septem

ber  2 October 1950. 

r « AM £ * l i 
Tijdens bovengenoemd 

congres waaraan de beken

de experts uit verschi l lende 
landen deelnamen, werden 
de poststukken van een spe
cia le afstempeling voorzien. 
Hieronder geven wij een af

beelding van deze afstem

peling; natuurlijk komt er 
een raket in voor. 
Bovendien werden er spec i 
ale kaarten en vignetten uit
gegeven (al les privé) met de 
afbeelding van een raket naar 
de maan vliegend. . 

OOSTENR I J K . 

Op 25 Maart j . I . had in Oostenrijk wederom een ballonvaart 
plaats ten bate van "KinderdorfVereinigung", waarbij de stuk
ken met een off. spec ia le poststempel werden afgestempeld: 
" Ballonpost afbeelding berglandschap met bal lon/ Villach 2 / 
afbeelding 2 wapen s / 25 .3 . 1951" . 
De door ons ontvangen brief was voorzien van het bekende ro

de prive'luchtpostetiket "Mit Bal lonpost" , thans met opdruk in 
zwarte kleur: "Vi l l ach 25.111.1951". Er zullen ook wel weer spe
c ia le enveloppen zijn uitgegeven en wij hopen hierop in ons vol
gend nummer terug te komen. 

Rondom de Nieuwe Uitgiften 

Ditmaal willen we een tweetal pos tzegels bespreken waarvan 
de verschijning in dit blad werd gemeld en de afbeelding in de 
betreffende rubriek werd opgenomen. 
Als eers te zegel leek het ons dienst ig de Franse nieuwe ze 

gel met portret van Ju les Ferry ter hand te nemen, daar vermoe
delijk de meeste lezers niei zo in de buitenlandse geschiedenis 
thuis zullen zijn, dat zij meteen weten wie deze in de Franse ge
schiedenis bekend geworden persoon wel i s . Welnu, Ju l e s Ferry, 
werd in 1832 te Saint Dié geboren als zoon van een gegoede fa
milie van liberale opvattingen. Hij studeerde eersi in zijn geboor
teplaats en later te Straatsburg. In 1851 werd hij bij de balie te 
Parijs ingeschreven, waar hij al spoedig grote belangstel l ing 
kreeg voor het openbare leven, en de debatten van het Wetgevend 
lichaam volgde. Hij behoorde tot hen, die geen volgelingen meer 
waren van de z .g . generatie van 1848, welke het romantisme aan
hing, maar met zijn cr i t ische en vrije geest l iep hij warm voor 
de leerstell ingen van mensen a l s Auguste Comte, Taine en Re
nan, die omstreeks 1860 van zich deden spreken. 
Vanaf 1861 trad Ferry in het politieke leven door a l s journa

list en schrijver van vlugschriften de strijd aan te binden tegen 
het Keizerrijk. In 1869 werd hij in het Wetgevend l ichaam geko
zen, waar hij zijn politieke strijd voortzette a l s afgevaardigde 
van Par i j s . Hij behoorde tot diegenen, die op 4 September 1869 
naar het stadhuis trokken om er de republiek uit te roepen. 
Als afgevaardigde voor de Vogezen vangt hij zijn meer opbou

wende werkzaamheden aan door het ambt van Minister van Open
baar onderwijs te aanvaarden. Vooral het volksonderwijs ging 
hem ter harte, en was het dan ook a in hem te danken, dat het ver
plicht lager onderwijs werd ingevoerd. 
Door zijn expansiepolit iek kreeg Frankrijk ook vaste voet in 

het z«g. Uiterste Oosten en werd het protectoraat over Tunis ver
kregen. Een van Frankrijks vele beroemde of liever beruchte 
" z a k e n " n.I . die van de "zaak van Langson" , welke een hevi
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ge oppositie deed ontstaan, maakte in 1885 een einde aan zijn 
poli t ieke loopbaan, waarin hij zich a l s een volbloed staatsman 
had doen kennen« In 1893 overleed hij vrij inpopulair. 

De tweede postzegel welke wij even nader willen belichten 
is de nieuwe Oostenrijkse postzegel met portret van Joseph Lan-
ner« Wie is deze man? Buiten hen die in de muziekwereld bekend 
zi jn, zullen er in ons land nie t zo velen zijn die zulks weten. 

Ver buiten het stadscentrum van Wenen, n .1 . in de voorstad 
St.Ulrich, in het huis no, 10, thans Mechi tar is tensteeg no. 5, 
van de wijk VII Nieuwbouw van Wenen, werd Joseph Lanner in 
1801 geboren als zoon van de schoenmaker Martin Lanner, die 
daar in een tweekamer-met-keuken-woning op een tweede verdie
ping zijn brood verdiende, daarin bijgestaan door zijn trouwe 
gade Anna Scherhauf. Joseph ontving zijn naam naar zijn peet
vader de handschoenenmaker Joseph Stey en s taa t hij a l s zoda
n ig dan ook in de doopboeken van de kerk te St.Ulrich ingeschre
ven. 

Hoewel in die tijden (150 jaar geleden) de onderwijs- toestan-
den buiten de grote steden nog veel te wensen overl ieten, leerde 
Joseph toch zo goed en zo kwaad a l s het ging de vakken lezen, 
schrijven en rekenen . Vooral het z .g .schoonschr i jven ging hem 
bijzonder goed af en zijn latere partituren geven daarvan nog me
nig goede getuigenis . Van wie hij zijn eers te muziekonderwijs 
heeft genoten is niet bekend, maar wel bekend is het geworden, 
dat hij reeds jong al aardig op de viool weg kon. Toen he t niet 
gelukte de jongen ondanks zijn goede hand van schoonschrijven 
op de ciseleerschool (een soort grave er-leerschool) van de Ween-
se polytechnische-school geplaa ts t te krijgen stemde zijn vader 
er ten slotte in toe dat Joseph " m u z i k a n t " zou worden. Hierop 
zal ook wel de s lechte financiële toestand van papa invloed ge
had hebben, welke van dien aard w a s , dat hij in 1811 bankroet 
ging. Bovendien werd het gezin toen nog met een dochtertje ver
rijkt. Deze zuster van Joseph bleek later een grote aanleg te 
hebben voor vreemde talen en werd deze " N e t t i " zelfs lerares 
in de Franse taa l . Zi j stierf in de leeftijd van 81 jaar te Alexan-
drië. 

Op 12-jarige leeftijd werd Joseph opgenomen in de ' toen beken
de muziekkapel van Michael Pamer, te Wenen, die een bekend com
ponist was en de Weense volksmuziek en dansen wis t op te voe
ren tot een hoogte, die hem in die. tijden vaak op één lijn bracht 
met Beethoven en Schubert. Door zijn drankzucht en ongelukkige 
familieleven,, stierf deze talentvolle leider in 1827. Toch heeft 
hij veel invloed op Lanner gehad, zo zeer ze l fs , dat Joseph in 
1819 een eigen kapel s t icht te om zijn kunnen a l s vioolspeler en 
componist te bewijzen. Deze kapel was een dr iemanschap, ge
vormd met de gebroeders Drahanek uit Bohemen, die gitaar spee l 
den. Er brak juist een glorietijd voor de muziekkapellen aan na 
het bekende Wener-congres, dat wel zeer stimulerend op de mu
ziek schijnt te hebben gewerkt; denkt U maar eens aan de film 
"He t congres d a n s t " . De z .g . Weense "Gemüt l i chke i t " deed o-
veral opgang. Ook Lanners orkestje, dat voor de ee r s t e maal op
trad in het koffiehuis " J ü n g l i n g " en in het gasthuis "Zum grü
nen J ä g e r " te Wenen had aans tonds s u c c e s . Dan komt de jeugdi 
ge Johan Stfausz het orkestje vers terken. Dit nieuwe kwartet 
s loeg geweldig in, zo ze l f s , dat het opnieuw werd uitgebreid en 
wel .Met een ce l l i s t . Dit quintet trad voor de eers te maal op in 
het later his tor ische K.unstenaarskoffiehuis "Zum Rebhuhn" in 
de Goudsmedensteeg, waar ook Frans Schubert meermalen tot de 
toehoorders behoorde. 

Met een bewerking van Webers "Aufforderung" zum Tanz , of 
l iever met een wals waarin hij motieven en themas daaraan ont
leend verwerkte, leverde Lanner wel zijn eers te grote walsmu
z iek . 
Het zou ons te ver voeren om de dan volgende werken allen te 
bespreken en willen wij volstaan met te vermelden, dat hij We
nen vrijwel trouw bleef. Wel speelde hij a l s gas t in p laa tsen a l s 
Presburg, Boedapest , Brünn, Graz e .a . ja , zelfs Venetië en Mi
laan , waar hij de kroningsfeesten van keizer Ferdinand bijwoon
de . Maar Wenen en de wals bleef hij trouw. Een 200-tal walsen 
van hem deden hun reizen over de wereld. Behalve kapelmeester 
van het tweede Wiener Burgerregiment werd Lanner ook muziek
directeur van de k .k .Redoutezaa l . 

In zijn echtelijk leven had Lanner echter minder geluk. Z i jn . 

vrouw, die uit een burgerlijk gezin stamde, wis t zich n ie t aan te 
passen aan het leven van een kunstenaar . Wel werden er enige 
kinderen uit dit huwelijk geboren, waarvan vooral de oudste , de 
dochter Katharina, a l s danse res over de gehele wereld bekend 
werd. Zijn zoon August , die in 1834 werd geboren, volgde de 
voetsporen van zijn vader, en componeerde diverse dansen . Op 
21-jarige leeftijd overleed hij echter, voordat hij zich geheel 
had kunnen ontwikkelen. Ook het jongste dochtertje Fanny stierf 
jong. 

Gedurende zijn l aa t s t e twee levensjaren trok Lanner zich met 
zijn vriendin Maria Kraus, die hem zeer vereerde, terug in een 
voor hen gebouwd huisje te Ober-Döbling. Daar schiep hij nog 
zijn beroemde wa l s : " D i e Schönbrunner", die bij de ee r s t e uit
voering in Hietzing, bij Dommayer, niet minder dan 21 maal moest 
worden herhaald. Zijn l aa t s t e werk was "Die R o s e n s t e i n e r " , dat 
op 24 Februari 1843 werd beëindigd. Op 22 Maart d .a .v . dirigeert 
hij nog eenmaal in Hietxing, maar daarna wordt hij ziek en 2 da
gen na zijn 42ste verjaardag, n.1.op 14 April 1843. stierf hij ten 
gevolge van typhus. Het was op Goede Vrijdag, een dag waarop 
a l les zwijgt, geen k lokkengelui , zelfs geen doodsklok. Toen de 
Paasklokken in Wenen luidden ging Lanner zijn l aa t s te gang. 
Naar verluidt volgden wel 20.0Q0 Weners deze plechtige uitvaart , 
waarbij de grote Johann Strausz , zijn jeugdvriend, a l s militair
kapelmeester van het Ie Burgerregiment de muziekkapel aanvoer
de , die in de s toet medeging naar de p laa ts , waar 6 jaren later 
deze zelfde Strausz naas t Lanner zou worden begraven. 

(Deze gegevens werden ontleend aän mededelingen van prof.Karl 
B.Jindracek te Wenen). 

MOMBOMEN OVERHEERSEN DE AUSTRALISCHE 

POSTZEGEL-UITGIFTEN, 

door K.Allen. 

Ofschoon de gouden acasi 'a , het nationaal florale embleem, op 
verscheidene postzegeluitgiften van het gemenebest van Austra
l ië i s afgebeeld, werd de typische gomboom of eucalyptus zulks 
veel vaker gedaan. 

De gomboom is bij meer dan 17 gelegenheden het onderwerp 
geweest van Austra l ische pos tzege l s . Deze aardige bomen, met 
hun massieve takken en dik gebladerte, komen in a l le 6 s taten 
van het vasteland van Austral ië veelvuldig voor. Er bestaan meer 
dan 500 soorten, waarvan meerdere een hoogte van 300 voet be -
reiken. Verscheidenen hebben vaak deze hoogte overtroffen. Zij 
groeien veelal ongeveer 8 voet per jaar. 

De bomen kunnen ook voor gewone tuinen worden gebruikt, 
daar hun bladeren een a t t rac t ieve decorat ie vormen. Het hout kan 
gebruikt worden voor huizenbouw, meubelen en dergel i jke. De 
schors kan eveneens op vele manieren worden gebruikt, terwijl 
de bladeren veler lei producten opleveren. 

De postzegel van 6 d. rood, gedrukt in December 1913» welke 
de aardige "Laugh ing J a c k a s s " of "Kookabur ra" afbeeldt (een 
vogel uit de I jsvogel- famil ie) geeft ook delen van een gomboom 
te z ien . 

De vogel werd afgebeeld vreedzaam zittend op de tak van een 
boom, - een geliefkoosde p l aa t s . De Kookaburra vliegt in de r e 
gel van tak tot tak en gebruikt de twijgen van kle ine bomen om 
naar wormen, s l ange t jes , hagedissen en insecten uit te z ien, 
waarvan hij leeft . 

De Austral ische kunstenaar Harold Herbert wist de vredige a t 
mosfeer vast te leggen, welke in de Austral ische landstreken 
met de gomboom gepaard gaat , toen hij zulks weergaf op het 3 d» 
luchtpostzegel van Juni 1929. 

Men kan een kudde schapen bemerken welke in de schaduw 
van een afhangende eucalyptus rust , terwijl een kleine tweedek
ker over een bergachtig landschap op de achtergrond zweeft. 
Kleine bomen zijn in de verte te z ien. 

In Juni 1932 werd de oorspronkelijke tekening van de 3d. Koo-
. kaburra gebruikt voor een nieuwe waarde, 6 d. wijnrood. Dit 
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keer werd de vogel op een duidelijker afgebeelde tak weergege
ven. De nadruk werd hier meer gelegd op de vorm van de blade
ren, welke doen denken aan de " g o m t i p s " , die in Austral ië vaak 
gebruikt worden a l s florale decorat ie in huizen en zaken. 

Gombomen werden ook opgenomen in de tekening van de post
zege l s 2 d. rood, 3 d. blauw en l / -groen, welke door Austral ië 
werden uitgegeven ter herdenking van het eeuwfeest van de Staat 
Zuid-Austral ie in Augustus 1936« 

Een groep bomen s taa t l inks op de afbeelding, terwijl .het mid
denstuk de beroemde "Proc lamat ie -boom" vertoont. Deze boom, 
een euca l ip tus , die zich te Glenelg bij Adelaide bevindt en de 
vorm van een boog heeft, is nog s t eeds belangrijk en wordt met 
grote eerbied in de Staat beschouwd sinds onder haar op 28 De
cember 1836 kapitein John Hindmarch R.N. de s t icht ing van de 
kolonie afkondigde. 

Kleine gombomen deden a l s achtergrond dienst voor de 
m.erino-rara welke werd afgebeeld op de postzegel 2 d.rood, 3 d. 
blauw en 9 d. purper, uitgegeven in November 1934. 

De ram symboliseerde het feit, dat kapitein John Macarthur, 
een vroeger leger-officier, in 1863 een merino-schaap vanuit 
Zuid Afrika in New Zuid Wales voor zijn proefnemingen invoer
de , hetgeen de aanvang vormde van ' s -werelds grootste wol-indus 
t r i e . De uitgifte geschiedde a l s eeuw-herdenking van Macarthurs 
dood« Van de afgebeelde gombomen wordt gezegd, dat deze op 
een p laa ts groeien welke deel heeft uitgemaakt van het 5000 a-
crps groot zijnde landgoed van Macarthurs te Camden, Nieuw Zuid 
Wales, een mooi landelijk d i s t r i c t . , 

In December 1938 werd de tekening opnieuw gemaakt en ui tge
geven in een veel kleiner formaat voor gebruik op luchtpostbrie-
ven, waarvoor het porto toen 5 d. bedroeg. 

Klaarblijkelijk n ie t tevreden met de ontwerpen van de uitgif
te 1913 en die van 1932 met de Laughing J a c k a s s , verscheen een 
andere afbeelding hiervan in Augustus 1937. 

Bij deze gelegenheid werd de vogel afgebeeld rust ig zittend op 
een boomstronk in het kreupelhout, overhuifd door een waaier van 
gomboombladeren, rechts op de voorgrond. Ook kijkt de vogel 
naar links en nie t naar rechts zoa ls eers t het geval w a s . De 
waarde van deze zegel was 6 d. 

Jonge bomen, een van de schi lderacht igs te vormen van de 
eucapytus en a ls zodanig zeer geliefd bij kuns tenaars , versche
nen op de pos tzegels Yj d. oranje, welke in Australië voor het 
eers t werden uitgegeven in October 1958 en thans nog algemeen 
in gebruik zi jn . 

Een rode kangaroe, een buideldier, dat in goed beboste s t re
ken leeft, was eveneens a l s voornaam stuk in de tekeningen op
genomen. 

Kangaroes springen met grote snel ,«. d hun lange s taar t daar
bij a ls tegenwicht gebruikende, wanneer zij op de vlakten wor
den verras t . De rode kangaroe is de grootste van de buideldier-
familie. 

Tóen kapitein Arthur Phil l ip op 26 Januari 1788 met de eers te 
Eur .kolonis ten teSydneyCove landde,hetgeen als nat ionale feest
dag van Australië wordt herdacht , werd in de volgende dagen 
" n i e t s anders gehoord dan het geluid van bijlen, hamera en za
gen, en het kraken van bomen " . 

De drie pos tzegels welke in October 1937 werden uitgegeven 
ter vast legging van de 150 s te verjaardag van de s t ich t ing van de 
kolonie (nu de Staat) Nieuw Zuid Wales - de 2 d. rood, 3 d.blauw 
en 9 d. purper - l ieten enige van de kolossale bomen zien die 
toen de vooruitspringende havenkusten flankeerden. 

Een groepje dunne, jonge bomen komt voor op de l inkerzijde 
van de tekening van de vier in 1940 uitgegeven oor logszegels , 
gedrukt in Jul i om de deelname van Australië aan de 2e wereld
oorlog te gedenken. 

Het daarin opnemen van de gombomen geschiedde om het feit 
vas t te s te l len , dat de gewapende strijdkrachten waren samenge
steld uit mannen zowel van de landelijke delen a l s van de s t e 
den, welke laa t s te wordt uitgedrukt door een gebouw rechts op 
de tekening. 

De pos tzegels waren 1 d. groen, 2 d. rood, 3 d. blauw en 6 d. 
purper en gaven de afbeelding van een zeeman, so ldaa t , v l iege
nier en verpleegster . 

Het amusante inheemse beertje, de Koala, welke rustend werd 
afgebeeld op de koerserende postzegel 4 d. groen, uitgegeven in 
Februari 1938, werd weergegeven voorzichtig gezeten in de vork 
van een euca lyp tus . 

Deze houding is typerend voor de Koala, die het grootste ge
deel te van de dag s lapende doorbrengt in de bovenste takken van 
de gombomen, meestal onzichtbaar vanaf de grond. Alleen 
' s -nachts waagt hij zich op de bodem. 

De Koala leeft ui tslui tend op 2 of 3 soorten van de gomboom. 
De eucalyptus-ol ie in de bladeren, wellpe deel van zijn voeding 
uitmaken, houdt zijn huid vrij van luis en verschaft hem brand
stof en warmte. 

Gomnoten van zonderlinge vorm en afmeting - rond, peervor-
mig en puntig - hebben vaak deel ' uitgemaakt in de ontwerpen, 
van kuns tenaars . Gomnoten in gebruikelijke vorm werden opgeno
men terzijde van het portret van koning George VI op de postze
gel lY: d. rood, uitgegeven in 1942. 

De koerserende postzegel 2 d. purper, die eveneens het por
tret van de koning dragen, leveren een gomboom a l s deel van de 
tekening op. De stam en een deel van zijn afhangende bladeren 
verschenen links op de zege l . 

D e z e postzegel werd uitgegeven in December 1944; de boom 
is de rode var ië te i t . 
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Andere emblemen aan de flora ontleend werden opgenomen op 
Ide postzegels 2)4 d. rood, 3M d« blauw en 5M d« grijs, uitgege-
Iven in Februari 1945i ter herdenking van de bevestiging van de 
iHertog van Gloucester als Gouvemeur'-generaal van het geme-
Inebest« 

Twijgen van de britse eik en Australische gom boom bladeren 
I werden schilderachtig gedrapeerd rondom het portret van het ko-
Ininklijk paar.De hertog was afgebeeld in militair uniform,de her-
I togin als commandant van de W<AaA<A«F< 

Baron Ferdinand von Mueller, Australië's grootste botanist, 
I werd afgebeeld op een nieuwe postzegel van 2M d. rood in Sep-
I tember 1948« Onder het portret was een bouquetje bladeren aange
bracht van de geelbast - reuzeneucal yptus« 

Von Mueller is degene die in 18S2 eucalyptus-olie uit de bla
deren van de boom wist te trekken. 

QIo (dnmmrmaratr the First of 
Australia s Great Scientists 
Bounist and Geographer, He was 
Renowned Throushout the World 

Op de rechterzijde van de uitgifte 2)4 d. rood, die in November 
1948 in omloop kwam ter gelegenheid van de Ie Pan-pacific pad
vinders-jamboree te Vanga Park, Melbourne, in een typisch Aus
tralische bosomgeving, werd ook een eucalyptus afgebeeld. 

De boom eert hier het feit, dat de padvinderij een populaire 
buiten-bezigheid is, waarbij haar leden belang hebben bij respect 
voor en waardering van het bos en zijn bewoners. 

De jamboree werd door ongeveer 10.000 padvinders uit vele 
landen bezocht en werd gehouden tussen 29 December 1948 en 9 
Januari 1949« 

In April 1950 werd een van de beste philatelistische portretten 
van koningin Elisabeth gebruikt op de nieuwe postzegel VA d. 
groen. 

POSTAGEfï.l 

Op de rechterzijde van de zegel ziet men een strook bladeren 
en bloemen van de populaire bloeiende rode gomboom. 

Een overeenkomstig gelijkend portret van koning George VI 
werd afgebeeld op een nieuwe postzegel 2^2 d. rood, uitgegeven 
in Juni 1950. De bloemen en bladeren staan ditmaal l inks op de 
tekening. 

COMMONWEALTH 

IWi JUNE I9M 

FIRST DAY COVER 

Beide uitgiften gebruikten tekeningen, gemaakt door Dorothy 
Wilding te Londen, als hun gemeenschappeiijk motief. 

ILI7ERAfUm 
STANLEY GIBBONS FOREIGN COUNTRIES PART U. Europa 
supplement second edition. Uitgave van Stanley Gibbon's Ltd. 
391 Strand London. 

De firma Stanley Gibbon doet wel bijzonder haar best om met 
haar catalogi up to date te blijven en om aan de spits te blijven 
staan. Reeds nu werd het eerste supplement op baar tweede deel 
Europa (zonder Engel and en dominions) vervangen door een 
nieuw supplement, zoals hierboven vermeld, dat alle zegels vrij
wel tot op heden bevat. Dit maakt het geheel wel zeer gemakke
lijk te raadplegen en behoeft niet in allerlei supplementen te wor
den gezocht, zoals vaak bij andere catalogi het geval i s . Boven
dien is van de gelegenheid gebruik gemaakt de prijzen nog eens 
bij te werken en zo nodig te herzien. Vooral de U.P.U.-herden-
kingszegels hebben prijsveranderingen ondergaan al is dit vaak 
ook maar gering. Toch zijn vrijwel alle prijzen dezer zegels iets 
hoger gesteld, behalve voor die van Nederland, welke iets daal
den (n.l. van plm. f. 1 op 85 cent). De. z.g. Kerkenserie daar
entegen steeg ongeveer een gelijk bedrag n.l. van 85 c. op plm. 
f. 1,10. Waarom bij Finland de zegel welke in 1948 werd uitge
geven ter gelegenheid van de philatelitische tentoonstelling te 
Helsinki ook thans nog geen notering kon verkrijgen kunnen we 
niet verklaren. 

Een prettige en onmisbare aanwinst voor de bezitter van de 
Europa-catalogus dezer firma. 

CATALOGO CALVEZ DE SELLOS DE ESPANA 1951. Uitgave 
van M.Galvez, Principe I te Madrid. Prijs 5 pesetas. 

In een handig formaat (12 K 16)4 c.ma) ed 176 bladzijden druk 
omvattende verscheen deze "Catalogo Normal" als eenvoudige 
handleiding voor de verzamelaars van de zegels van dit land voor 
wie de "Cacalogo Especial", welke wij reeds eerder bespraken, 
te uitgebreid is . Des al niet te min geeft ook deze normaal-cata
logus nog diverse bijnummers en typen. Bij vele zegels zijn in 
deze catalogus tevens de nummers opgenomen van de Yvertcata-
logus waaronder het zegel in deze catalogus staat vermeld, het
geen oriëntering zeker gemakkei ijker maakt. Ook de diverse loka
le uitgaven zijn opgenomen (z.g.patrioten-uitgiften) en staat er 
nog heel wat meer in vernield waarvan de doorsnee-Spanjeverza-
melaar in ons land wellicht nog nimmer heeft gehoord. Met de ve
le opgenomen afbeeldingen zal het zeker niet moeilijk vallen, 
ook al is de tekst in het Spaans gesteld, in deze catalogus de 
weg te vinden al verstaat men deze taal niet. 
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CATALOQUE DE LA POSTE AERIENNE 1950 par JEAN ;SI-
LOMBRA. 11 rue de Provence, P a r i s . 

Eers t thans ontvingen wij deze in Februari 1950 verschenen 
luchtpost-catalogus welke nu reeds twee aanvull ingen heeft« Des 
n ie t tegens taande willen wij gaarne deze luchtpos tca ta logus ,wel -
ke zo gaarne door de verzamelaars van dergelijke zege l s a l s lei
draad wordt gebruikt, hier vermelden, Hoewel deze cata logus 
bij haar titel vermeldt: " e n a l l es wat daar betrekking op heef t " , 
is toch de vermelding van al le luchtpostzegels de hoofdzaak, 
waarbij dan zoveel mogelijk tevens werd vermeld waarom de uit
gifte geschiedde, b«v.bijzondere vluchten e.d. Ongeveer 700 blz, 
met vele afbeeldingen, op goed papier gedrukt en daardoor goed 
tot hun recht komende, is het voor ieder verzamelaar van lucht
pos tzegels een gids die hem zeker van grote d iens t kan zijn en 
daarom dan ook speciaal aan deze verzamelaars kunnen aanbeve
len. 

HODSON's U.P.U.-CATALOGUE, compiled by Mildred HODSON, 
29 Viewforth, Edenburg 10. Scotland, Pri js 4 / - . 

Hoewel de U.P.U.-herdenkingszegels ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan dezer instel l ing in de meeste ca ta logi werden 
opgenomen, is het voor het grote aantal verzamelaars dezer ze
gels toch zeker gemakkelijk a l l es op dit gebied bij e lkaar te 
hebben en daarom is het , dat deze kleine handige cata logus van 
32 bladzijden zeker bij hen welkom zal zi jn. Goed ge ï l lus t ree rd , 
van duidelijke tekst voorzien omtrent drukker, tanding, water
merk enz . geeft deze catalogus bovendien bij ieder land een klei
ne toelichting omtrent de ligging, de regeringsvorm, met jaartal 
van ingang daarvan, alsmede van oppervlakte, bevolkingsaantal , 
hoofdstad en muntsoort alsmede de pariteit daarvan ten opzichte 
van het Engelse pond. Natuurlijk wordt bij ons land de fout ge
maakt met 's-Gravenhage als hoofdstad van ons land aan te ge
ven. 

De prijsnoteringen komen met de algemene Enge lse notering 
overeen, hetgeen dus ook in dit opzicht wel een goede voorlich
ting betekent . 

100-JAHRE ÖSTERREICHISCHE BRIEFMARKE, Heraus gege
ben vom Bundesministerium für Verkehr und vers taa t l ich te Be
tr iebe, Generaaldirektion für die Post - und T e l e g r a p h e n v e ^ a l -
tung. 2e Auflage. Wien 1950. Druck und Verlag der ös te r re ich i 
schen Staatsdruckerei . Pri js Hfl. 15,— 

Importeurs voor Nederland Meulenhoff en Co. N.V. Beulingstr . 
2 - 4 Amsterdam - C . 

Het was ons bekend, dat dit prachtwerk vorige jaar in Oosten
rijk was verschenen ter gelegenheid van de viering van het 100-
jarig bestaan vaii de Oostenrijkse postzegel , waar het o.a. ten 
geschenke werd gegeven door de Oostenrijkse P . T . T . aan de deel 
nemers aan het te Wenen gehouden congres . Wij hadden op deze 
wijze van een der deelnemers een vluchtige blik in dit werk 
kunnen s laan , maar daar het ons niet ter recens ie werd gezonden 
bleef bespreking in dit blad achterwege. Thans is de firma Meu
lenhoff zo vriendelijk ons dit boek ter recens ie te zenden en 
blijkt ons t evens , dat er van een tweede oplage sprake i s . Vol
gens het voorwoord bij deze tweede oplage verschil t de tekst 
s l ech ts zeer gering van de eers te ui tgave, die s lech ts enkele 
weken na haar verschijning geheel was uitverkocht. Gaarne zou
den we een zeer uitvoerige bespreking aan dit boek wijden, ware 
het niet dat de plaatsruimte ons dwingt kortheid te betrachten. 
Toch willen wij niet nalaten U een beeld te geven van de rijke 
inhoud van dit fraaie in linnenband met goud bedrukte boek. 

Het vangt aan met de voorgeschiedenis van de pos tzegel , waar
bij ook de bemoeiingen van Laurenz Koster worden vermeld; 
waarna de eers te uitgiften worden besproken, en vervolgens de 
uitgiften 1858 - 1867. 

Van de uitgiften 1850 - 1950 worden vele onbekende ontwer
pen afgebeeld met vermelding van de naam der ontwerpers. 
Ook por tzegels , krantenzegels en telegraafzegels vinden ver
melding evenals uitgiften in Lombardije-Venetie, levant en mili
tair-post . 

Een prachtig hoofdstuk is dat , waar een afbeelding en korte 
levensbeschri jving wordt gegeven van de kunstenaars , die zich 
op het gebied van de postzegel ontwerpen verdiensteli jk hebben 
hebben gemaakt. 

Ook de technische ontwikkeling van de vervaardiging van post
zegel is duidelijk en mooi beschrevenen fraai geï l lustreerd, ter
wijl prachtig materiaal is gelegen in de opgenomen officiële ak
ten. 

Tenslot te bevat het boek een 20-tal bladen met de afbeelding 
van talrijke uitgiften, waarbij 4 bladen met zegels in de betref
fende kleuren. 

Al met al een boek dat men telkens met evenveel plezier ter 
hand zal nemen om zijn kennis te verrijken in het algemeen en 
omtrent de postzegel van Oostenrijk en hun ontwerpers in het 
bijzonder, en dat zeker in geen enkel phi la te l is t ische bibliotheek 
mag ontbreken. 

IP>iäDJ)S\7I^AA@ 

O P L O S S I N G 48e P R I J S V R A A G . 

Deze prijsvraag bleek zeer in de smaak te vallen, getuige het 
aantal inzendingen, dat 277 bedroeg. Zelfs uit België, Zwitser l . 
Tjsechoslowakije en Hongarije kwamen oplossingen. 

Toch waren 109 oplossingen niet juist! De molen (14) en het 
laddertje (18) waren de struikelblokken. 

De Heer v.d.Heide, Groningen, zond ons zijn oplossing op ori
ginele wijze toe en werd hem deswege een prijs toegekend. Hij 
had. n .1 . uit oude catalogi e.d. de betreffende zegels geknipt en 
deze op aardige wijze op papier opgezet met vermelding van 
de betreffende prijsvraagnummers er onder. 

De oplossing van de prijsvraag luidt a l s volgt, waarbij de 
nummers verwijzen naar de Speciaal catalogus van Nederland en 
O.G. 

1. N e d . I n d . n o . 115/128; 
2. ld. Luchtp. no. 14 /16; 
3. Nederland no . 212; 
4. Id. no. 9 0 / 1 0 1 ; 
5. Id. no. 257; 
6 . Ned. Indie no . 129/134; 
7. Nederland no . 313/317; 
8. Idem Internering no . 2; 
9. Ned. Indie no . 168; 

10. Nederland no . 374/378; 
11 . Nederland no . 134; 
12. Nederland no . 352; 
13. Nederland no . 538; 
14. Curacao luchtpost no. 38; 
15. Suriname no . 137/140; 
16. Nederland no. 394; 
17. Nederland no . 84 /86 ; 
18. Nederland no. 355. 

De prijzen werden gewonnen ?n geloot door: 
De Heer Hoefsloot, Den Haag; 
Mevr. van Geest - Bakker, Den Haag; 
De Heer van de Wal, Utrecht; 
De Heer van Doorn, Leiden; 
De Heer van 't Hart, Dordrecht; 
Mevr. van Beyma thoe Kingma, Utrecht; 
De Heer Monna, Naaldwijk; 
De Heer Saehl», Huizen N.H.; 
De Heer Planken, Rijswijk; 
die wij allen hiermede gelukwensen en aan wie de prijzen wer
den toegezonden. 
N.B. Alle Inzendingen, ook die na 1 Maart nog binnenkwamen 
hebben medegedongen, zulks in verband met de late verschijning 
van het Febniarinummer. 

P.Q.M. 

http://Ned.Ind.no
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WI^(iß^a©Q{»]©SI»DiyWS 
NEDERL/VNDSCHEVEREENIGINGVAN POSTZEGELVERZA

MELAARS, Secretariaat : J .M.Baeseker, Kerkstr.l5 , Goor. 

Agenda voor de algemene vergadering welke zal worden ge
houden op Donderdag 3 Mei 1951 - Hemelvaartsdag - in Hotel A-
merican te Amsterdam. 

1. Opening en mededelingen. 
2 . Verslag van de algemene vergadering 1950. Is reeds v e r 

schenen. 
3 . Verslag over 1950. ( x ) 
4. Rekening en verantwoording over 1950. Rapport van de fi-

nancieele commissie . ( | ) 
5 . Verslag van de afdeling Rondzending (x) 
6. Begroting 1951. (*) 
7. Vasts tel l ing van het aantal bestuursleden. Het bestuur s te l t 

voor hierin geen wijziging te brengen, 
8. Wijziging van artikel 21 van het Huishoudelijk Reglemerrt. 
9 . Benoeming voorzitter wegens periodiek aftreden. De Heer 

Costerus stel t zich niet herkiesbaar . Door het Bestuurwor-
den a l s candidaten gesteld de Heren Mr.C.M.Loef en J . J . A . 
van der Horst. 

10. Benoeming Ie secre tar is wegens periodiek aftreden. De Heer 
Ir. Boeseken stel t zich niet herkiesbaar. Door het Bestuur 
worden als candidaten gesteld de Heren P.J.M.Boel en Ir. D. 
H. Vrugtman. 

11 . Verkiezing van een bestuurslid wegens periodiek aftreden. 
De Heer J .P .L ienesch s tel t zich herkiesbaar. Door het Be
stuur worden als candidaten gesteld de Heren Lienesch en 
Job. de Vries . 

Indien de Heren Loef en Boel worden benoemd respec t ie 
velijk tot Voorzitter en Ie Secretaris ontstaan twee vacatu
res a l s bestuurslid. Het Bestuur s tel t hiervoor a ls candida
ten; in de vacature Loef de Heren Ir, J.M.Boeseken en P.van 
Gooi; in de vacature Boel de Heren D.J.G. Verzijden en J.W. 
F.Bunge. 

12. Benoeming van de financiële commissie. 
13 . Bes l i ss ing inzake de verzameling Nieuw-Zuid-Wales. Het Be

stuur verzoekt machtiging om zodra daartoe de mogelijkheid 
bestaat en de omstandigheden gunstig zijn, cot verkoop over 
te gaan. 

14. P laa ts waar de volgende algemene vergadering zal worden 
gehouden. Het Bestuur s te l t voor Amsterdam c.q. Utrecht. 

15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 

(x) Wordt opgenomen in Jaarboek 1951. 

Mededelingen van het Secretariaat . . 
Op 20 Maart is wederom opgericht de afdeling Arnhem. Als Se

cretaris treedt op de Heer J .A. van Heyl, Lupinestraat 27 te Am-
hem. 

Het Huishoudelijk Reglement van de Voorburgse Postzegelver
zamelaars Vereniging is goedgekeurd. De Vereniging is daarme
de erkend a l s afdeling van de Nederlandsche Vereeniging. 

Wegens aftreden van de Heer Mr.G.W.A. de Veer is a l s Secre
taris van de afdeling 's-Gravenhage benoemd de Heer Job . de 
Vr ie s , Archimedesstraat 38, aldaar. 

Rectificatie. 
De prijs der rondzendboekjes is in tegenstel l ing met de in'"t 

Februarinummer genoemde prijs, vas tgeste ld op 20 cent per boek
j e . 

Nieuwe leden: (Zie de aanmeldingen in het Maartnummer). 
Aanmeldingen: 
1634 M.G.Bloemendaal, Badhuiss t raat 24, Koog aan de Zaan, 

1688 Mr. A.A.J. Goldberg, p/a N.V.Billiton Maatschappij, Mer
deka Selatan 18, Djakarta; 1695 Mevr. M.Goldberg- de Vries , p / a 
N.V.Billiton Maatschappij, Merdeka Selatan 18, Djakarta. 1218 
W.H.J, van der Hulst , Venenlaan 106, Hoorn (oud-lid); 1649 T . . 

Kroes, van 'i Santstraat 24, Nijmegen; 1665 J . de Melker, Sons-
beekweg 26, Arnhem (lid " P h i l a t e l i c a " ) . 1680 H.W.Prins, p / a 
N.V.Billiton Maatschappij , Merdeka Selatan 18, Djakarta; 1659 
H.A.Roochaan, Wescvesc 62 f, Schiedam; 1639 M.Scaal, Dorpsstr . 
91 , Vi'esi-Knollendam; 1671 H.J.A.Zeeuw van der Laan, Trompen-
bergerweg 12, Hilversum; 1711 F . L . van Aalten, p /a B.P.M. , 
Pladju, Sumatra Selatan; 1710 H.J.Nieuwenkamp, Empl. K.P.M., 
Djalan Entrepot, Tamdjong Priok, Indones ië . 

Roiement ingetrokken: 
1194 L.Blom, Krommedijk 61 rd, Dordrecht. 
Rectif icat ie: 
Het lidmaatschapsnummer van J .A. van den Hooff wordt 352 

in plaats van 1421 door overschrijving van het l idmaatschap van 
Mevr. J.M.C, van den Hooff-Landsheer. 

Alsnog afgevoerd per ultimo 1950: 
967 G.L.F.CIoos; 1457 J . van Dorp; 325 Pater Mr. David de 

Kok O.F.M.; 990 J .P .Lig tvoet ; 150 C.Loze; 1589 H.J.Meijer; I996 
H.Oldenhof; 444 G.P.Oudhof; 804 Tj.J .Venema; 495 Mr.J.P.Ver
gouwen; 2052 G.H.D.Vos. 

Afgevoerd wegens onbekend adres : 
1365 J.A.Dekker; 870 W.A. de Laat de Kanter; 644 E.A.J.Dijk-

man;153 P.Ch.W.Lapré; 869 A.R.Kooderings Clemens; I994 W.G. 
St iel t jes; 1931 A.Kooper; 527 G.A.Vink. 

Alle hierboven genoemde mutat ies , werden, evenals de aanmel
dingen en de afvoeringen, opgenomen in Jaarboek 1 9 5 1. 

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

Nieuwe leden: 
132 E.S.NOG Reynaers , H.E. Gilze, Kamp Princebos 57; 125 

S.NOG. Breitschaft H.H. Breda, Zandberglaan 24; 242 E.S.NOG. 
Eur. Gladdines, A.J. Breda, Dr.v.Campenstr . 28, giro 500353. 
253. E.S.NOG.Eur. Merks,J . Breda. Dijklaan 6, giro 541587. 

Overleden: 
Th.Welp, Eindhoven; A.H.Kalis, Schiebroek. 
Voor de 3 maandelijkse verloting voor de buitenleden is een 

prijs toegezonden aan de volgende leden: 
35-42-46-58-77-83-115-116-122-147-163-172-245-330-335-385-388-
405-461-481-564-710-721-726-736. 

Door de Nieuwtjesdien.^c is aan de 'eden toegezonden de se 
rie Ned. Int. Hot van J u s t i t i e . 

Vergaderingen: 
Bestuursvergadering: 23 April 20 uur. Restaurant De Beurs . 
Ledenvergadering: 30 April 20 uur. Restaurant Moderne. 
Jeugdvergadering: 6 Mei a . s . 10,30 uur. Restaurant Moderne. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS "HOL-
LANDIA", AMSTERDAM. Secre tar i s : A.D.Aeijelts, Churchil-
laan 175 I, Amsterdam- Z .2 . 

Ledenvergadering op Vrijdag 27 April 1951 te 20,15 uur in Ho
tel "Krasnapo l sky" , Warmoesstraat, Amsterdam-C. De veil ing 
wordt gehouden van 19,30 - 20,15 uur. 

Candidaatleden: 
798 Jensch Jr. , C.H., Ruysdaels t raa t 1 h s . , Amsterdam Z . 796 

Luybe Jr. , C , Huizerstraatweg 15. Naarden; 797 Ooyen Jr. , D.L. 
van, Herengracht 171, Amsterdam C. 12 Postema, R., Herengr. 
227, Amsterdam C; 795 Vis , Mej. J . , Plantage Middenlaan 15, 

Afgevoerd: 
264 Bosker, L.H. 337 Kloppert, Mej . J .P . 513 Schöne, K.C. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING, Secr. : 
H.G.v.d.Westeringh, Tols teegs ingel 17 b i s , Utrecht . 

BESTUURSVERGADERING op Dinsdag 17 A p r i l a . s . , des ntm. 
8 uur ten huize van de Heer Tholen. 

LEDENVERGADERING op Dinsdag 24 April a . s . , des n.m. 
8 uur in " T I V O L I " , van 7!^ - 8 uur rui len. 

A G E N D A : 
1. Opening. 
2. Notulen. 
3 . Ingekomen stukken en mededelingen. 
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4. Ledenmuta t ies . 
5. Rondvraag. 
6. Pauze , waarin landenwedstrijd; een der Australische ge

bieden tot 1940. 
7. Veil ing, 
8. Verloting. 
9. Sluit ing. 
Nieuwe Leden: 3 candidaat- le^en, verm. in het Maartnmr. 
Candidaat- leden: 
A.W. van Ingen - Hoogt I, Utrecht <E); V/.J.Mallee - Bandoeng-

straat 25, Utrecht (E); Sergt. J.v.d.Water - Mili t .Sanat .Pav.H., 
Amersfoort; (E), J.M.Westerhout - S t a a l s t r a a t 15 b i s , Ut recht (E) . 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING, Secretar is : 
Ir.M.Brinkgreve, Ananasst raat 93 , ' s -Gravenhage. 

Candidaat- leden: 
J .A.Schuller, Kijkduinsestraat 161, 's-Gravenhage; W.Scheur-

water, de Buil s traat 43, ' s -Gravenhage. 
Voorjaarsvergadering op Donderdag 26 April te 20.00 in " D i 

l i g e n t i a " . De agenda wordt per convocatie bekend gemaakt; Op 
deze vergadering zullen o.a. de verschil lende jaarverslagen wor
den behandeld. Tevens wordt de grote jaarli jkse verloting gehou
den. 

POSTZEGELCLUB " D E KRING" Secr.: Meloenstraat 144, 
Den Haag. Per 1-4-51 tijdelijk Tesse l schade laan 110, Den Haag. 

Candidaat-1 eden: 
G.F.Wamelink, Laan van Meerdervoort 481, Den Haag. Vgd. 

Derbeck; J.Groot, Hoefkade 749, Den Haag, Vgd. Michon en Ma
r i j s . 

Onze volgende twee bijeenkomsten zullen worden gehouden op 
2 April 1951; vergadering; 16 April 1951: ruil-veilingavond, in 
ons clublokaal Spui 10, Den Haag. 

Geroieerd wegens wanbetal ing: 
No. 13 H.P . Postma , Noorderbeekdwarsstraat 73, Den Haag; 

No. 38 C. van Dijk, Duinstraat 48 , Monster. 
Voor stortingen wegens contributie, aankoop uit rondzendin-

gen e t c . is het postgironummer 54.90.32., ten name van de Pen
ningmeestervan de Posfzegelclub "De Kring" Thorbeckelaan 18, 
Den Haag. 

Bijeenkomsten in Mei 1951. 
Maandag 7 Mei vergadering. Maandag 21 Mei ruil- en veiling

avond in het clublokaal Spui 10, Den Haag. 

INT. VERG. " P H I L A T E L I C A " , Secr.: J .A.C.Achi l les , Zui-
derparklaan 249, ' s -Gravenhage. 

Afvoeren: 
Vo. 1456 K.Cremers; ld. 3051 J.Vervuurt; ld. 2240 F.H.Brink-

man, Am. 4103 VC.H.Kok; Vo. 2346 Mevr. F .Pasch , Gv. 4122 J.Wi 
Beeling, Vo. 2531 H.A.Marijnissen, Rz . 4174 L.J.Molijn, Vo. 
2613 M.Hansen, Zt . 4327 G.C.v.Son, Z e . 2687 L.C.C.Rampen , 

Bedanken: 
Gv. 166 G.E.J.BJeeker, Gv. 3663 G.A.v.d.Ber«; Gv. 1659 J . J . 

Drost, Gv. 4247 L.lKoll. 
Overleden: 
ld . 400 E.D. V. Walree; Gv. 1997 A.Rijke; St. I6 I6 J.W.M.v. 

Bakel; Z t . 4115 J .J .H.Commijs . 
Schorsen en- voorgedragen voor Royement. 

ld. 34 P .H.G.v .Disse l , v .d.Spiegelstr . 2, Den Haag; ld. 61 J . C . 
F.Heijmans; Boeierstraat 21 a, Rotterdam; Gv. 69 F.H.Wisch-
hoff, ju l .v .Stolbergpl . 22, Den Haag; Gv. 92 C.L.Stevens , Wei-
marstr. 229, Den Haag; Gv. 171 W.Reijntjes, v.d.Vennestr . 102, 
Den Haag;Gv. 235 J.A.Gerth, Torenstraat 46, Den Haag; Gv. 242 
Mej. S.E.G.Versteegh, Obrechtstraat 332, Den Haa^; Rz . 271 A. 
Berk, Blokweg U c. Rotterdam; ld. 295 Mevr, A.Heisen, v.d. 
Kempstraat 10, Nijmegen; Gv. 334 A.J.M.v.d.Meer, Pomonapl. 
81 , Den Haag; Hm. 354 M.Gaanderse, Pr insesse laan 25, Haar
lem; ld. 368 J.Westerduin, Haagweg 113, Rijswijk; ld. 380 T . 
Vlieg, Noorderpl. 28, Winschoten; Rz . 441 CA.Vermeulen, Span

jaardstraat 65 b, Rotterdam; ld. 532 J .R.Prent Jr . L.v.Meerder-
voort 10, Den Haag; ld. 663 CA.Akerboom, Maasheseweg 16 , 
Venray, Gv. 768 C.F.v .Hi l le , W. de Withstraat 21 , Noordwijk aan 
Z e e ; Am. 803 Mej.D.v.d. Abeelen, Sanatorium, Hoog Laren (N.H.) 
Gv. 834 C. de Meyer, Ribess t raa t 98, Den Haag; ld. 875 J.Hoo-
gendoorn, Hoofdstraat 59 d. Leiderdorp; ld. 892 D.Wouters, Nas
sau Dillenburgstraat 39, Den Haag; ld. 905 H.Nieuwenhuis, Prin
seweg 61 , Wassenaar; Gv, 975 G,H,Hell iesen, Ligusters t raat 49, 
Den Haag; ld, 1024 M, Rens , Westplantsoen 50, Delft; 
Gv, 1090 Mevr, F,v,d.Laan-Hartsema, Luikses t raa t 22, Scheve-
ningen; ld. 1145 H.Hozemans, Broekweg 16, Leidsendam; 
Am. 1210 M.Vos, Chopinstr. 22, Vlaardingen; Gv. 1328 E.J.M. 
Huurman, Noordeinde 128 a, Den Haag; Ut. 1339 C.J.v.S ons beek, 
v .Zeggelenstraat 83, Haarlem; ld. 1388 K.Pit , Wilhelminalaan 
17, Kampen; ld . 1477 D.Wingelaar; Kritzingetlaan 6 1 , Ze is t ; Ze . 
1523 B . Verstraete, Rozemarinstr. 1, Zwolle; Hm. 1599 H.H. 
Ploeg, Nobletstraat 4, Haarlem;Hm. I688 . W.Groot, Zandvoorter-
a l lee 41 , Heemstede; ld. 1791 Ir. J . J . de Wijs, Borneostr. 150, 
Hengelo; ld. 1846 W.E.J.Mathiesen, Dr.A.Kuijperlaan 52, Bus-
sum, Gv. 1865 H.L.Esveld, Al l .Piersonl . 122, Den Haag, ld. 
1928 G.Snelleman, v. Reess t raa t 111, Den Haag; St. 1971 W.F. 
V. Riet , Kerkpad ZZ '112, Soest; ld, 2007 C,M.J,Vogels, Lage 
Kanaaldijk 4, Maastricht; ld, 2051 Th.A,Alsemgeest , Fred,Hen-
drikstr . 5, Delft; Rz. 2104 Korporaal S.D.Akkerman, R.R.S.Delen 
post Arnhem, ld. 2243 E.Koens, Maasstr , 291, T)en Haag; Gv. 
2245 A.L.Schoemaker, Bakkerstr. 60, Den Haag; Gv. 2315 W.F. 
Hillmann, Ir ispl . 26, Den Haag; Gv. 2386 W.Marquardt, Haver-
schmidtstraat 3, Den Haag; Gv, 2412 J , de Man, Meidoornstr. 10c 
Den Haag; Wn. 2508 T.A.Verschoor, v .Zui jenstr . 2, Breskens . 
Gv. 2530 Drs . L.A.v.d.Knoop, L.v.Meerdervoort 1028, Den Haag 

Wn. 2595C.A.de Bes te , Zandweg 20, Vliss ingen; ld. 2614 J .v .d, 
Linden, Koninginneweg 98, Oud Beijerland; G.v. 2638 M.G.v.d. 
Hoeven, v. Nijenrodestraat 75, Den Haag; ld . 2639 F .E .Thiange , 
Rijksstraatweg 298, Amerongen; ld. 2700 W.G.Eman, Oude Del-
denerweg 220 a, Boekelo; Gv. 2744 J .F .Lig termaet , Weimarstr, 
407, Den Haag; Gv. 2786 J,Groot, Hoefkade 749, Den Haag; Wn, 
2830 W,K,P,Graafhuis, Gemblingan 69, Soerabaja; ld, 2862 T ,B , 
Leeflang, Haringkade 109, Scheveningen; Gv, 2900 B,J,Smink, 
Beetss t raa t 282, Den Haag; Gv, 3004 F,Th,G,J ,v .d ,Leeuw, v,d, 
Palmstraat 96, Voorburg; Gv. 3022 S.Logcher, Geestbrugweg 95, 
Rijswijk; ld. 3043 J .L.Verhegger, Kard.v.Rossumstr . 6, Venray; 
ld . 3112 G.Hermans, Gouvemeurlaan 106, Den Haag; Rz . 31B5 
J .v .d .Panne , Dorpsstraat K. 11 , Moordrecht, ld. 3201 T h . C R a b , 
Klimopstraat 126, Den Haag; Wn, 3255 A,Haandrikman, Villa 
Magnolia, Oost Kapelle; Gv, 3296 F .J ,Dui jns tee , Mijtenstr, 32, 
Den Haag; Gv. 3357 H. j . J .v .Vl ie t , Parkweg 259, Voorburg; Gv. 
3397 H.Reyke,Hilversumsestr . 27, Den Haag; Gv. 3468 O.Malsch, 
Uiverlaan 1, Eindhoven; Hm. 3566 J .Velze l , Verbindingsweg 24, 
Bloemendaal; Gv. 3611 H.M.Meyer, Hugo de Grootstraat 18, Den 
Haag; Gv. 3730 P.H.Weyerman, Mient I 6 I , Den Haag; Wn. 3745 
J.Wagenvoort, P . J .Troe ls t ras t r . 18, Zaltbommel; Z e . 3893 H.T. 
Kalter, Apeldoornsestraat 37, Kampen; Gv, 4032 L,Schrómer, 
Parkweg 259, Voorburg; Gv, 4063 J,M,Saarloos, Haagweg 41 a, 
Monster; Hm, 4066 Mr,H.R, van Taal ingen, Tramweg 1, Aerden-
hout; Am, 4100 F.HBlscher, Dr.Kuijperl. 20, Velsen; Hm, 4213 
T,Visser , Dreef 7, Bennebroek; Id, 4297 D.Beentje, Bornebroek-
ses t r . 192, Almelo; Id. 4308 Joh. Wildeman, Paral lelweg 6, Ho-
gezand, Gv. 4309 W.D.Mogr, Molenlaan 11, Rijswijk; Gv. 4334 
J.M.c.Eijk, Ant,Heinsiusstraat 30, Den Haag; Gv, J l , 3 I , A.J. 
V. Reeken, v. Lansbergest r . 74, Den Haag, 

Bedanken intrekken: 
Gv, 1732 V,V,Cemy, Beeklaan 359 a, Den Haag; Gv, 2787 J . 

P , J .Ruissaard , Pr .JuI ianast raat 339, Wolfaartsdijk; Hm, 3398 
G.N.Flamman, Klevetparkweg 92, Haarlem, 

Schorsing intrekken: 
ld, 1277 F,Hundscheid, Heerlen, 
Candidaat-leden (Afd, AALSMEER), 
Ar,Jl ,14 W. de Kater (21- l - '36) Sloterweg 782, Hoofddorp; Ar. 

J l , 17 T,IJff, (2 - l l - '36) Hoofdweg 706, Hoofddorp; Ar, 2894 H.A. 
de Bas , Jan Benninkstraat 14, Amstelveen. 

Afd. DEVENTER. 
Dr.2877 N.Brouwer, Th , k Kempisstraat 2, Deventer, 
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Afd. 's-GRAVENHAGE: 
Gv.2898 E.L.P.A.M.Hoogeveen, Joh. van Oldenbarneveltlaan 

76, Den Haag; Gv. 2897 L.A.D.Kranenburg, Erasmusweg 83, Den 
Haag; Gv. 2896 M.H.J.F.Masin, Pe i l s t r . 12, Den Haag; Gv. 2895 
Mevr. M.W.T.Thön, Gebe] (oud lid no. 620) Loosd.kade 512, Den 
'Haag; Gv. 2899 R.C.Reuhl, Bezuidenhoutseweg 223, Den Haag. 

Afd. HARDERWIJK. 
Hl, 2891 J .C .F .Reep , Steenwijkerdiep 107, Steenwijk. 
INDIVIDUEEL: 
Id.2907 Ir .J .G.Brinks, Meentweg 42 a, Bussum; ld. 2890.Mej. 

H.G.v.Outeren, p /a v.Oldenbarneveltl . 63, Den Haag; ld. 2883 
Joh. de Vries, Dinkelstr . D . 142, Losser (O). 

Afd. MAASTRICHT. 
Mt. 2884 L.J .P .M.Raedts , St.LambertusIaan 27, Maastricht; Mt. 

2885 J .Soons, Hagestraat 1, Ambij (Limb). 
Afd. SOEST. 
S t . J ] . 12 H. de Bruin (5-6-'36) v.Weedestr. 5, Soestdijk; S t . J l . 

9 W.J. de Bruin (6-12-'34) Molenstr. 66 , Soest; St. 2892 L.Pijl 
J r . Spaamestraat 201, Amersfoort. 

Afd. UTRECHT. 
Ut. 2889 J.E.Hagenouw, Moreelselaan 37 b i s . a., Utrecht . 
Afd. VENLO: 
Vo. 2882 J .Ti tu laer , 1 ^ Maasveldstraat 24, Blerik. 
Afd. VLISSINGEN: 
Vn. 2880 H.B.Woltering, Koudekerkseweg 116, VJiss ingen. 
Afd. ZEIST: 
Z t . 2893 A.Westerveld, Gerolaan 44, Ze i s t . 
Alle candidaatleden, bekend gemaakt in het Maartnummer, wer

den a l s nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een hartelijk 
welkom toe in onze jubilerende vereniging. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTENVERENIGING TE ROT
TERDAM. Secr.: G.C.Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotterdam C2 . 

Leden vergaderin g: 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehou

den op Maandag 23 April 1951 in de bovenzaal van Café Res t . 
" D u Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsinge] 228) te Rotterdam 
Noord. Zaal open 7,30 uur. Aanvang 8 uur. 

Agen da: 
1. Opening, 
2, Notulen, 
3« Ingekomen Stukken, 
4. Bestuursmededelingen. 
5. Phi la te l i s t i sch n ieuws. 
6. Ballotage candidaat leden. 
7. Verloting. 
8. Rondvraag. 

Daarna te ca, 9,30 uur Veil ing. 
Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 21 April in ons club

lokaal en voor de aanvang van de vergadering. 
Mei-vergadering. . 
De Mei-vergadering zal worden gehouden op Maandag 21 Mei 

a . s . in "Du Nord" . 
Nieuwe leden: 
237 Ad. Beekman, Bei jer landsestr . 12 a, Rotterdam Z 2; 262 

I . J .E , van Dullemen, WnuBuytewechstraat 210 b, Rotterdam Wl; 
263 G. van Dusseldor-p, Pr inses Jul ianalaan 60, Rotterdam O. 
299 C.R.Meinders, Balkenstr . 28 b, Rotterdam W 2; 302 L.Noord-
zi j , Slaghekstraat 178 b, Rotterdam Z 1; 322 J . J .Rei t sma, Heem-
raadssingel 271, Rotterdam C 2; 330 P.Reynders, Warande 175 c 
Schiedam; 344 Mevr. A.H.Wetzel, Beukelsweg 67, Rotterdam Wl 
350 C. de Wit, Bern.Gewinstraat 36, Rotterdam C 1. 

Afgevoerd: 
86 H. del Prado; 114 G.Bongers; 142 H.W.Hofland; 289 G.T.J . 

Kurvers; 792 J.M.v.d.Hurk (Nov. '50). 
Opgezegd: 
128 P.J.Klink; 704 A.Stam; 132 Joh.V.Arkenbout; 970 C.Buijs 

(Sept. '50); 157 Mr,H.N.A.Jacometti (Oct. '50) 1135 C.Kind (Oct.) . 

162 G.J. de Kanter; 1213 P.B.C.D.Tol ; 352 H.Degen; 1227 J.Hey-
koop (Sept . '50) 371 J .H. van Peelen; 1280 P.W.v.d.Veer; 387 
G.B.Andeweg; 1287 L .H.Janssen ; 660 Th.N.C.Bakker ; 1376 J . 
van Hatten. 

AMSTERDAMSE VERENIGING " D E PHILATELIST" , Secr, : 
K.Buiter, Marathonweg 40 h s . , Amsterdam-Z,, telf. 92075, 

Ledenvergadering 1 Mei 1951, Ruilavond 17 April 1951 en 15 
Mei 1951. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in Hotel 
" D e Kroon", Rembrandtplein 17, Amsterdam-C, Aanvang half 8, 
Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: 
13 H.Zwiers , Koningslaan 20, Amsterdam-Z; 24 J .H. van Vliet, 
Jor is van Andringastraat 8 - II, Amsterdam-W. 31 F.Vingerhoed, 
Meidoornstraat 18, IJmuiden-Oost; 86 H.J.Orri , Amstelkade 14, 
Amsterdam-Zi 37 Jan F .Buys , Korte Prinsengracht l l - I I I , Am
sterdam-C; 46 H.Okker, Rapenburg 9S>-I, Amsterdam-C; 58 L.H . 
Roe, Krugerstraat 6 belet , , Amsterdam-O, 

Candidaatl id: 
79 W,F, van Slijpe, lepenrodelaan 11, Amstelveen, post Am

sterdam-Z. 
Overleden: 
116 Mej. A.J.Teering, 73 ' ' R.H.Determeyer, 
Afvoeren: 
83 W.Engelkamp, 644 J .H.Schie le . ^ 

VERENIGING^ VAN POSTZEGELVERZAMELAARS " D E 
GLOBE" , Secr.:" J.W.Vonk, Mesdaglaan 36, Arnhem, 

WIE gaf aan de Directeur van de ro|idzendtngen van 
"De Globe" op 12 Januari (Filmavond) een boekje postze
gels o.a. Ned. en O.Geb. voor de Rond zen din gen, zonder 
naam of lidmaatschapsnummer. Verzoeke beleefd zich te 
melden bij de Directeur. Pontanuslaan 98, Arnhem. 

Nieuwe leden: 
1012 R.Boekema, Pr inses t raa t 58-60, ' s -Gravenhage; 451 Dr, 

W.F. Leemans, v .Ruijsdaelstraat 61 , Arnhem; 482 J.M.Hagen-
beek, Biesdelse laan 44, Velp. 

Overleden: 
52 G.Hendriks, 

Afd. ZUTPHEN: 
Vergadering elke Ie en 3e Woensdag der maand. 

P O T T E R - V E I L I NG. 

te houden op Dinsdag 8 Mei 1951 in zaal 2 van het 
Café-Restaurant "Cent raa l -Na t ionaa l" , Bakkerstr , 
te Arnhem. 
Ook thans weer voor weinig geld prachtige z e g e l s . 

Vanaf 14.00 liggen ie kavels ter bezicht iging, 
waarna om 19,30 de veiling zal plaats vinden. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING 
" O P HOOP VAN Z E G E L S " te Haarlem. Secr . : M.W,v,d,Koog, 
Leidsevaar tweg 129, Heemstede, 

Candidaat- leden: 
5 JacTh .Wels tnk , Hoofdstraat 154, Hillegom; 9 J .Ph i l i p s , van 

Zeggelenstraat 72. Haarlem; 12 K.Kievit, Leendert Meeszstr . 67, 
O verve en. 

Bedankt per 1 Maart 1951. 
12 H.J.Heijdeman, 37 G.M.Mlnnema, 259Mw.M.Muijsken-Schmidt 

647 Mw. M.Reina)da-v. Brussel , 668 J . J . P a u w . 
Algemene Vergadering. 
Zaterdagmiddag 28 April 1951, 3 uur, bij Brinkmann, Grote 

Markt, Haarlem. 
Contributie: 
Zij die tot heden het bedrag der contributie ad f. 5 , ~ nog niet 

hebben gestort op of overgeschreven naar postrekening 245576 
ten name van "Penningmees te r Op Hoop van Z e g e l s , Haar lem" 
worden dringend verzocht dit alsnog voor 1 Mei a . s . te doen. Dii 
ter vermijding van incasso-kosten, daar na genoemde datum per 
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postkwitantie zal worden gedisponeerd. 
Rondzendingen: 
De administrateur der rondzendingen brengt nogmaals onder de 

aandacht , dat zendingen s lechts drie dagen mogen worden be
houden. Deelnemers aan het rondzendverkeer wordt nadrukkelijk 
gevraagd zich st ipt aan deze regel te houden. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING " D E 
VERZAMELAAR". Secr.: Huizerweg 198, Bussum. 

Nieuw lid: 
28 Mevr. C.N.v.d.Spek, Gr.Hertoginnelaan 38, Bussum. 
N u d e gelegenheid bestaat via onze eigen Phi la te l is ten-Dienst 

zege l s te betrekken vertrouwen wij , dat onze leden hiervan ge
bruik zullen maken. 

De leden die de contributie over 1951 nog n ie t hebben betaald, 
verzoeken wij daar alsnog zorg voor te dragen. Giro 349300. 

In verband met de Hemelvaartsdag wordt de e.v.vergadering 
niet op Donderdag 3 Mei, maar op Vrijdag 4 Mei a . s . des avonds 
8 uur in " D e Roozenboom" gehouden. 

LEIDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAME
LAARS TE LEIDEN. Secr.: G.M.Minnema, Boerhavelaan 41 , L e i 
den. 

Vergadering op Dinsdag 24 April 1951 's-avonds te 8 uur pre
c i e s in de bovenzaal van Cafe Res t . "De Kleine Burcht" , Nieu
we Rijn 19, te Leiden. 

Agenda: 
1. Opening. 
2. Notulen. 
3« Ingekomen stukken. 
4. Bal lo tage. 
5 Mededelingen. 
6 . Phi l . Nieuws. 
7. Vei l ing. 
8. Pauze met verloting. 
9. "Wat, en hoe zullen wij verzamelen"? 

10. Nabeschouwing. 
11 . Rondvraag. 
12. Sluit ing. 

Na afloop gelegenheid tot rui len. 
Nieuw lid: 
361 C . F . van Hil le , Witte de Withstr. 21 , Noordw. aan Z e e . 

8. H.L.J .M.Bazelmans, Nassaulaan 18, Oegs tgees t . 
Candidaat- l id: 
333 Mr.Drs.A.T.J .Etmans , Lorentzkade 52, Leiden; 344H.Wys-

man, Gass t r aa t 32, Leiden. 
Geroyeerd a l s lid wegens wanbetaling: 
183 J.Scheffers, Leiden; 225 M. van Beelen, Katwijk aan Zee , 

325 R.J .Bloot , Hillegom; 356 Mej.C.A.van derMeulen, Den Haag. 
Volgende vergaderingen: 
Woensdag 23 Mei en 27 Juni e .k. 
Jeugdafdeling: 
Elke 1ste Dinsdag van de Maand, bijeenkomst in het V .C .F . 

Huis , Gerecht 10. 
Beurs en Ruilavond: 
Elke 2de Woensdag van de maand in de bovenzaal van 4e Chem. 

School, Rapenburg 30, hoek Houtstraat . 
Afd.NOORDWIJK. Convocatie wordt gezonden. 
De administrateur der rondzendingen heeft ernstige klachten 

over het verloop der rondzendingen. 
I e . De leden wordt verzocht de opengekomen vakjes met het 

nummerstempel te willen afstempelen, en niet 'paraferen en in 
geen geval een ballpointpen te gebruiken, daar dit funest is voor 
de onderliggende z e g e l s . 
2e. De bedragen goed op te tellen en in de juis te kolommen van 
de bijgaande l i j s t te willen p laa t sen . 
3e. Het gekochte bedrag zo spoedig mogelijk te willen afreke
nen of te willen gireren, liefst op de zelfde dag, maar bes l i s t 
binnen een week. 

Weet U welj dat hij dit a l les in zijn vrije tijd, welke hij hier
voor beschikbaar s te l t , moet nazien en controleren en dat hier

aan veel werk moet worden besteed, vooral a ls hij , wanneer h 
niet juist is ingevuld, die moet narekenen. 

Verder de zendingen op tijd, dat is binnen 3 dagen, door t 
zenden. 

Hij overweegt verder, met goedvinden van het bestuur, de Ie 
den, die zich niet aan de regels van de rondzendingen, welke o 
de lijsten staan afgedrukt, voortaan van de rondzendingen uit t 
s lu i ten . 

Vooral de leden uit sect ie C moeten dit eens goed in hun ore 
knopen. 

Voorts kan hij nog geregeld boekjes voor de rondzendingen i 
ontvangst nemen. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMEL AARS " D E ZAAN 
SCHE ZEGELZOEKERS" , Secretariaat: N.J .Stei jn, Bosjess t r . 
8, Koog aan de Zaan . 

Nieuwe leden: 
79 W.O.Goslings, Kepplerstraat 52 a, Zaandam; 92 Prof, N . J . 

Th . Amons, Laan der Vrijheid 29, Zaandam. 

NIEUWE PHILATELISTEN VEREENIGING N.P .V . "GRONIiN 
G E N " . Secretariaat : J .H.Frerks , Kerslaan 10, Hoogezand. 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op Donderdag 26 
April a . s . des avonds 8 uur in Cafe Rest . " S u i s s e " te Gronin
gen. 

Wederom interessante verloting. Verzuim deze vergadering 
niet , noteer even de datum. 

Overleden: 
W.J.Wegeling, Groningen. 

POSTZEGELVERENIGING "HILVERSUM EN OMSTREKEN", 
Secr.: G.v.d.Broek, Ten Katelaan 5, Hilversum. 

Bedankt 
367 J.van Os en 1951 J.Ruitenburg. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS, Secr.: J .Cri jns , Loonsebaan 68, Vught, te l , 
7568. 

Nieuwe leden: 
D.Bakhuizen, Sloterweg 178, Amsterdam W; M, den Har tog j r , 

v,d. Does de Willeboissingel 17, Den Bosch; G.Schuuxman Jr , 
Koedijkstraat 4, Den Bosch; F.Leemhorst Jr . Z.W.Vaart 56 B, 
Den Bosch; R.P .F .J .Corbes i r , Markt 55, Den Bosch. 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op Woensdag 18 
April 1951 in Hotel " C e n t r a l " , Markt, Den Bosch. 

Agenda: 
1. Opening. 
2. Notulen. 
3 Ingekomen Stukken. 
4 . Mededelingen. 
5. 10 min, causer ie door de heer A,Ottevanger. 
6. Verloting, 
7. Veiling, 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting, 

PHILATELISTENCLUB "EINDHOVEN". Secr.: J .J .H.A.Dol-
hain, de Genestet laan 5, Eindhoven, telef, 2737 

Vergadering elke eers te Woensdag van de Maand, waarvan Con
vocatie wordt toegezonden, 

PHILATELISTEN VERENIGK'.'G "ZUID LIMBURG", Secr.: 
Jos J . P e t e r s , Orleansplein 12 b, Maastricht. 

Roiementen: 
47 H.Lemmens; 120 G.v.d.Gronden; 130 P,Cremers; 178 Mevr, 

CSchi f fe leers ; 184 A.J.Broekhuyzen; 192 H.W.Bakker. 
Bijeenkomsten: 
Maandag 7 Mei Beursavond; Maandag 21 Mei Ledenvergadering 

Beide om 20.00 uur in Restaurant " In de Gouwe Poor t " , Vrijt
hof 50. 
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V R A G E N B U S . 

De Heer A.MaB« te M. vraagt het volgende: 
Welke kaart is afgebeeld op het zegel van 10 5 Fr . 1930 van 

elgisch Congo (Yvert no. 158), links onder de C van Congo? 

i 
Mijnheer de Hoofdredacteur. 
Op blz . 34 van het Februarinummer van het maandblad komt 

onder het hoofd Tentoonstel l ingen een artikel voor van de Heer 
Stoffels, betreffende de door de I .V.Philatel ica te organiseren 
Nationale Tentoonste l l ing. 

Aangezien in dit artikel een mededeling voorkomt, welke in 
strijd i s met de bepalingen van de F . I . P . , veroorloof ik mij de l e 
zers van het Maandblad er op at tent maken, dat op een Internat i 
onale Tentoonstel l ing s lech ts mag worden geëxposeerd met col
l ec t i e s , welke op een Nationale Tentoonstell ing tenminste één 
zilveren medaille hebben behaald. 

Indien de betreffende verzameling nog nimmer geëxposeerd is 
geweest , is het nodig, dat de landelijke Bond een verklaring af
geeft, dat de col lect ie desondanks geschikt is voor exposi t ie op 
een Internationale Tentoonste l l ing . In plaats van een verklaring, 
afgegeven door de landeli jke Bond, kan ook worden vols taan met 
een verklaring van een erkend deskundige op het gebied van ten
toonstel l ingen. 

Volledigheidshalve geef ik U onderstaand de originele teks t 
van het F . I . P , beslui t betreffende bovenstaande aangelegenheid: 
" I l es t souhaitable que tot collectionneur desirant prendre part 
a une exposition philatel ique internationale ai t obtenu,k une 
exposition nat ionale ou regionale, au moins une medaille d 'ar-
gent ou alors fait cons ta te r l ' importance de sa collection par une 
federation nat ionale ou par une notabil i te philatelique Ia plus 
proche du l ieu de son domicile . 

L 'acceptat ion definitive de ce t te collection dépend du comité 
d'organisation de l ' e x p o s i t i o n " . 

Trouwens een mededeling van gelijke strekking s t aa t vermeld 
in het door mij opgestelde vers lag van de F.I .P.-vergadering Pa
rijs 1949. Dit verslag is afgedrukt, achter de Notulen van de Al
gemene Vergadering van de Nederlandsche Bond gehoudcp in Au
gustus 1949 te Acsterdam. 

Tenslot te heeft het Tentoonstel l ingscomite van een Internati
onale Tentoonstel l ing bovendien uiteindelijk nog het recht een 
een bepaalde col lec t ie , om welke reden dan ook, te weigeren. 

Waarschijnlijk heeft de Heer Stoffels zich bij het schrijven 
van zijn artikel gebaseerd op een oud exemplaar van het F . I . P , 
tentoonstel l ingsreglement, waarin het besluit van 1949 nog niet 
was opgenomen. 

U dankend voor de verleende plaatsruimte, 

Hoogachtend. 
Jan POULIE . 

PIKIfllLAÏÏËILDSÏÏDgCIKI MUE^ILif l 
In het blad "Stamp Co l l ec t ing ' lezen we, dat de schi ldpad, 

welke a l s watermerk s taa t afgebeeld in de zegels van Tonga,een 
afbeelding is van het dier dat in 1777 door kapitein Cook bij zijn 
tweede bezoek aan de Fij i-ei landen aan het Hof werd geschonken, 

Volgens mededeling van koningin Salote van Tonga t i jdens een 
banket van een phi la te l i s t i sche Bond aldaar, is deze schildpad 
nog s teeds in het leven en s taa t het dier onder bijzondere konin
klijke bescherming. 

Hoe men in Amerika nog altijd tracht veel minderwaardig post
zegelgoed op te ruimen, lazen we in een advertentie in een Ame
rikaans phi la tc l i s t i sch blad, waar bij de aanbieding van een spe 
ciaal postzegel pakket ad $ 1. het volgende s taat vermeld: " A l s o 
included NETHERLANDS IMPERF ERRORS, i s sued by 

the Germans during the occupation th i s unique complete se t of 
4 errors has been bringing very high pr ices at a u c t i o n " . 

Moeten we hier nog vermelden, dat dit gestolen goed nimmer 
is uitgegeven ( issued) en dat die hoge prijzen op de veil ing wel 
heel lang geleden zijn! 

Zoals U wel bekend zal zijn verboden de bezet t ings-autor i te i -
ten in West-Duitsland de koop, verkoop en .ruil, alsmede het af
beelden of tentoonstellen van a l le zege l s in de jaren 1933 tot 
1945 (het 3e Rijk) uitgegeven, zodat deze zegels ook n ie t in de 
Duitse catalogi worden vermeld. Dit verbod is thans opgeheven 
en zullen ook in beslag genomen voorraden dezer zege l s niet ver
der worden vernietigd. Hoe groot de invloed van deze opheffing 
op de Duitse postzegelmarkt zal zijn i s moeilijk te voorspel len , 
maar i s vermoedelijk wel te verwachten, dat sommige zege l s , d i e 
voorheen al moeilijk te verkrijgen waren, wel een verhoogde 
vraag zullen krijgen en dus hogere prijzen zullen maken. 

Uit een nieuw Oostenrijks phi la te l i s t i sch tijdschrift , de O.B. 
Z . vernemen wij , dat de Oostenrijkse Poster i jen grote hoeveel 
heden oudere uitgiften opruimt door deze hoofdzakelijk aan han
delaren te verkopen. Ook de uitgifte 1890 zou hier onder voorko
nen. Voorde l aa t s t e oorlog was het algemeen bekend welke waar
den te verkrijgen waren, doordat deze op z .g .bes te l l i j s ten s ton
den veimeld. Daarbij kregen de handelaren s t eeds een kleine re
ductie om geen concurentie van het s taatsbedri jf te hebben bij 
de verkoop aan de verzamelaars . Sedert 1938 is dit echter niet 
meer het geval en geschiedt de verkoop thans zonder enige be
kendheid aan de handel , i e t s waarmede de verzamelaars niet erg 
instemmen. 

Voor de verzamelaars van z .g . f i scaa l -zege ls willen we het 
volgende ontlenen aan het Algemeen Dagblad van 9 Maart j . l . 
waarin een vers lag voorkwam van de opening yan het Nederland
se Belastingmuseum, dat thans gevest igd is in het gebouw Park
laan 14, te Rotterdam. 

De directeur v a n . ' s Rijks belas t ingen en domeinen, van de 
Rijks belasting-academie en tevens directeur van genoemd mu
seum, prof.mr.dr. J . van der Poel , deelde daarbij een en ander 
mede en lezen we daaromtrent het volgende: 

Uitvoerig stond Prof. van der Poel st i l bij de grote ges te van 
de Engelse bankier A.Preston Pea rce . Deze bankier heeft een 
uitgebreide col lect ie zege l s , f iscale emblemen en andere vooi 
de historie van de belas t ingzegels belangrijke stukken eers t in 
bruikleen afgestaan aan het museum ter vervanging van de bij het 
bombardement van Rotterdam in 1940 verloren gegane unieke col
l ec t i e . Onmiddellijk is men in de nog n ie t geca ta logiseerde co l 
lec t ie gedoken en gaan sorteren. Toen Preston Pearce gezien had 
wat voor vlees hij in de kuip had, heeft hij zijn co l lec t ie ten ge
schenke gegeven. 

Wat thans in het museum is ten toon ges te ld , kan in elk op
zicht wedijveren met wat voor de oorlog a l s enig op de gehele 
wereld werd beschouwd. Het enige verschil i s , dat Europa nu wat 
minder dan voor 1940 is vertegenwoordigd, maar dat daarentegen 
de Engelse koloniën uitgebreider aanwezig zi jn . 

Het departement van Kunsten en Wetenschappen heeft de Heer 
A Preston Pearce dan ook onderscheiden met een medai l le , die 
wordt uitgereikt aan degene, die zich op wetenschappel i jk of 
op kunstgebied bijzonder heeft onderscheiden. 

De Vakgroep Postzegelhandel deelt ons het volgende mede: 
P . de Vries, H April; 
A. van Amelsfoort, I3 en 14 April; 
Ned.Postz .Vei l ing , 18 - 21 April; 
N.V.Rietdijk 16 April; 
R.Postema, 21 en 25 April; 
R.Boekema, 26 en 27 April; 
K.A.Weeda, 2 en 4 Mei. 

Houtrust ligt m Den Haag, dicht bij Scheveningen, aan de voet 
van de duinrand. 
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Enige ti)d geleden ontvingen wij de brochure van een te Ko
penhagen te houden internationale phi la te l i s t i sche tentoonste l 
l ing van 24 Maart tot 3 April 1951, onder de naam " D a n a t e x " . 
Onder de leden van het erecomité lazen wij de namen van ver
schi l lende vooraanstaande personen van dat land, waarbij de di
recteur-generaal van de P.T«T« Daar het ons bekend was , dat de 
Deense Bond van Postzegelverzamelaarsverenigingen geen in
ternat ionale tentoonstel l ing kon houden wegens gebrek aan me
dewerking van de P.T«T«, hielden wij het bericht , om geen ver
warring te s t ichten voorlopig achter . 

Thans bereikte de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Pos tzegelverzamelaars een schrijven dienaangaande van de F.I.P« 
waarin wordt medegedeeld, dat de bij de F.I.P« aangesloten 
Deense Ph i l a te l i s t en Bond nie ts met bedoelde tentoonstel l ing 
te maken heeft. Tevens bericht de F.ItP« dat zij aan deze ten
toonstel l ing ook geen patronaat heeft verleend« 

Wij kunnen dan ook nie t anders doen, dan adviseren, deelname 
aan deze tentoonste l l ing achterwege te la ten , 

Nederlandsche Ph i l a t e l i s t i sche Verenigmg " O P HOOP VAN 
Z E G E L S " te Haarlem. 

Zoals we reeds in ons vorige nummer hebben vermeld, vierde 
bovengenoemde vereniging haar 40-jarig bestaan en hield zij ter 
gelegenheid daarvan een propaganda-tentoonstell ing van veler
le i postzegelmater iaal harer leden. De tentoonstel l ing werd op 
Vrijdag 30 Maart j . l . officieel geopend door de Voorzitter der ver
eniging in een der grote antieke zalen van het Frans Halsmuseum 
op wier zolders de tentoonstel l ing was ingericht. Na een toe
spraak van de voorzit ter , de Heer P . de Jong, alsmede een korte 
toespraak, vergezeld van gelukwensen namens de Neder landsche 
Bond, gehouden door de secretar is daarvan wegens verhindering 
door z iekte van de voorzitter, werd de tentoonstel l ing bezich
tigd afgewisseld door een versnapering. De tentoonste l l ing had 
niet de bedoeling een wedstrijd te zijn, maar wel om te tonen, 
hoe een ieder in de philatel ie zijn eigen weg zoekt en kan zoe
ken, waat toe grepen uit a l ler lei verzamelingen op keurige wi j 
ze waren ui tges ta ld in vi tr ines en in raampjes langs de muren, 
hetgeen een mooie opzet vormde. Als piece de milieu was een 
inzending opges te ld , daartoe afgestaan door de N.V.Joh .Ensche-
de en Zn., die enig fraai archief materiaal te voorschijn had ge
haald, o.a. foto 's van vorstelijke personen en de daarnaar ge
maakte tekeningen en zegel ontwerpen van z e g e l s . Alleen reeds 
hierom was de tentoonste l l ing een bezoek volkomen waard, om
dat dit materiaal s l ech t s zelden te zien i s . De tentoonstel l ing 
was dan ook niet a l leen een pro[iaganda voor de jubilerende ver
eniging maar ook voor de philatelie« 

50-JARIG BESTAAN VAN DE BERLINER GANZSACHEN-SAMM
LER VEREIN. 

Op 8 April bestond de Berlijnse vereniging van pos t s tukken
verzamelaars 50 jaar . 

Deze nestor van de Europesche poststukken-verenigingen heeft 
zeer veel gedaan om het in teresse in dit verzamelgebied te ver
spre idenen door talri jke publicat ies en tentoonstel l ingen de ken
n is van d e pos ts tukken te verdiepen. 

In normale tijden was er altijd een zeer levendig contac t met 
de Nederlandse verzamelaars en dit begint zeer langzamerhand 
weer te he r s t e l l en . 

Dit contact was altijd van het grootste belang voor beide par
tijen en we kunnen dan ook al leen maar wensen, dat wij hiervan 
zullen blijven profiteren. 

Wij feliciteren de jarige vereniging en haar kranig bestuur van 
harte en hopen, dat de "Ber l iner G.S.V«" nog zeer lang op de 
tradit ionele wijze moge doorgaan in het belang van a l le post
s tukken-verzamelaars in de gehele wereld. 

" S I N T G A B R I E L . 

VOOR HET EERST BV LANDELUKE SAMENKOMST BUEEN 

De op 16 Februari 1949 op
gerichte "Neder l .Verg. van 
Verzamelaars van Pos tzege l s 
met Christelijke motieven - St. 
Gabr ie l " hield op Zaterdag 31 
Maart j . l . te Utrecht jiaar ee r s 
te landelijke bijeenkomst. Toen 
de voorzitter om 3 uut de sa 
menkomst opende, kon hij van 
de 53 over het gehele land 
verspreid wonende leden b i j 
na de helft - waaronder twee 
dames - welkom heten. 

Vanzelfsprekend was het 
noodzakelijk eers t enkele pun
ten van huishoudelijke r e s p . 
organisatorische aard te be
spreken, zoals verkiezing van 
een definitief bestuur, r ech t s 
persoonlijkheid der vereniging, aanslui t ing bij de Bond, t . z . t . 
rondzendingen enz . Uitvoerig werd ook besproken het sedert 2 
maanden in mooie stencildruk verschijnende orgaan " S t . G a b r i e l " 
waarover al le aanwezigen n ie t s dan lof uit ten. Ongetwijfeld zal 
dit tijdschriftje een zeer goed propagandamiddel voor dit soort 
van verzamelen zijn, terwijl het voor de leden van de vereniging 
de grote band zal blijken te z i jn . Belangstel lenden kunnen een 
exemplaar bij de secre tar i s grat is aanvragen. 

De hoofdschotel vormde echter de bezichtiging van de onder
scheiden verzamelingen, die door verschil lende leden van heinde 
en ver waren meegenomen. (Er waren verzamelaars uit het uiter
s te puntje van Limburg, uit de kop van Noord-Holland en de Ach
terhoek enz.) Men heeft e ikaars opzet - uit de aard der zaak, 
s t eeds in blanco albums kunnen bewonderen en becr i t iseren,het-
geen altijd zeer vruchtbaar i s . He laas wordt dit in de meeste 
verenigingen nog veel te weinig gedaan. Bovendien lag ter inza
ge verschil lende nieuwe literatuur op het gebied van rel igieuze 
zege l s , waarvan vooral de "ANHEUSER" - al konden zich ook 
niet allen geheel met de opzet verenigen - en de nieuwe Franse 
Catalogus der zege ls met chr is te l i jke motieven de volle belang
s te l l ing van a l le aanwezigen hadden. 

Geen wonder dan ook, dat de uren omvlogen. Toen de voor
zit ter tegen half zes de bijeenkomst wilde slui ten, kwam er dan 
ook spontaan het voorstel vanuit de vergadering, deze bijeen
komsten - z o maar en igsz ins mogelijk - tweemaal per jaar te hou
den. 

Deze vruchtbare bijeenkomst behoort he laas weer tot het ver
leden. De aanwezigen zullen er met buitengewoon veel genoegen 
aan terugdenken, terwijl de thuisbli jvers het zeker zal spij ten, 
dat zij de tocht naar UTRECHT niet aanvaard hebben. Dit was 
immers geen droge landeli jke bijeenkomst met veel huishoude
lijk gedoe en gepraat, maar een gezell ige bijeenkomst van een 
familiekring, waarvan de verschi l lende leden, ondanks hun ver
schi l lende geaardheid toch ook weer op dezelfde golflengte wa
ren afgestemd door hun gemeenschappeli jke belangstel l ing voor 
de postzegels met re l igieuze - in het bijzonder - " c h r i s t e l i j k e " -
motieven. En dan te weten, dat de meesten der aanwezigen e l 
kaar voor het eers t zagen en toch die middag een werkgroep 
vormden, die opbouwend werk verrichtten v o o r d e " c o n s t r u c t i e v e " 
phi la te l ie . 

Belangstellenden gelieven zich voor de verdere inlichtingen 
te wenden tot de sec re ta r i s , de heer J.W.H, van Gurp, Noordsin
gel 110, Bergen op Zoom. 

K.E.K. 

Philatelisten, wekt nict-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 
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„Uit de oude doos". 
door W B Brocx 

E T E N S W A A R D I G H E D E N 
E N MERKWAARDIGHEDEN. 

Dit keer enige bijzonderheden van de zegels van Frankrijk, 
die niet van algemene bekendheid zijn« 
1. Geldigheidsduur van de oude Franse zegels« 

Alle Franse zege l s van de eers te emissie af, bleven hun gel
digheid voor frankering behouden tot 14 Januari 1914! D u s 6 4 j a a r « 

Gevolg i s , dat men moderne stempels vindt op oude Franse 
z e g e l s . 
II« Het type Grasset . 

Zoals men weet, verscheen in 1900 de serie in de typen Blanc 
Mouchon en Merson,maar al vanaf 1894 trachtte het Hoofdbestuur 
van de Posterijen door middel van het uitschrijven van een wed
strijd onder Kunstenaars , een nieuwe uitgifte te krijgen, ter ver
vanging van het type Handel en Vrede, dat al van 1876 in ge
bruik was« 

Er werd echter n ie t s aangeboden, dat bevredigend werd bevon
den. 

J A V A . 

Java heeft voor zover mij bekend s lechts ééa herinneringstem
pel gehad, t«w« het op 29 April 1943 uitgegevene ter ere van de 
heropening van de P.T«T« Het i s het bekende stempel met radio-
toes te l , telefoon en brievenbus met opgaande zon« In het mid
den s taa t "Pe r inga t an , perboekaan kembali pekerdjaan P«T.T« 
setahoen, lamanja" en onderaan 29 si-gatsoe 2603« 

Ik heb dit stempel gebruikt t e : 
Bandoeng met violet s tempel; 
Malang met rood stempel; 
Djakarta met zwart stempel« 

Er is wel eens beweerd, dat dit stempel ieder jaar opnieuw 
gebezigd werd, doch dan met verandering van kleur« Uit het bo
venstaande meen ik te mogen opmaken, dat de rode kleur gebruikt 
werd in Oost Java , de violet te kleur in Midden Java en de zwar
te kleur in West Java , De in mijn bezit zijnde poststukken hebben 
echt gelopen en dateren inderdaad 29 Apr« 43i terwijl ik dit 
stempel met een andere datum dan de bovengenoemde nog nie t 
ben tegengekomen« 

B A L I « 

Ook Bali schijnt een herdenkingstempel gehad te hebben; ver
moedelijk het enige stempel in de Grote Oost« Het is een rond 
rubberstempel, voorstel lende een groot vliegtuig (jager) met 
vleugels en s t a a n tot buiten de cirkel tredend; boven het v l ieg
tuig 6 Kanji tekens met datum 19.10.1 - 11.30! onder het v l ieg
tuig de woorden "Pe r inga tan menjoembangkan pesawat terbang« 
Kantor pos Singaradja" en tussen linkervleugel en s taa r t 3 Kan
j i tekens en het woord Sjuwa. 

Het stempel werd dus blijkbaar twee maanden gebruikt, van 1 
October 44 tot 30 Nov. Op verschil lende plaatsen in Bali ge
bruikt, veranderde de naam in het stempel dienovereenkomstig 
Een datum wordt bij deze s tempels , evenals bij de andere jap-
penstempels in de Grote Oost, niet gegeven en moet men dik
wijls deze uit de correspondentie halen, waarbij het dan opvalt , 
dat bij briefkaarten ook de inhoud zelden een datum vermeldt. 
Vermoedelijk zal er dus wel een Japanse instructie bes taan heb* 
ben, d ie het opgeven van data verbiedt, om zodoende te verbergen 
hoeveel ti)d de post nodig had om poststukken tot hun eindbe-
stemiping te brengen. Zoals bekend, duurde het vaak twee k drie 
maanden, om correspondentie van Bftlie op Java of Celebeti be
zorgd te krijgen. 

Daarom gaf men in 1896 aan Grasse t de opdracht ter vervaar
diging van een nieuw ontwerp. Dat beviel echter ook niet« En 
ten s lot te besloot men in 1898 de totale emiss ie maar te verde
len« 

Blanc kreeg opdracht de lagere waarden te maken, Mouchon 
de middelste waarden en Merson de hogere waarden« 

Toch werd later in 1904 het type Grasser goed genoeg geoor
deeld voor een der koloniën, het verscheen in Indo-China« 
III« Minéraline (Yvert 188 - a)« 

Dit zegel kwam voor in postzegelboekjes , die een Parij s e 
pharmaceutische fabriek liet maken met aangehechte rec lame
strookjes Mineraline een hygienische poeder. Elk boekje b e 
vatte 10 stuks van de 10 c . groen, type Semeuse, Yvert nr. 15S). 

Toen echter bleek, dat de druk en igsz ins afwijkend was van 
het normale, gingen de verzamelaars er op af. De fabriek hield 
toen op met het verstrekken van hele boekjes, en sloot a l leen 
bij elke bestel l ing een exemplaar in. 

De kleur i s ie ts lichter en matter. Ie ts dergeli jks moet ook 
plaatsgevonden hebben door het " laboratoi re P h e n a " , maar daar 
weet ik de bijzonderheden niet van. (Yvert. 188). 

Vreemd is het, dat , terwijl Kohl opgeeft,dat er 20000 boekjes 
van Minéraline waren, tegen s lechts 12000 van Phena, de note
ring in Yvert voor Minéraline véël hoger is dan voor Phena . 

van STRIELAND 

Afbeelding van dit stempel hierbi j . Ik bezit het van: 
Singaradja met rood stempel d.d. 16.11.44 
Den Pas sa r met violet stempel d.d. onbekend« 

* '̂̂  

HOOFDGROEP 13-
Stempel 13 A. 

Dit stempel komt, zoals we zojuist gezien hebben, t e verval» 
len aangezien het identiek is met Herinneringstempel K« 
Stempel 13 B . • 

Is een Bri ts-Indies veldposts tempel , dat door de Brits In
diërs op Celebes gebruikt werd. Het komt dus alleen op Br.Ind. 
zege ls voor op correspondentie naar het moederland| doch bezi t 
ik een paar enveloppen (maakwerk), waarbij het stempel n a a s t 
de B«I«-zegels ook op de Indonesische zege l s geplaats t werd« 
Stempel 13 C« 

Is het Japanse veldpoststeropel, dat op Sumatia btout w«d. 
Er komt derhalve geen plaatsnaam op vom, t«f«i{] in dfl datumke* 
lom do data met inkt werd ingevuldt 
Stempel 13 D. 

Dir soort steropfls, m»t 7 «iïep»n In de mlddencifkel (hot cli
ché geeft abusievelijk 9 «tfcpen ««n) in oerspronkelijk een seer 
oud noderlanda stempel, dat ultilultend op de kleinere plaateen 
gebruikt werd. In wesen Ie hetaelfde aoort stempel als S Aidoeh 

M INDONiESDSCHE AIFnE«^P>EIIH 
I k KtfctUAW. vie- ^ . . . . 9-b door H. J. H. 

IGEN GEIDyi^ENDE DE iBE£ETTING 
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inplaats van de 3 kruizen s taa t hier in de onderste helft het 
woord "YOBINSKO", dat ik niet thuis kan brengen. Zou hiermee 
bedoeld zijn Yubin Koku (postdienst ) of Yubin Kyoko (postkan
toor)? De plaatsnaam bovenaan geeft aan Sibaulangit (geschre
ven Siborangitu) een plaa ts je dichtbij Medan. 
Het stempel 5 A., dat op Borneo veelvuldig voorkomt, heb ik 

op Sumatra alleen nog van Koeok(een plaats je op de Westkust) 
gezien. 

NIEUWE STEMPELS. 
Ik ben juis t onlangs in het bezit gekomen van enkele diens t 

stukken, zoals belastingaanmaningen, verzoeken om toezending 
van duplicaat , spaarbankboekjes e t c , afkomstig van Benkoelen, 
Sekajoe (Palembang) Tandjong Karang, Pangkal  Pinang en Pa
lembang zelf. Deze stukken schijnen al le via Palembang te lo
pen en worden de daarop aangehechte zegels met een speciaal 
stempel vernietigd. 
Een stempel i s een biffagestempel met 13 strepen tot de ran

den van boven en beneden segmenten.In de bovensector s taa t 
in Katagana Sumatora, terwijl beneden de naam Palembang in 
Katagana met 3 Kanjitekens s taa t . Als zusterstempel van het 
controlestempel van Boekit Tinggi (10 G.) heb ik dit stempel het 
nummer 10 H, gegeven. 
Afbeedling gaat hierb i j . 
Een ander stempel is een ge ^ 

sloten ring, waarvan de boven
en beneden segmenten ledig zijn 
in de bovensector s t aa t Kataga
na alleen Palembang en beneden 
uitsluitend 3 grote Kanji tekens, 
geen afscheid ingss ter tussen 
boven en beneden sector.Afbeel
ding gaat eveneens hierbij . Ik 
heb dit stempel onder nummer 
9 H. geregistreerd. Bij het in 
mijn bezit zijnde exemplaar 
werd de datumbatk niet benut, 
doch s taa t onder het zegel met paars potlood 25/4 .04 . 
Ofschoon deze s tempels ook voor gewone poststukken benut 

werden, blijkt toch wel, dat we hier eigenlijk met een soort con
trolestempel te maken hebben, evenals het te Boekittinggi ge
bruikte stempel 10 G., en zal het dan t .z . t . misschien aanbeve
ling verdienen, indien er nog meer van dit soort s tempels be
kend worden, deze in een aparte rubriek onder te brengen. 
Na de overgave wordt het stempel 10 H. op dit soort d iens t 

stukken tot in Januari 1947 gevoerd. Dan schijnt Palembang ech
ter gebrek aan pos tzegels te hebben en worden inplaats hiervan 
portzegels van fl. 1,— gebruikt. 

9,t N 

9H. 

Balikpapan. 
Ik kwam in het bezit van een nieuw stempel van Balik Papan, 

waarbij in de datumkolom het woord Kantorpost vermeld s t aa t . 
De afstempeling geeft geen datum. Tot dusverre is dit stempel 
alleen aangetroffen op de 1 e t . karbouw, gebruikt op krantenom
s lag . 
Ik heb dit stempel ingedeeld onder No. 1 F (1 F ) . 
Stempel 11 C. 
Het in mijn schema aangegeven stempel moet aangevuld wor

den met de drie DaiNippon t ekens^^^Rin de binnencirkel boven 
de datum. 
Stempel 9 G. 

De drie Kanjitekens rechts beneden in de cirkel , moeteh ver 
vangen worden door de twee Katagana tekens l )7^is Riouw. 
Japans schrift. 
Ten behoeve van die verzamelaars , die i e t s meer van het Ka 

taganaschrife wensen te leren kennen, doe ik bijgaand een drie
tal afbeeldingen, overgenomen uit een MaleisJapans woorden

boekje, die het Japanse alphabet aangeven en aan de hand waar
van men met een klein beetje studie gemakkelijk de op de post
zegels voorkomende plaatsnamen in het Japans leert ontcijferen. 
Doordat op deze copiën door middel van pijltjes i s aangegeven 
hoe de tekens geschreven worden, leert men gemakkelijker ' t 
onderscheid vinden tussen de veel op elkaar gelijkende tekens , 
zoals b.v. sji en t soe , e t c . 
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Bij de behandeling van NoordSumatra heb ik mijn opsommineen 
ie ts anders opgezet, omdat het hier meer de bedoeling i s , orde in 
de kast jes chaos te brengen, hetgeen s lechts mogelijk i s door 
meer de kleurverschillen naar voren te brengen» Hierbij heb ik 
tevens andere afkortingen gebruikt, t.w, r« voor rood, p . voor 
paars , zw. voor zwart, bl . voor blauw, en gr. voor groen« 
D.N. i s A  B ^ 
\ I i s de in kast je (recht) 
CC3 i s gekarteld kas t je 
Ie em. i s eers te emiss ie i s klein zonder 

kast je 3 x 1 1 m.M. 
2e em. i s twede emiss ie i s klein zonder 

kas t je do . 
3e em. i s derde emiss ie i s groter zonder 

kast je 'hVi x 14 m.M. 
hand i s handstempel . 
TT is de T balk opdruk met de 7 Jappen t e 

k en s . 
r ^ i s Tapanoel i vlag (vierkant met bol) 
Het verschil tussen eers te en tweede emissie is behalve een 

minimaal verschil in grootte, ook een verschil in het eers te D.N. 
teken. Het verschil i s echter te gering voor niet spec ia l i s ten om 
er rekening mede te houden. 
De volgorde in de opsomming is evenals bij ZuidSumatra 

s teeds zoveel mogelijk chronologisch gehouden. 

Ik heb thans nog te bespreken de herinneringstempels (en zal 
dan tevens die van Java en de Grote Oost opnemen); de stempels 
der hoofdgroep 13 en enige nieuwe s tempels , die ik s inds het 
schrijven der vorige art ikelen gevonden heb. Daarna zal ik nog 
wat uitvoeriger ingaan op de "init iaalopdrukken van ZuidSuma
om dan tot Java en de Grote Oost overtegaan. 
Ilerinneringstempels. 
Verschil lende data betrekking hebbende op de oorlog en de 

bezett ing van Sumatra moesten door middel van een speciaal 
poststempel vereeuwigd worden. Java en de Grote Oost gaven 
al leenstempels ter ere van de opening van het Postverkeer en 
van het vliegverkeer'. 
Op Sumatra werd dit soort s tempels gedurende een gehele week 

gebruikt en wijst de veranderde datum in hetzelfde stempel , op 
een klokstempel. Alleen Padang maakte het zich in 194'4 gemak
kelijk door in het stempel zelf de geldigheidsduur van de hele 
week aan te geven; daar lezen we dus : 19.3.2127 d.w.z. van 21 
Maart 1944 tot 27 Maart (zie stempel G), 

Ik houd mij hierbij zoveel mogelijk aan het D.N., ofschoon 
door enkele toevoegingen de volgorde verandert . Voor zover de 
ze stempels niet in het D.N.A, voorkomen, geef ik hierbij een af
beelding. 
STEMPEL A. 17.12.8 i s 8Dec . l 9 42 .He r d enk i ng l j aaroor log . 
Rond rubberstempel met de kaart van OostAzie. 
Ik bezit dit stempel gebruikt t e : 

Brastagi met zwart violet stempel 8.12.42 9.12.42 en paars stem
pel 14.12.42. 
Medan met violet stempel 8.12.42 10.12.42 en 12.12.42 
Pematangsiantar met violet stempel 14.12.42 
Rantauprapat met violet stempel 11.12.42 
STEMPEL B. 17.12.8 i s 8 Dec.1942. Herdenking 1 jr. oorlog. 
Rond dubbelr ingstempel , in bovensector SoengeihPoenoeh in 

Kataganame t3 Kanji tekens, onder vijf en vier Kanj i tekens , in 
datumbalk 2 Kanji tekens met 17.12.8, boven en beneden segmen
ten ledig. 
Ik bezit dit stempel gebruikt: 

Padang met gewoon stempel 8.12.42. 
SoengelhPoenoeh met zwart stempel 8 Dec. 42 
Sawahloento 
PadangPandlang " " "* " " " 
Vermoedelijk werd dit stempel dus in geheel S,W,K. gebruikt. 

Afbeelding hierbi j . 

STEMPEL C. Herdenking 1 jaar bezett ing van Sumatra 13.3 .1943. 
Rond rubberstempel, met kaart van Sumatra, drie palmen en j a p . 
vlag. 
Ik bezit dit stempel gebruikt t e : 

Medan met violets tempel 13.3.43; 14.3.43; 15.3.43. 
Tebingtinggl met zwart stempel 14.3.43. 
Moet verder nog gebruikt voorkomen t e : 

Pamatangslantar met roodstempeJ. 
PadangSidempoean. met violetstempel. 
STEMPEL D. 18.12.8 Herdenking 2 jaar oorlog. 
Rond rubberstempel met kaart van Indonesië , met vl iegtuigen. 
Gebruikt te Medan met violetstempel 6.12.43; 8.12.43 

" Teblingting met " 10.12.43. 
De datum van 6 Dec. doet hier eigenaardig aan, waar in a l le 

andere stempels a l s oorlogsdatum 8 Dec . aangenomen wordt. 
Moet verder nog gebruikt worden t e : 

Pamatangslantar met roodstempel. 
STEMPEL E. 18.12.8 i s 8 Dec. ' 4 3 . Herd. 2 jaar oorlog. 
Rond rubberstempel met de Samurai emblemen. 
Het door H.& B. in D.N.A. op blz. 169 a l s supplet ie aangegeven 
herinneringscempel, uitgevoerd te Benkoelen in Rode kleur. Ik be
zit dit stempel in paars gebruikt te Djambi op 16 Maart ' 44 , met 
censuurstempel Palembang. 
Afbeelding hierbi j . 

BRIEFKAART 

] 
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STEMPEL F . 19.3.27 is 27Maar t ' 44 . Herinnering2 jr. beze t t ing . 
Rond rubberstempel met strand en twee palmen. 

In mijn bezit gebruikt t e : 
Medan met violet-stempel 22.3.44; 27.3 .44, 
Tandjong Balei " " 27.3.44. 
Pematangsiantar " oranje-siempel 22.3.44. 
STEMPEL G. 19.3.21.-27 is 21 tot 27 Maar t '44 . Herdenking 2 

jaar bezet t ing. 
Rond rubberstempe] met vulkaan en op voorgrond karbouw. 

Ik bezi i dit stempel gebruikt t e : 
Padang met violet-s tempel . 
STEMPEL H. 19.10.6. i s ó O c t . ' 4 4 . Propaganda voor Indonesia 

Merdeka. 
Het door H. & B. op blz. 170 in D.N.A. aangegeven stempel ,waar
bij de volgende beschrijving s t aa t . De Kantakanacekens geven 
Boekit Tinggi a l s plaats van oorsprong aan. De overige Lati jn
se let ters konden wij niet duidelijk lezen . Uitgevoerd in rode 
kleur. 

Ik bezit dit stempel nie t . 
STEMPEL I. 8.12.44 is 19.12.8. Herinnering 3 jr. oorlog. 
Rond rubberstempel met bergen op de achtergrond, s awah ' s en 
een soldaat met het geweer aan de voet op de voorgrond. 

Ik bezit dit stempel gebruikt te : 
IWedan met violet-stempel 8.12.44 en 9.12.44. 
Pematangsiantar met rood stempel 10.12.44. 

STEMPEL K. 19.12.8 is 8 D e c . ' 4 4 . Herdenking 3 jr. oorlog. 
Het door H. & B. op blz. 170 vermelde ronde rubberstempel, met 
in binnencirkel rechts Indonesische vlag, rech ts J a p a n s e vlag en 
in het midden onder de opgaande zon een helm boven de ei lan
den Sumatra en J a v a . 

Dit stempel heb ik gebruikt t e : 
Padang met zwart siempel 8 Dec . ' 44 . 
nenkoelen " roodpaars " " 
Palembang " paars " " " 
Tandjong-Padang(Bi] l i ton) met zwart s tempel . 

Dit stempel blijkt identiek te zijn met het in mijn schema aan
gegeven doch nie t thuis te brengen stempel 13 A, (Dit stempel 
13 A, dient dus uit mijn l i jst geschrapt te worden). 
STEMPEL L . 20. 3.13 is 13 Maar t '45 . Herinnering aan 4 jaar 

bezet t ing. 
Rond rubberstempel. Onder de Indonesische vlag aanstormende 
Japanse troepen. 

Die stempel heb ik gebruikt te : 
Medan met violet-stempel 13.3.45; 27 .3 .45 . 
Tandjongbalei " violet-stempel 23.3.45 en rood stempel 
Pematangsiantar " rood-stempel 22.3.45 13 .3 .45 . 

Blijkbaar heeft dit stempel dus 14 dagen dienst gedaan. 

genschap(pen) te lkens klopt (kloppen) met wat men met behul 
van een vergrootglas op het zege l , dat men onderhanden heeft 
z ie t . Denkt men, dat het zegel juis t "gede te rmineerd" i s , da 
kan men een en ander controleren met behulpvan de l i js t , die he 
tweede deel van dit verhaal omvat. 

Vooraf echter enkele korte aanduidingen van de nodige "vak 
termen, die in de tabellen gebruikt worden. Ik geloof, dat men 
verstandig doet, wanneer men voor dat men naar deze tabel len 
gaat kijken, eers t met de zegel in de ene en een loupe in de an
dere hand, probeert de dingen waar het op aankomt, te vinden. 
Is men daarin ges laagd, wel, dan zal de res t niet veel moeilijk
heden meer opleveren. 

De " b e e l d e n a a r " s te l t , zoa l s reeds gezegd, Georges Washing
ton voor. Hij i s gekleed in een toga, waarvan s lechts de boven-
rand in het medaillon z ichtbaar is» Voor ons doel zijn die boven-
rand en de knoop, die U met het blote oog a l s een cirkel t je on
geveer halverwege die bovenrand z ie t , zeer belangrijk. En ver
der de rand van het ovaal, dat a l s l i js t om de beeldenaar dienst 
doet. Wanneer U Uw zegel , na het type gevonden te hebben, nog 
verder wilt indelen, dan heeft U nog kennis nodig van de drie 
volgende drukmethoden: plaatdnik, rotatiedruk en offsetdruk.Over 
de offsetdruk wil ik in het kort nog even dit zeggen: Bij beschou
wing onder de loupe lijkt offset op een nogal fijne pentekening; 
een andere drukmethode doet meer denken aan een min of meer 
grove potlood- of kri j t tekening. 

En nu dan de eers te tabel , ter bepaling van het type. Na mij 
in de type-aanduiding van Scott verdiept te hebben, heb ik een 
en ander volgens hetzelfde systeem ingericht, waarnaar men een 
plant kan determineren. 

1. Kijk naar het inschrift in de bovenrand van Uw zegel , luiden
de: " U . S . P o s t a g e " . Zie t U geen verbindingsstreepje tussen 
de let ters P en O in het woord " P o s t a g e " ? Dan behoort Uw 
zegel tot type IV. 

2. Ziet U wel een verbindingsstreepje tussen de P en O? Lees 
dan verder onder 3 . 

3 . Is de bovenrand van de toga vaag, terwijl de uiteinden van de 
(schuin naar rechts boven lopende) "schaduwstfeepjes in de to
ga dun zijn en loopt het vijfde schaduwlijntje niet zo ver door 
a l s de overige? Dan behoort Uw zegel tot type I. 

4 . Passen de onder 3 opgesomde eigenschappen niet op het ze 
geltje dat U in de hand houdt? Kijk dan verder onder 5. 

5. Lopen al le schaduwst reepjes in de toga (dus ook het vijfde 
van links) geheel door tot aan de rand, zijn zij " v e t " gedrukt, 
terwijl ook de bovenrand van de toga een zware lijn i s? Is 
ook de lijn tussen de lippen van de beeldenaar dik? Het ze
gel wordt dan ingedeeld in type II . 

6 . Is ook het ges te lde in punt vijf niet van toepass ing? Dan heeft 
U te maken met type III, mits : a) het vijfde schaduwstreepje 
van links niet zo lang is a l s de andere, dus net zo kort a l s in 
type I; b) het middelste van de vijf schaduwstreepjes in de 
de knoop van de toga niet een van boven naar beneden doorlo
pende lijn i s , maar bes taa t uit een kort s treepje, daaronder 
weer een verticaal s t reepje , a ldus : 

Ik veronderstel , dat U aan de hand van het bovenstaande, zon
der het raadplegen van de in Scott voorkomende schetsmat ige 
tekeningen, elk 3 cents zegel van de onderhavige soort kunt in
delen . Maar er zijn nog verdere indelingen mogelijk. Bij de wet 
van 3 October 1917, die in werking trad met ingang van 2 Novem
ber 1917, werd in de Verenigde Staten een intercommunaal post-
tarief van drie dollarc'ents ingevoerd, hetwelk thans nog geldig 
i s . Bestonden de z e g e l s , toen dit feit zich voordeed, reeds acht 
jaar, na invoering van dat tarief over het gehele land bestond er 
vanzelfsprekend een grote behoefte aan. En nu is het grappige, 
dat men met behulp van ondervolgende s taa t van ieder zegelkan 
nagaan, wanneer het uitgegeven i s . Gedeelteli jk doordat men ex» 
perimenteerde met drukmethodes en perforatiesystemen, gedeel
telijk door het invoeren van de boven onderscheiden vier typen, 
is deze datering mogelijk. Ik mag U toewensen, dat U bij Uw 
snuffelkarwei even veel plezier zult beleven a l s ik gehad heb 
bij mijn uitzoekerij en bij het schrijven van dit ar t ikel t je . 

EN SNUFFELKARWEITJE IN 3-CENTS U.S.A. 
YVERTNo. 1 6 9 e n 201 , 

door J . G . F . C h a r i s i u s . 

Niet iedere Amerika-verzamelaar heeft de gelegenheid bij het 
bestuderen van zijn zegels de spec ia le Scot t .U.S.A.catalogus 
te raadplegen. 

Om het ook degenen die niet over voldoen
de vaardihgeid in het lezen van Engels be
schikken gemakkelijk te maken, heb ik de in 
die catalogus voorkomende onderscheidin
gen van de in het opschrift bedoelde zege l s 
naar eigen inzicht bewerkt. 

Onze paars-blauwe 3-cents vriendjes, met 
de afbeelding van George Washington, zijn 
in vier soorten in te delen, die ik, overeen
komstig de Scott-catal ogus met romeinse c i j 
fers aanduid. 

Om van ieder zegel te kunnen nagaan tot 
welk soort het behoort, behoeft men s lech ts 
na Ie gaan, of de hieronder opgesomde e i -
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Type: I 

Bovenkant van de toga is dun 
gedrukt, evenals de schaduwlij
nen, waarvan de vijfde niet ge
heel tot de bovenrand doorloopt. 
De lijn tussen de lippen is dun. 
Plaat en rotatiedruk. 

Perforatie 12 Watermerk: letters 
L'.S.P.S. in dubbele lijnen, don
kerviolet. 
violet 
l ichtviolet. 

l ' i tgifte: 
24121908. 

()n>;eperfüreerd: 
VCaterrrerk: letters U.S.P.S. in 
Jubbele lijnen. 
donkerviolet. 
violet. 

Uitgifte: 
331909. 

Perforatie 12. 
Blauwachtig papier. 
donkerviolet. 

Uitgifte: 
1621909 

Perforatie 12. 
U'atermerk: letters U.S.P.S. en
kell i jnig. 
donkerviolet. 
violet . 
l i la . 

Uitgifte: 
1611911. 

Perforatie 12 veri. 
Watermerk: letter^ I ' .S .P .? . en

kelli jnig. 
donkerviolet. 

Uitgifte: •: 
2411911 

Perforatie 10. 
Watermerk: letters U.S.P.S. en
kell i jnig. 
donkerviolet. 
violet . 
roodachtig violet. 

Uitgifte: 
1891914. 

Type: lI 

Bovenkant van de toga is vet ge
drukt .evenals de schaduwlijnen , 
waarvan de vijfde even lang is 
a ls alle andere. De lijn tus

sen de lippen is vetgedrukt. 
Plaat en rotatiedruk. 

Ongeperforeerd. 

donkerviolet. 
violet. 

Uitgifte: 
13101917. , 

Perforatie 10 ver t icaal . 

violet. 
dofviolet. 
grijsviolei, 
19'^ a 2U mm. breed, 22 ' ' mm. 
hoog. 
plaatdruk. 

Uiigiffe: 
2371917. 

Perforatie 10 ver t icaal . 
Geen watcimerk. 
donkervii)' u 
violet, 
19' a 20 mm. breed. 22 ' / mm. 
hoog. 
plaaidfut. 
Uitgifte: 
23M917 

Perf(r,3ite 11 x 10. 
Geen lAaiernerk. 

\ lolei. . 
grijsviolet. 
IQ' , 'a 20 mm. breed, 22 mm.hoog. 
rotatiedruk. 
( ' i igii te; 
1461919. 

Type: III 

Bovenkant van de toga is vetge
drukt. De vijfde schaduwlijn 
loopt niet geheel tot de boven
rand door evenals bij type I. 
Middelste schaduwlijn in de 
knoop bestaat uit 2 vertikale 
streepjes ,waartussen een s t ip je , 
al les in eikaars verlengde. De 
rand van het ovaal, dat a ls l i jst 
om de beeldenaar dienst doet. 
loopt ononderbroken door. 
Alleen offsetdruk. 

Perforatie 11 . 
Geen watermerk. 

donkerviolet. 
violet. 
l ichtviolet. 

Uitgifte: 
2231918 

TYPEI 
(vervolg) 

Perforatie 10 vert . 
Watermerk: le t ters U.S.P .S . en
kell i jnig. 
donkerviolet. 
violet. 

Uitgifte: 
18121914 

Perforatie 10 vert . 
donkerviolet. 
violet. 
roodviolet. 
18' / a 19 mm. breed. 23 mm.hoog 
rotatiedruk. 
Uitgifte: 
221916. 

Perforatie 10, 
Geen watermerk. 
donkerviolet. 
violet. 
plaatdruk. 
Uitgifte: 
11111916 

Type: I v . 

Schaduwlijnen in de toga zijn 
allen even lang. De tweede en 
vierde schaduwlijn in de knoop 
zijn in het midden ..ebroken. De 
derde loopt ononderbraken dcor 
en heeft in het midden een S14
je , waardoor zij plaatseli jk dik 
ker i s . De P en O van POSTA
GE zitten a ls een Siamese twee
ling aan elkaar . De rand van het 
ovaal, dat a ls l i jst om de beel
denaar dienst doet, wordt onder
broken. 
Alleen offsetdruk. 

Perforatie 11 
Geen watermerk. 

donkerpurper, 
purper. 
lichtpurper, 
violet . 
Uitgifte: 
2231918. 

Ongeperforeerd. 

violet. 

Uitgifte: 
5101918. 
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WILHELM DACHAUER 
1881  1951 

Bij de vermelding van de verschijning op 7 April j . 1 . in Oos
tenrijk van een postzegel ter herdenking van de musicus Joseph 
Lanner in ons Aprilnummer van dit jaar, konden wij nog juist 
melding maken dat de ontwerper van dit zegel , prof. Wilhelm Da
chauer, kon voor het verschijnen van deze zegel was overleden. 
Wel een verl ies dit verscheiden voor Oostenrijk in het algemeen 
en voor Je Postdienst van dat land in het bijzonder betekent, zal 
vele Philatel is ten duidelijk worden wanneer zij in hun album de 
Oostenrijkse posizegels vande l aa t s t e kwart eeuw eens aandach
tig beschouwen en de daarop vermelde namen van de ontwerpers 
(welke a ls regel onder het zegelbeeld vermeld staan) lezen. Dan 
zullen zij tevens bemerken, dat de mooiste Oostenrijkse postze
gels de naam van Dachauer a ls ontwerper vermelden, wiens t e 
keningen uitmunten door eenvoud, zuivere verdeling en voornaam
heid van het ornament, terwijl de portretiekeningen getuigen niet 
alleen van een knappe weergave van de uitgebeelde persoon, 
maar tevens van een psychologische kijk op deze . Zo is het b.v. 
als of bij de afbeelding van de walzenkoning Strausz Jr . de mu
ziek uit diens ogen s t raal t . 
Een vruchtbaar leven, tot het laa ts t gevuld met de spanning 

van deze minitieuze kunst, kwam ten einde; een pionier op hei 
gebied van de verheffing van de postzegel tot een klein kunst
werk, ging heen. Het was geen heengaan van een pionier die zijn 
strijd reeds had uitgestreden en het gewonnen terrein maar aan 
opvolgers overliet, maar op zijn bijna 70jarige leeftijd welke 
hij bereikte stond hij nog op het hoogtepunt van zijn kunst en 
nog s t eeds geuuigden zijn ontwerpen van een nog hoger gaan. Te 
midden van de vele goede tekenaars welk» Oostenrijk bezit stond 
hij als een fonkelend juweel wiens werk zijn schittering uit
s t raa lde . 
Op 5 April 1881 werd Wilhelm Dachauer te Ried in de Innpro

vincie geboren. Op 18jarige leeftijd trok hij naar de akademie 
voor beeldende kunst te Wenen, welke Akademie hij later als pro
fessor nog vele jaren zou dienen . Reeds in zijn studiejaren 
oogstte zijn werk veel bijval en verwierf hij menige onderschei
ding. Toen de eers te wereldoorlog uitbrak riep het vaderland ook 
hem op tot vervulling van zijn militaire plichten. Aanvankelijk 
deed hij dit a ls hospi taalsoldaat , maar gezien zijn kundig werk 
a ls schilder werd hij in Mei 1917 a ls z .g . oorlogsschilder aan
ges te ld . 
Na de oorlog zette hij zijn arbeid a l s kunstenaar voort en was 

zijn werk van dien aard, dat hij in 1928 a ls professor aan ge
noemde akademie werd aanges te ld . Tot op de dag van zijn pen
sionering in 1944 bleef hij de akademie dienen. 

Reeds voor zijn optreden als professor had Dachauer zozeer 
de aandacht op zich gevestigd, dat in 1921, toen de nieuwe re
publiek Oostenrijk met eigen pos tzegels moest komen, het de 
zegels waren naar ontwerpen van deze kunstenaar . Deze eerste 
zegels geuuigen nog van een strakke akademische ornameniatie 
en s iy lenng zowel wat de Strafport a ls de krantenzegels betreft. 

^ "M^ *^# 'r^téim^^^if^^Lt^^^':^ 

Ook de daarop volgende serie zegels voor gewone frankering| 
vertonen een zelfde s i i j l . Vooral de door Dachauer gemaak 
ontwerpen welke door prof. Ferdinand Schirnböck a ls zegel wd 
den gestoken trekken reeds bijzonder de aandacht , doordat 
fijnheid van de tekening hierbij beter tot haar recht kwam dd 
zulks bij boekdruk het geval was . 

Dachauer heeft zijn naam als ontwerper van postzegels ge 
maakt en al lengs verschijnen nu meer zegels naar ontwerpen va^ 
zijn hand. De eers te specifieke luchtpostzegels , de z .g . Wilhelii 
Kretzzegels van 1922, zulks ter vervanging van de tijdelijkJ 
oude zegels met opdruk van het woord Flugpost en de betreffenl 
de waardeaanduiding, werden ook naar ontwerpen van deze kunsl 
tenaar door prof. Schirnb'óck gestoken en in koperdruk vervaarl 
digd, waardoor de tekeningen prachtig tot hun recht komen| 

In 1926 blijkt Dachauer zich 
ook op dit terrein verder te heb
ben ontwikkeld en zien we, naar 
ontwerpen van zijn hand, de zo 
bij uitstek geroemde Nibelungen
zege l s verschijnen, die de naam 
van Dachauer ook ver buiten de 
landsgrenzen bekend maakie. De 
zegels trokken dermate de aan
dacht , dat de zegel van 8 gros
chen dezer serie a ls de mooiste 
postzegel van de gehele wereld 
te Philadelphia de Thomsonme
dai l le verwierf. 
Eerst in 1934 verschijnt een volgend zegel naar een tekening 

van Dachauer, Het is de 10 shill ing met portret van de Bonds
kansel ier Dollfusz, waarbij de ach
tergrond wordt gevormd door de na
t ionale vlag, een o.i. ie ts minder 
geslaagd zegel , maar dat toch reeds 
de richting aangeeft waarin later de 
zo fraaie portretzegels van diverse 
personen zullen verschijnen. 
Het volgend jaar (1935) verschijnt ^Mj^ ■*?■ f' ^äSttk 

naar zijn ontwerpen een serie van 
6 postzegels met afbeeldingen van 
beroemde veldheren, welke door 
een vrijere uitvoering van de teke
ning een uitstekende indruk maken. 
Het daarop volgend jaar (1936) 

verschijnt andermaal een serie van 
6 z .g , portretzegels naar tekeningen 
van Dachauer, waarbij de tekening iets strakker is gehouden en 
waarbij de opschriften o,i. te veel ruimte in beslag nemen, het
geen afbreuk aan de portretten doel , welke al le afbeeldingen 
zijn van uitvinders, 
In 1937 verschijnt een serie postzegels van niet minder dan 

9 zege l s , alle naar ontwerpen van Dachauer, Het is de z,g.artsen 
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er ie , welke de portretten beter doet uitkomen dan in de vorige 
erie het geval was en de tekst minder hinderlijk is aangebracht . 

Ongeveer tegelijkertijd verschenen 2 postzegels in gelijke 
tekening van de zelfde kunstenaar, welke zegels bestemd waren 
om kaarten en brieven met gelukwensen te frankeren, meer spe
t i a a l ook voor geboorteaankondi
gingen, die met deze zegels van 
een toepassel i jke frankering kon
den worden voorzien. Hoewel ge
heel afwijkend van de traditionele 
zege l s , zowel wat doel als teke
ning betreft, lieten deze zegels niet 
na ook in het buitenland bijzonder 
de aandacht te trekken en was er 
dan ook grote vraag naar deze ze 
ge l s . Opgemerkt wordt dat deze ze 
gels het eers t werden uitgegeven 
aan het loket van de Dag van de 
Postzegel op 13 December 1937. 
Als het Duitse regiem bezit van Oostenrijk neemt zien we 

■voor de postzegels geen tekeningen meer van Dachauer en het 
zal zelfs tot 1948 duren aleer wij weer een postzegel naar zijn 
ontwerp te zien krijgen. Wel een bijzonder gelukkige aanlei 
ding was daartoe, n.1. het feit, dat op de postzegel zou worden 
herdacht dat het Kerstl ied 
"St i l l e nacht, heilige nach t " 
130 jaar geleden voor het 
eers t in het openbaar werd 
gezongen en daarmede een 
zegetocht over de ganse we
reld begon. Het moet voor 
Dachauer na zo'n lange tijd 
van zwijgen wel een bijzon
der aantrekkelijke en bijna 
bovenaardse opdracht zijn 
geweest om voor dit feit een 
herdenkingszegel te ontwer
pen, want hieruit moest, evenals uit het l ied, de vredesgedachte 
opstijgen waarnaar in deze naoorlogse jaren zulk een brandend 
verlangen was , Dachauer schiep een eenvoudig zegel met de por
tretten van de maker van het lied en de toondichter daarvan. Een 
enkele ster , zoals deze de weg wees naar Betlehem, dient a ls 
verdere versiering, daarbij in eenvoud zich aansluitend bij dit 
wondere lied. 
Eenmaal weer het postzegel ontwerpen ter hand genomen heb

bende volgen weer een aantal zegels naar zijn ontwerpen, waar
van speciaal de portretzegels uitmunten door fijnheid van teke
ning en goede opzet. Het zijn zegels met portretten van Johan 
Strausz Jr . en Strausz Sr., Millocker, Daffinger, \ nd reas Hofer, 
Madersperger en ten laa ts te reeds in de aanvang genoemde zegel 
met portret van musicus Lanner, welke zegels alle getuigen van 
de grote kunst in de kleine voorwerpen welke wij onze zegel t jes 
noemen. 
Behalve deze portretzegels verschenen nog enige andere ze

gels naar tekeningen van Dachauer, welke zegels zeker niet min
der fraai zijn. Zo zagen in 1949 nog het licht een z.g. Esperanto
zegel , en een zegel ter gelegenheid van de Dag van de Pos tze 
ge l . 
Een fraaie serie van 4 postzegels werd naar zijn ontwerpen 

vervaardigd ten bate van hen die uit gevangenkampen weer naar 

het vaderland terugkeerden. Dit is de z .g . Wapenserie , 

tf«^''* 

ï»>ii!?asiiiii? 
Maar wel een zeer fraai st<ialije van zijn kunnen gaf Hachau 

er in zijn 3 ontwerpen voor de zegels ter herdenking van het 75
jarig bestaan \ an de L',P,U,, welke wel zeer sterk afweken van 

file:///ndreas
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veie andere z e g e l s te dezer gelegenheid in diverse landen uitge
geven en zeker onder deze zegels tot de fraaiste kunnen worden 
gerekend« 

"Van de doden n ie t s dan g o e d s " is het bekende gezegde« Welnu 
het zal ten opzichte van deze kunstenaar niet moeilijk val len, 
hieraan te voldoen. 

NORENBURG« 

NOG EENS DE 

MENWEÏ-ZEGELS. 

Naar aanle id ing van de mededelingen van de heer L«H« de Wil
de over bovenstaand onderwerp in het Maandblad van verleden 
jaar op bladzijde 204, nog de volgende opmerkingen: 

Niet a l leen de "Spec i a l e Ka ta logus" , maar ook de " L e i d d r a a d " 
gaf de door de heer ds Wilde gesignaleerde foutieve verklaring 
in zake het gebruik der z.g« "Armenwet -zege l s " . Het i s mogelijk 
dat de Sp«Kat« z 'n gegevens heeft geput uit de Leiddraad, maar 
boe kwam de 1 a a t s t e tot deze mening? Ik meen de oorzaak te moe
ten zoeken in de l a a t s t e alinea van Artikel 1 van het Koninklijk 
Besluit van 22 J a n . 1913, hetwelk het gebruik der "Armenwet" -
zegels vaststel t« Deze alinea luidt: 
" De pos tzege ls kunnen door een daartoe strekkend teken ook 

worden bestemd om uits lui tend te worden gebezigd voor een be
paalde tak van. openbare dienst"« 
Lees t men echter nauwkeurig het hierop volgende Artikel 2, dan 

blijkt, dat de bedoeling i s , zoals door de heer de Wilde is ui teen
gezet« De betreffende passage van Art« 2 luidt: 
"In ene gemeente, waar geen armenraad en geen regis ter van in

lichtingen bes t aa t , worden door ene burgerlijke ins te l l ing van 
weldadigheid, en , bij gebreke daarvan, door Burgemeesters en 

en Wethouders, desgevraagd, aan het bestuur van een ander 
inste l l ing van weldadigheid de in het eers te lid bedoelde in 
lichtingen verstrekt betreffende door die burgerlijke instel l in 
of door Burgemeester en Wethouder ondersteunde armen '« 
De schrijver in het Ned.Tijdschrift voor Pos tzege lkunde , jaa 

gang 30 (1931) waaraan het voorstaande is ontleend, gaat da 
verder: 
"Ui ts lu i tend voor de frankering van die stukken zullen in d 
waarden 1, IM, 2, 2/^, 3, 5 en 10 cent postzegels in omloop wor 
den gebracht, voorzien van de opdruk "Armenwet" . De zegels 
zijn niet verkrijgbaar aan de kantoren der posteri jen, doch worden 
door de zorg van het Departement van Binnenlandsche Zaken ver
strekt aan de instel l ingen en co l leges , bij de uitvoering van ge
noemd wetsart ikel betrokken« 

Op de omslagen der door middel van deze zegels te frankeren 
stukken, moet door de afzender ene te ondertekenen verklaring 
(c«q« met vermelding van quali tei t ) worden ges te ld , dat de inhoud 
art« 12 Armenwet betreft« 

Het i s de taak der ambtenaren op het richtig gebruik der be
doelde zegels toe te zien« Een niet of niet voldoende gewaar
merkt stuk, door middel van deze zegels gefrankeerd, behoort, 
onder mededeling van reden, aan de afzender te worden terug ge
geven, of, zo dit n ie t mogelijk i s , met port be las t te worden door
gezonden"« 

Merkwaardig i s , dat de schrijver van het bovenstaande - hoogst 
waarschijnlijk de Hoofdredacteur J«B,Robert - de bedoeling van 
de wetsbepalingen niet geheel doorzag, van " D i e n s t z e g e l s " sprak 
en pas een maand later (op bladzijde 53 van dezelfde jaargang) 
zijn vergiss ing inzag en op zijn bewering terug kwam, dat deze 
zegels " D i e n s t z e g e l s " zouden z i jn . Hij sprak dit nu zeer nadruk
kelijk tegen en zegt zelfs dat " D I E N S T Z E G E L S " VOLSTREKT 
NIET in de bedoeling liggen van het K«B, van 22 Jan . 1 9 1 3 " . 

Hij zegt, dat de "Armenwe tzege l s " gewone frankeerzegels 
zijn, op verzoek afgeleverd met aanduiding van enig gewenst con
trole-merk. 

Ik ben het hier geheel mede eens en wijs er nog op, da t de 
" L e i d d r a a d " ook niet van " D i e n s t z e g e l s " bij deze uitgifte 
spreekt« Het lijkt mij juis ter , dat de Sp.Kat . deze toevoeging in 
het vervolg laat vallen« 

F«H.M.POST« 

ONZE ROLTANDING ZEGELS« 

Een van de opvallende verschijningen in de zegeluitgiften van 
ons land, is die van de zege l s met z«g« rol-tandin^-perforatie« Zij 
deden hun intrede in de tweede helft van 1925« De eers te afbeel
ding in ons "Maandblad" vinden wij op pag« 178 van genoemd 
jaar« Deze afwijkende perforatie werd ingevoerd ten behoeve van 
machines , die de daarin, in rollen van 500 en 1000 s tuks , aange
brachte zegels machinaal op de brieven konden bevestigen« Voor de 
postzegel-automaten werden dezelfde soort rollen reeds vanaf 
1916 gebruikt« De eers te tijd werden de rollen vervaardigd uit 
aan elkaar geplakte stroken zege l s , afkomstig van de gewone 
koerserende zegels in tanding 125/7. waarbij de randstukken a l s 
verbindingsstroken dienst deden. Maar de papierverbinding der 
zege l s , die na de perforatie overbleef, bleek te zwak te zijn voor 
de trekkracht der machines . Hierdoor braken de rollen in de ma
chines af, met al le vervelende gevolgen van d ien . Door enige 
pennen uit de perforeermachine weg te nemen *) , verkreeg men 
bredere en daardoor s terkere verbindingfstroken, tussen de ze
gels en zo ontstonden s t eeds trachtende de verbinding der ze 
gels te verbeteren, de twee-zi jdige, vier-zijdige en hoek-tanding. 
Dit ging zo door tot 1934, toen uit proefnemingen bleek, dat ze
ge l s in canding 13/^ genoeg trekvastheid voor de machines beza-
*) Lezer , weet ge , dat een dergeli jke machine vroeger officieel 
een "doors lagwerk tu ig" werd genoemd? 
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n. Feiteli jk i s dus deze ook een rol-tanding, die toevallig 
or al le zegels van het gangbare formaat bruikbaar w a s . 
Nu is het zeker merkwaardig, dat verschil lende catalogi de 

ege l s , voorzien van de eers te drie gebruikte rol-tandingen, niet 
angeven a ls zegels met afwijkende tanding en indelen bij de 
ormaal getande zege l s van dezelfde soort, maar er een geheel 
parte rubriek voor maken. Tot deze "versch i l l ende c a t a l o g i " 
ehoort ook onze "Speciaa l C a t a l o g u s " . Ik acht deze indeling 
iet ju is t . Er zijn meer uitgiften met verschil lende tandingen,die 
chter zeer terecht a ls bijzonderheid bij de betreffende zegel-uit-
ifte zelf vermeld worden. 

Zo doet b.v.deSp.C.ook met de lijn-tanding der uitgifte 1899, 
erwijl, op een enkele uitzondering na, de datum der uitgifte, ge-
ijk bij de rol-tanding, precies bekend w a s , Wanneer iemand de 
eth-zegels van Nederland gaat spec ia l i seren , zal hij de i n . 

•g. rol-tanding uitgegeven Veth-zegels daarin moeten betrekken. 
iemand zal dit willen ontkennen. Algemeen werd en wordt de 

tanding als iets bijkomstigs aangez ien , (ze werd vroeger zelfs 
niet a l s "of f ic iee l" beschouwd, daar werd aangenomen, dat de 
Fa . Enschede geen bindende voorschriften met betrekking cot de 
perforatie ontving). 

Bij plaatsing in een aparte rubriek wordt zij echter gelijk ge
steld met een " u i t g i f t e " . En dat i s zij toch zeker n ie t . Het wa
re daarom te wensen, dat onze Speciale ca ta logus , gelijk verschil
lende grote buitenlandse catalogi dit reeds doen, de rol-tanding 
uitsluitend a l s een, van de gewone tanding afwijkende beschouw
de. 

Een zeer in teressante variat ie bij de rol-tanding i s : het zegel 
met Firma-perforatie. Zij werd toegepast door firma's met een 
omvangrijke correspondentie ten behoeve van de controle op het 
verbruik der frankeerzegels. Daarvoor beschikte zo'n firma over 
een eigen perforatie-beeld, goedgekeurd door de P . T . T . De eer
dergenoemde postzegelplak-machines ponsten automatisch de z.g. 
Firma-perforatie in de z e g e l s . De "POKO"-machine was de 
meest gebruikte. Bij haar bes taat de perforatie uit 1, 2 of 3 let
te rs , ook wel eens uit een teken. Tegenwoordig worden postze
gelperforaties nog door een groot aantal firma's gebruikt, maar 
geen "POKO"-machine meer. Deze heeft op den duur niet vol
daan. 

Tot heden bes taat er maar een zeer matige belangstel l ing voor 
geperforeerde rol-tandin g-ze g e l s . Het oude spreekwoord zal wel 
weer gelden: "Onbekend maakt onbemind". 

Aan de ene kant is hiervan het aangename gevolg, dat de zegels 
voor weinig geld verkrijgbaar zijn en de " H a n d e l " zich er niet 
mede inlaat; aan de andere kant vraagt men zich toch ook weer 
af, vanwaar die geringe belangstel l ing? 

Veelal hoort men de s te l l ing verkondigen, dat geperforeerde 
rol-tanding-zegels " b e s c h a d i g d e " zegels zijn. Is dat werkelijk 
zo? Reeds na een kort overdenken zal blijken, dat deze stel l ing 
niet alleen onhoudbaar, maar pure onzin i s . 

Wanneer wij zomaar gaatjes in een zegel prikken, " b e s c h a d i 
g e n " wij dat zegel . Bij de Firma-perforatie behoren de gaat jes 
in het zegel . Werkelijk " b e s c h a d i g d e " zegels kan de P . T . T . als 
frankering weigeren. Tegen de Firma-perforatie, zoa l s wij die 
kennen, zal de P . T . T . echter nimmer bezwaar hebben, want zij 
wordt pas aangebracht, nadat de P . T . T . zelf de vorm en toepas
sing heeft goedgekeurd. De P . T . T . erkent deze zegels dus a l s 
volwaardig. Mogen wij dan eigenwijs zijn en ze " b e s c h a d i g d " 
noemen? Wij, verzamelaars , benadelen ons daarmede al leen maar 
zelf. Uit het voorgaande blijkt immers duidelijk, dat , phi la te l is 
t isch bezien, gebruikt, de rol-tanding-zegels met firma-perforatie 
vrijwel de enige normaal gebruikte rol tanding-zegels zijn. De 
laats te zijn uitsluitend aangemaakt ten behoeve v/d frankeerma
chines die bijna alle tevens de zegels perforeerden met door de P.T.T. 
goedgekeurde merktekens. Daarentegen zijn de gebruikte rol-tan
ding-zegels zonder perforatie bijna zonder uitzondering maakwerk 
van het zuiverste soort. Men ziet hieruit weer e ens , hoe de gro
te massa der verzamelaars oordeelt en veroordeelt, zonder vol

doende kennis van zaken, mogelijk beinvloed door hen, die er be
lang in zien om de zaken anders voor te s te l len dan zij z i jn . De 
geperforeerde rol-tanding zegels zijn een zeer in te ressan t onder
werp voor een Specia l i s t van de zegels van Nederland. Voor lief
hebbers van afwijkingen wijs ik er op, dat die bij d e z e zege l s 
ook bestaan, zoa l s : hoog- en laag-s taande, alsmede kop-s taande 
perforaties. Ook vindt men zegels met " l i p j e s " , waarop meesta l 
de oplaaglet ter goed is te herkennen. Ofschoon wij hier te maken 
hebben met een reeds vele jaren afgesloten gebied, behoeft de 
verzamelaar dezer variat ie niet bang te zijn, dat zijn verzameling 
gauw " k o m p l e e t " zal geraken, wat toch de dood is voor de ver-
zamel-l iefhebberij . Tot op heden is er vermoedelijk niemand, d ie 
weet, wat er op dit speciaal gebied totaal bes taa t . Zelf bezit ik, 
dank zij de hulpvaardige medewerking van verschi l lende verza
melaars , een overzicht, waarbij ik tot ruim 1400 verschi l lende 
kom, maar ik ben er zeker van, dat er meer zijn. Er kunnen dus 
n o g s t e e d s nieuwe zege l s , ja zelfs perforaties " o n t d e k t " worden. 
En ie ts te ontdekken is ook bij de Phi latel ie een zeer animeren
de gewaarwording. 

Het zou wel nutt ig en prettig zijn, om op den duur een kompleet 
overzicht te verkrijgen van al le bestaande geperforeerde rol-tan
ding-zegels 2). Samenwerking der betreffende verzamelaars i s 
daarvoor onontbeerli jk. Ik zal het daarom toejuichen, wanneer 
ieder, die deze zegels verzamelt, zich met mij in verbinding wil 
s te l l en . Mijnerzijds ben ik bereid, al le gevraagde inlichtingen 
te verstrekken, voor zover mij die bekend zi jn. 

F.HJM. Post , Maliebaan 104. U T R E C H T , 

2) Een dergelijk overzicht bes taa t . Dit is opgenomen in de fran-
keers tempelca ta logus van de Heer Enschede . Red. 

BESCHOUWINGEN 
OVER ENIGE PLATEN VAN DE GELITHOGRAFEERDE 
EMISSIES DER ROEMEENSE POSTZEGELS 1868-1872 

door Eduarde Cohen te Lissabon. 

Ik had de bedoeling een artikel te schrijven betreffende de platen 
van enkele Roemeense zegels, om dit in een philatelistisch tijdschrift 
te doen verschijnen. Teen ik de redactie geëindigd had. moest ik 
constateren, dat door zijn lengte het artikel wel heel erg het kader 
van een dergelijk tijdschrift overschreed. 

Mijn eerste reactie was om mijn idee maar op te geven, daar ik 
niet een zo incomplete studie als deze in de vorm van een brochure 
durfde te doen verschijnen. Toch heb ik besloten dit laatste wel te 
doen. gezien dat het doel van dit artikel juist was om als uitgangs
punt te dienen voor een volledige studie van het vraagstuk der 
gclithografeerde platen van de Roemeense zegels. 

Ik bied dus de lezers mijn excuses aan voor de beknopte en em
bryonale vorm van dit werk, en ik hoop, dat deze mij willen helpen 
om dit te kunnen verbeteren en aanvullen, zoveel als maar moge
lijk is. 

Lissabon, Maart 1950. 
Rua Nova de S. Mamcde 7. 

Alvorens in de analyse te treden van de vraagstukken welke wii 
ons hebben voorgesteld te bestuderen, achten wij het nuttig een kort 
overzicht te geven van het systeem dat voor de druk van de Roe
meense zegels van die tijd werd gebruikt. 

De Roemeense zegels van de uitgiften van 1865 tot 1872 werden 
gedrukt volgens het lithografische procédé. Dit procédé vereist do 
overbrenging van een tekening op de lithografische plaat. De in 
hout, staal of zelfs op steen gegraveerde tekening is op papier over
gebracht met behulp van speciale inkt en direct daarop opnieuw 
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overgebracht van dit papier op de plaat en wel zoveel malen ah: 
men zégelbeelden wil verkrijgen. Teneinde dit werk te vereenvou
digen bedient men zich vaak van een tussenplaat, waarop men eerst 
verschillende malen de primaire tekening overbrengt, waardoor men 
een kleine gelithografeerde plaat verkrijgt van laat ons zeggen 4, 6, 
8. 10 enz. zégelbeelden. Het is dan van deze plaat, dat men vervol
gens afdrukken van het gehele blok maakt, welke op de definitieve 
plaat worden overgebracht. Als er een tussenplaat van laat ons zeg
gen 10 zegels is gemaakt, zal het dus voldoende zijn deze 10 maal 
over te brengen op de definitieve plaat om een plaat van 100 zegels 
te verkrijgen. 
Dit overbrengen, hoe goed en hoe zorgvuldig dit ook wordt ge

daan, kan niet voorkomen, dat kleine min of meer zichtbare ver
schillen of variëteiten ontstaan, tengevolge van het vermenigvuldi
gen. Een stofje, een vezeltje van het overbrengpapier, een wat 
heviger druk op een plaats van het zegel kunnen variëteiten op
leveren, welke eenmaal ontstaan zijnde, door hun constante her

haling ons in staat zullen stellen de plaats van dit of dat zegel 
op de primaire plaat vast te stellen. 
Laten wij thans terugkeren naar de gelithografeerde platen van 

de Roemeense zegels. Uitgezonderd die van de uitgiften 1865 en 
1866 bestaan de platen uit 100 zegels en deze hebben de bijzon
derheid, dat zij geen regelmatige vorm hebben, noch gelijk zijn 
voor alle uitgiften of waarden. Het aantal zegels dat de tussen
plaat bevat varieert eveneens voor iedere uitgifte. Het overbreng
blok voor de uitgifte Augustus 1866 bestaat uit 6 zegels en 2 hori
zontale rijen van 3 zegels; dat voor April 1869 uit 4 zegels en een 
enkele rij; dat voor Januari 1871 uit 10 zegels en 2 verticale rijen 
van 5 zegels, enz. 
Zoals reeds gezegd, moest de overbrenging van de tussenplaat, 
welke zoveel maal herhaald werd als nodig was, definitieve platen 
van 100 zegels doen ontstaan. Of hetzij omdat sommige tussen
platen niet waren samengesteld uit een aantal zegels dat deelbaar 
was op 100 (zoals in het geval van overbrengblokken bestaande 
uit 6 of 8 zegels), of hetzij tengevolge van het formaat of de 
afmeting van de gebruikte lithografische steen, heeft men een 
systeem ,,suigeneris" toegepast, waardoor platen van onregeN 
matige vorm ontstonden. Bij voorbeeld is voor de uitgifte van 
Februari 1868 het overbrengblok van 8 zegels 9 maal overgebracht 
(3 maal 3) op de definitieve plaat, dus een hoofdblok vormende 
van 11 zegels; de andere 28 zegels nodig om het aantal van 100 
zegels volledig te maken, overgebracht door de zelfde tussen

plaat, zijn boven, links of rechts, of beneden van het centrale 
blok bijgevoegd op de meest variërende en fantastische manier, 
aldus platen vormende met onregelmatige geometrische vormen en 
met ledige plaatsen. 

Reeds sedert lange Kjd hebben verschillende auteurs getracht de 
vorm van de verschillende voor de druk van deze zegels gebruikte 
platen vast te stellen en vooral de samenstelling van de aanvullen
de rijen, toegevoegdaan de hoofdblokken met het doel om de 100 
beelden van de plaats vol te maken. 

Wassermann en Fraenkel (in hun feestbijdrage van de ,,Berliner 
Philatelistische Verein" van 1898), Doming Beckton (in de „Lon
don Philatelist" van 1921) en^Poncelet (in de „Philatcliste Beige" 
van 19321935.) hebben resultaten gepubliceerd, buitengewoon in
teressant voor hun onderzoekingen, maar niemand is er in geslaagd 
volledig de sluier op te lichten welke over dit onderwerp hangt. 
Dit is bovendien verklaarbaar, want een definitief antwoord kan 
slechts alleen gegeven worden door de studie van gehele vellen; 
maar dit is tegenwoordig een absolute onmogelijkheid en men is 
dus verplicht min of meer conclusies te trekken, door zich te base
ren op blokken of zelfs op losse stukken met grote randen en dus 
veioorlovende deze te beschouwen als komende van die of die 
plaats van de rand van het vel. 

Ook de hier voor liggende studie heeft niet de pretentie 
vraagstuk op te lossen. Zij wil alleen trachten de reeds bekende 
als onbetwistbaar beschouwde feiten te concentreren en de vraa 
stukken op te sommen welker oplossing nog sceeds twijfelachtig i 
Het doel is hoofdzakelijk en vooral deze, om de verzamelaars, d' 
het geluk hebben randstukken of blokken met een abnormale same 
stelling van de typen van het overbrengblok te kennen, te ve 
zoeken deze wel aan ons te willen melden, om ons te helpen d 
bestaande twijfelachtigheden op te helderen. 

Wij willen hieraan nog toevoegen, dat de nummering welke w' 
aan de platen hebben toegekend, evenals de volgorde waarin zi 
werden opgesomd, niets zegt omtrent de chronologische volgord 
van hun aanmaak, welke momenteel nog onbekend is. Wa t d 
verderop afgebeelde schema's betreft, stellen de dikomlijnde vier 
kanten de overbrengblokken met constante samenstelling voor e 
de kleine vierkanten, welke met een punt zijn gemerkt, de plaat 
van de aangrenzende beelden. 
Dit artikel zal zich alleen beperken tot enkele uitgiften en waar

den, en laat voor later de publicatie van een volledige studie ovei 
deze vraagstukkert. 

UITGIFTE VAN FEBRUARI 1868. 

De platen van deze uitgifte zijn verkregen met behulp van een 
tussenplaat van 8 zegels, samengesteld uit 2 horizontale rijen, 
ieder van 4 zegels. De2e is 9 maal overgebracht (3 maal 3) op de 
hoofdsteen, dus een centraal blok vormende van 72 zegels, waar
aan nog 28 zegels zijn toegevoegd om de plaat van 100 zegels 
volledig te maken. Naar gelang van de plaatsing van deze toe
voegingen heeft men tot op heden 3 vormen van de plaat kunnen 
onderscheiden. 
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INDONESIA (compl. seriesongebr.) 
1937 Jamboree fl.   .60 
1938 Luchtvaartfonds   . 95 
1941 Spitfire 7 ,  
1941 Moehammadyah ..••••••••.. 61,
1945 Bevrijding 2,75 
1947 Opdrukken 9,75 
1948 Pel i ta  , 20 
1948 WilhelminaHar tz 15/ l .  2,50 
1948 Herdenking & Kroning. . .  , 55 
1949 U.P.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~r50 
HuJpuitg. Bandjermasim(J.B.) 

4 0 / 4 1 . . . . Ü  

Betaling met bes te l l ing of onder rembours. Orders be
neden fl. 5,— porti ext ra . Te koop gevraagd Series Cu
racao & Suriname, aanbiedingen m.prijs worden om
gaand beantwoord. YvertCat. 1951 f3. 16,75 plus 50 
cent porti . 
Nederl. Postzegelhandel A.M.N.v.d.Broefce, N.Z.Voor
burgwal 316, Amsterdam C. Postgiro 165298. 



V NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE April 1 

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

Vergadering, 2^ April 1951 in Rest . " D e Kroon", aan de Klei
weg. Op deze vergadering zal een verzameling van Joego-Slavie 
ter bezichtiging aanwezig zijn. 

Nieuwe leden: 
C.Slaman, Chr .de Wethstraat 18, A.v.d.Berg, Zoutmanspi. 2 ^ . 
Bedankt: 
Mej.Spaan, Moordrecht; Ch.Kasbergen, Oudewater; A. Verhei) , 

Gouda; J .Verbree .Haast recht ; E.Weisz, Gouda. 

POSTZEGELVERENIGING " H E T NOODSTEMPELTJE",Secr . 
J.Dekker, Weesperzijde 911, Amsterdam-O. 

Nieuw lid: 
J .P .Visse r , de Graeffstr. 10 c, Rotterdam C 2. 

PHILATELISTEN VERENIGING "AMERSFOORT", Secr.: 
P .E .Dos , Vol tas t raat 27, Amersfoort, 

Nieuw lid: 
Dhr. L.G. van Omme, Kleterscraac 5, Nijkerk. 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS " D E L F T " , 
Secr.: J .A .v .d .L is t , Delfgauwseweg 199, Delfc. 

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

Odulphusstraat 9, Delft. 

POSTZEGELVERENIGING "ZEEUWSCH VLAADEREN". : 
Secr.: G,E,V. Halsema, Geraniumstraat 16, Terneuzen. 

Voor het ee r s t na zijn ziekte stond de vergadering van 14 Mrt. 
weer aider leiding van onze voorzitter, dhr. Li jppens . 

Nieuwe leden: 
F.C.Mechelinck, Kerkhoflaan 14, Terneuzen (169). 
De volgende vergaderingen zijn bepaald op 25 April, 23 Mei 

en 27 Juni, a l le bij dhr. Koene, Noordstraat , Terneuzen. De ver
gadering in Mei is tevens jaarvergadering. Houdt deze data vr i j . 

POSTZEGELVERENIGING " S A N T P O O R T " . Secr.: J .F .Kup-
ker, Kluyskenslaan SI Santpoort. (St.) 

Vrijdag, 20 April 1951, Aanvang 8 uur 
EEN BIJZONDERE BIJEENKOMST. 

1. Opening. 
2. Notulen. 
3« Ingekomen s tukken. 
4« Pos tzege ln ieuws . 
3« Bal lotage. 
6« Raadvraag. 

PAUZE. 

7. Vertoning van een film, betreffende hec ontwerpen en- druk
ken van Zwi t se r se pos tzege ls . 
In aans lu i t ing hierop worden zo mogelijk nog enkele andere 
films over Zwitserland vertoond. 
De belangste l l ing voor deze films is overal enorm. 

8. Sluit ing. 

POSTZEGELCLUB "WASSENAAR" TE WASSENAAR. Secr.: 
W,M<Lankhoist, Gravestraat 2, Wassenaar . 

Nieuw l id. 
J .E .D .Har t s , Lange Kerkdam 22 b. Wassenaar . 
Alle vorige candidaatleden zijn a l s lid aangenomen. 

STICHTING PHIL ATELISTENKRING AMSTERDAM (S.P.A.) 
Secr.: L . van Os , v.Tuyll v.Serooskerkenweg 100, Amsterdam-Z. 
Telefoon 96305. 

In verband mei het onregelmatige uitkomen van het maandbl 
zullen dringende mededelingen hierin niet worden vermeld, d 
ze zullen per convocatie aan de leden worden bekendgemaakt. 

Als regel zullen de soci tei tsavonden worden gehouden ie 
re 2e Woensdag van de maand, het gehele jaar door en de verg 
deringen iedere 4e Woensdag van de maand, het gehele jaa rdoo 

In de functie van bibliothecaris is aan het bestuur toegevoe 
de heer J .J .Günther Mohr. Leden die boeken ter beschikking wi 
len stellen voor de bibliotheek van de S,P.A. gelieve hierv 
kennis te geven aan voornoemde heer G.M. ad res : Burg.Tel lege 
s t raat 55, Ie Arasterdam Z . 

Het bestuur vesi igt nogmaals de aandacht van de leden op d 
keurig opgezette verzameling falsificat'en door hec lid de He 
C.C.Metzer, Bilderdijkkade 21 , Amsterdam-W. Deze verzamelin 
is eigendom van de S.P.A. Schenkingen voor deze verzamelin 
worden gaarne bij de heer Metzer ingewacht. 

4 

POSTZEGELVERENIGING " H E E R L E N " , Secr . : V. van Di 
hoeck. Hindestraat 24, Heerlerheide. 

De veil ing, gehouden door de fa. Potter en Lentz uit Amster 
dam, viel bij a l le aanwezigen zeer in de smaak, te meer waa 
ve le vertegenwoordigers van andere verenigingen door hun aan 
wezigheid blijk gaven van hun belangstel l ing. Vele goede kavel 
mochten van eigenaar verwisselen, en we mogen de hoop uitspre 
ken, dat 'n volgende veil ing nog meer belangstellenden mag trek 
ken. 

Eers tvolgende vergadering: 1 Mei 1951 
Eerstvolgende beursavond: 9 Mei 1951 

POSTZEGELVERENIGING " H E L D E R " , Secr. : Soembastraa 
35, Den Helder. 

Afgeschreven per 1 Maart 1951: 
W.v.d.Sluis, Den Helder. 

POSTZEGELVERENIGING " D E PHILATELIST" GELEEN. 
Secr. : C.D.C.Weverling, Kwikstaartstraat 14, Geleen. 

Bedankt: 
A.Kreeke, Geleen; J . J .Pe r re , Geleen; L.Horstermans, Geleen. 
Nieuw lid: J.G.M. Symons, Peschs t raa t 46, Geleen. 

DORDTSE PHILATELISTENVERENIGING"DEPOSTJAGER" 
Secr.: I s . da Cos tas t raa t 31 , Dordrecht. 

Mededelingen: 
Op de op 30 Maart j . 1 . gehouden jaarvergadering werd het Be

stuur a l s volgt samengeste ld : 
Ie Voorzitter: Th.Lam, 
2e Voorzitter: E . in 't Veld, 
Ie Secretar is : A.L.Blonk, 
2e Secretar is : J . v.d. Broek, 
I e Penningm.: A.Plant , 
2e Penningm.: J .A.Star . 
D. van Dissel Sr., Commissaris c voor het Rondzendverkeer. 

II V.P U.POSTFBIS. 
ISRAEL 
" tète b?che 
" met tussenstrook 

LIBANON BLOK 
NICARAGUA 
PORTUQ.KOL. 
TRIEST " B " 
VENEZUELA 
FRANSE KOL. 
SPAANS MAROCCO 

( 2) f. 
( 2 ) " 
( 4 ) " 
( 1 ) " 
( 1 8 ) " 
( 8 ) " 
( 2 ) " 
( 9 ) " 
(12) " 
( 1 3 ) " 

Postzcgelhandel, MERCURIUS. 
Postbus 430 - DEN HAAG. Tel. 

1 Vrijblijvend. 
722369. 

2,50 1 
5,25 1 
».75 

16,95 1 
35,-- 1 
65 , - 1 
18,25 1 
8.75 

14,25 
3 5 . " 
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'RIL 1951 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIt 
|.UMSTEIN 1951 Europa f. 12,70 
I" 1951 Zwitserland " 1,15 
r 1950 Europa (nog enkele)" 6,25 
rVERT WERELD 1951 " 16,75 
Frankrijk 1951 " 2,15 

fPEQAAL Cat. 1951 Ned. 
& O.G. " 2,

.evering van alle Gibbons Catalogi 
■Sutherland's Boekenimpoit. 
|Postbus430  DEN HAAG. Tel. 
172 2 3 6 9. Porto steeds extra. 
Te koop gevraagd door verzame
aar: 
ostale afstempelingen, gebruikt 
p Nederl. grondgebied plm. 1650 
tot heden, zoals brieven zonder ze
gels (oude archieven), langsterapels, 
[spoorstempels, scheepspost, (ook 
ed.bootstempelsop buitenl.zegels) 
eldpost, "Nietigafgeschreven" op 
strafportzegels, "Deutsche Dienst
ost Niederlande" e.a. niet veelvul
Idig voorkomende stempels. Bij voor
keur op gehele enveloppen of 
kaarten, eventueel op briefstukken. 
jAanbiedingen (géén buitenl.stem
pels, tenzij op Ned.zegels),liefst 
met toezending en prijsopgave aan 
A. van der Willigen, Laan van 
Poot 194, 'sOravenhage. 
ik wens mijn verzameling RodC' 
Kruiszegels door RUILING,(bv. 
voor Weldadigh.Ned.) of door 
aankoop uit ce breiden. 
H. de Lange, Prinses Julia 
nalaan 2. 
LEEUWARDENHUIZUM. 

In ruil voor postz . van Nederl, 
aangeboden: een partijtje sluit
zegels, enige duizenden tinnen 
soldaatjes van diverse naties, 
fabrikaat Algeyer  Fürth en 
Heinrichsen  Nurenberg, 
Zie ook mijn advertentie in het 
nummer van Febr . j . J . , 
F.H.M.POST, MALIEBAAN 104, 

U T R E C H T . 

R A P K I N " PHILATELISTI

SCHE PRODUCTEN  'N BE
GRIP. 

VAAK GEÏMITEERD- NOOIT 

GEËVENAARD!!! 

200 vers . f .0 ,85, 500 vors f.2,^0 
1000 vers. f.5,30 postz . Viereld 
500 vers . Europa f . 3 ,~ , 1000 
1.7,50 uit mijn doubl, franco. 

D . v .OMMEN , E P E, 
Populierenl . , Hos tg ro 132330 

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamhfdrn 
foutdrukkea, misdrukken, abklatschenz van 
Ruilond, Russ. Levant, Russ. China, 
Ukraine, Azttbaidjan, Botoum, Georgië, 
ArmentS'. Zoek connectie met dcrg speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 61b, Hillegersberg 
■IGMAIl met niUtdressen in divcrw linden 

der «crcld, tdressen van divertt inter
nationale postzegclclubi na ontvangst 
Tan f o.£o in zegtli, postwisscl of giro 

C.J. H. TER RIET. Veenitr. ii.Emchede 

VERSCHENEN: Sport en 
Padvinders op postzegels. 
Prijs: fl. 1 50. door M.J.van 
Heerdt-Kolff. Levering na 
ontvangst van postwissel 
aanhetadres v.d.schrijfster 
Eemnesserweg 1, BAARN. 
Leden van phil.jeugdclubs 
halve prijs. 

ALLE VOORAANSTAANDE 
HANDELAREN VERKOPEN: 
•RAPKIN" 

PRODUCTEN. 
TE KOOP VOOR DE MEEST 
BIEDENDE: ong. en postfris 
ook in gedeelten een aantal : 
Rode Kruis 1949, Upu Nederl. 
1949, Voor het kind 1949, Zomer 
1950, Kerken in oorlogstijd 1950 
en LeidseUniversiteit. 
Brieven met prijsopg. en event , 
aantal gewenste se r i e s onder 
No. 143, Bureau v.d. Blad. 
K I L OWAAR gevraagd, van 
Nederland. Uits l . onultgezocht 
tegen hoge prijzeUo Min. 10 ki
lo. 
R.KORMOS, Z.H.PR.MARI

ANNELAAN 152, Te l . 722947. 
V O O R B U R G . 

(Lid N.V.P.H.) 

Adverteer een J^eer 
en U doet het meer. 

VLIEGBRIEVEN. 
Aangeboden Buitenlandsche 
post van de Eers te vluchten. 
AmsterdamInnsbrück4VI 1950 
en AmsterdamBrazzaville 15
XI1950. 
ir.P.A.v.Schermbeek. Ermelo. 

Leiders van Phi la te l i s t i sche 
Jeugdclubs kunnen een compleet 
stel van mijn boekjes over beeld
philatel ie ten behoeve van de 
jonge verzamelaars grat is beko
men. Adresseren: Mevr. M.J. van 
HeerdtKolff, Eemnesserweg 91 , 

B A A R N . 
TE KOOP UIT ERFENIS: 
Eur.verz. tot 1938 zonder Ned. 
in 4 Schaubeck alb. Yvert 1951 
ruim Frs. 2.000.000. 
Prijs fl. 4000.-^ 
Brieven No. 32, Bureau dezes. 

Gelegenheidsstempels. 
Stort fl. 1 ,  op Giro 448737 
(t .n.v. N.JorritsmaAmsterdam) 
en U ontvangt de eerstvolgen
de 10 Nederl, Gelegenheids

stempels op s tevige kaar t . Voor 
bui tenl ,adressenf l . l ,20 per 10. 
STEEDS MEER NABESTELIN
GEN ontvangen wij op ons SU
PER Ned.Kilopakket (met vele 
Weid.zegels) Ontvingen wij ook 
reeds Uw proeforder? Slechts 
fl. 4,50 plus porto. Vooruitbet. 
of rembours. Te l . 39944. Giro 
5 0 7 4 0 7. 
T.HARTEVELD's POSTZEGEL
HANDEL. Essenburgstraat 14, 

R O T T E R D AM . 

MASSA  RU I L . 
Wie mij 3000 verschil lende ze
gels zendt (GEEN NED;) ont
vangt een zelfde aantal versch. 
uit mijn doubl, lerug. 

A . C . CARM IGGEL T , 
IIARFSUM. 

RU I L . 
Spec.verzamelaar zoekt zeldz. 
heden,misdrukken,zegels v. zijn 
mancolijst , enz.van Luxemburg 
Geeft in ruil gelijkwaardigeze 
gels van Europa enz. 1 Bas is , 
Yvert 1951. 
de Pauw, Burg.Weertsstraat (>, 

ARNHEM. 
UW POSTZEGELS EISEN DE 
BESTE GOMSTROOKJES, DIE 
VAN RAPKIN. 
EVERREADY, PEERLESS, EA
SIFIX, COSMOPOLITAN, FOL
LESSi dat zijn de namen van ' s 
werelds beste Gomstmokjes. 
Ruil. Aangeboden, bijna volledige 
verz. Curacao, merendeels on

gebruikt, met typen en tandingen, 
(cat.plm. fl. 4600) of/en Suriname, 
id. (cat. plm. 4000) of/en Ned.Ind., 
id. (cat. plm. fl. 6800). 
Gevraagd: 
Uitgebt.verzameling Japbezetting, 
Bijvoorkeur gebruikt. Ruilbasis na
der overeen te komen. Brieven on
der No. 23 Bur. v.d. Blad. 
WIE helpt drie T.B.C.pat ien
ten aan een Wereldcatalogus, 
ook een Nederlands postzegel
album zou zeer welkom zijn. 
JanOele, Jan Held. JanMaars
se. Zaal n . Prof.II.ter Meulen 
Pav. San.Zonnestraal .nil'sum. 

Oostenrijk postfris. 
499/02 
543/52 
576 
600/32 
633 
646 
647 
648/52 
666/73 
674 
685/86 
787/92 
732/38 
764 

1,70 
7,50 
 .42 
1,75 Belg, 
 . 33 
 .14 
 . 14 
1,30 
.50 
.06 
.12 
.15 
2,20 
 .35 

765/68 f. 
769 
773/76 
Postfris 
556/67 
602 
737/42 
743/47 
751/55 
781/84 
792/97 
798/02 
L . P . 12/3 
id. 14 
15/231.11 

1,35 
 . 28 
1,20 

2,20 
3,15 
7,85 
4,35 
8,80 
1,25 
10,75 
  , 1 8 
7,25 

  ,70 
32, 50 

G. BROERS , Dor^pleln 128, Bude l , 
Giro 411570, Porto tot f. 10,   extra. 

AANKOOP. 

Groot Postzegel bedrij f zoekt re la t ies 
voor regelmatige afname van NEDERL. 
& BUITENL. Pos tzege l s , w.o. wordt 
verstaan z.g. Massa & Bundelwaar, 
KILO'S Pos tzege l s v. Corr. v.Instel

lingen & Kantoren, Liefd.Instellingen 
Kloosters enz . Ook v. verzamelaars 

DOUBLETTEN& ENGROSREST ANTEN 

alsmede COLLECTIES in de meest 
uitgebr. zin. Liefst pers,bezoek zonder 
verplichting Uwerzijds, Brieven en 
aanbiedingen onder No, 31 Bur, van 
dit Blad, 

SCHOORLSE POSTZEGELHANDEL 

C.M.WINDERo 

Gaarne behandelen wij Uw mancolijst 
EUROPA NED. & OVERZ. GEW. 

We zenden de zegels per omgaande op 
zicht , tegen zeer billijke pri js . 

I everen alle nieuwigheden van Europa, 

Leveren rondzendingen voor verenigin
gen. 

Tel. K. 2209 365. Giro 348933. 



PEETERS Postzegelhandel 
V. Welderanstraat 27 - Nijmegen 
Telefoon 24568 

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

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

Wilt U ruilen met het buitenland? 
Wordt dan lid van de iRtem. Ruil-& 
Corr. Club , ,I . C. F . " 

LIDMAATSCHAP Fl. 4,SO 
^Volledige ledenlijst, 

g r a t i s inlichtingen verstrekt 

D E P O S T H O O R N 
Koningsweg 31 B, 
's-Hertogenbosch. 

BELANGRIJKE VERZAMELING, 
JAP. BEZETTING VAN NED.INDIË 

In opdracht van een cl iënt kunnen wij 
aanbieden: 
Prachtige verzameling J A P . BEZET
TINGSZEGELS VAN NED.INDIË, w.o . 
diverse zeldzame nummers. 

Te bezichtigen bi j : 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL, 

H. LANSDAAL 

VROUWENSTEEG 3, te LEIDEN. 
Tel. 23233 (K 1710). 

ZEER BIJZONDERE AANBIEDING KILO-PAKKETTEN. 

OFFICIEEL VERZEGELDE KILO-PAKKETTEN von 
Y O U G O - S L A V I Ë 

Deze pakketten bevatten uitsluitend zegels der laa t s te jaren IN GROTE 
VERSCHEIDENHEID, en met vele z .g . " P L A A T J E S " - z e g e l s . De waar
de dezer pakketten beloopt DUIZENDEN - YVERT -FRANCS. 

Dit is werkelijk een BUITENGEWOON en WAARDEVOL pakket en kun
nen U deze tijdelijk aanbieden voor de uitzonderlijk lage prijs van: 

fl. 19,75 FRANCO. 
Tijdige bestel l ing is raadzaam, daar de voorraad betrekkelijk gering i s . 

Ook ontvingen wij kilos GENERAL GOUVERNEMENT in postverzegel-
de zakken, dus gegarandeerd onuitgezocht, afkomstig van de posterijen. 
Uiteraard bevatten deze kil o 's VRIJWEL ALLEEN GROTE Z . G . " P L A A T -
J E S " - z e g e l s . 
Eveneens een klein aantal k i lo ' s leverbaar a fl. 18,— per kilo FRANCO. 

Bovendien ontvingen wij uit het verkeer gezamelde DEENSE ki lo ' s a 
fl. 4,50 per kilo FRANCO. 

O 

ZICHTZENDINGEN VOOR VERZAMELAARS. 

GROOT AANTAL BOEKJES van de GEHELE WERELD hebben wij ge
reed. 

Voor IEDERE verzamelaar, van klein tot groot, vindt hier zijn keus in. 

Vraagt DIRECT even aan en U ontvangt P .O. franco een PRACHTZEN-
DING. 

RONDZENDVERKEER: 

P.̂  H. OVERDUIN 
ROZENHAGENPLEIN 12 H A A R L E M . 

"RAPKIN'S" MODERN 

STOCKBOEKEN ZIJN JUWE
LEN VOOR UW DOUBLETTEN. 

Nr. 944 Zwarte achtergrond met 
plastic-stroken fl. 19,—, 
No. 32 Prachtige klemband met 
12 Cartonnen bladen en glanzend 
linnen stroken fl. 23,50. 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Betere bundel waar van Ned. en Over-
ze se bezitt ingen, ook Buitenland. 

Losse zomer en kind.zegels gebruikt. 
Verzamelingen, parti jen. 

Postzegelhandel G.v.d.EYNDE. Petri-
straat 8, UTRECHT (Oog in Al) tel. 

24082. 

Collectionneur francais demande 
correspondant hollandais. 

GEORGET, RUE SAINT GELAIS 

b COGNAC • FRANCE. 



DE NEDERlANIDSCHi 
POSIZEGEIVEIIING 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 5 8 AMSTERDAM-C. 

T E L . 30261 

Cios»! ,^ REGELMATIG 
^ g ^ S i 8R0TE OPENBARE VEIUNGEN 
^ S W ' INZENDING DAGELIJKS 

R ^ ^ ^ ^ OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
^llDBaHM^ GAARNE VOORSCHOT VERI ,EEND 

Eerstkomende zeer belangrijke veiling van 
24 tot 26 MEI 1 9 ü l a . s . 

CATALOGUS VOOR SERIEUZE GEGADIGDE GRATIS 
OPAANVRAGE 

J U N I - V E I L I N G 

Voor onze Juoi ' - re i ling kan nog tot begin Juni materi
aal worden toegevoegd. 

Al bet materiaal van derden ten onzen kantore is op 
beuTspolis tegen brand en inbraak verzekerd. Voor in
zenders in onze veilingen ontstaan hierdoor geen extra 
kos ten . 

f ^ ^ ^ r ^ ^ f e ' ^ \ RUSTIG THUIS 
k " ^ ^ '^9 i l " ^ COLLECTIE 
f .» ^ r • , . 1 AANVULLEN. 

uit onze ZICHTZENDINGEN is wel een heel prettig werk. 
VRAAGT eens een zending van een land dat U bijzonder 
in teresseer t? Vrijwel alle landen van EUROPA aanwezig. 

Ons niet-bekende aanvragers verzoeken wij een referentie 
aan te geven. 

ZICHTZENDINGEN VAN 

Postzegelhandel GJCEISER & Zoon, N.V. 
Passage 2S - 27 .~.. denBaag. 
Tel. 11.24.38 Giro 4 262. 

ISRAEL. 
wie kan mij helpen aan de 
250, 500 en 1000 pruta, postfr. 
of gebr. ,van de gewone frankeer-
zegels van Israel uitgifte 1948? 
En ook andere zegels van Israel? 

Brieven met prijsopgave G.J.van 
' t Vlie, Tes se l schades t raa t 9, 

ZWOLLE. 

A A N G E B O D E N : 

Afl. 1 t /m 9. ( A f g a n i s t a n t /m 
Duitsland) Kohls Briefm. Hand
buch en 
Afl. 1 t /m 5. Handbuch der Brief
kunde (Rudolphi) 

Brieven onder no. 27 Bur.v.d. 
Blad. 

_ ^ . 

Z I C H T Z E N D I N G E N , van all« EUROPA-
LANDEN en NEDERLAND & O.G. 

MANOOLIJSTEN. 

Albums, catalogi, etc. etc. 

POSTZEGELHANDEL 
„PHILADELPHIA" 

J. M. GOSSE 

KRUISWEG 4 3 - HAARLEM 
Telefoon 15515 - Giro 135793 

Bank: Incassobank Haarlenu 

NIEUW WERELD ALBUM. 

Meer dan 7150 i l lus t ra t i es . Wereldkaarten in kleuren« Plaa ts 
voor meer dan 15000 zegels der gehele wereld. Historische 
en geografische beschrijving van elk land. 
Prima houtvrij papier, in solide schroefband. 

fl. 19,50 
81 gegomde vlaggen van 81 verschil lende na t ies in origine
le kleuren. 

fl. 1,35 
Porto extra. 

D.N. SANTiFORT • GRONINGEN. 
Gr.Kr.Elleboog 14. Giro 277850. 

EXTRA AANBIEDING. 
Nederland roltanding Weldadigheid 1926 gestempeld per s e 
rie fi. 6,50.) ook in paren en bloes leverbaar. 
Ruime sortering Nederland en OFerz.Geb. gebr. en ongebr. 
in tandingen en typen. 
Ruime keuze in s teek boek en, blanco albums, loupen, pincet
ten, Nederland en Overz.Geb. albums en Europa« 
Bestell ingen op Ka-Be-artikel en, suppl . enz« worden weer aan
genomen. 

Postzegel- en Albumhandel 
MANUSKOWSKI 

wagenstraat 105, DEN HAAG. Tel. 11.16.10 Postrek. 33.530. 

Druk: 'WikrSf -Offset Gouda, Blekerssingel 4, T e l . 2783 




