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Deze maand willen we met ons voorwoord weer eens buiten 

het gewone redactionele gedeelte treden en een stap in een 
philatelistische aangelegenheid doen, welke naar het ons voor
komt, wel de moeite waard is eens onder de loupe te worden 
genomen. Het betreft de verhouding van verzamelaar en 
handelaar. 

Moedwillig zetten we hier de verzamelaar voorop, want 
hoewel het tijdsverloop tussen het ontstaan van beide cate
gorieën wel niet zo heel groot is, is het toch zeker, dat het 
hier niet overeenkomstig de questie van het ei en de kip is, 
maar hier als vaststaand kan worden aangenomen, dat de 
verzamelaar er eerder was dan de handelaar. En zelfs thans, 
nu beide categorieën zich reeds lang aan elkaar hebben aange
past, zou, geloven wij, de verzamelaar het nog eerder buiten 
de handelaar kunnen stellen, dan de handelaar buiten de 
verzamelaar, al zou de verzamelaar dan wellicht niet zulke 
goede resultaten bereiken. Immers zijn de zich in de post-
zegelhandel bevindende zegels toch uiteindelijk bestemd om 
door de verzamelaars in hun verzamelingen te worden opge
nomen. 

Waarom deze inleiding en waarom dit juist nu besproken ? 

Laten we als antwoord hierop direct verklaren, dat hiertoe 
geen dringende redenen bestaan, immers de verhouding tussen 
verzamelaar en handelaar is over het algemeen "zeker goed 
te noemen en komen werkelijk ernstige en verontrustende 
klachten niet voor. Wel bereiken ons meermalen brieven 
met een of andere klacht over een handelaar, hetzij betreffende 
vermeende minder goede behandeling wat de levering betreft, 
of van een minder hoffelijke behandeling, omdat betrokkene 
geen „kapitalist" is, zoals hij dit dan zelf uitdrukt, doch een 
„gewone kleine verzamelaar", maar dergelijke klachten raken 
toch niet de grote zaak en zal de algemene verhouding daar
door geen schade worden gedaan. En zeer ieker hebben de 
handelaren ook wel klachten over verzamelaars, een feit waar
voor we zeker niet blind zijn. Gelukkig weet het Informatie
bureau van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars vaak ook moeilijk schijnende verschillen 
op te lossen, tot groot genoegen van de gedupeerden. Laat ons 
echter hopen dat deze werkzaamheden zo gering mogelijk 
zullen behoeven te zijn. 

Maar nu waar het wel om gaat. In het stukje elders in dit 
blad, opgenomen onder de titel „Van Postzegelhandel t o t . . . . 
Autonomie" wordt door de inzender een schrijven van een 
niet genoemde handelaar opgenomen, waarin deze zegt, dat dit 

blad „blijkbaar van tijd tot tijd zijn gal over ons (hande
laren) uitspuwt". 

Is dit niet ietwat verontrustend ? Zeker zou dit zo zijn, 
indien deze handelaar ons de bladzijden eens aanwijst waar 
zulks in dit blad is geschied, want dan zouden we ons zeer 
zeker ernstig moeten gaan herzien. Gelukkig zijn we er 
van overtuigd, dat ons blad nog nimmer iets onvriendelijks 
aan het adres van de handelaren heeft gelanceerd en de be
wering van genoemde handelaar zeer zeker ongefundeerd is. 
En dit is juist het jammere van deze bewering, want zonder 
goede redenen zou daardoor van handelaarszijde de goede 
verstandhouding tussen vele verzamelaars en de handelaren 
kunnen worden verstoord en dat zal toch zeker ook niet de 
bedoeling van laatstgenoemden zijn. 

Neen, al betoogden we hierboven, dat de verzamelaar het 
desnoods zonder handelaren zou kunnen stellen, toch blijven 
we er bij, dat door de historische groei beide categorieën niet 
vijandig tegenover elkaar, maar aanvullend naast elkaar be
horen te staan. Eén ding willen we ons als verzamelaars daar
bij toch voorbehouden, n.l. dat indien we misstanden vermenen 
te ontdekken, we deze openlijk mogen bespreken, daarbij niet 
ontziende welke categorie of welke instantie zulks betreft. 
Al zouden b.v. de Belgische Postautoriteiten boos op ons 
zijn, omdat we ten sterkste afkeurdh wat op postzegelgebied 
bij onze buren geschiedt, dan nog zouden we voortgaan met 
de misstanden ten opzichte van ons als verzamelaar te signa
leren, ja zelfs al zouden het onze eigen autoriteiten betreffen. 

En daarom, heren handelaren, indien U bedenkingen tegen 
iets in ons blad heeft, laat deze gerust horen, we zullen ze 
gaarne een plaatsje inruimen, maar vangt niet zelve aan met 
tweedracht te zaaien, dan zou U de philatelic schaden. 

En nu nog iets op eigen terrein. Van vele lezers kregen we 
bericht, dat het Juni-nummer van hun blad los in elkaar zat 
en niet was geniet. Welnu, geachte lezer, hiervoor ons excuus, 
maar aangezien de betreffende machine in het ongerede was 
geraakt en niet spoedig hersteld kon worden, hadden we 
slechts de keuze tussen Uw blad eerst veel later te verzenden 
of het ongehecht te verzenden. We kozen dit laatste. Gelukkig 
is het euvel nu hersteld en zult U ditmaal weer een behoorlijk 
gehecht exemplaar van ons blad ontvangen. 
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lË 
De kamperforatie der koerserende vel- en automaatzegels 
(in de waarden tot en met 60 cent). 

FLq.i 

A B 

R 
Flcr.^ 

Aangezien de automaatzegels (niet automaattanding) op een 
andere machine worden geperforeerd dan de velzegels zullen we 
proberen hieronder een vergelijking te geven. 

De velzegels der waarden tot en met 60 cent worden geperfo
reerd met een kam, die in een slag 3 zijden van een zegel perfo
reert (fig. 1). 

Daarna schuift het vel één zegellengte bij de zegels van 5 t / m 
60 cent of breedte bij de zegels van 1 t / m 4 cent op van rechts 
naar links en bij de volgende slag ontstaat fig. 2, enz. 

Hieruit volgt, dat de perforatie over de lijn AA precies dezelfde 
is als over de lijn BB. 

Van de 4 zijden van een zegel zijn er dus 2, die precies dezelfde 
tanding hebben en zeer kleine afwijkingen in de perforatie als een 
kleiner gaatje of een niet precies in het gelid staand pennetje, vin
den we bij elk zegel terug. De automaatzegels worden gedrukt in 
banen van 15 zegels breed en voor deze zegels is een geheel andere 
machine in gebruik nl. een machine die per slag 4 x 15 zegels 
tegelijk perforeert en wel 3 x 15 zegels aan 4 zijden en 1 x 15 
zegels aan 1 zijde als in fig 3. 
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Bij elke volgende slag sluit dan de lijn AA op de met BB aan
gegeven plaats op de naar rechts nog open zijde van de vorige 
slag. 

Bij deze zegels heeft dus elk zegel zijn eigen perforatie en 
zeer kleine afwijkingen vinden we hier om de 4 zegels terug. 

Rode Kruiszegels 1949. 
Postzegels „Vergeet hen niet". 
1 Aug. t/m 30 Sept. a.s. zullen bijzondere 

postzegels worden uitgegeven met een toeslag 
boven de frankeerwaarde, die gelijkelijk ten 
goede zal komen aan: Het Ned. Rode Kruis, 
„Stichting Nederland helpt Indië", en de 
Niwin. 

Het Comité, waarin de 3 genoemde organi
saties zijn vertegenwoordigd zal bij de pro
paganda voor de verkoop deze zegels aan
duiden als „Vergeet hen niet"-postzegels. 

De zegels zullen een afbeelding dragen van 
een bruine en een blanke hand, die zich uit-

stiekken naar een zonnebloem, als een stralend symbool van milde 
hulpverlening, zowel voor Indonesia als voor Nederland. 

De waarden en de kleuren, waarin de zegels zullen verschijnen, 
zijn de volgende: 

2 cent + 3 cent, grijs. 
6 cent -f- 4 cent, roodbruin. 

10 cent + 5 cent, blauw. 
30 cent -)- 10 cent, donkerbruin. 
Op alle waarden zal de zonnebloem in geel staan afgebeeld. De 

zegels zijn ontworpen door Christian Demoor en uitgevoerd in 
koperdiepdruk (rotogravure) door Joh. Enschedé & Zonen, Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 

Zij zullen voor frankering geldig zijn t / m 31 Dec. 1950. 
Verdere bijzonderheden zijn: 
beeldgrootte : ± 18 bij 27 mm; 
zegelgrootte : 21 bij 30 mm; 
kamtanding : 14J^ : 13}^ mm. 
Papier zonder watermerk. 
Vellen van 10 x 10 = 100 zegels. 
Gomming normaal. 

Koningin Juliana zegels. 
Als eerste der nieuwe Koningin Juliana zegels zullen verschijnen 

de 10 cent en de ƒ 1,—. 
De 10 cent zal verschijnen in goudoker. De voorstelling is H.M. 

Koningin Juliana en face op een donker fond, waarin uitgespaard 
monogrammen J.R. (Juliana Regina) met een kroon er boven. 

Druk is koperdiepdruk (rotogravure) door Joh. Enschedé & 
Zonen, Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. 

Verdere bijzonderheden zijn: 
beeldgrootte: ± 17j4 bij 22 mm. 
zegelgrootte: 21 bij 25 mm. 
perforaat kamtanding: fi^ : 12}^. 
Vellen van 20 x 10 = 200 zegels. 
Papier met cirkeltjes watermerk. 
Gomming normaal. 

De ƒ 1 , — zal verschijnen in rood. 
De voorstelling is H.M. Koningin Juliana en face op een fond 

opgebouwd uit een fijn netwerk van elkaar kruisende lijnen. 

IOC ! 
NEDERIAND 

Hartz, tekst en waarde-
Krimpen. 

Druk is plaatdruk door Joh. Enschedé & Zonen, Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. 

Verdere bijzonderheden zijn: 
beeldgrootte: ± 21 bij 28.5 mm. 
zegelgrootte: 24 bij 31.5 mm. 
perforaat kamtanding: 12}^ : 12. 
Vellen van 10 x 10 = 100 zegels. 
Papier zonder watermerk. 
Gomming normaal. 
Ontwerper van beide zegels is S. L. 

aanduiding van de letterkunstenaar J. v 
Oorspronkelijke gravure S. L. Hartz. 

Bovengenoemde zegels zullen verkrijgbaar zijn van Maandag 
11 Juli 1949 af, met dien verstande, dat de verkoop zal geschie
den voor zover de voorraad van de overeenkomstige waarden van 
de tegenwoordige uitgiften zijn uitgeput. 

Voor verzamelaars zullen evenwel op hun verzoek de nieuwe 
zegels verkrijgbaar zijn. De overige waarden van deze serie zullen 
geleidelijk aan volgen. 

Afwijkingen. 
De in het Juni-nummer gemelde afwijking bij de 15 et (verleng

de rechterbeen van de R) komt voor op zegel 181 bij de vellen 
met etsingnummer 2 R knip 8. 

Tevens vertoont zegel 156 op dezelfde vellen een kleine afwij
king nl. de A verbonden door een wit lijntje met de bovenrand 
van het zegel. 

Nieuwe Etsingnummers enz. 
In de loop van Mei verscheen van: 
Koningin Juliana-zegel 10 et ets no. L / R 7. 
Voorts verschenen in Juni: 
Frankeerzegels 2 et no. 21. 

„ Koningin Wilhelmina 5 et L / R 6 
6 et L / R 9 

30 et L / R 2 
35 et L / R 2 

o^mEBËM ^ËBmmmim 
NEDERLANDSE ANTILLEN. 

Herdenkingsuitgiften. 
De reeds gemelde uitgifte ter herdenking van het feit dat 

Curajao 450 jaar geleden door Alonso de Ojeda ontdekt is, zal 
eind Juli verschijnen en bestaan uit de volgende waarden: 

6 et, 12}4 cti en 15 et. 
De ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de UPU 

te verschijnen serie (ongeveer 1 October), zal bestaan uit twee 
waarden en wel de 6 en 25 et. Als oplage cijfer voor beide series 
wordt 300.000 st. van elk genoemd. Het zijn zegels zonder toeslag. 

SURINAME. 
De in het vorige nummer gemelde speciale zegel van 273^ et 

zal niet in Nederland aan de Philatelisten-loketten worden ver
krijgbaar gesteld. 

De tweede partij die op 19.5 in Suriname arriveerde was oor
spronkelijk (gedeeltelijk) bestemd voor de verkoop in Nederland. 
De totale oplage van 70.000 st. is dus geheel in Suriname verkocht. 

REPUBLIEK INDONESIA. 
De op pagina 123 no. 278 van October 1947 vermelde 50 en 

60 sen zijn ook ongetand verschenen. Bovendien verscheen ook de 
80 sen violet ongetand. De 50 sen komt ook met verticale dub
bele perforatie voor. 

Mede naar aanleiding van de open brief van de heer C. J. 
Bruin (pagina 137 van het laatste nummer) hopen wij in het 
volgende Maandblad te beginnen met een overzicht van de zegels 
van de Republiek Indonesia. Wij hadden dit overzicht nog niet 
willen publiceren omdat het zeker niet compleet is. Wij roepen 
dus bij voorbaat reeds de clementie van de lezers in voor even-
uele onjuistheden en vertrouwen anderzijds dat ons zoveel mogelijk 
gegevens toegezonden zullen worden. 
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mmuwË iLDDir̂ DiFïïiiNi 
Albanië. 

mw*wi,wmmmmw99^ 

m,^-^^ . . . . . . . . . . ^ ^ ^.M 

EUROPA. 

Ter gelegenheid van de 1 Mei-herdenking 
verschenen hier 3 postzegels alle in de zelfde 
tekening van een metselaar, met vlag, aard
bol en fabrieken op de achtergrond. 
2,50 Lek bruin, metselaar. 
5 „ blauw, id. 
8 „ bruinrood, id. 

Op 24 Mei verscheen een serie van 4 postzegels, alle met de 
zelfde afbeelding, ter herdenking van de 5e verjaardag van het 
onafhankelijkheidscongres van 1944. De zegels gaven een afbeel-
dmg van het congres, terwijl in de linkerbovenhoek het portret 
staat van maarschalk Enver Hoxha. 

De waarden zijn 1,50, 2,50, 5 en 8 Lek. 

België. 
In de serie voorafstempelingen van een rechthoek waarin een 

posthoorn en datums, verscheen in enigszins gewijzigd type een 
aantal postzegels met nieuw opgedrukte waarde-aanduiding. 

Met opdruk op de z.g. klein-wapenserie verschenen: 
5 c. op 15 c. d.violet. 
5 c. op 30 c. geelbruin. 
5 c. op 40 c. lila. 

20 c. op 70 c. geelgroen. 
20 c. op 75 c. lilarose. 
en met opdruk op de z.g. Anseele-serie verschenen: 
10 c. op 65 + 35 c. rood. 
40 c. op 90 -1- 60 c. zwartgrijs. 
80 c. op 1,35 fr. -|- 1,15 fr. roodbruin. 
1,20 fr. op 3,15 fr. -|- 1,85 fr. blauw. 

Denemarken. 

ii,,mnw,niiPff>i|iif>imin 
tm. 

Hierbij geven we de afbeelding van 
het zegel vermeld in ons Juni-nummer 
blz. 116, uitgegeven ter gelegenheid van 
de 100-jarige grondwet, dat op 5 Juni 
j.1. verscheen. 

20 ö roodachtig bruin, constituerende 
vergadering. 

Duitsland. Westelijke Zone. 
Het blauwe zegeltje „Notopfer Berlin" moet, volgens mededeling 

in „Die Lupe", op grond van de wet van 11 April 1949 gebruikt 
worden tot 31 December 1949 op binnenlandse post in de weste
lijke sector, met uitzondering van Berlijn. Echter schijnt dit zegel
tje in de Franse zone in het geheel niet in gebruik te zijn 
genomen in het landsgebied Baden, terwijl in de Rijnpfalz dit 
zegeltje slechts van 1 Februari tot 31 Maart 1949 in gebruik 
was. Württemberg gebruikte deze zegeltjes van 10 Januari tot 
31 Mei 1949. Achteraf blijken deze zegeltjes te zijn gedrukt bij de 
firma Wegener in Alfeld/Leine. Er zijn exemplaren gemeld met 
spiegelstaand watermerk. 

De in ons Mei-nummer blz. 95 vermelde gebouwenserie is lang
zamerhand uitgebreid en verschenen tot nu toe de volgende post
zegels: 

1 (pf) grijszwart. Brandenburgerpoort. 
4 „ geelbruin, Schönenbergerraadhuis. 
5 „ groen, Tegeler-slot. 
6 „ violet. Rijksdaggebouw. 
8 „ oranje, als 4 pf. 

10 „ 1.groen, Kleist-park. 

15 „ bruin, vUegveld Tempelhof. 
20 „ rood. Technische Hogeschool. 
25 „ oranje, als 5 pf. 
40 „ roodlila, als 4 pf. 
60 „ lila. Nationaalgalerij. 
80 „ grijsblauw, als 20 pf. 
90 „ l.groen, idem. 

en in groter formaat: 
1 DM. vliegveld Tempelhof. 

Franse Zone. Baden. 
Aangekondigd worden hier de nieuwe postzegels in Marken

waarde n.1.: 
2 DM. het Kurhaus te Baden-Baden. 
3 DM. het Konzils van Konstanz. 
5 DM. de Munster van Breisach. 

Ter gelegenheid van het In
genieurscongres te Konstanz 
verscheen in een oplage van 
slechts 200.000 stuks een post
zegel met de afbeelding van 
het „Seehof-hotel", waar het 
congres werd gehouden. Op de 
achtergrond een silhouette van 
de stad Konstanz. 

30 (pf) blauw, stadsgezicht. 

Rijnland-Pfalz. 
Aangekondigd worden ook hier de nieuwe postzegel in de 

Marken-waarde n.1.: 
2 DM. de burcht EItz. 
3 DM. Bacharach. 
5 DM. Beilsrein. 

Russische Zone. 
De postzegels ter herdenking van Goethe zullen hier nu spoedig 

verschijnen. Zij zijn getekend door de grafische kunstenaar Engel-
bert Schoner. Volgens eerste geruchten moeten ze echter niet erg 
fraai zijn. De zegels, welke met toeslag worden uitgegeven, zullen 
de volgende waarden hebben: 

6 -|- 4 pf. Goethe als 21-jarige student. 
1 2 - 1 - 8 pf. de 32-jarige Goethe. 
24 -{- 16 pf. Goethe op 41-jarige leeftijd als minister. 
50 + 25 pf. Goethe op 68-jarige leeftijd. 
84 - j - 36 pf. de 82-jarige Goethe. 
Het in ons vorige nummer vermelde en afgebeelde zegel uitge

geven ter gelegenheid van het 3e volkscongres is ook verschenen 
met zwarte opdruk: 3 Deutscher Volkskongresz 29—30 Mai 1949. 

Finland. 
Op 2 Juni j.1. verschenen hier 3 postzegels ten bate van de be

strijding der t.b.c. Deze zegels vertonen de afbeelding van bloemen, 
welke zeer fijn getekend en uitgevoerd zijn door Signe Hammarstén-
Jansson. De oplage is 700.000 stuks van ieder zegel. 

5 + 2 Mk. groen. 
9 + 3 Mk. rood. 

15 + 5 Mk. bruin. 
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Ter gelegenheid van het 3e wereldcongres voor bebossing ver
schenen 2 postzegels, getekend door Aarne Karjalainen. Het zegel 
van 9 Mk is gegraveerd door A. Lauren en dat van 15 Mk door 
B. Ekholm. 
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De zegels verschenen op 15 Juni j.1. in een oplage van 1 mjl-
lioen stuks van ieder zegel. 

9 Mk. bruin, bomen en fabriek aan een meer. 
15 Mk. groen, voet van een boom en gedeelte van wereldbol. 

Frankrijk. 
Op 18 Mei j.1. verscheen hier in een nieuwe tekening van de 

graveur H. Cheffer, met voorstelling van een gezicht vanuit de 
gaanderij van de abdij van St. WandriUe, bij Rouaan, een zegel voor 
gewoon gebruik fr. 25 d.blauw, abdij van Wandnlle. 

Op 3 Juni j.1. volgde een postzegel voor gewoon gebruik met 
de afbeelding van de Gerbier-de-Jonc (Vivarais), zijnde de plaats 
waar de rivier de Loire haar oorsprong heeft. Gravure van 
Munier. 

Fr. 50 d.bruin, Vivarais. 

ÉÉÉÉlÉlAiÉÉÉÉÉÉÉÉfÉÉftHi 

Op 23 Juni verscheen de 40 pf met een afbeelding van de Maas
vallei (Ardennen), gegraveerd door Cottet. 

40 fr. blauwgrijs. Maasvallei. 

In de zelfde serie verschenen voor de luchtpost op 23 Juni twee 
zegels, resp. van 200 en 300 fr. beide gegraveerd door Decaris, en 
getekend in het zelfde eigenaardige soort als de in ons vorige 
nummer vermelde 100 fr. met een gezicht op Lille. Ook deze 
zegels doen denken aan een gebombardeerde stad, waarin enkele 
grote gebouwen zijn blijven staan. 

200 fr. blauwgroen, gezicht op Bordeaux. 
300 fr. lila, gezicht op Lyon. 
Op 4 Juli zou hier een postzegel verschijnen ter herdenking van 

de grote Franse toneelschrijver Racine (geb. 22-11-1639, overl. 
24-4-1699) die 250 jaar geleden overleed. Het zegel vertoont een 

portret van de schrijver getekend door A. Spitz en is gegraveerd 
door Ouvré. 

12 fr. roodachtigzwart, portret. 
Het zegel van 4 fr. met het wapen van Anjou is nu ook ver

schenen met de bekende voorafstempeling Affranchts Postes. 
De 20 fr. met afbeelding van de abdij van St. Bertrand van 

Comminges verschijnt einde dezer maand. 

Tevens geven we hierbij afbeeldingen van de postzegels welke 
op 13 Juni j.1. verschenen ter gelegenheid van de C.I.T.T. en 
welke door ons reeds werden vermeld in ons Mei-nummer blz. 96. 
Het zegel van fr. 100 is bestemd voor de luchtpost. 

Hongarije. 
De 150ste geboortedag van de Russische dichter Puskin werd 

hier herdacht niet alleen door de uitgifte van een enkel zegel, 
maar bovendien door de uitgifte van een zegel met vignet in 
een klein velletje, zowel getand als ongetand. 

De postzegel is uitgegeven in velletjes van 10 stuks. Het zegel 
geeft een beeld van Puskin met flambouw in de ene en een rol 
papier in de andere hand. Het opschrift luidt: Puskin de grote 
Russische dichter 1799—1837. De oplage is 100.000 stuks. 

1 Ft -f 1 Ft rose, beeld van Puskin. 
Het velletje bevat een liggend zegel en daar onder een vignet. 

Het zegel geeft een buste van Puskin met een gouden vederpen 
in de hand boven enige papieren. Op de achtergrond staat een 
beeld als allegorie van de vrijheid. Oplage ven ieder velletje 
50.000 stuks. 

1 Ft -)- 1 Ft violet en karmijn, buste van Puskin. 

Op 29 Juni j.1. verscheen ter gelegenheid van het lie Congres 
van de Wereldbond van vakverenigingen een serie van 4 postzegels, 
alle in de zelfde tekening van M. György K-nnecsni. 
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30 f. geeloker, vier mannen en een vrouw met vlag. 
40 f. violetbruin, id. 
60 f. roodachtig blauw, id. 

1 Ft. blauw, id. 

Italië. 
Ter herdenking van de inwijding van het monument op 2 Juni 

j..l van Giuseppe Mazzini (Italiaans nationalist 1805—1872) ver
scheen een zegel met de afbeelding van dit monument. 

20 L. zwartgrijs, monument van Mazzini. 
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In verband met de op 12 Juni j . l . gehouden verkiezingen van 
Triest verscheen een zegel met de afbeelding van de kerk van S. 
Giusto. 

20 L. bruinrood, kerk St. Giusto. 
Ter herdenking van de 200jarige geboortedag van de Italiaanse 

dichter Vittorio Alfieri (1749—1803) verscheen hier een zegel met 
een afbeelding van deze dichter. 

20 L. sepia, portret van Alfieri. 
Ter stimulering van de gedachte van de wederopbouw van 

Europa verschenen hier 3 postzegels in een zelfde tekening van 
een smid met hamer en andere atributen en op de achtergrond 
een zeeschip. 

5 L. groen, arbeider en schip. 
15 L. violet, idem. 
20 L. sepia, idem. 

Liechtenstein. 

Met een afbeelding van een gezicht op 
het dorpje Planken verscheen hier ter 
aanvulling van de gewone koerserende 
landschapserie een zegel van 5 Rp, 

5 Rp. bruin, landschap. 

Monaco. 
Met de bekende Franse voorafstempeling Affranchts Postes 

verschenen hier de volgende 3 postzegels: 
4 fr. groen, fontein op kasteelplein. 

10 fr. oranje, gezicht op Monaco vanuit zee. 
15 fr. wijnrood, vorst Lodewijk. 

Oostenrijk. 

Ter gelegenheid van het Oostenrijkse Espe
rantocongres verscheen op 21 Juni j.l. met 
frankeergeldigheid vanaf 25 Juni, een postzegel 
ontworpen door de bekende kunstenaar op 
postzegelontwerpengebied Prof. Wilhelm Da
chauer. 

20 g. smaragdgroen, ster met lauwertak. 

Bezoekt het Nederlandse Postmuseum 
te 's-Gravenhage - Zeestraat 82. 

Polen. 
Ter gelegenheid van het 8e 

arbeiderscongres in Mei j.l. 
gehouden verschenen 3 postze
gels in verschillende tekening, 
waarvan we er hierbij een 
afbeelden. Deze zegels zijn: 

3 Zl. rood, 3 arbeiders en 1 
arbeidster aanschouwen het 
woord Socialisme. 

5 Zl. blauw, arbeider die een 
hamer heft en bouwwerken en 
fabrieken. 

15 Zl. groen, 3 arbeiders. 
De in ons Januarinummer vermelde serie postzegels met afbeel 

ding van president Bierut werd nog aangevuld met de waarden: 
3 Zl. groen. 

10 Zl. violet. 

Portugal. 
Op 6 Mei j . l . verscheen hier een serie postzegels met afbeelding 

van de portretten van historische personen uit dit land. De seti^ 
bestaat uit 8 waarden, zeer fraai gedrukt naar tekeningen van P. 
Guedes en gedrukt door Courvoisier. Het zijn: 
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10 c. violet en geelachtig. Don Joan de eerste. 
30 c. blauwgroen en geelachtig. Donna Filipa de Lancaster. 
35 c. geelgroen en geelachtig. Infante Don Fernando. 
50 c. d.blauw, Infane Don Henriques. 

1 E. bruinrood en geelachtig. Nun. Alvares. 
1,75 E. zwart en violetzwart, Joan Dasregras. 
2 E. d.blauw, Fernando Lopes 
3,50 E. d.bruin, Alfonso Domingues. 

Roemenië. 
Ter ere van de Russische schrijver Puskin, wiens geboortedag 150 

jaar geleden is, verschenen hier 2 postzegels beide met de zelfde 
afbeelding van een portret van de dichter met een lauwerkrans 
omgeven. 

11 L. rood. 
30 L. groen. 

Rusland. 
Ter gelegenheid van de Ie Mei verschenen hier 2 postzegels, beide 

in de zelfde tekening waarop 1 Mei staat vermeld, en die gevolgd 
wordt door een vrouw aan de ene en een man aan de andere 
zijde. 

40 k. rood, 3 personen met vlag. 
1 R. groen, idem. 
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Ter ere van de landbouwkundige V. R. Williams versehenen 
hier 2 postzegels, beide met de zelfde afbeelding van een portret 
van deze persoon. 

25 k. helgroen. 
50 k. sepia. 
Ter ere van Popof, de Russische pionier op het gebied van de 

draadloze telegrafie, verscheen hier een serie van 3 postzegels, en 
wel: 

40 k. violet, portret van Popof en attributen. 
50 k. sepia, Popof demonstreert een zijner uitvindingen. 

1 R. helgroen, idem. 
Als propaganda voor de boeken en kranten-Iectuur verscheen 

een 2 tal postzegels, n.1. 
40 k. oranjerood, afbeelding van kranten en boeken. 

1 R. violet, twee personen die in een krant lezen. 
In het gewone kleine formaat verschenen enige zegels in nieuwe 

kleur n.1.: 
15 k. mijnwerker, sepia. 
20 k. boerin met korenschoof, groen. 
25 k. vliegenier, zwartblauw. 
30 k. geleerde, bruin. 
50 k. Spassky toren in Moskou, blauw. 
Natuurlijk verschenen hier ter herdenking van Sergegevitch 

Pouchkine (Puskin), de grote Russische dichter die 150 jaar ge
leden geboren werd, een serie postzegels, waarvan een 40 k en 
de 2 R ieder van een vignetzegel zijn voorzien. De zegels zijn: 

40 k. steenrood en lila, jeugdportret (zonder vignet). 
40 k. steenrood en lila. Puskin en de December-opstandelingen 

(met vignet). 
40 k. geelbruin en zwart, portret van Puskin (geen vignet). 

1 R. sepia en bronsgroen, geboortehuis v. Puskin (geen vignet). 
2 R. sepia en blauw, Puskin en de December-opstandelingen 

(met vignet). 
Het vignet vermeldt 5 versregels van de dichter. De vertaling 

hiervan luidt: Kameraden, de ster van het geluk gaat op, Rusland 
ontwaakt en op de puinhopen van de absolute macht zullen onze 
namen worden geschreven. 

Triest (Italiaans). 
Het hierboven vermelde postzegel van Italië uitgegeven ter ge

legenheid van de verkiezingen van Triest verscheen hier met de 
bekende opdruk AMG-FTT. 

20 L. bruinrood, k i rk St. Giusto. 

Tsjecho Slowakije. 
De in ons vorige nummer op blz. 118 vermelde postzegels uit

gegeven ter herdenking van de 100-jarige sterfdag van Frederic 
Chopin, zijn niet op 4 Juni j.1. doch eerst op 24 Juli j.1. ver
schenen. 

mmr^^^m 

Ter herdenking van de 150e verjaardag van de geboorte van de 
Russische dichter Alexander Sergejevic Puskin, werd hier, dus ver 
buiten de landsgrenzen, een postzegel uitgegeven met het portret 
van deze persoon, getekend door prof. Karl Svelingsky en gegra
veerd door Jan Mracek. Het zegel is van 6 Juni tot 31 December 
a.s. frankeergeldig. 

2 Kcs. grijsgroen, portret van Puskin. 

Turkije. 
Van de in ons vorige nummer aangekondigde postzegels, uit

gegeven ter gelegenheid van de 5e Europeese kampioenschapswed-
srijden vrijworstelen, geven we thans hierbij de afbeelding van 
deze zegels. 

Op 1 Juli j.1. verscheen hier een herdenkingsserie van 6 post
zegels ter gelegenheid van de Dag van de Vloot, welke op ge
noemde datum werd gehouden. De zegels, waarvan we óp de voor
pagina een afbeelding geven, werden in Zwitserland bij de firma 
Courvoisier vervaardigd in éénkleurendruk in vellen van 50 
stuks, met een oplage van 200.000 stuks voor ieder zegel, met 
uitzondering van de 15 Kurus, welke in een oplage van 250.000 
stuks is vervaardigd. De zegels zijn: 

5 K. d.blauwviolet, oude Turkse galei. 
10 K. licht sepia, het galjoen „Mahnudiye". 
15 K. d.lila, de oude kruiser „Hamidiye". 
20 K. d.blauw, de onderzeeboot „Sakarya". 
30 K. blauwachtig grijs, de oorlogskruiser „Yavuz". 
40 K. groenachigbrons, het monument van Barbarousse. 

Zweden. 
Op 27 Juli a.s. zullen hier 2 postzegels verschijnen ter gelegen

heid van de Wereld-sport-tentoonstelling te Stockholm. 
5 öre, blauw. 

15 öre, bruin. 

BUITEN EUROPA. 
Brazilië. 
Hier verscheen voor de luchtpost een ongetand zegel in groot 

formaat ter herdenking van wijlen president F. D. Roosevelt en 
vertonende een portret van deze persoon. 

3,80 Cr. blauw, portret. 
Het zelfde zegel verscheen in donkerder tint in een miniatuur

velletje met opschrift. 

Canada. 
De Postmeester-generaal van dit land deelt mede, dat de in 

ons vorige nummer afgebeelde serie van 5 postzegels met afbeel
dingen van Koning George VI (zie blz. 118) niet op 6 Juni j.1. 
zijn verschenen, maar vermoedelijk eerst omstreeks Augustus a.s. 
het licht zullen zien in verband met enige in de zegelafbeeldingen 
aangebrachte wijzigingen. (Het woord Postage werd vergeten). 

China. 
De in ons Mei-nummer op blz. 98 vermelde zegels in nieuwe 

tekening van Sun Yat Sen vinden we thans nog aangevuld met: 
800 Y rood. 

5000 Y blauw. 
10000 Y bruingrijs. 
Ook de opdrukken series vinden we lustig voortgezet n.1.: op 

de fiskale zegels. 
80 Y op 50 $ d.paars, opdr. violet. 

100 Y op 50 $ blauw, opdr. zwart. 
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200 Y op 50 $ d.blauw, id. 
200 y op 500 $ l.bruin, opdr. violet. 
300 Y op 50 $ d.blauw, opdr. rood. 

2000 Y op 300 1 groen, opdr. blauw, 
Schweizer Briefmarken Journal weet hieraan nog het volgende 

toe te voegen: 
5 Y op 30 $ d.blauw, opdr. rood. 

10 Y op 7000 $ bruinrood, opdr. zwart. 
10 Y op 20000 $ rose, id. 
20 Y op 30 $ blauw, opdr. rood. 
20 Y op 100 $ karmijn, opdr. zwart. 
50 Y op % c. sepia, id. 
50 Y op 30 c. roodbruin, opdr. blauw. 
50 Y op 40 c. bruinrood, opdr. violet. 
50 Y op 40 c. bruinrood, id. 
50 Y op 4 $ hlabruin, opdr. blauw. 
50 Y op 20 $ rood, opdr. violet. 
50 Y op 20 $ rood, opdr. zwart. 
50 Y op 6000 $ violet, id. 
Ook in het communistische deel van China werd de opdrukken 

reeks voortgezet op de zegels met afbeelding van een locomotief 
en schip: 

1.00 c op 15 $ bruinrood, opdr. zwart. 
2.00 c op 50 I i,ijsblauw, opdr. rood. 
2.00 c op 50 ? groenblauw, opdr. zwart. 
2.00 c op 50 1 grijs, opdr. blauw. 

10.00 c op 30 $ bruinviolet, opdr. blauw. 
10.00 c op 30 $ violet, opdr. blauwzwart. 
15.00 c op 20 $ geelbruin, opdr. violet. 
25.00 c op 20 i geelbruin, opdr. groen. 
50.00 c op 50 I indigo, opdr. rood. 
50.00 c op 300 $ geelbruin, id. 
50.00 c op 300 i geelbruin, opdr. karmijn. 

Indochina. 
In gelijke tekening als de luchlpostzegels van 1933 verschenen 

2 nieuwe waarden, n.1.: 
20 p. blauw. 
30 p. geelbruin en rood. 

Japan. 
Op 11 Mei verscheen hier een miniatuurvelletje met een zegel 

ter gelegenheid van de tentoonstelling op het gebied der electri
sche verbindingsmiddelen, gehouden te Tokio. 

20 yen, blauw, afbeelding waarop een mast voor de draadloze 
telegrafie. 

Ter gelegenheid van de Kinderdag verscheen hier een postzegel 
met de afbeelding van het hoofd van een Japans knaapje: 

5 Yen, bruin, jongenskop. 
Dit zegel verscheen ook in een velletje van 10 stuks (2 hori

zontale rijen van 5 zegels) met Japans opschrift. 
Voorts verscheen een postzegel ter gelegenheid van de instel

ling van het afzonderlijk departement der postale bedrijven en dat 
voor de electrische communicaties. 

8 Yen, blauw, antenne en duif me: brief. 
Een zegel werd ook uitgegeven ter gelegenheid van het 75jarig 

bestaan van het centraal meteorologisch observatorium te Tokio. 
8 Yen, d.groen, gebouw en antennemast. 
In de algemene uitgave verschenen nog drie zegels, n.1.: 

3 Yen, roodbruin, harpoenschieters. 
20 Yen, d.groen, dennenaanplanting. 
30 Yen, d.blauw, brievenbesteller. 

Johore. 

In de zelfde tekening en de zelfde kleuren 
als de in ons Aprilnummer op blz. 71 vermel
de postzegels van Penang (Malakka) zijn thans 
de postzegels verschenen waarvan wij voorlopig 
melding maakten in ons Juninummer op blz. 
119. 

Liberia. 
Op 14 April j.1. verscheen hier een serie zegels in zeer veel

kleurige druk n.1.: 
1 c. Inlander aan de arbeid. 
2 c. transport en aftappen van rubber. 
3 c. emigranten in 1822. 
5 c. Jehudi Ashman en de eerste kolonisten, 

en voor de luchtpost: 
25 c. kaart van Liberia en inlanders. 
50 c. wapen van Liberia en inlanders met vruchten. 

Nieuw Zeeland. 
De weldadigheidszegels (z.g. Healthstamps) zullen vermoedelijk 

op 3 October a.s. verchijnen, beide in een zelfde tekening, verto
nende een zuster die een kind in de armen draagt, welk kind met 
een der handen naar een bloeiende tak grijpt. De waarden zullen 
zijn: 

\ ■]- ^A A. groen. 
2 I 1 d. d.blauw. 

Pakistan. 
Whitfield King en Co meldt ons, dat hier op 11 Augustus a.s. 

3 postzegels zullen verschijnen ter herdenking van het feit, dat 
een jaar geleden Mr. Jinnah, de eerste gouverneur van dit land, 
overleed. De waarden zullen zijn \'%, 3 en 10 annas. 

Uganda, Kenya, Tanganyika. 
In gewijzigde kleur verschenen hier 2 der lage waarden n.L: 

5 c. thans oranje en lila. 
10 c. groen en zwart. 
Beiden in de zelfde tekening als in de vorige uitgave. 

Venezuela. 
Ongeveer een jaar te laat verscheen hier ter herdenking van 

de 110e verjaardag van de postconventie van Bogota en de 100
jarige sterfdag van Santos Michelena, een serie van 4 zegels voor 
de gewone post, alle in de zelfde afbeelding met een portret van. 
genoemde persoon in medaillon, in de waarden: 

5 c. blauw. 20 c. olijfbruin. 
10 c. rood. 1 B. groen. 
En een serie van 6 zegels voor de luchtpost, eveneens alle in 

een zelfde afbeelding, n.1. een portret van genoemde persoon in 
medaillon en ter rechterzijde daarvan een vliegtuig. De waarden 
zijn: 

5 c. bruin. 25 c. grijsgroen. 
10 c. grijs. 30 c. lila. 
15 c. oranje. 1 B. violet. 

i[ 
REPOEBLIK INDONESIA. 

De in het Mei en Juninummer gemelde briefkaart met beelte
nis van Ir. Sukarno verscheen op het formaat 87 : 141. De beelte
nis is en face. 

a. 10 Sen bruin. Volgens thans ontvangen stempels zou deze 
kaart reeds in October 1948 gebruikt zijn. 

b. Zwarte opdruk: 100 Sen op 10 Sen. Zwart vierkantje over 
oude waarde in linkerbenedenhoek van de waardestempel. 
Rechts boven „100" en daaronder „sen" (letters onder elkaar 
rechts op de beeltenis). Volgens thans ontvangen stempels 
zou deze kaart reeds in November 1948 gebruikt zijn. 

Beeltenis Ir. Sukarno naar links. Groter formaat 96 : 141. Zwart 
vierkantje over oude waarde (onleesbaar) in de linkerbovenhoek. 
Onder en buiten de waardestempel een zwarte opdruk 100 Sen. 
Volgens de afstempelingen in December 1948 gebruikt. 

De onoverdrukte kaart van deze laatstgenoemde uitgifte kwam 
mij nog niet onder ogen. 

DUITSLAND. 
Behalve een melding over de nieuwe catalogus in ons Maart

nummer werd na de oorlog Duitsland in deze rubriek nog niet 
genoemd. Het zou ondoenlijk zijn, de vele honderden uitgaven 
uit de verschillende zones te behandelen. 

Om echter een begin te maken, beelden wij ditmaal 2 kaarten 
uit de Russische zone af, die ± een half jaar geleden verschenen. 
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Zij sluiten aan bij de postzegelserie: beroemde mannen. De 10 
pf. groen laat August Bebel zien, de 12 pf blauw Friedrich Engels, 
de tekst en het verdere gedrukte is in dezelfde kleur als het 
zegelbeeld, de kartonkleur grijsgeel. 

Voor het westelijke gedeelte van Berlijn werd een 10 pf. kaart 
groen overdrukt met „Berlin" in rood. 

De Franse zone wilde niet achterblijven en verblijdde ons met 
een 10 pf. blauwgroen op lichtgrijs karton voor Baden en één voor 
Württemberg; de eerste heeft als indruk een mannenkop, de tweede 
een stadsgezicht. 

Er schijnt nog geen hervatting te zijn van de eindeloze series 
geïllustreerde kaarten van vóór de ineenstorting, waar de verzame
laars zeker niet rouwig om zullen zijn, omddt op normale, regel
matige wijze dit gebied nooit te completeren bleek. 

Ook meldde Dr. von Bahrfeldt n>ij op mijn verzoek om inlich
tingen, dat er voorlopig geen privé poststukken meer op bestel
ling werden aangemaakt. Ook dit bericht ontving ik met grote 
opluchting, ik had mij echter helaas blijkbaar te vroeg blij ge
maakt, want enkele dagen later deelde dezelfde specialist mij zon
der commentaar mee, dat in Bizonia een 10 pf kaart lichtgroen 
(met als zegelbeeld Holstentor) was uitgekomen, die voor 7 x 
nominaal werd verkocht ten bate van de radioloterij van de 
Deutsche Hilfsgemeinschaft en op privé bestelling was vervaardigd. 

FRANKRIJK. 
Ik verwijs belangstellenden naar mijn korte aankondiging van de 

nieuwe druk van de poststukkencatalogus van dit land onder 
Boekwerken. 

In verband met de vele tariefsverhogingen verscheen er ander
maal een nieuwe kaart in het gangbare type („boze Marianne", 
Gandon) en wel een 12 Fr. blauw op gekleurd karton, benevens een 
nieuw postblad voor de pneumatische post in Parijs van 30 Fr., 
evenals de voorgangers van 6 Fr. en 19 Fr. rood op lichtblauw 
carton in het type „Chaplain" (een voorstelling van de zittende 
Franse maagd met zinnebeeldige emblemen). 

ZWITSERLAND. 
Het krantenbandje van 5 rappen met het zegelbeeld edelweiss 

werd bruin op lichtbruin papier. 

NEDERLAND. 
Eerste vlucht K.L.M.-Lijndienst Amsterdam—Paramaribo, 
20/5/49. 
Wij ontvingen inmiddels de luchtpoststukken uit Paramaribo 

terug; de aankomststempel is „Paramaribo 21.5.49". 
Ook zagen wij stukken met deze eerste vlucht verzonden uit 

België, Zwitserland, Luxemburg en Oostenrijk, allen met de speciale 
afstempeling (z.g. „verdragstatenpost"). 

250ste K.L.M.-vlucht naar Zuid-Amerika. 
Op 19 Juni jl. heeft de K.L.M, haar 250ste retourvlucht naar 

Zuid-Amerika uitgevoerd. 

Oceaanvluchten vroeger en nu. 
Dertig jaar geleden, op 15 Juni 1919, stegen de Engelse vliegers 

John Alcock en Arthur Brown met hun tweemotorlge Vickers 
Vimy bommenwerper in St. John op New Foundland op voor 
de eerste transatlantische vlucht In oostelijke richting. Na een 
vlucht van bijna zestien uur, over een afstand van 3040 km, 
landden zij behouden in Clifden in Ierland. Zij hadden gevlogen 
met een gemiddelde snelheid van 165 km. per uur. 

Op 24 Juni 1949, dus ongeveer 30 jaar na de eerste geslaagde 
oceaanvlucht, heeft de K.L.M, haar 600ste retourvlucht naar 
New York uitgevoerd, sinds de opening van deze lijn In Mei 1946. 
De gemiddelde snelheid, waarmede de viermotorige Constellations 
van de K.L.M, dagelijks het traject tussen Amsterdam en NeW 
York v.v. afleggen, bedraagt ongeveer 360 km. per uur. 

SURINAME. 
Eerste vlucht K.L.M.-Lijndienst Paramaribo—Amsterdam, 
23/5/49. 
Het blijkt dat 2 verschillende speciale stempels In gebruik zijn 

geweest; het verschil kan gemakkelijk worden geconstateerd aan 
de volgende afwijking: 

Op de in ons Junl-nummer afgebeelde speciale afstempeling staat 
de „ D " van DC-6 Iets rechts onder de „E" van Eerste, terwijl 
op de afdrukken van de andere speciale setmpel deze „ D " 1 % 
mm. links onder de „E" van Eerste staat. Ook in de letters ziet 
men diverse verschillen. 

DUITSLAND. 
De „Luchtbrug". 
Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de luchtbrug werd 

door de I.A.P.C. (Internationaler Aero Philatelisten Club) te Ber
lijn een speciale (niet officiële) 4 regelige stempel gebruikt ter ere 
van een luchtposttentoonstelling van „Luchtbrug"-luchtpoststuk-
ken. Hieronder geven wij een afbeelding van deze stempel; de 
kleur Is rood. 

LUFTBRÜCKE 
Air iM * Pont Aérten 
' 23. 6. -48 - S3. 6. 49 
I. A. R C. B e r H n 

,iiè j 

FRANKRIJK. 
Helicoptervlucht Salon d'Aéronautique—Orly. 30/4/49. 
Op 30 April jl. had een helicoptervlucht plaats van de Salon 

d'Aéronautique naar Orly. Het aantal verzonden stukken zou 
slephts 119 kaarten bedragen. 

Op 10 Mei jl. had een dergelijke vlucht plaats, waarbij slechts 
8 kaarten zouden zijn vervoerd. 

De stukken dragen een speciale afstempeling (zoals hieronder 
afgebeeld); deze stempel Is echter niet officieel. Bovendien dragen 
Annexe / Gare Aérienne", terwijl de zegels afgestempeld zijn met 
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een gewoon rond poststempel (zwart): „Paris II Annexe, 30-4-1949, 
Gare Aérienne". Ook de tentoonstellingsstempel komt op de stuk
ken voor. 

Aankomststempel is: „Paris XIII-Annexe, 30-4-1949-Aérodrome 
d'Orly". 

U.S.A. 
Eerste vlucht Chicago en Detroit naar Zürich, 2/4/49. 
Op 2 April jl. had een eerste vlucht plaats op de FAM 27 route 

van Chicago en van Detroit naar Zürich. De stukken dragen 
zoals gebruikelijk een speciale afstempeling, waarvan wij hieronder 
een afbeelding geven. 

Voor te Chicago afgestempelde stukken zagen wij afdrukken in 
violette en roodbruine kleur en voor stukken uit Detroit verzonden 
in groene en blauwe kleur. Aankomststempel is: „Zürich 58 — 
3.IV.49-24, VIII, Flughafen". 

e. Randbedekking. 
De overgang op de tanding li% : llVi heeft geen wijziging 

gegeven in de randbedekking. 
Men heeft de letterreeks zonder meer voortgezet, terwijl ook in 

de soort drukkerstekens en de plaats waar ze aangebracht zijn in 
de eerste jaren, geen wijziging is aangebracht. 

De van '46 af gedrukte zegels hebben echter geen oplaagletters 
meer op boven- en ondervelranden, terwijl de telcijfers gehand
haafd bleven. 

Bij enkele oplagen kwamen in '46 nog drukkerstekens ongeveer 
in het midden van de blanco bovenvelrand of geheel links hierop 
voor, doch van April '46 af zijn de boven- en ondervelranden 
geheel blanco en zijn de oplagen alleen nog maar aan de knip-
tekens te onderscheiden, tenminste wanneer we afzien van enkele 
frappante tintveranderingen in de kleur. Zie verder tabel VI 
en VIL 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Joegoslavië. 
Luchtpostblad met ingedrukte luchtpostzegel van 5 Din (rood

bruin); buitenzijde grijze kleur met aanduiding „Koverat-Pismo". 
Luchtpostenveloppe in blauwe kleur met ingedrukte zegel van 5 
Din. (zelfde afbeelding als bij luchtpostblad); kleur zegel rood. 

STiB ÎPilLS 
Gelegenheidsstempels. 
Op het Vara-Zomerfeest, dat op 19 Juni j.1. in het Westbroek

park te 's-Gravenhage gevierd werd, was een brievenbus geplaatst. 
Alle hierin geposte correspondentie werd afgestempeld met een 
bijzonder poststempel in zwarte inkt, waarvan een afbeelding 
hieronder afgedrukt is. 

Ook van het reeds in het vorig nummer vermelde bijzondere 
poststempel der Poppententoonstelling te 's-Gravenhage is hierbij 
een afbeelding opgenomen. 

Deze afstempeling wordt in zwarte inkt op de zegels afgedrukt 
(soms enigszins blauw-zwart) met een datumstempel 's-Gravenhage 
ernaast. 

Noodstempels. 
Bij een verkoping van overtollig materiaal der P.T.T. blijken 

abusievelijk ook een aantal der in het reeds in 1944 bevrijde ge
bied gebruikte rubber noodstempels in onbevoegde handen te zijn 
geraakt. Wij zagen de volgende stempels: Ammerzoden, Bergen 
(Lb.), Gennep 1, Klundert 1 en 2, Meerlo (Lb.), Overloon, Sieben-
gewald, Velden, Velddriel, Woensdrecht en IJsselstein (Lb.). De 
meesten hiervan bevonden zich nog in bruikbare staat. 

Voor eventuele aanbiedingen van deze afstempelingen tegen 
fantasieprijzen dient dus gewaarschuwd te worden; feitelijk zijn 
alleen diè brieven of kaarten verzamelwaardig, waarvan duidelijk 
blijkt, dat zij werkelijk uit de betreffende plaats verzonden werden 
vóór medio 1946. De datum moet dan vastgesteld kunnen worden 
aan de hand van andere stempels op hetzelfde stuk, omdat op deze 
eenvoudige datumstempels de bewuste data natuurlijk terugge
draaid kunnen worden ! 

f. Perforatie. 
Zoals reeds vermeld, werd in overeenstemming met de perfo

ratie der frankeerzegels, ook die der portzegels gewijzigd in 13}^ 
: 12% en wel van Februari 1934 af. De gebruikte tanding, phila
telistisch aangegeven met G 1 of G r heeft op een enkele uitzon
dering na 16 gaaatjes in de boven- of ondervelrand. De uitzonde
ring vormen de 5 cent oplaag X, 15 cent oplaag Q, 25 C N T 
oplaag X, alle van Aug. '42 die 15 gaatjes in de bovenrand heb
ben. Zie ook tabellen VI en VIL 

g. Kleur. 
Hieronder vermelden we alleen enige oplagen die belangrijk 

afwijkende kleuren vertonen. 
yi cent oplaag D fletsblauw. 

E lichtblauw. 
F helder lichtblauw. 

P i lEIilfäBCILlEyî DCiü P>©l^ïï^i©ilLS VÄKÜl GiaiPlii^lLÄINiP door ir H J. W REUS 
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Mei '34 

Juli '35 
Aug. 
Dec. 
Juli '36 

Juli '37 

Jan. '38 

Mei 

Sept. 
Juli '39 
Oct. 
Juni '40 
Sept. 
Aug. '41 
Apr. '42 
Juni 
Aug. 
Nov. 
Dec. 
Sept. '45 
Jan. '46 
Maart 
Sept. 
Jan. .47 

10 Cent 

389600 

190300 

285 200 
384.200 

385.200 

388000 

559000 
588000 

475800 

488 too 

388000 

576400 

550600 

377800 
605600 

G l " 

G l " 

Gl '« 
G l " 

G l " 

Gl '« 

G l " 
Gl "8 

G r 

G r " 

G r " 

G r " 

G l " 

G l ' " 
Gl '« 

N 9 

O 9 

P 9 
Q 9 

R 9 

S 9 

T 9 
U 9 

V 9 

W 9 

X 9 

Y 9 

blanco 

blanco 
blanco 

T 1 
* 10 

^ 10 

^ '° 
i 10 

^ ^ 1 0 

^ 10 
^ 10 

X 10 

J l O 

i 10 

i 10 

ffl 7/8 

g — 
g — 

12'A Cent 

45600 

92400 

193 WO 

381600 

G l " 

Gl '« 

Gl '« 

G l " 

I 9 

J 9 

K 9 

blanco 

^ 10 

1 10 

5 10 

*® 0 

T 

\ 

♦ 

f 

15 Cent 

196000 

374200 

193800 

193600 

385300 

195600 

93400 
572000 

193300 

382200 
382200 

Gl '« 

G l " 

G l " 

G l " 

G l " 

G r " 

Gr^s 
G r " 

Gl '« 

G l " 
G l " 

K 9 

L 9 

M 9 

N 9 

O 9 

P 9 

Q 9 
R 9 

S 9 

blanco 
blanco 

T 
^ 

^ 

^ 

^ 

5 
Ï 
i 
a 
® 

g 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

0 


f 

1 

V 

♦ 
4 

Y 

z 
* 

¥ 
L 

T 

Mei '35 
Oct. 
Nov. '36 
Juli '37 

Jan. '38 

Oct. 
Oct. ' 3 ; 
Feb. '41 
Juni 

Sept. 

Dec. 
Jan. '42 
Juni 
Sept. 

Dec. 

Juni '43 
Oct. 
Jan. '47 

20 Cent 

180.>00 
195800 
195400 
188200 

294000 

372300 
392600 
285400 

286S00 

285200 

184800 

589200 

709200 
1007400 

G l " 
Gl '« 
Gl '« 
G l " 

Gl " 

G l " 
G l " 
G r " 

G l " 

Gr '8 

G r « 

Gr>8 

Gri8 

G l » 

J 9 
K 9 
L 9 

M 9 

N 9 

O 9 
P 9 

Q 9 

R 9 

S 9 

T 9 

U 9 

V 9 
blanco 

^ 10 
m 10 
^ 10 
o 10 

^ 10 

o 10 
^ 10 
J 10 

> -

i 1 

1 10 

ft 10 

gbl 1 

g — 

f 
♦ 
1 
A 
è 
L 

♦ 

¥ 
i 

A 

♦ 
» 

♦ 

25 Cent 

191400 

285400 

186800 

389000 

391 WO 

G r ' s 

Gr^" 

Gr ' f 

GrW 

Gr '6 

B 9 

C 9 

D 9 

E 9 

F 9 

J 10 

r 10 

1 10 

ft 10 

ft lö 

¥ 

A 
1 
A 

* 

'I'ABEL VI 
(vervolg) 
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TABEL VII 
Gewijzigd Type  Uitgave 1934/'47  Enkelvoudige druk  Tanding I3V2 : 1274 

Data van aflevering der verschillende oplagen aan de Controle 
Aantal afgeleverde zegels, met opgave van tanding, randbedekking en kniptekens 

Datum 
van 

aflevering 

April '34 
Mei 
Juni '35 
Sept. 
Dec. 
Feb. '36 
Juli 
Oct. 
Apr. '37 
Nov 
Jan. '39 
Jan. '40 
Feb. 
Oct. '41 
Dec. 
Apr. '42 
Dec. 
Juni '43 
Sept. '44 
Sept. '46 
Maart '47 

3 Cent 

Aantal 

391800 

193000 

285400 

286600 

389400 
385600 

447800 

194600 

196000 
253000 

182200 

Per

fo 
ratie 

G l " 

G l " 

G r " 

G l " 

G r " 
G l " 

G l " 

G r " 

G r " 
G r " 

G l " 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

E 9 

F 9 

G 9 

H 9 

I 9 

J 9 

K 9 

L 9 

M 9 
N 9 

blanco 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

T 

^ 

^ 

^ 

^ 
W: 

r\ 

i 

ft 
)oi 

g — 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

10 
10 

Knipt 

A 

V 

♦ 
* 

A 
V 

♦ 

# 

f 
L 

Y 

6 Cent 

Aantal 

371400 

190200 

290400 

288800 

386400 

194600 
363800 

194400 

386800 

190200 

Per

fo

ratie 

G l " 

G l " 

G l " 

G l " 

G l " 

G l " 
G l " 

G r " 

G r " 

G l " 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

H 9 

I 9 

J 9 

K 9 

L 9 

M 9 
N 9 

O 9 

P 9 

blanco 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

ï 

^ 

fn^ 

^ 

^ 

^ 
^ 

i 

i 

g 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
10 

10 



Knipt 

z 
> 

A 

* 

¥ 

»4 
# 

A 

V 

f 

7 Cent 

Aantal 

196200 

88200 

192600 

194600 
194200 

Per

fo 
ratie 

G r " 

G r " 

G r " 

G r " 
G l " 

Oplaag 
letter 

en 
aantal 

B 9 

C 9 

D 9 

E 9 
blanco 

Drukkers 
teken 

en 
plaats 

^ 10 

i 1 
1 10 

g bl 10 

g — 

Knipt 

Y 

é 

V 

T 
V 

Juli '35 

Mei '36 

Nov. '37 

Dec. 

Juni '38 

Oct. '40 

Dec. '41 

Dec. '42 

Juni '43 

Juli '45 

Juni '46 

7V2 Cent 

45200 

90200 

95000 

191200 

188600 

192800 

G l " 

G r " 

G r " 

G r " 

G l " 

G l " 

B 9 

C 9 

D 9 

E 9 

F 9 

blanco 

^ 

►M 
1 
ï 
g b l 

g 

10 

10 

1 

10 

1 



• 

L 
A 
♦ 
* 
Z 

8 Cent 

982800 G l " A 9 W: 10 

9 Cent 

93200 

187400 

195400 

196600 

G l " 

G r " 

G r " 

G r " 

B 9 

C 9 

D 9 

E 9 

^ 10 

X 10 
^ 10 

ft 10 

« 
A 
♦ 

z 
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Vil^il^Daii^^SliifliyWS 
AGENDA 

VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS 
en van de 

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

te Amsterdam in het gebouw „Krasnapolsky". 
Vrijdag 26 Augustus 1949. 
15 uur. Opening. Voortzetting zo nodig op Zaterdag. 27 Augus

tus 1949. 
Punten van behandeling: 

1. Opening. 
2. Aanwijzing stemopnemers en leden van het stembureau. 
3. Notulen van de Algemene Vergadering te Breda, 10 en 11 

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

10. Verslag van de Bondsafgevaardigde bij de F.I.P. 
11. Rekening en verantwoording van de penningmeester. 
12. Verslag financiële commissie. 
13. Begroting 1949-50 en vaststelling contributie 1949-50. 
14. Bestuursverkiezing. 

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

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

16. Mededeling i.z. de Waller-medaille. 
17. Idem i.z. de Costerus-medaille. 
18. Voorstel i.z. toetreding van de Bond als mede-eigenaar van 

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

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

de Bonds-wisselbeker. 
3. Voordrachten krachtens het Reglement voor de Wisselbeker. 

Tot heden heeft zich alleen aangemeld de heer J. Poulie, met 
' t onderwerp: „Het verzamelen der Eerste emissie Nederland. 

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

Rotterdam, 30 Juni 1949. 
De secretaris, 

J. C. NORENBURG. 

NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Secretaris: J. C. Norenburg, Bergselaan 101a Rotterdam-N. 
Kort verslag van de Bestuursvergadering gehouden op Zaterdag 

25 Juni 1949 te 's-Gravenhage. 
De voorzitter, de heer P. S. van 't Haaff heeft kennis gegeven 

door ziekte verhinderd te zijn de vergadering bij te wonen. 
Daar de vice-voorzitter nog niet aanwezig is opent de secretaris 

op verzoek der leden deze vergadering en wordt op voorstel 
van de heer Mr. Loef van deze gelegenheid gebruik gemaakt om 
eerst de ingekomen stukken, vermeld op de lijst onder de num
mers 79, 89 en 105 te behandelen. Deze stukken betreffende een 
voordracht van de Nederlandsche Vereenlging van Postzegelver-

PROGRAMMA 
van de feestelijkheden ter gelegenheid van de viering van het 

65-jarig bestaan der Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars en van de 37e Philatelistendag, te houden 

te Amsterdam op Vrijdag 26, Zaterdag 27 en Zondag 
28 Augustus 1949. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 uur. Terug per bus naar Amsterdam, 
16 uur. Sluiting der Tentoonstelling. 

In het Postmuseum vindt U duidelijk en uniek 
alles omtrent zegels en de druktechniek! 

zamelaars om de heer C. M. Donck en voordrachten van de Ver
eniging van Postzegelverzamelaars „HoUandia" te Amsterdam en 
van de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda, om de heer J. 
Poulie dit jaar de Waller-medaille toe te kennen. Andere voor
stellen dienaangaande zijn niet ingekomen en ook uit de boezem 
der vergadering komen geen nadere voorstellen. De secretaris 
wijst er op, dat de Statuten van de Wallermedaille toelaten, dat 
deze medaille ieder jaar aan meer dan één persoon kan worden 
verleend, zodat het niet nodig is de voorgedragen personen gelijk
tijdig te bespreken. Aan de hand van de statuten wordt daarop 
allereerst de voordracht van de heer Donck besproken. Na 
ampele bespreking wordt daarop met algemene stemmen (7) beslo
ten de heer C. M. Donck dit jaar genoemde medaille toe te ken-
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nen en zal hem, aangezien hij toevalligerwijze op een andere 
vergadering in het zelfde gebouw aanwezig is, hiervan mondeling 
mededeling worden gedaan. Vervolgens komt de voordracht be
treffende de heer Poulie in bespreking. Mr. Loef merkt op, dat 
het voor het bestuur steeds een onaangename taak zal zijn zelf 
over een der leden van het besuur te moeten oordelen en hij 
zou gaarne zien, dat de betreffende statuten dienaangaande zo
danig worden gewijzigd, dat de toekenning van deze medaille niet 
door het Bondsbestuur, maar door een daartoe aangewezen col
lege zal geschieden. Wellicht is hier een regeling te maken welke 
overeenkomt met die van de Costerusmedaille. Vrijwel algemeen 
Wi rdt het bezwaar van Mr. Loef ter vergadering onderschreven 
en wordt besloten, dit punt later nader te bezien, als zijnde thans 
niet aan de orde, terwijl voorbereiding wel noodzakelijk is. 

Bij de verder gevoerde besprekingen worden niet voldoende 
termen aanwezig geacht om de heer Poulie reeds thans de me
daille toe te kennen, hoezeer zijn werkzaamheden voor de Bond 
en voor de philatelie ook worden gewaardeerd, en wordt besloten 
hem deze medaille vooralsnog niet toe te kennen. 

De heer Poulie komt hierop ter vergadering en neemt de leiding 
over, nadat hij omtrent het beslotene is ingelicht. 

De notulen der vorige bestuursvergadering worden hierop goed
gekeurd. Vervolgens verstrekt de secretaris aan alle bestuursleden 
een afschrift van het verslag opgemaakt naar aanleiding der door 
enige bestuursleden met de Directeur Generaal der P.T.T. gevoerde 
besprekingen. 

Dan komen een aantal ingekomen stukken in behandeling, waar
van er meerdere onder de hamer doorgaan. 

Een schrijven van de contact Commissie voor het Philatelistisch 
Jeugdwerk aangaande de door haar gevoerde actie wordt in han
den gesteld van de heer v. d. Westeringh, die als contactman 
optreedt. 

Een schrijven van de heer J. W. F. Bunge betreffende een door 
de heer Korteweg uit te geven poststempelboek wordt uitvoerig 
besproken en wordt besloten eerst nog andere inlichtingen in te 
winnen. 

Een verzoek van Philips Philatelisten Vereniging te Eindhoven 
om als lid van de Bond te mogen toetreden, wordt aangehouden, 
aangezien de statuten en reglementen nog niet zijn ingekomen. 

Een schrijven van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
verzamelaars, waarbij deze onder enige bepaalde voorwaarden 
haar bibliotheek aan de Bond ten geschenke aanbiedt, wordt onder 
grote dank aanvaard en de bibliothecaris, de heer Dr. v. d. Ven, 
zal zich met de overname belasten. 

Vervolgens brengen de heren Poulie en Polling verslag uit van 
de door hen met de Nederlandsche Bank gevoerde besprekingen in 
verband met de deviezenquesties. 

Als afgevaardigde naar de vergadering van de F.I.P. welke te 
Parijs werd gehouden, doet de heer Poulie verslag van het daar 
behandelde en wordt hij door de secretaris verzocht een en ander 
schriftelijk vast te leggen, waarvan dan mededeling bij het jaar
verslag kan worden gedaan. 

Het aan de leden voorgelegde ontwerp van de agenda voor de 
algemene vergadering te houden op 26 en 27 Augustus a.s. te 
Amsterdam, maakt het volgende punt van bespreking uit en 
wordt de agenda, na enkele aanvullingen, vastgesteld. 

In verband hiermede wordt besloten de gebruikelijke uitnodi
ging van enige buitenlandse gasten dit jaar achterwege te laten, 
daar het door de deviezenmoeilijkheden voor genoemde heren 
vrijwel onmogelijk zal zijn om aan een eventuele uitnodiging te 
voldoen op eigen kosten, terwijl er voor de Bond geen reden 
bestaat op zijn kosten deze heren hier te lande te doen verblijven. 
Wel zal aan bedoelde personen kennis worden gegeven van tijd 
en plaats der vergadering en de Philatelistendag. 

Ten slotte wordt besloten aan de algemene vergadering voor te 
stellen, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de algemene 
vergadering in 1950 te Groningen te houden, waar dan door de 
PhilatelistenVereeniging „Groningen" een nationale tentoonstel
ling zal worden gehouden. 

Van de rondvraag maken enkele leden gebruik, waarbij de heer 
Polling de postzegelruil met NederlandsIndië nader bespreekt. 

Ten slotte wordt de heer C. M. Donck in de vergadering toe
gelaten en wordt hem bij monde van de secretaris mededeling 
gedaan van het heden genomen besluit om hem dit jaar de 
Wallermedaille toe te kennen. De heer Donck, blijkbaar verrast 
door deze mededeling, brengt zijn hartelijke dank uit aan het 

bestuur en aan de secretaris voor diens aan zijn mededeling toege
voegde woorden en wens. 

Daar de vergadering van eigenaressen van het Maandblad, welke 
in hetzelfde gebouw werd gehouden, nog niet zover gevorderd 
was, dat het Bondsbestuur daarbij aanwezig kon zijn, werd de 
bestuursvergadering door de voorzitter gesloten. 

De Bondssecretaris, 
J. C. NORENBURG. 

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

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Juninummer. 
Aanmeldingen: Per 1149. 314 R. Flamman, N.I.T., p / a B.P.M., 

afd. Shipping, Pladjoe (Z.Sumatra) — 216 C. de Koning, Tjitjoe
roegweg 4, Batavia — 247 A. Kreugel, Poerwakartaweg 2, Batavia 
— 306 G. H. H. Kwa, p/a B.P.M., Pladjoe (ZSumatra) — 294 
A. W. van Laer, p/a N.V. Catz Java Trading Co., Telok Be
tong (Z.Sumatra) — 300 Mej. H. Lauw, Legerhospitaal, Hos
pitaalweg, Batavia — 252 W. Schut, Boxlaan 11, Batavia ■— 302 
So Ik Tjay, Glodokplein 8, BataviaStad — 260 Tee Thing 
Tjhiang, Pekingstraat 99, Madioen (Java) — 211 R. de Waal, p/a 
B.P.M., Pladjoe (Z.Sumatra) — 332 A. Zanen, p/a B.P.M., Pladjoe 
(Z.Sumatra). — Per 1749. 280 C. Beuling, Kerkstraat 2 1, 
Hoorn — 285 Joh. Meeuwig, Nieuwsteeg 17, Hoorn — 331 C. L. 
H. H. Mesker, Lammerslaan 8, Meester Cornelis (Java) — 265 
Mej. A. J. Streuli, Bakkummerstraat 64, Bakkum (Postbestelling 
Castricum) — 205 Mej. Cath. Stuifbergen, Kon. Julianastraat 32, 
Castricum — 264 M. J. Tolhoek, Beethovenlaan 71, Apeldoorn 
— 346 G. P. van Beekum, P. C. Hooftstraat 15, Alkmaar — 210 
K. J. Kleingeld, p/a fam. de Zwart, Raamvest 1, Haarlem (lid 
Philatelica) — 325 Pater F. A. J. de Kok, O.F.M., Hospitaal, 
Boolweg, Medan. 

Jaarboek 1949. Alsnog opnemen: 412 F. G. Bes, Saxen Weimar
laan 52II, AmsterdamZ. 

Verbetering: 798 R. Schönroth moet zijn Schönhuth — 1445 
Mr. M. Thierry de'Bye Dolleman, Hobbemastr. 5 M, Heemstede; 
moet zijn: M. Thierry de Bije Dolleman, Meindert Hobbema
straat 5, Heemstede. 

Overleden: 569 P. W. L. Beekman — 902 Joh. F. Kroon — 
386 G. B. C. Vasbinder. 

Bedankt: 1382 H. Bottinga — 1401 K. G. Bijlstra — 1422 K. 
Denhoorn — 1419 L. Fischer. 

Afgevoerd: 837 E. R. A. de Bree — 1827 J. Brobbel — 1051 
M. M. van Hengel — 1828 K. Hettinga — 50 W. Houtzamer — 
1485 Y. Luttik — 1711 E. W. van Manen — 39 A. H. J. Vos — 
690 Dr. E. Weber. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 1320 A. van Hoek — 178 P. R. 
Jurrjens. 

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

Voorgehangen als lid: J. E. Slachmuyders, Hoboken, St. Bernard
sesteenweg 653. 

Nieuwe leden: 317 H. W. Mäanders Jr., Breda, Doelstraat 15 
— 219 G. de Vries, Gorredijk, Hoofdstraat 292 — 286 Mevr. 
H. C. A. M. GuttigHannik, AmsterdamZ., Olympiaplein 46II . 

Aspirantlid: J. F. den Ronden, Breda, Odilia v. Solmstraat 28. 
Overleden: 108 E. Tilleman — 151 J. M. den Besten — 358 

Mevr. J. Molenaar. 
Bedankt als lid: 286 J. Hammes — 603 M. Noy — 708 J. Abas. 
Afgevoerd als lid: 252 R. M. Skeet, Menton (Fr.) 
Vergaderingen: Bestuursvergadering op Maandag 18 Juli a.s. om 

20 uur in café „de Beurs, Grote Markt, Breda. Ledenvergadering 
op Maandag 25 Juli a.s. om 20 uur in café „Moderne", Grote 
Markt, Breda. Jeugdbijeenkomst op Zondag 7 Augustus a.s. om 
10.30 uur in café „Moderne", Grote Markt. Breda. 

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

In de maanden Juli en Augustus vinden in verband met het 
vacantieseizoen geen ledenvergaderingen plaats. 

Candidaatleden: 430 Beudeker, F., Valkstraat 21 I, Badhoevedorp 
— 330 Kollen, W., van Walbeeckstraat 56III, AmsterdamW. — 
431 Streefkerk, A.H., Amstelveenseweg 920II, AmsterdamZ. 

Nieuwe leden: 337 Kloppert, Mej. J. P. Boomberglaan 6, Hil
versum — 290 Winter, Mej. P. G., Balistraat 81hs., AmsterdamO. 
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Voorts het candidaatlid, de heer G. P. Janssen, genoemd in het 
Juni-nummer. De heer J. E. van Drunen heeft zijn aanmelding 
ingetrokken. 

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

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

Candidaat lid: A. F. J. Aben, Hobbemastraat 78, 's-Gravenhage. 
In Juli en Augustus geen vergadering. 

INTERNAT. VEREENIGING „PHILATELICA", TE 's-GRA-
VENHAGE. Secr.: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 249, 's-Gra
venhage. 

Bedanken: 524 D. den Hollander — 769 B. W. M. Ottevanger 
— 1072 P. Wildenburg — 1516 Mevr. J. H. M. v. Haeften-
Scheepmaker — 3494 J. Binnendijk. 

Overleden: 460 P. H. Kwadijk. 
Geschorst: 2567 A. Bijland, Rijnsburgerweg 97, Leiden (corresp.-

postbox 187, Den Haag). 
Rectificatie: 3992 H. Eikenaar III-120 is identiek met Meppeler-

diepkade 120, Zwartsluis. 
Candidaat-leden. Afd. Aalsmeer. Jl. 11 J. J. v. d. Zwaard (9-2-'34) 

Gr. Poellaan 93, Haarlemmermeer (post Aalsmeer) — 167 G. T. 
Donker, Schoolstraat 9, Nieuw Vennep — 193 G. Pyl, Handweg 
105, Bovenkerk — 196 H. F. Snel, Cath. v. Clevepark 87, Nieuwer 
Amstel — 206 F. Snoek, Fokkerlaan 82, Aalsmeer — 241 W. B. H. 
Strubbe, Bovenkerkerkade 27, Amstelveen — 249 J. Uri, Amister-
damseweg 166, Amstelveen — 259 A. Zondervan, Jan Benningh-
straat 4, Amstelveen. 

Afd. Amsterdam: 1088 Mej. R. Zwerver, Gevangenpoortsteeg 3, 
Edam. 

Afd. Rotterdam (Zuid) 1699 Joh. v. d. Berg, Vlaardingsedijk 
161a, Schiedam. 

Afd. Soest: 2737 F. B. Köhler, Burg. Grothestraat 18, Soestdijk. 
Afd. Venray: 3824 Mevr. A. H. H. Kerkhoff-Vervuurt E. 83a, 

Oirli; (geni. Venray). 
Afd. Zwolle: 3797 Lt Kol. G. Dijkstra, Staf 4 Mil. Gewest, 

Heereweg 101, Groningen — 3798 J -A. Hoeksema, Wilhelmina
straat 24;., Zwolle. 

Alle candidaat-leden bekend gemaakt in het Juni-nummer wer
den als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een hartelijk 
welkom toe. * 

AMSTERDAMSCHE VEREN. „DE PHILATELIST". Secr.: 
K. Buiter, Marathonweg 40 hs., Amsterdam-Z., Tel. 92075. 

Ledenvergadering 6 September 1949; Ruilavond 19 Juli 1949 
en 20 September 1949. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond 
in „Bellevue", Marnixstraat 400, aanvang half acht. Zaal open 
7 uur. In de maand Augustus geen bijeenkomsten. 

Nieuwe leden: Alle candidaat-leden opgenomen in het Juni-
nunimer van Het Maandblad werden aangenomen, benevens: 119 
R. Wildeboer, Clematisstraat 24 hs., Amsterdam-Noord — 137 
Rinse de Jong, Rokin 54 III, Arnsterdam-C. 

Candidaat-leden: 142 Jb. Huvik, Prinsengracht 784III, Am
sterdam-C. 

Gerehabiliteerd: 140 J. F. Blankenzee, Heemstedestraat 37II, 
Amserdam-W. (was geroyeerd). 

Opvoeren: 672 M. Th. Staartjes, Krugerplein 29III , Amster
dam-Oost, was ten onrecl te afgevoerd. 

Bedankt: 130 B. E. M. Wientjes — 611 J. J. W. van Egmond 
— 735 J. R. Krudop — 959 Erwin Krieg — 893 J. C. v. Beest. 

POSTZEGEL VERENIGING „HELDER", TE DEN HELDER. 
Secr.: L. M. F. Ruder, tel. K 2230-3294, Soembastr. 35, Den Helder. 

Bedankt: A. Abcrson, Den Helder — J. Hoogenbosch, Den Hel
der — J. Langet aar, Den Helder — J. Dekker, Den Helder — 
W. C. Schorsy, Huisduinen — P. W. van der Mark, Huisduinen. 

Plotseling overleden door noodlottig ongeval: G. Rudolph, Den 
Helder. 

Huishoudelijke vergadering op Woensdag 27 Juli 8 uur in 
Café Postbrug. In Augustus wordt geen vergadering gehouden. 

Leden, die hun prijs van de laatste verloting nog niet hebben 
afgehaald, worden verzocht dit alsnog te doen. Adres: H. N. 
Muts, Javastraat 139. 

VER. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „ASSEN". Secr.: 
L. N. Bijkerk, Singelstraat 19, Assen. 

Nieuw lid: Mej. E. J. Post, Oosterhoutstraat 36, Assen. 

DORDTSE PHILATELISTENVERENIGING „DE POSTJA-
GER". Secretaris: A. L. Blonk, Zuidendijk 32 U. Dordrecht. 

Vergadering: De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehou
den op: Woensdag 20 Juli a s. in het C.J.M.V. Gebouw te Dor
drecht. Aanvang 7.30 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. 
Mededelingen. 4. Verkiezing 2e secretaris. 5. Rondvraag. 6. Veiling. 
7. Verloting. 8. Sluiting. Candidaatstellingen voor de functie van 
2e secretaris worden schriftelijk ingewacht voor de aanvang der 
vergadering. . 

Contactavond: In Augustus zal geen Contactavond worden ge
houden. 

Nieuw lid: 37 L. in ' t Veld, Isaac da Costastraat 31, Dordrecht. 
Naamswijziging: In verband met de behandeling van de aan

vrage voor de Kon. goedkeuring werd door de betrokken auto
riteiten bezwaar gemaakt tegen het woord „Luchtpostclub" in 
onze huidige naam. Op de ledenvergadering van 13 Mei j.l. werd 
met algemene stemmen besloten de naam te wijzigen in Dordtse 
Philatelistenvereniging „De Postjager". Hierbij dient te worden 
opgemerkt, dat het doel en het karakter van de vereniging door 
deze naamwijziging geenszins zal veranderen. De vereniging zal 
de bevordering der aerophilatelie blijven nastreven, zoals dit tot 
dusverre het geval is geweest. 

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

Nieuw lid: 30 A. H. Boonen, Rustenburgerstraat 287II, Am
sterdam. 

Candidaat-leden: W. Metselaar, Tongerseweg 7, Maastricht — 
G. W. Wijnands, Bogaardenstraat 18, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten: 1 Augustus 1949, beurs, 15 Augustus 
1949 vergadering, telkens te 20.00 uur in café-restaurant „In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Verslag der vergadering van 28 Juni 1949. 
Onder groot enthousiasme der leden werd onze voorzitter, de 

heer ir. A. Bloemen, na een langdurig verblijf in Indonesië harte
lijk welkom geheten. 

In een korte causerie verklaarde de heer Bloemen, dat hij in 
Indonesië een studie gemaakt had van de zegels, uitgegeven door 
en onder de Japanse bezetting en dat hij leden en andere be
langstellenden gaarne dienaangaande inlichtingen wilde verschaffen. 

Het bleek, dat de Bepitec bij onze leden een grote belangstelling 
geniet, want op Zondag 3 Juli a.s. zal een autobus, geheel volge
boekt met leden, de tentoonstelling te Brussel bezoeken. Hopelijk 
tot grote voldoening. 

Wegens langdurig vertrek naar Indonesië is lid no. 16, J. P. L. 
de Rouw, Accaciastraat 77^ Den Haag, tot terugkomst, van d-
ledenlijst afgevoerd. 

Eerstvolgende vergadering Dinsdag 26 Juli e.k. 
Beuresavond 10 Augustus e.k. 

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

Mededeling van het Hoofdbestuur: De secretarissen der afde
lingen worden er aan herinnerd, voor 15 Augustus hun verslagen 
overeenkomstig art. 27 AHR aan de eerste secretaris van het 
Hoofdbestuur toe te zenden. 

Afdeling Arnhem: Vergadering op Woensdag 27 Juli te 19.30 u. 
in „Central-National" te Arnhem. 

Afdeling Ede-Wageningen: In de maand Augustus geen bijeen
komst. 

Afdeling Nijmegen: In de maand Juli geen bijeenkomst. 
Afdelingen Velp en Zutphen: In de maanden Juli en Augustus 

geen bijeenkomsten. 
Nieuwe leden: 969 B. Vermeulen, Dorpsstraat 1, Hees, bij Nij

megen — 970 H. Mooiman, Gaffelstraat 15, Nijmegen (beiden lid 
van afd. Nijmegen. 

Bedankt: 439 H. Karel, Arnhem. 
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POSTZEGELVEREEN. „IJMUIDEN EN OMSTREKEN" TE 
VELSEN. Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, Driehuis. 

Bericht: Gedurende de maanden Juli en Augustus geen verga
deringen. Eerstvolgende vergadering en ruilavond op 9 September 
a.s. des avonds 7.30 uur in het Patronaatsgebouw te IJmuiden 
Oost. 

PHILATELISTENVEREENIGING „GRONINGEN", TE GRO
NINGEN. Secr.: A. C. Sietinga, Gratamastraat 23, Groningen. 

Nieuw lid: mevr. A. M. M. Waterholt, Parkweg 98a, Groningen. 
Ledenvergadering: Maandag 22 Augustus a.s. 's avonds te 8 uur 

in het restaurant „Suisse" te Groningen. In Juli geen vergadering. 
ROTTERDAMSCHE PHILATELISTENVEREENIGING, TE 

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering 
zal worden gehouden op Maandag 15 Augustus 1949 in de boven
zaal van CaféRestaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Berg
singel 228) te RotterdamNoord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 
8 uur. Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuurs
mededelingen. Ballotage candidaatleden. Verloting. Rondvraag. 
Daarna te circa 9.30 uur Veiling. Bezichtiging van de kavels op 
Zaterdag 13 Augustus in ons clublokaal en voor de aanvang van 
de vergadering. 

Volgende ledenvergaderingen: Op de ledenvergadering van Juni 
1949 werd besloten, dat, onvoorziene omstandigheden voorbehou
den, de volgende gewone ledenvergaderingen zullen worden ge
houden op 26 September, 24 October, 28 November en 19 De
cember 1949. 

Nieuwe leden: 1473 P. Broere, Weteringstraat 9, Capelle a/d 
IJssel — 1474 K. Eijkelenboom, Lieve Verschuierstraat 20b, Rot
terdamC 2 — 1475 J. H. W. Huddleston Slater, Mathenesserlaan 
306, RotterdamC 2 — 1476 E. Kaptein, Lange Hilleweg 221b, 
RotterdamZ. 2 ■— 1477 W. Molenaar, Verschoorstraat 7a, Rot
terdamZ. 1 — 1478 J. C. van Putten, Kapelstraat 8b, Rotter
damW. — 1479 W. Rank, Dordtselaan 24c, RotterdamZ. 2 — 
1480 C. M. Soetermeer, Pleinweg 106a, RotterdamZ. 1 — 1481 
E. van Zijl, Zestienhovenstraat 52, RotterdamN. 1 — 1482 J. 
Pickee, Statenweg 83b, RotterdamC. 2 — 1483 C. J. v. d. Aa, 
C. 373, Sliedrecht. 

Weer opgevoerd als lid: 1239 W. A. v. d. Broek Jr., Straatweg 
124, RotterdamN 2. 

Overschrijving lidmaatschap: 1452 A. de Jong, wordt: J. Brar 
ber, p / a R.V.S., Westerstraat 3, RotterdamC 2. 

Geroyeerd wegens wanbetaling contributie: 237 G. C. J. van 
Ruth, 'sGravendijkwal 99, Rotterdam — 422 Th. G. van Duuren, 
Molenvijver 50 c, Schiebroek — 610 N. Boer, Sleedoornlaan 20, 
Schiebroek — 656 J. de Groot, W. Kinderdijk 309, Alblasserdam 
— 1060 J. van Nieuwenhuijze, Volmarijnstraat 55b, Rotterdam 
— 1115 W. J. A. Arratoon, v / h D. Dekkerstraat 7, Utrecht, thans 
te Soerabaja — 1259 J. H. van Anrooy, Ottoburgstraat 24, Rijs
wijk (Z.H.). 

Voorstel tot royement ingetrokken: 90 A. J. E. Tops, 824 J. 
Deen. 

Overleden: 207 J. G. J. Lottman, 396 E. Koopmans. 

AP¥IEI^iril^ïïDiS 
■ EERSTE ■ 

KWALITEIT 
Ned. & Ov. Geb., Japanse bezetting, 
Oud en Modern Europa, Nieuw Japan 
(5 c. p. Yen). Zendt ons Uw manco's. 
Vraogt offerte of zichtzending! 

RENNIE HAAGSMA 
Terweeweg 92  Oegstgees t 
■ i LAGE PRIJZEN WM 

D O U B L E T T E N B O E K J E S . 
Onze doublectenboekjes, alom bekend, i6 pag. 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f..20 
p . lo f. 1.50, p. 100 f. 13.50 franco. 
LUDEKER . Box 5103  A'damZ. 
Vraagt r o n d « n d i n g Europa tegen halve prïj«. 

Te koop of in ruil gevraagd; zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatschenz van 
Rusland, Russ. Levant, Russ China, 
Ukraine, Azerbaidjon, Baloum, Georg ië , 
Armenië. Zoek connectie met derg speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6 ib , Hillegersberg 

AUTOMATISCHE 
toezending van de nieuwrjes uit verschillende 
landen op "Fir^t D^y Cover" en zichtzending«n 
oudere briefstukken verzorgt tegen lage prijs 

LUDEKER ■ Box 5103  A'damZ. 
Hcenvl. AmsterdamParamaribo 1949 f 0.75 

BESTELDE U REEDS?? 
Velen deden dit wel en konden hun verza
meling aanvullen. Partijtjes Europazegels 
uit mijn doubletten, prima kwaliteit, geen 
massawaar. Stort f ï . z j op giro 363149 en U 
ontvangt franco, philat. gefrankeerd. (129) 
H.J.Harskamp,Berenstr i7,EindhovenTivoli. 

Voor Uw collectie 
ENG. KOLONIËN 

geeft verzamelaar, oud beroepsofï., 
U het dubbele van wat U bij vei

ling ontvangt, waar uw betere exem

plaren apart worden verkocht, maar 
de rest 1/10 et. per fr. Yvert opbrengt. 

lic bied U voor compl. g o e d e 
verzomelingen 20 et. p. 100 fr. Yv. 

Aanb. onder no . 123 aan het Bureau van 
dit Blad. 

Wie wenst alsnog te verschijnen Neder
landse postzegels (ongebruikt) te ruilen tegen 
nog te verschijnen postzegels van Tsjecho
Slowakije (ongebr.) met ruilpartner te Praag? 

Brieven aan Mr. S. A. SCHÖLTE, 
postbus 20, Groenlo. (126) 

Wegens liquidatie Postz. bezit 
te k o o p : K.B.Alb. N e l . 8c O.G. cat. w. '49 
f 1200.; Verz. Denemarken, Zweden, etc. Yv. 
'49 frs. I3000.; Verz. Europa en Overzee pl.m. 
frs. 140000. in bl. albums. (121) 
In I koop of afzonderlijk. Bod gevraagd. 

E. KOE, Kinderdijkstr. 4II, Amsterdam2, 

Goode wijn behoeft geen krans! 
Pl.m. 1000 z. van Noorw. en Fml. uit post
verz. Kilop (zjo gr.) slechts f 4.7J. 
Onze beroemde Ned. Nissiewaar; per 1/2 kg. 
f 2,25, p kg f 4.0J. 
Vooruirbet. of rembours. Porto extra II 
Weet U, dat U bij ons met geringe k. een 
F I R S T D A Y C O V E R a b o n n e m e n t 
af kunt si. voor Denemarken, Ysland en 
Zweden ? U ontvangt dan elke komende uitg. 
op spec, couvert met ie dag afst. direct aan 
uw adres! Vraagt vrijbl. inl. C^^Z) 
T . H A R T E V E L D ' S P o s t z e g e l h a n d e l 
E s s e n b u r g s t r a a t 1 4  R o t t e r d a m 

TEl . 39944 — Giro J07407 

GEVRAAGD Ned. Maandbl. v. Philatelie 
Jaarg. ' 41 , no. 5. Event, in ruil voor : idem 
Jaarg. 1927, no. 3 , 4 , 8 ; 1928 no. 12; 1932, n o . 
i ; 1935, no. 6. Yezoeke boekjes met zegels 
van België, Spanje , Zwitserland en Argen
tinië. GÉ NABRINK, Jan v. Nassaustr. i , 
Den Haag. ( » M ) 

Wünsche 150 versch. Holland 
Gebe 200 versch. Fronlcr, u. Saar 

HERBERT BURGUN, 
(i2s) Lindenstr. 9, Wadgassen/Saar 

Rondzenddjenst v. Postzegels 
Speciaal Nederland en O.G. uit
geprljsd 50 è 7 0 % catalogus 
handelaren 1949. (15) 

Europa en Overzee, speciaal 
Zwitserland op zeer voordelige 
voorwaarden. 

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

Hurkschestraa« 26 — HELMOND 
Qiro 325951. 

200 versch. f 0,85, 600 versch. 
f 2,30,1000 versch. f 5,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro 132330. (2) 

BIGMAIL met ruiladressen in diycrie landen 
der wereld, adressen van diverse inter

nationale postzegelclubl na ontvangst 
van f 0.63 in zegls, postwissel of giro 
266831. 

C . J. H . TER RIET, Veenstr. JJ , Enschede 

Aanbieding tegen Uitverl(oopsprijzen 
Nederland Nrs. 346—349, 
1, l'A, 5 en 10 gld. 
licht gestempeld prima exemplaar ƒ 5,50 
Idem zwaarder gestempeld „ 4,50 
Suriname Nr. 231—238 gest. „ 3,75 

Nr. 239 „ „ 1,— 
Nr. 240 „ „ 2,— 
Nr. 241 „ „ 3,— 
Nr. 242 „ „ 10,— 
Nr. 243 „ „ 17,— 

Speciaal catalogus Nederland 1 Gld. 40 ct. 
en porto 10 ct. 

KASSE BIJ ORDER. 
Boven ƒ 10,— franco aangetekend. 

HENDRIK y. d. LOO'S 
POSTZEGELHANDEL 

HERENGRACHT 8a - DEN HAAG - Tel. 112944 
Giro 24392 - Bankrekening R. Mees & Zoenen, Den Haag 

Nederl. Handel Mij., Herengracht, Den Haag 

30 «Jaar Postzegelhandel 
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Feb. '34 

Mei 

Oct. 

Apr. '35 

Juni 

Oct. 

Feb. '36 

Juli 

Oct. 

Mei '37 

Juli 

Mei '38 

Apr. '39 

Juli 

Jan. '40 

Oct. 

Mei '41 

Juli 

Oct. 

Apr. '42 

Juni 

Aug. 

Dec. 

Juni '43 

Oct. 

Sept. '44 

[an. '46 
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Dec. 
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190200 
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G l " 

G l " 
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O 9 
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S 9 
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"W 9 
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* 

^ 

^ 
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^ 

¥ 
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1 

J 
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ft 

g 
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g 

1 

10 

10 

to 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 
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 A 

30 Cent 

426000 

192000 

192600 

188600 

191600 

389600 

389600 

589800 

973600 
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ft 
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10 
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I 
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10 
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Maart '35 

Juli '36 

Nov. '37 

Apr. '39 

Sept. '41 

Dec. '42 

Apr. '46 

Mei 

1 Gulden 

45800 

47600 

48600 

97400 

97400 

192600 

196600 

353400 

G l " 

G l " 

G r " 

G l " 

G l " 

G r " 

G l " 

G l " 

B 9 

C 9 

D 9 

E 9 

F 9 

G 9 

blanco 

blanco 

• : • 1 

^ 10 

^ 10 

^ 10 

A^ 10 
ft 10 

g — 

g — 

1 
z 
i 
•♦ 
T 
A 
Z 
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(Vervolg van blz. 149) 

1 cent oplaag N lichtblauw. 
Q lichblauw. 

Apr. '47 zeer opvallend lichtgroen blauw. 
2J^ cent over het algemeen fletsblauw. 
3 ONT oplaag L helder lichtblauw. 
5 cent op aag Dec. '46 helder lichtblauw. 

Feb. '47 zeer opvallend lichtgroen blauw (als 1 
cent April '47). 

10 cent oplaag U gele of geelgeworden gom. 
oplaag Jan. '47 licht groenblauw (als 1 cent April '47). 

Het merkwaardige is echter, dat een tweede 
strip van deze oplage, die zich in mijn verzame
ling bevindt, de normale lichtblauwe tint 
vertoont. 

20 cent oplaag J flets blauw. 
O flets blauw. 
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1 GLD oplaag B iets donkerder karmijnrood, zeer wit papier 
E gele of geelgeworden gom. 
April '46 flets roodbruin. 
April '47 helder dan vorige oplagen. 

Bij onderzoek van de zegels in Uviol licht blijkt met een enkele 
uitzondering tot begin 1940 papier gebruikt te zijn dat een licht
geel grauwe tint vertoont, dan volgt tot December '42 een papier 
dat een grauwe rose tint vertoont en vervolgens tot Maart '44 
een papier dat hel violet fluoresceert. Hierna weerspiegelen waar
schijnlijk de naoorlogse jaren zich ook in de papierkwaliteit af, 
die behalve de genoemde tinten ook nog een sterk rose tint, een 
rose fluorescerende en een niet fluorescerende violette tint in 
bonte afwisseling vertoont. 

De kleur van de zegels, weerspiegelend de aard der gebruikte 
verf is in UvioUicht ook lang niet constant. Een bepaalde lijn in 
' t verloop der kleuren is niet te geven, want de waargenomen 
tinten, variërend van zilverachtig lichtblauw tot bijna onzichtbaar 
lichtblauw enerzijds en anderzijds tot lichtgroen blauw en donker-
violet blauw, komen zonder enig verband na elkaar voor. 

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de grootste afwijkingen 
ook weer in en na de oorlag optreden, wat niet te verwonderen 
is als men denkt aan de materiaalschaarste — speciaal op kleur
stofgebied — die toen heerste. 

Een merkwaardigheid dient vermeld te worden. Deze heeft be
trekking op de beide strips van de 10 cent, die hierboven bespro
ken zijn en die in UvioUicht beide dezelfde matblauwe kleur 
veronen. 

ip©sïïsijiEiî iPiEî  m m m@p mu muwm door J. P. BOUMA. 

Hoe groot was de snelheid van het postvervoer in de tijd, toen 
een paardekracht nog de kracht van één paard was en nog geen 
mechanische eenheid ? Nu vliegen onze brieven met honderden 
paardekrachten over de wegen, met duizenden P.K.'s over de 
oceanen, toen liepen 20 paarden niet harder dan 1 paard en de 
enige manier om de snelheid van de post te vergroten, was een 
goede organisatie. 

In de Middeleeuwen was hiervan natuurlijk nog geen sprake: 
enige behoefte aan geregelde postverbindingen bestond nog niet. 
Alleen vorsten en kloosteroversten schreven elkaar en dan nog 
slechts in het allerhoognodigste geval. Zij gebruikten hun eigen 
boden, hun „messalgiers"; voor belangrijke berichten zonden zij 
hooggeplaatste personen; kwam het er niet zo erg op aan, dan 
werden slaven of andere eenvoudige lieden er op uitgestuurd. Hoe 
lang duurde soms zulk een tocht ? In 1296 wordt Floris V ver
moord, een belangrijk man in die tijd. Een brief aan de Engelse 
koning, gedateerd 29-6-1296, twee dagen na de moord, wordt door 
deze beantwoord op 15-1-1297, 7% maand na dato, en hieruit 
kunnen we ongeveer berekenen, hoelang de bode, in dit geval 
Gerard, abt van Egmond, onderweg geweest is: tijd speelde nog 
absoluut geen rol. Een brief van 1329 aan de Egmond-abdij ge
schreven van uit Rome is onderweg van 14 Maart—8 April, 1400 
km in 25 dagen, een goede 55 km per dag dus, een vrij behoorlijke 
snelheid voor die tijd en waarschijnlijk alleen te bereiken, wan
neer een monnik — de voornaamste briefdragers in die tijd —, 
na een pelgrimstocht naar Rome rechtstreeks naar zijn klooster 
terugreisde. 

Hoe snel het wel kon, zien wij op 28 Juni 1519. Karel V is op 
die dag door het college der 7 Keurvorsten tot Keizer van het 
„Heilige Römische Reich Teutscher Nation" gekozen te Frankfort 
en het is van het grootste belang, dat het Hof in Brussel, in het 
bijzonder zijn tante, de Landvoogdes Margaretha, zo spoedig 
mogelijk met de uitslag der verkiezing op de hoogte wordt ge
steld. Frans van Taxis, nog eerst kort bezig de grondslagen voor 
de postorganisatie van Europa te leggen, neemt dit op zich. Wij 
weten niet, op welke wijze hij dit geregeld heeft, wij zien alleen 
het resultaat: de 350 km Frankfort—Brussel worden afgelegd 
binnen tweemaal 24 uur, een gemiddelde dus van bijna 200 km 
per dag ! Ook de kosten zijn ons bekend: 140 Livres, of te wel in 
harde vooroorlogse guldens: ƒ 1527,—. Wel wat veel voor een 
brief, zelfs al is het een expresse-stuk ! Vóór het algemeen worden 
van de luchtpost, deed een brief van Frankfort naar Brussel er 
in onze eeuw ongeveer evenlang over, alleen kostte het iets 
minder ! 

De Commandeur Penalosa doet het maar half zo snel. Hij is de 
man, die het bericht van de gevangenneming van Frans I in 1525 
van Pavia naar Madrid moet overbrengen: 1500 km in 14 dagen 
900 km. hiervan per schip, 100 km per dag. En dat door één 
en dezelfde man, minstens zes dagen te paard, zonder aflossing, 
langs middeleeuwse wegen in een bergland ! 

Bekijken we in die tijd eens de enkele vaste verbindingen, die 
toen reeds bestonden en de verdere ontwikkeling daarvan. 

In 1505 worden de 270 km tussen Brussel en Parijs afgelegd in 
44 uur, of 6 kmh ( = km per uur), in 1516 in 36—40 uur, iets 
sneller dus, ongeveer 7 kmh. In 1653 zijn 4 dagen nodig voor de 
reis Dordrecht—Parijs, of 95 km per dag. Het uurgemiddelde is 
16 jaar later niets verbeterd: van Amsterdam naar Parijs, 450 
km. kost 78 uur, of alweer 6 kmh. In 1714 heeft de post bijna 

5 dagen nodig voor de afstand Amsterdam—Parijs, nog steeds 
ongeveer 100 km per dag, terwijl in 1752 de post uit Den Haag 
4 dagen nodig heeft om Parijs te bereiken, met een gemiddelde, 
dat nu even boven de 100 km per dag ligt. Erg veel opgeschoten 
zijn we niet en daarbij moeten we nog bedenken, dat de Franse 
post één der best georganiseerde diensten ter wereld was. 

Nemen we eens een andere postverbinding onder de loupe en 
bekijken we die eens om de 50 jaar: de Hamburgse post. 

Omstreeks 1600 loopt de verbinding Amsterdam—Hamburg 
over de Zuiderzee en Friesland, 400 km in 6 è 7 dagen, gemiddeld 
60 km per dag. Vijftig jaar later gaat de post via Zwolle in 72 
uur over een afstand van 380 km, of 5 kmh. Weer 50 jaar later, 
in 1701, is dit verminderd tot 56 uur, dus 6 kmh en in 1751 haalt 
de Haagse post naar Hamburg zelfs een gemiddelde van 7 kmh. 
Hier dus wel een vrij grote verbetering in 150 jaar tijds, maar 
hier spreekt de handel een woordje mee: Hamburg is de poort 
naar Scandinavië, Rusland en de Baltische staten. 

Nemen we de verbindingen op lange afstand, dan wordt het, 
van modern standpunt bekeken, vrijwel hopeloos. Een brief naar 
Spanje uit ons land deed er omstreeks 1650 24 dagen over, 100 
jaar later nog maar 13. Maar Lissabon bleef bijna onbereikbaar 
door zijn slechte landverbindingen. De paardenpost Madrid— 
Lissabon legde dit traject b.v. af in 4 dagen, maar de retourpost 
Lissabon—Madrid deed er bijna tweemaal zo lang over, daar 
Portugal voor zijn postvervoer gebruik maakte v a n . . . . muil
ezels. 

Venetië, nog een belangrijke handelsstad, die het gehele verkeer 
van en naar de Levant in handen had. Ook hifr w;er grote 
handelsbelangen dus. In 1633 is dan ook de postverbinding voor 
die tijd voorbeeldig: in 9 a 10 dagen per brief te bcreiwen, 1200 
km, dus ongeveer 125 km per dag. Toch klagen de Am-terdamse 
kooplieden: de aansluitingen op de retourpost zijn zo sitcht, dat 
eerst na 32 dagen antwoord ontvangen kan Worden. En die Levant-
verbindingen van Venetië lijken ook mooier, dan ze in werkelijk
heid zijn: eens per maand wordt verzonden op Constantinopel, dat 
dan de brieven verder expedieert naar de Levantsleden. Later 
lopen de Levantbrieven over Wenen, maar zelfs omstreeks 1800 
is de duur der postreis Wenen—Constantinopel nog altijd drie 
weken. 

Hoe zijn tenslotte de binnenlandsche snelheden hier in H lUand 
zelf? Van 1600 tot 1800 variëren deze zo weinig, met een zo ge
ringe toename in de algemene snelheid in de loop dezer twee 
eeuwen, dat een gemiddelde over de gehele 200 jaar mij voldoen
de lijkt. Van 20 door mij uitgemeten ritten bedraagt de gemid
deld behaalde snelheid per uur 8 km. Hiervan zijn er slechts 5, 
die 10 km. of meer halen. Indien wij deze 5 snelverbindingen uit
schakelen, wordt het gemiddelde der overige 6 Ĵ  kmh., wat dan ook 
beschouwd mag worden als de normale postsnelheid gedurende het 
gehele bestaan van de Republiek der Verenigde Nederlanden. 

Het Nederlandse Postmmeum is geopend alle 
werkdagen van 10—17 uur, Donderdags 

ook van 19—22 uur en Zondags 
van 13—17 uur. 
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l l^DilF yflïï ILOI^PIEI^ door Majoor A N T O N Y WALKER D.S.O. 
Hoofd-Redacteur van „Stamp Collecting". 

Deze brief bereikt onze vertaler wat laat, omdat ik juist het 
Hoofdredacteurschap van mijn blad „Stamp Collecting" heb over
genomen en op het ogenblik geheel alleen sta. Dit geeft weliswaar 
veel meer genoegen, maar tevens veel meer werk en daarom roep 
ik Uw clementie in, als deze brief ietwat nonchalant mocht schij
nen. Ik ben ook juist terug van het Noordelijke zeestadje South-
port (bij Manchester), waar het 31e Jaarlijks Congres van de 
philatelistische verenigingen van Groot Britannië juist heeft plaats 
gehad. Ik durf niet beweren, dat er veel gebeurde, wat mijn 
Hollandse lezers zou interesseren, maar het was een prettige 
sociale gebeurtenis. 

* , * 
Wellicht het enige, dat de lezers van het „Maandblad" z ju in

teresseren is de plechtigheid van de ondertekening van het Register 
van „Distinguished Philatelists" (die gewoonlijk heel oneerbiedig als 
„Extinguished Philatelists" worden betiteld. *) Kortom: het Re
gister is een lijst van beroemde Britse en buitenlandse philatelisten, 
aan het hoofd waarvan wijlen Koning George V" staat, die door 
het Congres vereerd worden met het verzoek hunne namen er 
op in te schrijven. Dit jaar kwamen bijvoorbeeld onder deze 
namen voor de Braziliaanse ambassadeur in Groot Britannië (Snr. 
J. J. Moniz de Aragao), Sir John Heaton van Nieuw Zeeland, 
Majoor Corbisier de Meaultsart (welbekend aan iedereen, die ge
regeld Internationale tentoonstellingen bezoekt). Dr. Wm. Byam 
en John Sidebottoni. De beide laatsten zullen U waarschijnlijk on
bekend zijn, maar zij nemen een eervolle plaats in in hun eigen 
land, terwijl de eerste drie philatelisten van internationale bete
kenis zijn. Dit alles is heel aangenaam, maar vrij zinloos. 

* * * 
Waarom ziet een geweigerde proef er toch altijd veel aardiger 

uit dan het uitgegeven zegel ? Ik kom tot deze afgezaagde opmer
king door een handelaar, die mij zojuist een niet aangenomen 
proef toonde van een Hollands postzegel, waarop Koningin Wil
helmina voorkomt, gedurende de oorlog gedrukt door een En
gelse postzegel-drukkerij. Het is „en face" en naar mijn mening 
een bekoorlijk portretje van de Prinses der Nederlanden. Het 
werd echter geweigerd, omdat het haar gezicht te dik maakte. 
Maar op ons mensen heeft dat, wat „had kunnen zijn" nu 
eenmaal een fascinerende invloed. 

* * * 
Tot dusver heeft het enige antwoord op mijn Londense Brieven 

bestaan in verschillende aanvragen van Hollandse philatelisten, om 
hen Indonesische zegels te zenden. Foei ! Over Indonesische zegels 
gesproken, Stanley Gibbons heeft geweigerd de in Wenen ge
drukte prentjes te catalogiseren, die de Amerikaanse markt over
stroomd hebben en dat betekent, dat zij door de Britse philate
listen geboycot zullen worden. **) Maar natuurlijk kan dit de 
Indonesiërs niets schelen: zij wensen slechts dollars. Een Ameri
kaans leidend blad nam een vol prachtartikel op van deze serie. 
Het was wel toevallig, dat de gehele dubbele middenpagina ook 
benut werd door een advertentie van een groot-handelaar, die ze 
leveren k o n . . . . Ik heb in het openbaar verklaard, dat ik een 
volledige serie zou kopen en in mijn album zou plakken, de

zelfde dag, dat ik een couvert ontvang, uitsluitend gefrankeerd 
met deze „postzegels" en voorzien van een Javaans of Sumatraans 
postmerk. Ik geloof, dat dan m'n uitgegeven geld wel veilig is. 

* * * 
Misschien hebt U gelezen, dat de grootste verzameling ter wereld 

van Brirs Indische postzegels (hoofdzakelijk bevattende de annas 
van 1854, Yveri no. 5) op 25 en 26 Mei te Londen publiek ge
veild Wird, maar wat U misschien niet weet, is dat deze veiling 
opmerkelijk slecht bezocht werd, en vele van de prijzen heel laag 
waren. Ze behoorde aan wijlen C. D. Desai, een rijk Indisch koop
man, die gedurende vele jaren hartstochtelijk postzegels verza
melde en in zijn testament bepaalde, dat zijn verzameling op een 
publieke veiling verkocht zou worden, zodat anderen ook iets 
deelachtig zouden kunnen worden van het genot, dat hij zich 
verworven had. Een zeer verheven gedachte, maar ongelukkig ge
noeg had hij er niet aan gedacht, dat de Londense markt niet 
zovele duizenden exemplaren van één postzegel zou kunnen 
opnemen. De beroemde „kopstaand hoofd" (Yvert 5a), een van 
de zeldzaamste zegels ter wereld, bracht £ 750.— op, maar dat 
was een record-prijs. 

* * * 
Ik kan U weinig nieuws melden van de Londense Tentoonstelling 

van volgend jaar, gedeeltelijk omdat de meeste bestuursleden in 
Parijs (CITEX) zijn en gedeeltelijk omdat er maar weinig is ge
beurd. Van verzamelaars over de gehele wereld stromen de in
schrijvingsbiljetten binnen en vertegenwoordigers zijn reeds aan
gesteld in de meeste landen, waaruit een goede inzending verwacht 
kan worden. De verkoop van stands (om alle Britse handelaren 
c-en eerlijke kans te geven, werden enkele stands voor buitenlandse 
handelaren gereserveerd) was een groot succes en bracht vele extra 
honderden ponden op voor het fonds. 

* * * 
Ik laat maar zelden een kans schieten om eens in het tuintje van 

de communisten en hun postzegels te spitten. Natuurlijk betekenen 
postzegels voor hen slechts een politiek wapen. Welnu, mijn 
gespit heeft communistische protesten tengevolge gehad, en vol
maakt afgrijselijke brieven van officiële instanties, afkomstig van 
alle punten ten oosten van Berlijn. Maar ik heb nimmer de hoop 
opgegeven om het IJzeren Gordijn te doorbreken en de mening 
te verkrijgen van Ivan Ivanovitch van Ivanovka. Nu schijnt een 
Anglo-Sowjet Vriendschapsbureau geopend te zijn voor de uit
wisseling van persoonlijke brieven en een van de „toegelaten" 
onderwerpen is „Philatelie". Veel contact kan ik werkelijk niet 
zien, omdat slechts heel weinigen hier Russische zegels verzamelen 
en omdat aan de Russen niet is toegestaan iets anders te verza
melen dan Rusland ! Maar is dit niet een hoopvol teken ? Of niet ? 
Ik moet in ieder geval wachten, totdat I. Ivanovitch mijn eerste 
brief beantwoordt ! Met welke hoop ik voor deze maand weer 
eindig. 

*) Mijn vertaler zou mijn woordenspelingen beter in het Engels 
kunnen laten staan. Zij zijn werkelijk onvertaalbaar. (Walker). 

**) Waarvoor wij onze Britse vrienden erkentelijk zijn ! (Vert.) 

i i 
Toen v/ij in ons vorige nummer bij de nieuwe uitgiften boven

genoemde postzegels vermeldden en daarbij een tweetal dezer 
zegels afbeeldden, hebben we daarbij vrijwel geen commentaar 
gegeven en ons bepaald tot datgene, wat we zelf op deze zegels 
konden waarnemen. We deden dit omdat de Finse posterijen ons 
omtrent de voorstellingen op deze zegels nie's mededeelden en wij, 
eerlijk gezegd, van de zeden en gewoonten in dit land te weinig 
afweten. Ir. V. T. Mesdag Ie 's-Gravenhage was zo vriendelijk ons 
te kort in deze aan te vullen, door ons mede te delen wat hem 
vanuit Finland was bericht omtrent deze zegels en hun „bastu"-
motief Ten einde het medegedeelde beter te kunnen begrijpen, 
beelden we hierbij thans de vier zegels dezer serie allen af. 

Genoemde heer schrijft ons: 
„Sauna" is het Finse en „Bastu" het Zweedse woord voor het 

bij de Finse boerenwoning zo uiterst belangrijke badhuis. Het 
eerste dat de Finse boer, die ergens in de bossen zich vestigen 
gaat, zal bouwen, is het badhuis. Zonder badhuis kan de Fin 
niet leven, wèl zonder woning, want het badhuis kan voorlopig 
tevens tot woonplaats dienen. De bastu wordt van vierkant be-
kapte massieve stammen opgezet: de naden worden met mos goed 
dicht-gebreeuwd. Zij bestaat uit 2 vertrekken: in het eerste treedt 
men met de deur binnen; er staat een gemetseld fornuis, waarop 
water wordt verhit en in dit vertrek ontkleedt resp. kleedt men 
zich. Van daaruit komt men in het tweede vertrek, de badkamer. 
Hierin staat een gemetseld fornuis met open oven, waarin veld-
keien worden verhit; voorts een houten tobbe met heet en een 
met koud water; ten slotte een trapje, dat naar een houten plan
kier leidt, dat niet ver onder de zoldering is aangebracht en waar-
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op verscheidene personen zittend of nog liever liggend plaati 
kunnen vinden. Mannen, vrouwen en kinderen baden gewoonlijk 
hier te zamen. 2ij leggen zich ontkleed op het plankier, waarna 
een hunner heet water op de gloeiende keien werpt ( = het 
zwarte stapeltje op het 9-markszegel). Een hete stoomwolk stijgt 
op, desnoods een tweede en meer, tot het boven in de kamer 
gloeiend heet is en de badenden, die zich eventueel vooraf ingezeept 
hebben, sterk zweten. Een extra, enigszins pijnlijk heet genoegen 
is het, om zich daarbij met bebladerde berkenroeden te slaan. Wie 
er genoeg van heeft, klimt naar beneden en overgiet zich met 
ijskoud water, dan wel loopt naar buiten en neemt een duik in het 
meer of de rivier, resp. in de winter rolt hij zich even flink in de 
sneeuw. Daarna droogt men zich in de voorkamer af en kleedt 
zich. 

Deze zegels stellen dus voor: 
5 + 2 mark, groen, de bezembindster; 
9 + 3 mark, rood, het baden, d.w.z. voeten wassen, zich 

slaan met de berkenroede, het overgieten; 
15 + 5 mark, blauw, de „bastu" met geopende voordeur, waar 
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de stoomwolken uitslaan, de put met water
putter, sneeuwlandschap; 

30 + 10 mark, bruin, twee personen, die na het baden, gloei
end heet, naar het water snellen om even een 
duik te nemen. 

Gaarne wil ik hieraan nog een woord toevoegen van waardering 
voor deze zo buitengewoon mooi uitgevoerde zegels. Finland heeft 
in mevrouw Signe Haramerstén-Jansson een m.i. hoogst bekwame 
kunstenares, aan wie reeds vele jaren lang bijna zonder uitzonde
ring de opdrachten tot het ontwerpen en tekenen van meer bijzon
dere zegels is verstrekt. 

Ik noem hierbij nog even de op 2 Juni uitgekomen serie van 
drie tuberculosezegels (onder nieuwe uitgiften in dit blad opgeno
men). Deze serie is buitengewoon mooi en fijn uitgevoerd. Het 
speet mij uitermate, dat ik tot dank voor deze fraaie zegels niet 
anders kon aanbieden, dan onze — naar veler opvatting — ver
foeilijk lelijke, grove en bonte zomerserie. Ik schaam mij er voor, 
dat zulke zegels in duizendtallen over de wereld gaan als anti
reclame voor de Nederlandse cultuur, al moet de opbrengst dan 
ook voor culturele doeleinden dienen. 

^i®i lLS Oü̂  ÜDMOii^Plil^i SAIMliî IHlAßÜiG door H. ZWIJNENBURG 

In 1942 verscheen een serie ten bate van de oorlogsslachtoffers, 
Yvert nos. 400/405. Op de vellen van de hoogste waarde kwam 
het zegel van L. 20, voorstellende de Koningin op bezoek bij een 
oorlogsgewonde, 50 maal voor, afwisselend met 50 vignets, waar
op het wapen van Bulgarije met daarom heen een inscriptie. Dit 
zegel is de enige vertegenwoordiger met vignet van Bulgarije. 
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Afb. 36. Yvert no. 405, met vignet. 

Daar zegels en vignets beurtelings horizontaal in het vel voor
komen is ook een combinatie mogelijk met het vignet in het 
midden en links en rechts een zegel van L. 20. 

Denemarken. 
Dit is het land met zijn bijzonder aardige reclame-vignets, in 

niet minder dan 62 stuks, die evenwel aan slechts 2 typen, n.1. 
cijfertype en type Christiaan X voorkomen. 

Hieronder volgt het overzicht: 
Reel. 1. No. 132 5 öre type a Hafnia. 

2. id. 
3. id. 
4. No. 135 10 Ore type 
5. id. 
6. id. 
7. id. 
8. id. 

Danske Phönix. 
Mohawk. 
Mohawk. 
Chevrolet. 
Pontiac. 
Oldsmobile. 
Oakland. 

10. No. 132 
11. 
12. 
13. 

id. 
5 ore type 

id. 
id. 
id. 

14. No. 135 10 ore type a 

Buik. 
La Salle. 
Cadillac. 
Chevr. Lastvogn. 
G.M.C. Lastvogn. 
General Motors International. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

No. 129 5 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
ore type 
id. 
id. 
id. 

Chevrolet. 
Pontiac. 
Oldsmobile. 
Oakland. 
Buik. 
La Salle. 
Cadillac. 
Chevr. Lastvogn. 
G.M.C. Lastvogn. 

in andere 
tekening 

24. No. 135 10 Ore type a Chevrolet. 
25. id. Pontiac. 
26. id. Oldsmobile. 
27. No. 132 5 ore type a Chevr. Lastv. 

weer andere 
tekening 

• WE „ 
; pos-nwMiEKKt: ms 
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Afb. 37 Reel. 1. 

Wie zijn kennis wil verrijken 
Moet het Postmuseum eens bekijken! 
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Afb. 38. Reel. 8. 
Reel. 28. 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 

No. 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

132 

135 
69 
70 

132 
133 
132 
135 
193 
195 
193 
195 
193 
193 
193 
195 
195 

5 

10 
1 
2 
5 
7 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 
5 
5 

10 
10 

ore 
id. 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 

type 

,̂ 
j j 

Rundskue 1929. 
Berlingske Tidende. 
Rundskue 1929. 
K.K.K.K. 
K.K.K.K. 
K.K.K.K. 
K.K.K.K. 
Familie Journal. 
Familie Journal. 
Familie Journal. 
Familie Journal. 
Rundskue 1930. 
Rundskue 1930. 
Galle & Jessen. 
Bornenes Kontor. 
Bornenes Kontor (omraamd). 
Bornenes Kontor. 
Bornenes Kontor (omraamd). 

Afb. 39. Reel. 32. Afb. 40. Reel. 36. 

Reel. 46. No. 
47. No. 
48. No. 
49. No. 
50. No. 
51. No. 
52. No. 
53. No. 
54. No. 
55. No. 

195 10 
197 5 
200 10 
193 5 
195 10 
193 5 
193 5 
193 5 
193 5 
195 10 

ore type a Galle & Jessen, 
ore Christiaan X Galle & Jessen, 
ore Christiaan X Galle & Jessen, 
ore type a Rundskue 1931. 

Rundskue 1931. 
Alfred Benzon (Saeber) m. schild. 
Alfred Benzon (Sodapastilles) id. 
Alfred Benzon (Saeber) z. schild. 
Alfred Benzon (Sodapastilles) id. 
Bornenes Kantor (Bruin 

Inschrift). 

ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
ore 
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Afb. 41. Reel. 47. Afb. 42. Reel. 50. 
Reel. 56 No. 195 10 ore type a Alfred Benzon (Bagagepulver) 

57. No. 195 10 ore „ Alfred Benzon (Krydderier). 
58. No. 195 10 ore 

59. No. 195 10 ore 

60. No. 195 10 ore 

61. No. 195 10 ore 

62. No. 195 10 ore 

Alfred Benzon (Spiseolie) 
met schild. 

Alfred Benzon (Maltol) 
Alfred Benzon (Krydderier) 

zonder schild. 
Alfred Benzon (Spiseolie) 

zonder schild. 
Alfred Benzon (Maltextrakt). 

Afb. 43. Reel. 54 zonder schild. Afb. 44. Reel. 58 met schild. 

Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Horsens van 
5 t / m 7 September 1936, de z.g. Nepa, werden de blanco tussen-
stroken van de Andersenzegels met een Nepa-vignet bedrukt en 
wel de 5 öre met een entreetoeslag van 45 öre en de 10 öre met 
een toeslag van 90 öre. Daar dit door het t.t. comité geschiedde, 
zijn dit dus particuliere reclame-aanhangsels. Uit dit voorbeeld 
blijkt tevens duidelijk welk gevaar blanco stroken ter zegelgrootte 
kunnen opleveren. Vervaardigers van valse zegels beschikken hier
door over het goede papier en de juiste tandmg ! 

Afb. 45. Nepa met 1ste dag afstempeling. 

Was deze Nepa-opdruk geheel buiten de posterijen om tot 
stand gekomen en had hij als zodanig dus geen philatelistische 
waarde, het feit zelf was wel aanleiding tot een postale han
deling der Deense postadministratie. De \erkoop van tête-bêche 
vellen werd n.l. ter verdere voorkoming van soortgelijke reclame-
opdrukken gestaakt. Toen dan ook m het jaar daarop, van 27—29 
Maart 1937 te Randers de tentoonstelling Moderne Filateli werd 
gehouden, liet het t.t. comité de velranden der nos. 241 en 243 
bedrukken met de reclame 

MO—Fi 
Randers 

Paasken 1937 
zoals in de afbeeldingen 46 en 47 aangegeven. 

Afb. 46. Mo-Fi Afb. 47. Mo-Fi 

Komt U met Uw vacantia in de residentie, 
Houdt dan enkele uren voor het Postmuseum, in retentie. 

file:///erkoop
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Naar aanleiding van het in ons Mei-nummer onder bovenstaan

de titel opgenomen stukje van de heren Hedeman en Boekema, 
schrijft de heer van Strieland ons het volgende: 

Ofschoon ik het natuurlijk in hoofdzaak met de heren Hedeman 
en Boekema over de" vervalsingen op de Indonesische zegels eens 
ben en men met de aankoop van bezettingszegels niet voorzichtig 
genoeg kan zijn (alleen aankoop bij vertrouwde adressen en diep
gaande kennis van de afstempelingen) zo vind ik toch de aange
haalde voorbeelden niet erg gelukkig gekozen. 

a. de 2K et. danser met rode Djambi-opdruk. Voor zover ik 
uit het cliché zien kan gaat het hier ov de 5 kleine Dai-Nippon 
Yubin letters, dus niet om de Djambi-opdruk, maar om de 
Padang-opdruk. Toevallig heb ik ook 2 Padang-opdrukken (met 
X) afgesempeld te Soerabaja. Helaas zijn deze zegels niet op vol
ledig couvert, doch de afstempeiing loopt duidelijk over het kruis 
heen bij een van de zegels. De wijez waarop ik echter in het bezit 
van deze zegels gekomen ben, geven mij de overtuiging, dat ze 
echt gelopen zijn. Zou het niet mogelijk zijn, dat een of meerdere 
Chinezen van Padang op Java geweest zijn (de Chinees is koop
man bij uitnemendheid) en daar wellicht hun correspondentie 
naar huis gefrankeerd hebben met zegels, die zij van huis bij zich 
hadden ? Ik bezit ook een enkel exemplaar van Suraatra-Timoer 
(de T opdruk) op West-Borneo gebruikt, hetgeen op de zelfde 
wijze tot stand gekomen moet zijn. 

Bij het onderhavige 2% et. danser-zegel is de afstempeling 
Toeban echt. Of men in 1943 de moed had om te vervalsen is 
zeer de vraag. Toeban zou dus de klok enige jaren achteruit 
hebben moeten zetten, hetgeen natuurlijk niet onmogelijk is. Toch 
vraag ik mij af, hebben we hier te maken met een vervalsing of 
met een zeldzaamheid ? 

b. de rode 2 et. danser zou niet in het bezit der Jappen ge
weest zijn. Ook hiervan ben ik nog niet zó overtuigd als de heren 
H. en B. Behalve een ongebruikte briefkaart, met ingedrukt zegel
beeld, met Bangka-opdruk en met inktkruis doorgehaald, hetgeen 
dus niets zegt, heb ik zelf geen gebruikte 2 et, exemplaren. Wel 
ken ik echter een der voornaamste verzamelaars, ook ter zake 
zeer kundig, die 2 zulke zegels bezit en voor de echtheid instaat. 
Wie heeft hier gelijk ? 

c. de karbouw- en danser-serie met de algemene handstempel-
opdruk voor Sumatra, de T opdruk met wijde arcering. Het is 
een feit, dat de in de handel voorkomende zegels bijna alle afge
stempeld zijn met stempels die geen datum laten zien, zodat 

Het in ons vorige nummer overgenomen stukje uit een te 
Curafao verschijnend blad „voor de staatkundige economische en 
culturele belangen" van de Nederlandsche Antillen, geeft de heer 
M. J. H. Toorens, secretaris van de „Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren" aanleiding ons persoonlijk het volgende 
te schrijven: 

Ik betreur het hogelijk, dat in het laatste nummer van het 
Maandblad een artikel werd geplaatst „Van Postzegelhandel tot.... 
Autonomie". 

Ik citeer: 
Kunnen wij gewone burgers geen punten krijgen om postzegels 

te kopen vóór de hamsteraars ze ingezouten hebben. 
. . . . ongerekend de hellemond der postzegelhandelaars, waar 

ze als marshmellows op de lopende band ingegleden zijn. 
over dit mazzelrel let je . . . . 
nadat de krant de „handel" gewaarschuwd heeft. 
De j,HeIlemond der postzegelhandelaars" (dikgedrukt) 
. . . . als aasvliegen om zekere substantie voor het philatelisten-

loket. . . . 
Postzegelschandaaltje. 
Autonomie. 
Ik onderstreep ten volle hetgeen een der verontwaardigde han

delaren schrijft. Ik citeer: 
De feiten, die hier naar voren worden gebracht lijken nergens 

naar en het doel dat wordt beoogd is blijkbaar alleen gelegen in 
het diskwalificeren van de handelaren. 

uiterst zelden te zien is op welke dag ze gebruikt zijn, maar dat de 
opdruk er door Chinezen buiten de P.T.T. om op gezet zou zijn, 
is naar mijn mening uitgesloten. Ik bezit hiervan op echt ge
lopen briefkaart: 

de 1 en 23^ et. karbouw met w.m. gedateerd 20.9.7 van Pema-
tang-Siantar naar Kisaran; 

de 2 et. karbouw met w.m. van 4.2.46 van Bindjei naar Kisaran; 
de 2 et. karbouw met w.m. van Galang d.d. 20.9.25 naar Kisaran; 
de 7^2 et. danser d.d. 21.5.13 van Siantar naar Kisaran. 
Deze zegels zijn dus alle gedateerd na de overgave. Ook de 

andere echt gelopen zegels die ik gezien heb, waren alle na de 
bezetting gebruikt. Slechts één keer heb ik een blok van 4 gezien 
met een duidelijke afstempeling gedurende de bezetting, doch in 
die verzameling kwamen meerdere welwillend afgestemplede zegels 
voor, zodat ik deze afstempeling als „ontoelaatbaar welwillend" 
beschouw. 

Deze opdruk schijnt dus eerst na de overgave in gebruik ge
komen te zijn. Vals is de opdruk derhalve niet, al is ze niet van 
de bezettingstijd. 

De grote moeilijkheid bij de Sumatra opdrukken, is de welwil-
lendheids-epidemie, die daar geheerst heeft en wel hoofdzakelijk 
in Medan. Ik maak dan ook in dit soort afsempelingen onder
scheid tussen toelaaatbare en ontoelaatbare of waardeloze wel-
willendheids-afstempelingen. Onder de toelaatbare rangschik ik de 
zegels die op het moment van aanbieding ganbaar waren en afge
stempeld zijn met het vernietigingsstempel dat op de aangegeven 
datum in gebruik was, terwijl onder de waardeloze welwillend-
heidsafstempelinj;en gerangschikt worden die zegels, die óf niet 
meer gangbaar waren op het moment van afstempeling, óf waar
van het vernietigingsstempel niet meer gangbaar was, dan wel 
kennelijk geantidateerd werd. Een degelijke kennis der afstempe
lingen is hier derhalve noodzakelijk. 

Zoals U bekend, ben ik nog altijd doende een artikel over de 
afstempelingen gedurende de bezetting op te stellen, doch zal 
hiermede nog wel enige tijd gemoeid zijn. Het is dan tevens de 
bedoeling om voor zoveel mogelijk plaatsen in Indonesië alle door 
de verschillende plaatsen gebruikte stempels, gerangschikt naar 
plaatsnaam en Stempelnummer, aan te geven, zodat iedere ver
zamelaar daarmede zijn voordeel zal kunnen doen. Indien enigszins 
mogelijk hoop ik deze lijst voor de a.s. tentoonstelling te Am
sterdam klaar te krijgen, alwaar ze dan voor een ieder ter inzage 
zal liggen. 

Het is toch bekend, dat indien hier van speculatie sprake is, dit 
in de eerste plaats uitgaat van de handelende verzamelaars (N.B. 
In Curafao zijn practisch geen speciale postzegelhandelaren ge-
%'estigd — opm. van mij). Wordt het nu geen tijd, dat wij eens en 
voor immer breken met een blad, dat blijkbaar van tijd tot tijd 
zijn gal over ons uitspuwt. 

Ik voor mij voel zeer goed, dat de bonafide handelaren zich 
ernstig geprikkeld voelen bij het lezen van een dergelijk artikel, 
dat nauwelijks thuisbehoort in een sensatieblad, doch zeker niet 
in een blad van standing. 

De uitdrukking „als aasvliegen om zekere substantie", acht ik 
wel heel erg. 

Ik houd mij overigens overtuigd, dat de inhoud van dit schrij
ven aan Uw aandacht ontsnapt is; reden waarom ik U er thans 
attent op maak. Ik hoop, dat U aanleiding vindt de inhoud van 
dit artikel op waarheid te toetsen en dat U in het volgende 
nummer hierop terug komt. 

Het is U toch bekend, dat o.z. gaarne en ten alle tijde de 
gewenste voorlichting wordt verstrekt. 

* * * 
Gaarne voldoe ik als hoofdredacteur aan het verzoek van de 

heer Toorens om op bovenbedoeld artikel terug te komen en 
hem de verzekering te geven, dat het zeker niet in onze bedoeling 
heeft gelegen de „handelaren" in het algemeen te disqualificeren 
of onaangenaam te zijn, maar alleen om de misstanden, welke 

¥AIÜ& IPmir^ËGËliHlAlüODil ÏÏOV . . . APITOlNlOli^Di 
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blijkbaar in Curafao heersen en die bij de Nederlandse verzame-
kars hun terugslag vinden, onder de ogen van onze verzamelaars 
te brengen. Zoals boven het artikel vermeld werd, is dit overge
nomen uit een blad, waarvan het doel hierboven nogmaals door 
ons duidelijk is aangehaald, en waaruit toch geconcludeerd mag 
worden dat dit blad op de hoogte is van de toestanden in eigen 
land. Dat hierbij hier en daar een terminologie werd gebruikt 
welke niet de onze is, behoef ik zeker niet nader aan te stippen 
ci; ik laat de wijze van uitdrukken dan ook geheel voor rekening 
van genoemd blad. Ter wille van de algemene inhoud moest deze 
terminologie worden overgenomen, hoezeer wij zelf ook deze taal 
betreurden, maar ieder vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt 
î i en hier zong geen Nederlands vogeltje, maar een Cura9aose 
nachtegaal (?). Intussen blijven wij er bij dat er op Curafao mis
standen op philatelistisch gebied heersen, waarvan zelfs de Neder
landse verzamelaars de dupe worden en daarom achten wij het 
noodzakelijk onze lezers te laten weten hoe er in Curafao zelf 
over geschreven wordt. 

De heer Toorens is zo goed een gedeelte van een brief te cite
ren die door hem van „een handelaar" werd ontvangen; welnu 
wij vermenen goed te doen ook een brief te citeren, welke door 
ons van „een verzamelaar", lid van een onzer philatelistische ver
enigingen werd ontvangen. Ik citeer: 

Ik neem de vrijheid U mede te delen wat ik persoonlijk daar 
heb meegemaakt. 

Gedurende de oorlog vertoefde ik in West-Indië aan boord van 
Hr . Ms. van Kinsbergen en we waren toevallig in de haven toen 
de postzegels „Type Konijnenburg" van Ned.-Indië daar op het 
postkantoor waren en toevallig dien dag zou het philatelistea-
loket geopend zijn. Ook waren de z.g. Dansers-series te koop. 

Ik was no. 2 aan het loket. No. 1 kocht alleen van de Dansers
serie, dus was ik nummer 1 die vroeg naar een complete serie 
tj pe Konijnenburg, maar moest toen tot mijn grote verwondering 
vernemen, dat de zegels van ƒ25,— reeds waren uitverkocht. 

Ik vroeg hoe of dit mogelijk was, aangezien het loket nu voor 
het eerst open was en het verweer dat de betrokken ambtenaar mij 
toevoegde was: „Het spijt me, mijnheer, maar er waren er maar 
vijftig". 

Ik kan mij voorstellen, dat verschillende hooggeplaatste auto
riteiten niet in de rij gaan staan en dat er enige series vóórver-
kocht worden, maar de volgende dag waren de zegels in Willem
stad te koop voor ƒ 40,—, dus schijnen hier toch ook handelaars 
de hand in te hebben gehad. 

Toen de serie „Voor Krijgsgevangenen" verscheen, was ik jam
mer genoeg niet op Curajao, maar een vriend had ook een serie 
voor mij aangevraagd. Hem werd gevraagd wat of hij met twee 
series moest doen en hij kreeg er dan ook twee na veel moeite, 
maar de handelaren kregen 300 en meer series. De series waren in 
enveloppen en werden zo verkocht, maar die welke ik kreeg en 
afgescheurd was op het postkantoor, was beschadigd (één zegel). 
Reclames hielpen niet, want de zegels waren alle tegelijk uitver
kocht en teruggeven was niet mogelijk. Natuurlijk deed men dat 
niet, maar het pleit toch ook niet dat als men met pijn een serie 
krijgt, men dan een beschadigde serie koopt. 

* j . * 

Ik geloof, dat de heer Toorens het wel met mij eens zal zijn, 
als ik blijf beweren, dat er in Curasao iets niet deugt. Waar de 
schuld ligt zullen wij hier moeilijk kunnen uitmaken, maar zowel 
handelaren als verzamelaars hebben er belang bij, dat slechte 
plekken worden verwijderd, waar zij zich ook bevinden en daartoe 
kan slechts samenwerking en geen verdeeldheid leiden. En om 
dit te bereiken dienen de slechte plekken toch eerst te worden 
gesignaleerd. Geloof me, geachte heer Toorens dat van „hetze" 
dezerzijds geen sprake is. Ik hoop dat het zelfde ook van Uw zijde 
het geval zal zijn. 

Viflyi^^ll!^ 
22 Juli. Dienst van de Algemeen Gemachtigde voor de inbeslag-

genomen goederen. Ressort West. Sarphatikade 13, Amsterdam. 
Verkoop bij inschrijving van in beslaggenomen postzegels. 

1 en 2 juli. De Nederlandsche Postzegelveiling, Rokin 58 II, 
Amsterdam. Veiling in gebouw „Franscatie". 

JHy^PMi^flil^ 
HET OPPLAKKEN DER POSTZEGELS. 

Inleiding. 
Feitelijk moest ik over dit onderwerp niet behoeven te schrijven. 

Iedere verzamelaar behoorde immers deze meest elementaire phi
latelistische kundigheid reeds lang onder de knie te hebben. Al 
behoren kwast en lijmpot reeds sedert lang niet meer tot de 
attributen van een postzegelverzamelaar, toch weet ik uit ervaring, 
dat er nog heel wat verzamelaars zijn, waaronder zelfs, die reeds 
sedert jaren verzamelen, die nog steeds niet weten, hoe een post
zegel opgeplakt dient te worden. 

De plakker. 
Vooraf iets over de „plakker zelf". 
Zonder iemand ook maar op kosten te willen jagen, moet ik 

een ieder toch zeer ernstig aanraden, de beste plakker te kopen, 
die hij kan krijgen, ook al is die nog zo duur. Daartegenover moet 
ik ernstig waarschuwen tegen het gebruik van goedkope en slechte 
plakkers, de bekende rolletjes, waarvan men zelf plakkertjes 
maakt, randen van de postzegelvellen en het zgn. bruine plakband, 
waar men tegenwoordig algemeen pakjes mee dichtmaakt. 

Wat maakt het tenslotte uit, of men voor een pakje van 500 
of 1000 plakkertjes nu 50, 80 of meer centen betaalt ? Een goede 
plakker is nu eenmaal niet goedkoop, maar een goede plakker 
betekent ook het behoud van de postzegels, een slechte plakker 
daarentegen een langzame maar zekere vernieling van de post
zegels. Het is derhalve onverantwoordelijk en onjuist, om op de 
plakker te sparen. Liever een paar zegels minder kopen en daar
voor de beste plakker gekocht. Het geld daaraan besteed is 
immers, zoals we zojuist gezien hebben, geen weggegooid geld, 
maar geld, dat dubbel en dwars zijn rente opbrengt. Een hande
laar kijkt immers terdege bij inkoop van een verzameling, hoe 
deze opgeplakt is. Is dit slecht geschied, dan rekent hij reeds bij 
voorbaat met zoveel procent verlies aan goede zegels bij het 
verwijderen daarvan uit het album. 

Het opplakken. 
Een postzegel dient zo opge

plakt te worden, dat hij gemakke
lijk omgedraaid kan worden — de 
ware verzamelaar interesseert 
immers niet alleen de voorzijde, 
maar ook de achterkant van een 
zegel — en dat hij gemakkelijk 
van zijn plaats kan worden ver
wijderd, zo mogelijk zonder ach 
terlating van een al te erge „moet" 

in het album. Een algemene fout is, dat men van de plakker een 
te groot deel bevochtigd en die delen dan bovendien nog te nat 
maakt. Ook neemt men dikwijls de verhouding van de delen, 
die op de postzegel, respectievelijk het albumblad geplakt moeten 
worden, verkeerd. 

Op de zegel ongeveer 1/3 (beter nog 1/4) en op het album 
ongeveer 2 /3 (beter nog 3/4) van de plakker ! Het bevestigen 
dient te geschieden, zoals in bovenstaande tekening is aangegeven. 
Op deze wijze bevestigde zegels zijn gemakkelijk om te draaien — 
tenminste als men niet het gehele stukje, dat op het albumblad 
geplakt moet worden, natgemaakt heeft, maar slechts de onderste 
rand — en van hun plaats te verwijderen. Wie zijn verzameling 
om één of andere reden later nog eens moet ovcrplakken, zal zien, 
dat hij — zo hij op deze wijze te werk gaat — bij het ovcrplak
ken, de minste brokken maakt. Soms wordt aangeraden, de plak
ker iets boven de tanden te laten uitsteken. Dit meen ik — uit 
aesthetische overwegingen — te moeten afraden. Het staat beslist 
lelijk, als men boven een opgeplakte zegel, een stukje van de 
plakker ziet uitsteken. Bovendien is het ook niet noodzakelijk, 
mits men zich stipt houdt aan de boven gegeven wenken. 

Heus, dat opplakken valt niet mee. En daarvoor behoeft de 
jonge verzamelaar zich helemaal niet te schamen, zolang er nog 
zoveel geroutineerde verzamelaars zijn, die het niet kunnen. Be
steedt er echter volle zorg aan, het staat netter e n . . . . het loont 
de moeite ! 
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Correspondentie. 
Van verschillende zijden mocht ik naar aanleiding van mijn 

stukjes en vragen in het April- en Mei-nummer brieven ontvangen. 
Helaas niet van de zijde, waarvan ik ze algemeen verwachtte. Ik 
heb intussen een langdurig, prettig en vruchtbaar onderhoud 
gehad met het bestuur van de „Contact Commissie voor het 
philatelistisch Jeugdwerk in Nederland" (Secretariaat: Runstraat 
18, Utrecht), waarbij duidelijk bleek, dat onze opvattingen over 
de verschillende problemen met elkaar overeenkwamen. "Wij maak
ten toen bovendien de volgende afspraak: vragen door mij aan de 
leiders van de verschillende jeugdclubs gesteld, gelieven deze via 
de bovengenoemde Contact-Commissie in groten getale te beant
woorden. Alleen door eendrachtig samenwerken kan er iets voor 
onze verzamelende jeugd bereikt worden. 

De heren briefschrijvers — ik denk in de eerste plaats aan Pater 
Joachim (Rome), Lt. Kol. Kokje (den Haag) en Jhr. Storm van 
's-Gravesande (Arnhem) — dank ik voor hun waarderende woor
den, hun instemming met het door mij geschrevene en last but not 
least voor hun verschillende wenken, waaruit hun liefde en 
warmte voor de jeugd en voor de postzegels blijkt. Ik hoop zeer 
binnenkort op al die brieven te antwoorden. 

Tenslotte de vraag van deze maand: welke onderwerpen zag 
U gaarne in de komende maanden behandeld ? S.v.p. gaarne in de 
volgorde, waarin ze U het meest urgent voorkomen. 

(Leiders van Jeugdclubs sturen hun antwoord dus via voor
noemde „Contact-Commissie"). 

K. E. K. 

WÄlLILil̂ l̂î liPÄDILILE 1lf4f 
In zijn vergadering van Zaterdag 25 Juni j.l. heeft het bestuur 

van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars, overeenkomstig de statuten van de Waller-medaille, 
ter gelegenheid van de 41e verjaardag van deze bond de "Waller-
medaille voor het jaar 1949 toegekend aan de heer C. M. Donck 
te Hilversum. 

De heer Donck, die op 3 Juni 1873 te Haarlem het levenslicht 
aanschouwde, heeft een fraaie militaire loopbaan achter de rug, 
waarvan een 5-tal jaren in onze Oost werd doorgebracht, o.a. in 
Atjeh. Later werd hij (in 1908) leraar aan de K.M.A., een plaats 
welke hij in 1913 verliet om er echter 5 jaar later weer terug 
te keren. In 1925 werd hij benoemd tot commandant van de 
school voor Res. Officieren te Kampen. Toen hij in 1931 zijn 
loopbaan met pensioen verliet, deed hij zulks in de rang van 
Luitenant Kolonel, welke rang hij reeds in 1928 had bereikt. Hoe
wel gepensionneerd zijnde, kon de heer Donck de wapenrok niet 
aan de kapstok laten hangen en zag hij zich in 1931 benoemd bij 
het Korps Reserve Officieren tot Commandant van het Bijz. 
Vrijw. Landstorm Korps „Stelling van Amsterdam" en werd hij 
in 1935 benoemd tot Res. Kolonel, 

Reeds van uit zijn kinderjaren stamt zijn liefde voor de phila
telic, die hem zijn gehele leven is trouw gebleven. Vooral na zijn 
Indische jaren, toen hij te Breda in garnizoen kwam, kwam eerst 
recht zijn aanraking met de philatelistische wereld en trad hij 
toe als lid van de Postzegelvereeniging „Breda", waarvan toen de 
eminente heer Spitzen de voorzitter was. Reeds daar hielp hij 
mede een tentoonstelling voor de jeugd te organiseren. 

Toen de heer Donck in 1931 zich te Hilversum vestigde om 
daar zijn pensioen in rustige omgeving te genieten, waarbij de 
philatelie natuurlijk een pracht van afleiding was, kwam hij door 
zijn postzegels al spoedig in contact met de heer van Essen, en 
werd hij lid van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelver
zamelaars. Toen deze vereniging in 1934 te Amsterdam een natio
nale postzegeltentoonstelling organiseerde, was het niet vreemd, 
dat de heer Donck als secretaris van de feestcommissie optrad. Zo 
goed slaagde hij in deze taak, dat hij zich dat zelfde jaar nog als 
secretaris van genoemde vereniging zag verkozen als opvolger 
van de heer Albrechts. Uit de daarop volgende jaren weten wij 
allen, hoe zeer de heer Donck voor zijn vereniging en daardoor 
ook voor de philatelie op de bres heeft gestaan. Zoals een goed 
militair betaamt, wist hij steeds een flinke houding aan te nemen, 
daarbij rond voor zijn mening uitkomende, zoals hij vermeende 
dat in het belang van de philatelie was. Als afgevaardigde zijner 
vereniging deze jaren vrijwel steeds op de algemene vergaderingen 
van de Bond aanwezig, was hij daar altijd een der voornaamste 
sprekers, die ondanks zijn leeftijd met een jeugdig vuur zijn woord 
deed en tot luisteren noopte. 

Op 1 Januari j.l. heeft de heer Donck ook dit secretarisschap 
neergelegd, maar alvorens zich geheel uit het openbare philatelis
tische leven terug te trekken, heeft hij zich nog belast gezien met 
het secretarisschap van de tentoonstellingscommissie voor de na
tionale tentoonstelling welke in Augustus a.s. door zijn vereni
ging ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan zal worden gehou
den. Daarna zal hij de philatelistische belangen gaarne aan jon
geren toevertrouwen. 

Het bestuur van de Nederlandsche Bond heeft dan ook, en o.i. 
zeer terecht, vermeend, de verdiensten van de heer Donck, nu 
hij op het punt staat zich uit het openbare philatelistische leven 
terug te trekken, te moeten belonen door de toekenning van de 
Waller-medaille, een onderscheiding, welke wordt verleend aan 
hen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de philatelie in 
het algemeen en (of) voor de Bond in het bijzonder. Moge de heer 
Donck, die zich daardoor gerangschikt ziet in een lijst van pro
minente Philatelisten, nog lang en met genoegen op deze onder
scheiding terug zien. 

irii^ir©©igsirEiLiLDßig©iii^ 
CITEX-PARIJS 1949 

Geheel in strijd met de lopende geruchten, dat deze interna
tionale tentoonstelling wegens te laat begonnen voorbereidingen 
geen doorgang zou vinden, is in korte tijd een resultaat bereikt, 
dat het Franse organisatietalent alle eer aandoet. Op 13 Mei 1949 
schreef het toonaangevende dagblad „Le Figaro" dat in het „Grand 
Palais" binnenkort de postzegels de toen tentoongestelde vlieg
machines zouden vervangen. De dag vóór de opening werd met 
qian en macht gewerkt om de enorme grote parterreruimte, die 
op een zandvlakte geleek, een behoorlijke mat-bedekking te geven. 
De zich hierbij ontwikkelende stof deed weinig goeds verwachten 
voor het kwetsbare materiaal, dat achter glas geëtaleerd zou 
worden. Een en ander is zeer meegevallen, evenals de werking van 
losse kalkstof (op de omramingen als verf aangebracht na de inlijs
ting), die wel onze kleren bevuilde wanneer we finesses van 
dichtbij wilden zien, doch het tentoongestelde geen kwaad deed. 

In de meest kwetsbare plek van het gebouw, n.l. genoemde 
parterreruimte, waren de stands van de handelaren, het inlichtin
genbureau en de beide loketten voor het verkrijgen van koer-
serende postzegels en het speciaal uitgegeven blok, gevestigd. Het 
was n.l. hier, dat nu en dan, na een flinke regenbui, lekkages 
ontstonden. In allerijl werden kostbaarheden dan in veiligheid 
gebracht. 

Op 1 Juni 's middags werd de tentoonstelling met een zeer korte 
toespraak officieel geopend, terwijl het publiek reeds vanaf 10 
uur 's morgens toegang had. Lange rijen wachtten geduldig voor 
het verkrijgen van toegangsbewijzen a fri IQO,— per stuk om op 
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elk bewijs een blok van frs 10,— aan een der loketten te kunnen 
bemachtigen. 

De taak der jury werd aanvankelijk zeer bemoeilijkt omdat er 
nog geen catalogi waren en toen deze in gebruik genomen werden, 
bleek, dat de nummers die daarin voorkwamen, niet overeenstem
den met de nummers op de cadres van het tentoongestelde. Veel 
later maakte het secretariaat het de jury gemakkelijker, door 
bovendien nog een aanvullingscatalogus te laten drukken, waarin 
alle corresponderende nummers in een index stonden aangegeven. 
De beoordeling van de ingezonden verzamelingen geschiedde onge
veer op de zelfde wijze als op de IMABA te Bazel in 1948. 

Aan inzendingen, zowel uit binnen- als buitenland, was niet 
bepaald gebrek. Het bijeengebrachte materiaal was veelal uniek en 
door de overvloedige ruimte zeer overzichtelijk opgesteld. In de 
erezaal troffen we o.m. aan een mooie verzameling Trinidad, toe
behorend aan Koning George VI; Brazilië van de Brazilaanse 
gezant te Londen; Mexico van de heer R. F. A. Riesco te Londen; 
Portugal, enorm gespecialiseerd, van dr. C. Trincao te Lissabon; 
Kaap de Goede Hoop en Brits Quyana, eerste emissies van de heer 
Th. Champion te Parijs en Hawaii, eerste uitgiften van de heer 
E. Julien, alles buiten mededinging. 

In de ereklasse prijkten inzendingen, die alle hoog gewaardeerd 
werden, n.1. de studie-verzameling van de eerste emissie van België 
van de heer L. Zurstrasse, Verviers; de studie-verzameling van 
de klassieke uitgiften van 1845 tot en met 1869 (deze bevatte 
o.a. de 15 en 24 cents gebruikt van 1869 met omgekeerd midden
stuk en de 30 cents met omgekeerde vlag) eigendom van de heer 
Klep van Velthoven te Brussel; de schitterende verzameling Grie
kenland van de heer J. Dimitrou te Alexandrië, de 'vrijwel com
plete verzameling vroege luchtpostbrieven van mej. Penn-Gaskell 
te Londen; de verzameling Rusland van Sir John Wilson Bart te 
Londen (deze als jurylid buiten mededinging). 

De hoogste onderscheiding voor collecties van Frankrijk, gespe
cialiseerd, kreeg de heer Léon Dubus, Parijs, (ook etalerende onder 
het pseudoniem „Ie Postillon") n.1. als extra prijs een prachtig 
zilveren theeservies. 

De heer Henri Kastler, die een prachtverzameling van Frankrijk 
eii een schitterende collectie Elzas-Lotharingen exposeerde, ontving 
als extra-beloning de medaille uitgeloofd door de Franse P.T.T. 
Klassieke collecties van de eerste emissies van Luxemburg werden 
eveneens hoog gewaardeerd.. 

De volgende officiële vreemde postadministraties waren verte
genwoordigd: Argentinië, Oostenrijk, België, Canada, Vatikaan-
stad, Denemarken, Egypte, Finland, Groot-Brittannië, Grieken
land, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg, Monaco, Ne
derland (inzending van het Postmuseum te 's-Hage met o.a. de 
emissie 1867 uit de collectie P. W. Waller), Portugal, Saar, Zwe
den en Zwitserland. 

De Franse postzegels waren op zeer uiteenlopende wijze door 
officiële instanties geëxposeerd: inzendingen van het Postmuseum 
en de „Société des Amis", van het Ministerie van „France 
d'Outremer", bovendien Algerië, Tunis en Marocco. 

Zeer interessant waren de gehele vellen van Frankrijk ongetand, 
épreuves de luxe en getande blokken, alle gedrukt in het Atelier 
des Timbres-poste, Boulevard Brune. Vele officieel genodigden 
viel de eer te beurt laatstgenoemde drukkerij in werking te kun
nen zien. Men zag de laatste aanwinsten, aangekondigd in onze 
tijdschriften, gereed voor verzending onder de drukpers geboren 
worden en wel op zo korte afstand, dat het gehele drukprocédé 
op de voet gevolgd werd. 

Last not least wil ik hier de Nederlandse mededingers vermelden, 
n.1. de heer J. Poulie, die met zijn verzameling gereconstrueerde 
platen van de eerste uitgifte van Nederland 1852 een verguldzil-
veren medaille verwierf plus als extra prijs een luxe album van 
Ed. Berck; 2e de heer N. Hedeman, die met zijn collectie Japanse 
Bezetting van Nederl. Oost-Indië bij de beoordeling niet die lof 
oogstte, die hem zeker toekomt. Het is jammer, dat moderne 
zegels in concurrentie met klassieke dikwijls het onderspit moeten 
delven. Een uitzondering op deze regel vormde de inzending 
strafportzegels van Zwitserland van de heer H. Ritter te Zürich. 
Men telde 35 verschillende drukken, bovendien kleurverschillen, 
typen etc. van 1878—1910. De jury beschouwde deze verzameling 
als waar studie-object, niettegenstaande de portzegels slechts wei
nig worden verzameld in bepaalde landen o.a. in Groot-Brittannië 
(volgens Sir Wilson Bart slechts door 25 °/o der verzamelaars). 

Tot slot moeten we nog vermelden de vele tijdschriften, albi, 
philatelistisches benodigdheden enz. in de stands geëtaleerd. In 

deze kwam vooral uit de prachtig uitgevoerde catalogus der ten
toonstelling, verlucht met vele foto's van Franse rariteiten en de 
portretten van officiële personen. L. FR. 

POSTZEGELVEREENIGING „ROERMOND". 
Uitslag van de Tentoonstellings-verloting. 

Ie prijs 230, 2e 52, 3e 378, 4e 194, 5e 263, 6e 181, 7e 89, 
8e 267, 9e 429, 10e 43, 11e 333, 12e 390, 13e 191, 14e 38, 15e 373, 
16e 434, 17e 240, 18e 221, 19e 235, 20e 285, 21e 210, 22e 408, 
23e 444, 24e 185, 25e 148, 26e 282, 27t, 155, 28e 463, 29e 110, 
30e 353, 31e 288, 32e 63, 33e 347, 34e 246, 35e 21, 36e 175, 
37e 135, 38e 220, 39e 211, 40e 493, 41e 59, 42e 45, 43e 15, 44e 
104, 45e 102, 46e 472, 47e 395, 48e 150, 49e 294, 50e 337. 

De prijzen kunnen tegen inlevering van het lot worden afge
haald bij Jacq. Langenhoff, Swalmerstraat 23, Roermond, of 
worden na toezending van het lot aan hetzelfde adres, franco 
aan de winnaars toegezonden. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Afdeling: Castricum. 
De in ons Mei-nummer op blz. 108 aangekondigde postzegel

tentoonstelling van bovengenoemde vereniging is voor deze afde
ling een succes geworden, zowel wat inzendingen als belangstelling 
betreft. En dat heeft deze vereniging ook inderdaad verdiend, 
want wat zij ter gelegenheid van haar 1-jarig bestaan reeds wist 
te presteren, heeft zeker de ver- en bewondering opgewekt van 
menig bezoeker. Dit kwam dan ook tot uiting in de vele toespra
ken welke bij de opening van deze tentoonstelling werden gehou
den en waarbij de burgemeester van Castricum de opening ver
richtte. Een bekwame jury, bestaande uit de heren M. J. Keiser, 
P. Wittkämper en P. J. M. Boel had geen gemakkelijke taak, zodat 
heel wat overleg nodig was aleer de prijswinnaars bekend konden 
worden gemaakt. De Ie prijs, een medaille uitgeloofd door het 
hoofdbestuur van de Nederl. Ver. viel ten deel aan de heer 
Reurts, voor zijn inzending „Rode Kruis"-zegels van een 29-tal 
knden met ruim 200 zegels. 

Verblijdend was het ook te constateren, dat de Castricumse 
jeugd zich op de philatelic toelegt, hetgeen door enige inzendingen 
aardig tot uiting kwam. Ook in deze afdeling werden ter aanmoe
diging enkele prijzen uitgereikt. 

Uit het ons toegezonden verslag, waarin de inzendingen alle 
uitvoerig zijn vermeld, vernemen we, dat de totale catalogus
waarde der tentoongestelde zegels bijna ƒ 16.000 bedroeg en daar
om verwondert het ons ook niet op blz. 12 van dat verslag bij 
een inzending Nederland vermeld te vinden de zegels: „Court 
d'argent !" 

L O N D O N INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION 1950. 
De firma J. L. van Dieten te 's-Gravenhage was zo goed ons 

Magazine number one, summer 1949, van bovenvermelde tentoon
stelling toe te zenden, onder mededeling dat de heer van Dieten 
als vertegenwoordiger in Nederland voor deze tentoonstelling is 
aangewezen en, na verschijning, formulieren voor inschrijving bij 
hem verkrijgbaar zijn evenals verdere inlichtingen. 

Tevens vernemen wij uit dit nummer, dat de tentoonstelling 
door de F.I.P. is erkend en deze door 2 personen vertegenwoordigd 
zal worden, waarvan één in de jury zitting zal hebben. Zoals men 
weet is Engeland niet bij de F.I.P. aangesloten en zouden zonder 
deze erkenning leden van bij de F.I.P. aangesloten bonden niet aan 
deze tentoonstelling hebben mogen deelnemen, hetgeen thans wel 
mogelijk is geworden. Ook verenigingen kunnen als inzender 
optreden. 

Het garantiefonds is voor wat het ponden-deel betreft reeds 
gesloten en bedraagt £ 12.000. Ook het dollar-deel is thans volte-
kend, aangezien de laatste inschrijver zulks deed voor een bedrag 
van I 1.000. (Zal zoiets in 1952 in Nederland ook mogelijk zijn ?) 

NEDERLAND - DENMARK exchange 
Send me 100—1000 good mixed stamps of Nederland and 
dominions, and you will receive the same value in fine stamps 
of Denmark, Schweden, Norwegen, Europa countries, U. S. A., 
most of Denmark. 
(.no) SVARRES Postzegelhandel Kolding, Denmark. 
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DI^©iI®lü9Dii^ SÏÏPI^I^iifa 
HET KEUREN VAN ZEGELS. 

Naar aanleiding van de artikelen in het Maandblad over de 
waarde van keuringscertificaten meen ik wel de aandacht te 
mogen vragen voor het volgende recente voorval op dit gebied. 

Enige maanden geleden kocht ik op een veiling het zegel Frank
rijk no. 7 (1 franc vermilloen), voorzien van een certificaat van 
een bekend keurmeester uit Geneve, luidende op Zumstein 6a, het
geen op hetzelfde neerkomt. 

Dit zegel werd te Parijs door diverse handelaren, aan wie ik 
het toonde, voor de z.g.n. „Vervelle" gehouden (Yvert 8c, Zum
stein 6b), zodat ik het aan de bekende expert B. voorlegde, welke 
dit bevestigde ! 

Hieruit blijkt dus, dat de eerst bedoelde keurmeester van de 
kleur van dit zegel niet op de hoogte was. Ik vraag mij dus af, 
aangezien deze expert tegenwoordig zeer veel geraadpleegd wordt, 
welke waarde men aan het oordeel van deze expert moet hechten, 
wanneer het gaat om zegels van landen, waarvan vergelijkings
materiaal niet zo gemakkelijk is te vinden ! 

Dit blijkt ook uit het volgende, dat mij ter ore kwam. De mij 
reeds jaren bekende handelaar, aan wien ik het zegel het eerst 
toonde en die zich niet zeer vleiend over deze expert uitliet, 
vertelde mij het volgende: 

Hij had aan een Zwitser verkocht: Russische Levant no. 2 en 
3 en deze had deze zegels aan bedoelde expert toegezonden, die 
ze afkeurde. De handelaar was het hiermede niet eens en vroeg 
het oordeel van de heer Roumeko, bekend specialist voor Rusland 
en betreffende gebieden. Deze verklaarde ze, na vergelijking o.a. 
met de collectie Champion, voor volkomen echt. 

Ik hoorde ook over iets dergelijks met een ZuidAmerikaans 
zegel, waarbij ook het door eerstbedoelde expert afgekeurde zegel 
volkomen echt bleek te zijn. Ook van andere zijde was men niet 
te spreken over diens oordeelscapaciteiten. 

Thans nog iets uit de oude doos, wat mij is overkomen. Op een 
veiling van de nu reeds lang overleden veilinghouder van Hoek, 
kocht ik Frankrijk no. 18 en idem Port no. 39. Het laatste zegel 
kwam mij zeer verdacht voor (het kon gemaakt zijn van het 
ongetande portzegel no. 25 der algemene uitgave der Franse 
koloniën) en daar het andere zegel wel een herdruk kon zijn, 
zond ik beiden naar Parijs, naar de heer B. ter keuring. Ik ontving 
het portzegel als goedgekeurd en gesigneerd terug, de franc Na
poleon werd als herdruk gequalificeerd. Deze werd door mij aan 
de heer v. Hoek teruggezonden. Evenwel was deze het daarmede 
niet eens, erkende de autoriteit van de heer B. niet en wilde dit 
door de bekende expert G. (Parijs) bevestigd zien. Daar ik toch 
naar Parijs ging, nam ik beide zegels mede. Ze tonende aan de 
reeds eerder aangehaalde handelaar, verklaarde deze het postzegel 
op het eerste gezicht voor vals; de franc Napoleon achtte hij 
origineel. Anderen, aan wie ik dit laatste zegel toonde, achtten 
het zegel origineel, maar „Refait", dus gerepareerd. Ik ben er 
toen mede naar B. gegaan, heb deze mijn vermoedens medege
deeld en hij had nu blijkbaar een andere blik op de zegels, want 
het portzegel werd vals verklaard en waar ik bij was, zijn stem
pelafdruk er van verwijderd. Ook van de franc werd de reparatie 
vastgesteld. Ik heb daarna de zegels, ter meerdere zekerheid, naar 
G. gebracht en deze heeft ze niet „ i bout portant" willen onder
zoeken, zodat hij ze mij heeft moeten nazenden, daar ik eerder 
afreisde. Beide zegels werden door hem afgekeurd. 

Tot slot wil ik mijn oordeel geven over het keuren van zegels. 
Ik vind, dat de volgende voorwaarden daarbij moeten worden in 
acht genomen: 

Ie. Een zegel van een land of zijn kolonie moet bij voorkeur 
gekeurd worden in het land zelf, waar dus een grotere kennis van 
de zegels van dat land mag worden aangenomen te bestaan. Te
vens moet — om slordigheid of vergissing te voorkomen — de 
keuring geschieden niet door één persoon maar door meerdere. 
Een expert kan tenslotte ook te oud worden en niet meer zo 
scherp zien. 

2c. Is dit onmogelijk, dan geeft het keuren door één persoon 
zeker niet de nodige zekerheid en is een commissie van minstens 
drie bevoegde personen noodzakelijk om aan het certificaat de 
nodige waarde te geven. 

3e. Aan de keuring moet genoegzaam tijd kunnen worden be
steed; het keuren per stuk tegen een vast gering loon schept daar

voor niet genoegzaam waarborg. 
4e. Ten slotte is voor het keuren van groot belang dat de 

keurder de zegels kent, althans over vergelijkingsmateriaal be
schikt. Het algemeen aanzien — de habitus, zoals mineralogen 
zeggen — geeft meer licht dan boekenwijsheid; het is een fout 
alleen op boeken af te gaan, al kunnen deze natuurlijk belangrijke 
aanwijzingen geven. 

Ir. A. G. FERF. 

Gaarne heeft de redactie een plaatsje ingeruimd voor dit inge
zonden stukje van de heer Ferf, die we zeker onder de nestors 
van de Nederlandse philatelic mogen rangschikken en op wiens 
oordeel dan ook zeker veel prijs wordt gesteld. Toch hebben we 
vermeend in het artikel de namen van sommige experts te moeten 
weglaten, omdat het hier niet de bedoeling kan en mag wezen 
kritiek op een bepaalde persoon uit te oefenen, maar wel om mis
standen, waartoe soms certificaten leiden, aan het licht te brengen 
en zo mogelijk verbetering daarin te brengen. 

Ook de heer Ferf blijkt op dit gebied ondervinding te hebben 
opgedaan en wij zijn blij, dat hij deze ondervindinig ten nutte van 
de verzamelaars kenbaar maakt. Zeer zeker valt er op dit gebied 
naar ons inzien ook voor de F.I.P. nuttig werk te doen, en als 
wij ons niet vergissen is een en ander daar ook op dit gebied in 
studie, waarbij de keuringsvoorschriften van de Zwitserse Bond 
als handleiding dienen. 

Wellicht bestaat er in de toekomst gelegenheid hierop nader 
in te gaan. Zonder in deze partij te kiezen of iets op te willen 
hemelen kunnen we echter wel verklaren, dat de keuringen ver
richt door de Nederlandsche Bond van Vereeniglngen van Post
zegelverzamelaars, steeds door meer dan één persoon geschieden. 

RED. 

Het was zeer verheugend, in het nummer over de maand April 
1949, van het Nederlandsch Maandblad, onder ingezonden stukken, 
na een jarenlang noodgedwongen stilzwijgen, weer eens het oordeel 
en de opvatting, zulks met betrekking tot het verzamelen van 
postfrisse zegels, te mogen horen van een zo bij uitstek deskundige 
als dr. E. A. M. Speyer. 

Dr. Speyer brengt hier inderdaad een zeer belangrijk punt naar 
voren, waarover in het verleden, zowel in binnen als buitenland, 
reeds veel is gesproken en geschreven, echter zonder dat dit tot 
op heden een internationaal erkende oplossing heeft gebracht. 

De beslissing van de Philippijnse Philatelisten Vereniging is 
zeker ten zeerste toe te juichen, maar zal waarschijnlijk nog van 
te weinig internationale betekenis blijken te zijn, aangezien deze 
beslissing slechts genomen is als Vereniging, en alzo nog te veel 
op zichzelf staat. Het is echter een stap in de goede richting. 

Daarom is het verheugend te vernemen, dat de ZuidAfrikaan
sche Bond van Vereeniglngen van Postzegelverzamelaars reeds ver
leden jaar besloten heeft, zegels zonder gom voortaan met post
frisse exemplaren gelijk te stellen. 

Dit is zeker een belangrijk besluit te noemen, hetwelk ongetwij
feld navolging zal vinden, daar hiermede een reeds lang bestaand 
geschilpunt tot oplossing is gekomen. 

Het is te hopen, dat deze belangrijke aangelegenheid, welke reeds 
eerder een onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt van de 
Bondsraad van de Nederlandsche Bond van Vereeniglngen van 
Postzegelverzamelaars, waarbij dit onderwerp werd ingeleid door 
de heer A. Starlnk, secretaris van deze raad, maar waarbij het toen 
niet tot een beslissing is gekomen, opnieuw de aandacht van deze 
raad mag hebben, en zij het Bondsbestuur haar zeer deskundig 
oordeel niet zal onthouden. 

Over dit onderwerp is vanzelfsprekend veel meer te zeggen, dan 
in het korte bestek van deze bijdrage mogelijk is, als ik alleen 
maar denk hoeveel zegels van onze Overzeese Gebiedsdelen zonder 
gom wel als volkomen postfris worden beschouwd, maar ik laat 
dit gaarne over aan meer terzake deskundigen. 

Met de woorden van dr. Speyer, 
„Bravo !" „Wanneer volgt de Nederlandse Bond" 

stem ik gaarne in. 
■sGravenhage. Mevr. H. E. KOELMANVAN SELST. 

(Onderschrift van de redactie: Ook op de laatste vergadering 
van de F.I.P. te Parijs is dit onderwerp aangesneden, doch niet 
tot oplossing gebracht). 
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iOilKWi^i^lEINI « ÏÏDJIPSCIHimniliifl 
CATALOGO DEI FRANCOBOLLI D'ITALIA 1949 (ANTICHI 

DUCATI, COLONIE, FIUME, 9. MARINO, VATICANO) 
UITGAVE VAN G. SAGAVIKIAN. VIA A. TESTONI 1. 

BOLOGNA. 
In 124 bladzijden geeft deze catalogus een niet gespecialiseerd 

overzicht van alle tot en met 1948 verschenen zegels, zowel 
gewone als speciale, van Italië, alsmede van de oud-Italiaanse staten 
en koloniën en de huidige gebieden van Fiume, San Marino en het 
Vaticaan, alles voorzien van prijzen voor gebruikt en ongebruikt 
in Italiaanse munt uitgedrukt. Voor de verzamelaars van deze 
gebieden een eenvoudige, en degelijke handleiding. 

ANNUAIRE INTERNATIONAL DE LA PHILATELIE 1949— 
1950. UITGAVE PIERRE YVERT & JACQUES LAFITTE. 

PARIJS (VlIIe) 12 RUE DE L'ARCADE. 
Zo ligt dan de 6e uitgave van deze philatelistische wegwijzer 

voor ons. Eenvoudig van aanzien en practisch van indeling is deze 
annuaire een onmisbaar boek op de lessenaar van hen, die zich 
in de internationale philatelie bewegen. Natuurlijk kleven aan 
een zo uitvoerig werk, dat lange tijd van voorbereiding nodig 
heeft, nog wel fouten, maar deze zijn toch niet van dien aard, 
dat het boek geen nut zou hebben. Wat Nederland betreft kan 
worden vermeld, dat de gegevens voor dit land zijn bewerkt 
door onze redacteur K. E. König. Niettegenstaande dit, moeten 
we toch constateren dat hier fouten zijn ingeslopen welke voor
komen hadden kunnen worden. Zo staat als president van de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars 
nog vermeld de heer J. C. Cramerus, terwijl deze immers vorig 
jaar deze post heeft verlaten en werd opgevolgd door de voor
malige secretaris de heer P. S. van 't Haaff, die als zodanig niet 
meer genoemd wordt, doch wel ondergetekende als diens opvol
ger. Ook bij de vermelding van de gedelegeerden bij de F.I.P. 
is een overeenkomstige fout gemaakt. 

Bij de vermelding van catalogi missen wij de mooie reeds vorige 
jaar verschenen Luchtpost-catalogus van Nederland en Overzeese 
gebiedsdelen, bewerkt door de heer R. Tocila en uitgegeven door 
de Nederlandsche Vereeniging van Aero-philatelisten „De Vlie
gende Hollander" te Amsterdam. Onder de postzegeltijdschriften 
staat het wel blaadje S.P.A. vermeld, maar niet het blaadje Row
land Hill, dat toch zeker gelijke omvang heeft. Van de grote 
landelijke verenigingen zijn niet de afdelingen vermeld, zodat de 
verspreiding van het philatelistisch leven in Nederland niet geheel 
tot haar recht komt. 

Hopelijk kan met een en ander in een volgende uitgave rekening 
worden gehouden. 

Over de buitenlandse vermeldingen kunnen we uit de aard 
niet zo oordelen als dat voor eigen land mogelijk is. Wat N e -
derlands-Indië betreft, vinden we slechts 1 vereniging genoemd, 
terwijl voor zover ons bekend, daar zeker 3 verenigingen zijn 
gevestigd. 

Toch mogen we blij zijn, dat deze Annuaire weder het licht 
heeft gezien, want al met al is zij toch onmisbaar. 

CANADA, NOTES ON THE 1911—1935 ISSUE, BY GEORGE 
C. MARLER. UITGAVE VAN THE RESEARCH A N D 

LITERATURE COMMITTEE OF THE AMERICAN 
PHILATELIC SOCIETY. P.O. BOX 800, STATE 

COLLEGE, Pa. U.S.A. PRIJS $ 2.—. 
Oorspronkelijk in artikelen verschenen in The American Phi

latelist (deel 59 en 60) is dit standaard werkje over de postzegels 
van Canada met afbeelding van Koning George V, uitgave 1911— 
35, thans als een geheel in een keurig gecartonneerde uitgave ver
schenen. Zoals Amerika dergelijke philatelistische werken verzorgt 
is algemeen bekend en daarom behoeven we over de mooie cliché's 
op mooi geglansd papier niet uit te weiden. Eén voor één worden 
de diverse waarden dezer serie behandeld met opgave van plaat-
nummers en de datums daarvan, hergraveringen, re-entries, diverse 
kleuren, oplage-cijfers, en alles wat maar omtrent de zegels te 
vertellen valt. Een pracht boek voor hem die van deze toch 
waarlijk niet _ dure zegels een uitvoerige studie wil maken van 
typen, afwijkingen enz. 

HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDE. 
De firma van Dieten deelt ons mede, dat de in ons vorige num

mer besproken deeltjes 13 t / m 17 reeds in 1943—44 verschenen 
zijn, maar ons land niet hebben bereikt, aangezien door oorlogs
handelingen de oplage voor een groot gedeelte verloren is gegaan, 
zodat deze deeltjes vrijwel als antiquarisch kunnen worden be
schouwd, en niet langs gewone weg in de handel verkrijgbaar 
zijn. 

FIRST-DAY-COVER. 
De uitgever M. P. Breel te Goes zond ons een mooi specimen 

van de door hem uitgegeven first-day-covers te gebruiken voor 
de op 1 Augustus a.s. te verwachten weldadigheids-zegels. De 
enveloppe vertoont aan de linkerzijde een heel mooi motief 
samengesteld uit een witte anjer (Prins Bernhardfonds) afstekend 
tegen een rood kruis (Rode Kruis) waarachter aan de bovenzijde 
een Indisch landschap (N.I.W.I.N.) een prachtige afsluiting geeft. 
Voorwaar een prachtig geslaagde toepasselijke versiering, die de 
vrienden van dit soort enveloppen zeker zeer welkom zal zijn. 

ALBUM: NEDERLANDS-INDIE. JAPANSE BEZETTING. 
REPOEBLIK INDONESIA. UITGAVE VAN J. MEBUS. 

POSTZEGELHANDEL. NES 35, AMSTERDAM-C. 
In een keurig verzorgde uitgave ligt de eerste poging van de 

firma Mebus voor ons om de verzamelaars van de zegels van dit 
bij uitstek moeilijk terrein de behulpzame hand te bieden bij de 

•onderbrenging dezer zegel in een album. Als we nagaan hoe nu 
ongeveer 25 jaar geleden de zelfde firma de verzamelaars de hand 
reikte met haar eerste uitgave van een album Nederland en 
koloniën, dan kunnen we aanstonds constateren, dat ditmaal de 
start, hoewel veel moeilijker, toch fraaier is uitgevallen, want wat 
nu voor ons ligt toont ons, dat de firme Mebus in die 25 jaar 
op het gebied van albums ondervinding heeft opgedaan, waarvan 
deze uitgave ten volle profiteert. Bovendien bewonderen we de 
moed, welke de uitgever heeft gehad om dit werk aan te vatten, 
gezien het feit, dat het aantal verzamelaars dezer zegels zeker 
niet zo groot zal zijn als indertijd al het aantal verzamelaars van 
Nederland en koloniën was. Maar zeker is het, dat dit album er 
toe zal bijdragen om het aantal verzamelaars van deze zegels te 
vermeerderen. Aangezien de albumbladen in de zelfde maat ge
houden zijn als die van de album Nederland en O.G. is het ook 
mogelijk de bladen van dit nieuwe album in de oude op te 
nemen, temeer waar deze bladen, ongeveer 50 in getal, tegen de 
prijs van ƒ 6,— ook zonder band verkrijgbaar worden gesteld. 
De prijzen van de album met band variëren al naar gelang van 
de uitvoering en papier van ƒ 7,50 tot ƒ14 ,—. 

Als handleiding voor de indehng is in de eerste plaats gebruik 
gemaakt van de Engelse uitgave van het bekende boek „Dai 
Nippon in Zuid Oost Azië". 

Het spreekt vanzelf, dat bij een zo uitgebreid onderwerp als 
hier het geval is, en dat nog steeds nieuwe vondsten oplevert, het 
onmogelijk is voor alle zegels een plaats te reserveren, temeer waar 
juist bij de verzamelaars van deze zegels vaak de voorkeur bestaat 
om niet alleen het zegel, maar zegel met stempel als briefstukje te 
bewaren. Welnu er zijn voldoende blanco bladen om ook deze 
stukken te kunnen inplakken zonder dat het een rommelig geheel 
zal opleveren. i , 

Ook de door de Repoeblik uitgegeven zegels, hoe hier over 
ook door velen wordt gedacht, hebben een bescheiden plaats in 
dit album verworven en zal dit deel, zodra de ontwikkeling zich 
beter zal hebben afgetekend, door de uitgever geheel op peil 
worden gebracht. 

Laat ons hopen, dat dit album zijn weg vindt bij vele verzame
laars en deze met de door hen opgedane ervaringen de uitgever 
in kennis stellen, dan zijn wij er van overtuigd, dat ook dit album 
een even mooie toekomst tegemoet gaat als haar grote zuster 
„Nederland en O.G.". 

DE KONINKLIJKE PHILATELISTISCHE COLLECTIE, 
DOOR SIR J. WILSON BART. UITGAVE VAN 

DE WINCHESTER PUBLICATIONS LTD. 
16 MADDOXSTREET. LONDEN W.1. 

Met toestemming van Z.M. Koning George VI van Engeland, 
zal een boekwerk verschijnen, getiteld „De Koninklijke Philate
listische Collectie" en geschreven door Sir John Wilson Bart, 
bewaarder van deze wel zeer beroemde Engelse verzameling. Het 
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zal door „Winchester Publications Ltd" 16 Maddox Street Lon
den W.l . worden uitgegeven en vermoedelijk volgend jaar of 
vroeg in 1951 verschijnen. Het boek zal een omvangrijke beschrij
ving bevatten waarin de schrijver verhaalt over de vorming van 
de grote collectie, bekend als de „Rode Collectie' gevormd door 
wijlen koning George V, en voorts een complete en gedetailleerde 
catalogus van alle postzegels in die verzameling. Twaalf gekleurde 
lithografische platen en acht en veertig platen in monochrome, alle 
van buitengewoon belang voor alle philatelisten in de gehele 
wreld (aldus de aankondiging) zullen er in worden opgenomen. 

Het plan voor dit werk werd drie jaren geleden gevormd en aan 
de heer Clarence Winchester, directeur en hoofd-redacteur van 
de Winchester maatschappij voorgelegd. De technische problemen 
voor de reproducties zijn zeer groot geweest en veel proefnemin
gen moesten worden gedaan. Het werk is echter voorspoedig ge
slaagd, zodat de hoop bestaat, dat het boek nog gereed zal zijn 
vóór de Internationale Postzegeltentoonstelling, die in 1950 in 
Londen zal worden gehouden. Bekendmakingen over de voortgang 
van het werk zullen van tijd tot tijd worden gedaan. Het is nog 
niet mogelijk een prijs voor deze bijzondere uitgave vast te stellen, 
maar zal dit vermoedelijk binnenkort kunnen geschieden. Het zal 
echter een boekwerk „de luxe" zijn en de uitgever hoopt genoeg 
exemplaren te kunnen drukken, om alle verzamelaars en hande
laren, ook in het buitenland, tevreden te kunnen stellen. Het 
verdient echter aanbeveling dat degenen die interesse voor het 
werk hebben, zich met de uitgever in verbinding stellen, opdat 
geen philatelist teleurgesteld zal behoeven te worden. 

Een overzicht vooraf van de waarschijnlijke vraag naar dit werk' 
ook in het buitenland, zal zeker helpen dit doel te bereiken. 

CATALOGUE DES ENTIERS POSTAUX DE FRANCE, 
D'ALGERIE, DES COLONIES, DES COLONIES 

FRANCAISES ETC. 
Onder deze titel verscheen de zesde druk van de poststukken

catalogus van Frankrijk en koloniën, mandaten, protectoraten, 
Monaco en het Saargebied. De uitgeefster, de Franse poststukken
vereniging (A.C.E.P.) en de samenstellers hebben hiermede een 
werkstuk geleverd, waarop zij trots kunnen zijn en dat ons reik
halzend doet uitzien naar een equivalent voor onze Nederlandse 
gebieden ! (Ik hoop dat de heer Broekman mij spoedig in staat 
zal stellen de verzamelaarswereld met een soortgelijke aanwinst 
geluk te wensen). 

Deze zesde druk bevat 254 bladzijden en een separaat gedrukte 
lijst met prijzen, zodat de catalogus hierdoor het karakter van 
handboek behoudt en niet zijn waarde verliest door snel ver
ouderde in de tekst gedrukte prijzen. Hiertoe werkt ook de vorm 
der uitgifte mede: losse katerntjes in een omslag, zodat iedere 
gebruiker naar verkiezing een klein bandje of een andere wijze 
van opbergen kan nemen. 

Duidelijke, beknopte omschrijvingen, zeer talrijke mooie cliché's, 
een systematische, overzichtelijke indeling, grote volledigheid, óók 
in de voorlopers (kaarten zonder zegel) vermelding van alle jaar-
en telnummers, van alle bekende oplaagcijfers, stempelen deze uit
gave tot de zeer goeden. 

Wij kunnen de president van de A.C.E.P. en zijn staf van harte 
gelukwensen met deze aanwinst voor iedere philatelistische biblio
theek en het is dan ook zeker geen gemeenplaats, wanneer ik de 
hcop uitspreek, dat dit werk zijn weg zal vinden naar alle ver
zamelaars van de poststukken van „la belle France". 

Dr. E. A. M. S. 

MICHEL-EUROPA-KATALOG-1949. UITGAVE „VERLAG 
DES SCHWANEBERGER ALBUM. BEWERKER: 

EUGEN BERLIN, KASENDORF BIJ KULMBACH. 
Ja, werkelijk, hij is er ! En wel in een uitvoering, zoals we niet 

hadden durven verwachten. Een keurige linnen band (met goud-
cpdruk) herbergt niet minder dan 1080 pagina's, zeer behoorlijk 
papier, terwijl de druk niets te wensen over laat. Het formaat is 
iets groter dan voorheen: de bladspiegel is hoger en breder, waar
mee tevens de schijnbare achteruitgang in bladzijden van 1376 in 
1943 tot 1080 in 1949 is verklaard. 

Laten we eerlijk zijn, we hebben hem sedert 1943, toen de laat
ste volledige editie verscheen, gemist. De Michel had immers zijn 
zeer specifieke eigenschappen, waardoor hij bij vele verzamelaars 
en handelaren de voorkeur genoot boven de Yvert. Toen ik 

verleden jaar op een andere plaats de Yvert beoordeelde, schreef 
ik, dat deze zich niet scheen te willen of te kunnen verheffen 
boven een doodgewone prijscourant, die bovendien nog onvolledig 
was. De Michel heeft daarentegen reeds sedert jaren de kunst 
verstaan niet alleen prijscourant, maar tevens een handboek te 
zijn, een betrouwbare gids en raadgever door het uitgestrekte veld 
der philatelie. 

Al deze goede eigenschappen vinden we in deze nieuwste editie 
weer terug. Als hoofdbewerker tekent nog steeds de energieke 
heer Eugen Berlin, die vanzelfsprekend door een staf van kundige 
philatelisten uit binnen- en buitenland ter zijde gestaan werd. 

En laten we nu eens naar het inwendige zien. Opgenomen zijn 
alle Europese staten met hun kantoren in het buitenland (Levante, 
Marokko, China, enz.). De koloniën van de verschillende landen, 
die vroeger in het Europa-deel waren opgenomen (b.v. de Itali
aanse en de Nederlandse), zijn er uit gelicht en er wordt naar het 
binnen niet al te lange tijd verschijnende „Overzee-deel" verwezen. 
Alleen de voormalige Duitse Koloniën zijn om begrijpelijke rede
nen erin gebleven. Gevolgd werd de zuiver alfabetisch-lexicogra-
fische volgorde, hetgeen het opzoeken zeer vergemakkelijkt. Met 
nieuwe vondsten in de vakpers werd ter dege rekening gehouden 
en uit alles blijkt, dat de Duitse philatelie niets geleden heeft en 
ook op de hoogte is van de buitenlandse philatelistische pers. Ook 
de lijst van keurmeesters is grondig herzien en last but not least 
zijn ook de literatuuropgaven aan het slot van ieder land tot op 
heden bijgewerkt. Maar ook wat de catalogisering betreft is hij 
goed „bij". Verschillende emissies van zeer recente datum zijn 
reeds opgenomen, wat er op wijst, dat een staf van buitenlandse 
correspondenten de helpende hand geboden heeft. 

Wat ons het meeste in deze nieuwe Michel opviel? Dat er in 
de gehele catalogus geen enkel portret, zelfs niet de naam van 
Hitler of één zijner medewerkers staat, terwijl ook alle zegels met 
één of meer hakenkruisen niet geclicheerd zijn. Er staat dan b.v. 
bij de catalogisering, die geheel compleet en van prijzen voorzien 
is: serie uitgegeven ter gelegenheid van de 54e verjaardag, zegel 
met dodenmasker, enz. Bij Italië zult U eveneens tevergeefs zoe
ken naar cliché's van de zegels, waarop de beide wapenbroeders 
— toen nog zeker van hun overwinning — afgebeeld staan. Eén 
en ander is een uitvloeisel van de zgn. Kontrollrat-Gesetz no. 
48. *) Over dit kleine ongemak — het belemmert vanzelfsprekend 
het gemakkelijk opzoeken van een bepaalde emissie zeer zeker — 
zullen de verzamelaars vermoedelijk gaarne heenstappen. 

Tenslotte de prijzen. De prijzen zijn om bekende redenen sedert 
vele jaren gebaseerd op de zgn. Michelmark, die men niet als een 
bepaalde valuta moet opvatten, maar veeleer als een zgn. ruil
waarde. Deze Michelmark komt op het ogenblik in de postzegel 
(detail) handel overeen met $ 0.08, ƒ0,40, £ -.-.7, 3.50 Belg.frcs., 
25.— Franse frcs., 0.33 li/3 Zw.frcs. Zoals U ziet, wordt de eigen 
Mark dus aan de lage kant gewaardeerd. 

Summa summarum, de Michel-1949, met welks samenstelling de 
heer Eugen Berlin getoond heeft nog voor de volle 100 % zijn 
vak te verstaan, mag een prestatie genoemd worden, waardoor 
wij niet anders dan onze bewondering kunnen uitdrukken. Ver
gissen we ons niet, dan zal de Michel weer graag door vele Neder
landse verzamelaars en handelaren geraadpleegd worden. 

* * * 
Tijdens het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij het 

Ie supplement op de catalogus, gedateerd Juni 1949, waarin de ver
schillende tot begin Juni verschenen nieuwe postzegels opgenomen 
zijn, alsmede verschillende prijsveranderingen van reeds gecatalo
giseerde zegels, waarvan het merendeel op Duitsland betrekking 
heeft. Een en ander is zo gedrukt, dat de aanvullingen in de cata
logus geplakt kunnen worden. 

K. E. K. 

*) Deze wet verbiedt het verhandelen van bepaalde zegels uit 
de tijd van het Hitler-régime, alsmede het tentoonstellen (waartoe 
ook gerekend wordt het tentoonstellen in étalages) dezer producten. 
Dergelijke zegels zijn dus uitsluitend van onder de toonbank te 
verkopen. 

Wilt U over Nederlandse emissies iets weten, 
Dan moet U het Postmusettm niet vergeten. 
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2 5 I C H T Z E r V D I l V G E I V 
NERERLAND EN O.G. 
EUROPA " 
ENGELSE KOLONIEN 
FRANSE KOLONIEN 
ZUID-AMERIKA 
OVERZEE ' 

Teryillustratie: 
Een zending voor vergevorderden van landen 

- zoals Nederland, Belgié? Duitsland, Ooste'nrljk, 
Rusland, enz. begaat uit c^. iSOO è 2000 zegels. 
Kleinere landen in dezelfde verhouding. Het
zelfde zegel is zoveel mogelijk gebruikt en on
gebruikt aanwezig. Verreweg de meeste serie; 
wordeft los uitgeprijsd. 

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

Epstzegelhandel 
VAK DUYN & VERHA6E. ^ 

BeckeUelaan 92 Rotterdam Telef. 48209 

Bussumse Pos tze^e lhander 
W. H. EEGPN 

KAPELSTR. 15 - Tel. 6288 -Giro 451627 
Zichtzendingeii van alle Iknden, speciaal 
Nederland en ßew. Ie Emissie, Japanse 
Bezett. Indië, Scandinavië, Engelse Kolo
niën enz. Tevens voor verenigingen. 
Excelsior Europa in 10 delen (klemband) 
bij tot en met het laatste suplement f 275,— 

' en alle andere merken albums. 

ATTENTIE; ! ! ! 
Postzegels steeds een veilig bezH. Bij 

dovaluatie geen verlies, doch wel winst. 
Wij leveren aHe gevraagde landen, van 

de goekoopste tot de duurste soorten 
tegen zeer billijke prijlsn. 

Vraagt zichtzen.ding aan en U vindt dat-
gen9, wat U zoekt. 

Keuze uit ruini 2000 boekjes. 
Opgeven wat U wenst. ' 

RONDZENDVERKEER 
H. OVERDUIN 

Rozenhagenplein 12, HAARLEM 
L.UCHTPOSTZËGEL.S postlPis 

BOLIVIA: nrs. 1—3 ƒ 1,35; 4—11 ƒ 9,50 
73—76 ƒ i,25; 77—SI ƒ 5,— ; COLUMBIA 
nrs. 141—151 ƒ 20,— ; 152—154 ƒ 3,— 
EGYPTE: 29—40 ƒ 6,75; EQUADOR: 123— 
126 ƒ 8,50; 149—153 ƒ 17,— ; 158—162 
ƒ 16,— ; 163^166 ƒ 7,— ; GRAND LIB AN 
1.-6 ƒ 7,50; GUATEMALA: 145—J48 ƒ 4,— 
149—152 ƒ 1,-^; MEXICO: 159-161 ƒ 2,50 
PARAQUAY: 149—153 ƒ 25,— ; VENEZUE
LA: 178—185 ƒ 5,50; 186—194 ƒ 13,50; 
223—226 ƒ 3,—. ^ 

Deze en veel meer aanbiedingen vindt 
U in mijn gratis NIEUWSBULLETIN. 

' Vraagt toezending. 
D. N. SANTIFORT - Emmasingel 9 
GRONINGEN - Giro 277850. • 

IKORTING 
Wij hebben thans weer eeh groot 
aantal boekjes waaruit reeds het 
een en ander is verkocht, doch 
waarin zich nog een gevarfeerde 
collectie betere en goedkope zegels 
bevindt, waarop wy 2 5 % korting 
geven. 

ZIGHTZfiNDINGEN van 
Nederland en O.G. 

• 

Alle landen van Europa 
Engelse kol.-Franse kol. 

Portugese kol. 
Noord'Amerika 
Zaid'Amerika 

\ 
Zendingen moeten binnen vijf 
dagen y^orden geretourneerd. 

a STURMS 
POSTZEGELHANDEL 

Correspondentie-adres: 

POSTBUS 747 
Amsterdam (C.) 

Supplement „Holland" 194?' franco ƒ 1,50 
Supplement „Favoriet" 194l8 „ „ 175 
Supplement »,Ra-Be" 1948 „ „ 2,35 
Suppl. Davo Ned. en O.G. 1948 „ „ 1,— 
Suppl. Davo alleen Nederi. 1^48 „ „ 1,— 

GROTE SORTERING LANDEN, EN 
BLANCO ALBUMS ALSMEDE STOCK-

r BOEKEN, CATALOGI ENZ. 
STEEI^ DE LAATSTE NIEUW.TJES. 

DE BUEDASE Postzegelhandel 
P A S 9 A G E : 11 

GEVRAAGD : 
10Q—300 Nederland 

AANGËBODEM 
Duitsland Occupati^ns-Zonen 

. 1 9 4 5 - 1 9 4 9 ^ 

RUDOLF JANSEN, Wüfzburg 
Beieren, Duitsland, Wörthstrasse 8. 

CURACAO. Alles prima kwaliteit. 
Eilanden * 
Kon. Familie 
Koningin 1946 6—50 et 
Niwin 
Koningin 1948, Hartz 6 et—!ƒ 1,50 
Jubileum 1948 
Kroning 1948 
Kind 1948 
Luehtpost - Krijgsgevah|^nen 
Idem - Juliana - Rode Kruis 
Spec. Catalogus '49 - Ned. O.G. fr. p. p. 1,50 

Betaling piet bestelling of onder rembours. 
Orders ben. ƒ 10,— porti extra. Uitgebreide 

^ offerte series Ned. en O.G. op aanvraag. ' 
Ned. Postzegelhandel A, M. N. v. d. Broeke 
N Z . Vo^burgwal316 - AmstetdamC. - Postgiro 165298 

* 0,85 
*- 1 . -
* 5,— 
♦ 1,10 
* 10,50 
♦ 0,55 
• o;65 
* 5,95 
♦ 29,— 
° 18,50 

Nederland Cour Perm. I ƒ 7,50; II ƒ 4,50; 
A.N.V.V. ƒ 3,75; Postp. verrekenz. 1 & 2 
(paar ƒ 4,—; Indië. Portp ongebr. no. 39 
ƒ 0,35, 40 ƒ -0,35; Curayao ongebr. nó. 128 
ƒ.0,25, 131 ƒ 0,35; 133 ƒ 0,45; 136 ƒ 3,25; 
Suriname ongebr. no. 16« ƒ 0,40; l71 ƒ "1,30; 
1/7 ƒ 6,50 Brandkast / 4,25. / 

Levering aan onbek, tegen voorüitbet. 
op Giro 198391. Porti extra. 

UTRECIiTSCHE POSTZEGELHANDEL 
v. Asch v. Wyckskade 23, Utrecht. 
Vanaf 1 Augustus Voötstraat 110, Utrecht. 

AANGEBODEN zegels en series van Ned, en 
Overzeese Gebieden, tegen billijke prijs. 
Vraagt gratis nieuwe prijslijst. ; 
Ned'. Tentoonstelling ° t3,50 
Ned. Tralie comp. 
Ned. luchtpost 4% gld. 
Indië 186—2 W 
Indië Bevrijding comp. 
Stee(js te koop gevraagd: postzegels, partijen, 
verzamelingen, masSagoed,, ook onafgeweekt. 

POSTZEGELHANDEL G. v. d. EIJNDE 
Merelstraat 25^ Utrecht, Giro 498361 

* 12,50 

* 32^50 
* 4 , -

Koopt bij iinzeAilverteerilersl 
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ZIGHTZEIIIDIIIIGEN 
lUaOPi en NEDERLAND en 0.6. 
"Waarom opze zichtzcndmgcn""zo gewild zijn: \ 

1. ' Iedere zichtzcndi;ig bevat altijd één of meer 
landen vrijwel compleet, gerjangschikt en gc-
nixmmerd i;laar Yvert-catalogus. Ook de betere 
zegels zijn aanwezig, zodat U ook de moeilijk 
compleet te krijgen series kunt aanvullen. 

2. De kwaliteit der zegels is prima en de prijzen 
zijn aan de huidige marktprijzen aangepast. 

3. U krijgt de landen, welke U.wenst op zicht, 
ciixs geen zegels van gebieden welke U toch niet 
verzamelt, en V kun^ hieruit* rustig thuis een 
keuze maken. 

Vult U dus onderstaand Uw naam en adres in en 
vermeldt U tevens de landen, welke U op zicht 
wenst te ontvangen en wij zenden ' U zonder 
enige verplichting, behoudens die van̂  terugzen
ding, één onzer zichtzendingcn. 

POSTZEGELHANDEL 

JHllADELBHIA" 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 - HAARLEM 
Tel. 15515 Giro 135793 
Bank: I^CASSOBAKK HAARLEM 

U i t k n i p p e n . 

U gelieve mij eens bij wijze van proef één Uwer 
zichtzendingcn te willen sturen. Pe Volgende 
landen hebben mijn speciale belangstelling: 

Naam, adres en woonplaats: 

Handtekening: 

Album Jap. bezetting en de B.epubliek Indonesië verschijnt: 1 
Juni prijs ƒ 7,50; klemband ƒ 10,—; op iroorcartori ƒ ^12,50; in 
klemband ƒ IH,—. 

ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN, 
met. alle typen en tandingen, kleumuaocen, foutdrukken, 
bijna alles wat in de Bondscatalogus' staat, geheel in 
chronoiogicche volgorde. 8ste druL 

In klem- of schroefbandr schroeyen v. buiten niet zichtb. ƒ 20,— 
Op zeer zwaar houtvrij^ papier, in klem- of schroefband „ 30,— 
Op- ivoorcarton in 2 delen, in klem of schroefband \' „ 50,— 
COMPLEET ALBUM NEDERLAND EN OVERZ. GEWESTEN. 
In dit album is alles opgenomen, post- en portzegels, armenwet, 
internering, enz., enz., ongeveer 110 pagina's. * ^' 
In schroefband 'ƒ 6,50 
Op ^waar houtvrij papier, in luxe schroefband - „ 12,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe klemband „ 15,— 
EEk jaar venchijnt ^p, deze albums een supplement, zoals "reeds 
gedurende 30 jaar Op de voorbaande drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 31 x 30 cM. Bevat 
100 bladen met zacht geruit onderdruk. 
Op hftutvrij papier in luxe schr^fband, schroeven 

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

linnen en zware Engelse veren „ 11,— 
Op ivoor carton, in luxe schroefband „ 15,— 
Op ivoor carton, in luxe klemband „ 18,— 
Pincetten, zwaar vernikkeld , „ 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes „ 0,65 
PAX ALBUM, losbladig, plaats biedend voor ' 

10.000 zegels in schroefband „ 15,— " 
Port wordt steeds extra berekend. 

«I» iVtjBBUS PostflseiSelliandel 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. — GEVESTIGD 1915 f' 

TeL 4S341 - 45125. Na 5 uur 33S10. Pottgiro 53045. 

ß i liEI»EßlLANI&S€HE 
POSf£E®EIL¥EIILIN@ 

. HOOFDKANTOOR: ROKJN 58 AMSTERDAM-C. 
TEL. 30261 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDII^G DAGELIJKS 

OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

RONDZENDING: 
Ook in'^de zomenmaanden blijft onze 
Rondzending circuleren met boekjes 
aangepist i in hst huidige prijspeil. 

«■ Nadere inlichtingen op aanvraag. 

Al het materiaal van dorden te onzen kan

tore is op beurspolis tegen brand en inbraak 
verzekerd. Voor inzenders inonze veilingen 
ontstaan hierdoor geen extrakosten. 

N.V. Drukkerij Borghouts, B»rg. Hoffmanstraat 23, Telefoon 28277, Rotterdam. 


