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Postzegelveiling 
in „Frascati" te Amsterdam 

op Woensdag 21 September 13.30 uur 
EEN UITGEBREIDE VERZAMELING 

NEDERLAND EN Q .G . 
waarbij vele zcldzaamheden en proeven. 
VOORTS EUROjPA EN OVERZEE. 
Geïllustreerde Catalogus op aanvraag. 
Omstreeks 1 October leverbaar: 
YVERT EN TELLIER 1950. 
De prijs zal bedragen ƒ l2,85 + 50 c. porto. 
ZUMSTEIN EUROPA 1950 
ƒ9,25 + 35 c. porto. 

HEKKEI a FostzegeHiandel 
Rokin 10 - AMSTERDAM 
Telefoon 33324 - Giro 21278 

VeiÜnghouders sedert 1925 

BE NEßlgEIILÄIÜI&SeiHI 
POSrSE@ELVEIILIII® 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

,*oa TEL. 30251 

REGELMATIG ^ 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
_ OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 

^ ^ t e a u A GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

INZENDTERMIJN: Voor onze October 1949 veiling 
sluit de inzendtermijn op. 28 September a.s. 

RONDZENDING. .Sluit U aan' als lid-koper en/of 
verkope- bij ons groot opgezet rondzendbedriif. 

Al het materiaal van derden te onzen kan
tore is op beurspolis tegen brand en inbraak 
verzekerd. Voor inzenders in onze veilingen 
ontstaan hierdoor geen extra-kosten. 
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^AM m [ îPACïïDi 
Hoewel zowel uiterlijk als innerlijk dit blad voor de lezer 

geen ingrijpende verandering heeft ondergaan, is er sinds het 
verschijnen van het vorige nummer toch iets voorgevallen, dat 
van grote betekenis voor het Maandblad is. Ik zou haast willen 
zeggen: „De mist is opgetrokken!" 

Het zal U, lezer, wel bekend zijn, dat nog niet lang ge
leden enig rumoer in de philatelistische wereld werd teweeg 
gebracht door een ander philatelistisch tijdschrift, toen bleek, 
dat ons Maandblad feitelijk geheel los van de Nederlandsche 
Bond stond en dus niet als Bondsblad kon worden beschouwd, 
hoe eng overigens de banden tussen beide waren; immers 
meerdere personen, die als vertegenwoordigers van de eige
naressen van dit blad zitting hadden in de Raad van Beheer, 
waren ook bestuurslid van de Nederlandsche Bond en de secre
taris van die bond is tevens de Hoofdredacteur van dit blad. 

Welnu, dit is alles thans anders geworden. Niet dat er 
persoonsverwisseling heeft plaats gevonden, maar de z.g. twee
slachtigheid heeft een einde genomen. Op de in het laatst 
van Augustus j.1. gehouden algemene vergadering van de 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars is namelijk besloten gebruik te maken van het aanbod 
van de eigenaressen van dit blad om, zij het onder een 
bepaalde overeenkomst, toe te treden als mede-eigenaar van 
dit blad, zodat dit blad, zodra de betrekkelijke stukken door 
alle partijen zullen zijn getekend, tevens Bondsblad zal zijn. 

Het ligt niet op de weg van Uw hoofdredacteur om hier
over een oordeel te vellen, immers is hij niets anders dan de 
uitvoerder van hetgeen de Raad van Beheer hem voorschrijft. 
Maar toch gelooft hij wel te mogen zeggen, dat dit besluit 

voor beide partijen en voor de philatelie ver strekkende gevol
gen zal kunnen hebben, die, naar wij hopen, ten gunste van 
allen mogen zijn. Moge ook U, lezer, de gunstige gevolgen 
daarvan ondervinden. 

Wij willen ditmaal met ons redactioneel woord weer eens 
kort zijn, omdat er veel kopie ligt te wachten omtrent de 
mooie dagen, welke weer achter ons liggen. Het was voor Uw 
hoofdredacteur prettig te Amsterdam naast vele bekenden ook 
meerdere Philatelisten te mogen ontmoeten, met wie hij wel 
contact op papier had gehad, maar die hem persoonlijk nog 
onbekend waren. Dat dit prettige ontmoetingen waren be
hoeft hij U zeker niet te zeggen en dat daarbij contacten wer
den verstevigd, welke ook U, lezer, ten goede zullen komen, 
kan hij U beslist verzekeren. Een van deze ontmoetingen 
betreft de heer A. P. Cortenbach, die daarbij zijn medewerking 
aan het Maandblad toezegde en wiens pennevruchten wij U 
dan ook vrij geregeld hopen voor te zetten. Onder welke 
benaming dit zal geschieden is op dit ogenblik nog niet vast
gesteld, maar het zal zo iets van „Voor ieder philatelist wat 
wils" of iets dergelijks zijn. Wij wensen de heer Cortenbach 
een goede ontvangst bij onze lezers. 

En nu weer vol moed het nieuwe philatelistische seizoen 
tegemoet. 

De Hoofdredacteur, 
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De 41e Älg. vergadering van de Ned. Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars, de 37e Ned. Philatelistendag en het 
65-jarig bestaan van de Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars. 

„Drie vliegen in één klap" is een Nederlands gezegde, dat op 
een „concursus realis" wijst, om zulks althans in rechtsgeleerde 
termen uit te drukken. En inderdaad was het op 26, 27 en 28 
Augustus j.l. te Amsterdam niet alleen een ideaal samengaan van 
bovenstaande gebeurtenissen, maar ook van samengaan van Phila
telisten uit alle delen van ons land. En zonder dit als een speciaal 
compliment te bedoelen voor de „schone sexe", was het ver
heugend te kunnen constateren, dat ook de belangstelling van het 
zwakke (?) geslacht voor onze schone philatelie de laatste jaren 
belangrijk toeneemt. Natuurlijk zijn de prettige wijze van onder
linge omgang onder de philatelisten en de aan bovenstaande gebeur
tenissen verbonden feestelijkheden niet zonder invloed op deze 
vrouwelijke belangstelling, maar dit neemt niet weg, dat we ook 
buiten dit terrein een groeiende belangstelling menen te mogen 
waarnemen, die zich in de eerste plaats uit voor de collectie van 
den echtgenoot en langs deze weg voor de philatelie in het al
gemeen e n . . . . zelfs voor eigen collectie. En dat is zeker een 
verheugend verschijnsel ! Ook de echtgenote van uw verslaggever 
„verzamelt postzegels" en hij kan dus uit eigen ondervinding 
spreken als hij de winst hoog prijst welke de philatelie langs deze 
Weg behaalt. Het is hier niet de plaats om u af te schilderen welke 
genoeglijke uren tezamen in het land der philatelie worden door
gebracht. Laat het u eens een extra zegeltje kosten of wat van 
uw doubletten, de behaalde winst is zulks zeker waard. Schrijver 
dezes hoopt dan ook dat deze groeiende belangstelling der dames 
zich weldra ook zal weerspiegelen in meerdere inzendingen van 
deze zijde op de tentoonstellingen, zodat mevr. Matzen-Fledderus 
niet meer als enige inzendster in de catalogus zal prijken. Ik weet 
zeker dat ook zij daar verheugd over zou zijn. 

Maar nu ter zake. Ik wilde u een en ander over de boven
staande gebeurtenissen vertellen en dus moet ik aanvangen met het 
memoreren van het eerste feit, waarmede als het ware het gehele 
complex van deze gebeurtenissen een aanvang nam. 

Het was reeds tegen het middag-uur van Vrijdag 26 Augustus 
toen de heer W. P. Costerus Pzn., voorzitter van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars, in de wintertuin van hotel 
Krasnapolsky het spreekgestoelte beklom en in een keurige speech 
de vele gasten welkom heette, en wel in het bijzonder de directeur 
van het hoofdpostkantoor te Amsterdam, als vertegenwoordiger 
van de directeur-generaal der P.T.T., die door ambtsbezigheden 
verhinderd was. Ook de Bondsvoorzitter, de heer P. S. van ' t Haaff, 
heette spreker in het bijzonder welkom en het verheugde hem deze 
na diens ziekte hier te zien. Spreker memoreerde daarna enige 
belangrijke gebeurtenissen uit het leven van de jubilerende ver
eniging. Reeds binnen een jaar na de oprichting, en wel op 8 Maart 
1885, werd de eerste tentoonstelling door haar gehouden in een 
zaal boven de Koninklijke Stallen op het Singel (nu Militiezaal) te 
Amsterdam. Deze tentoonstelling was een dermate succes en werd 
in de dagbladen met zovee' lof besproken, dat op verzoek van pers 
en publiek de ingezonden zegels en collecties veertien dagen later 
opnieuw voor het publiek ter bezichtiging werden gesteld. 

Ook de in 1924 te 's-Gravenhage gehouden internationale ten
toonstelling, door deze vereniging georganiseerd, leverde een groot 
succes op. In de loop der jaren werd een 14-tal tentoonstellingen 
gehouden. Ook de oprichting van Het Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde, dat met Ket Philatelistisch Maandblad in 1922 
overging in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, werd 
even herdacht, alsmede de uitgifte van enige belangrijke werken op 
philatelistisch gebied, n.l. het Standaardwerk over de Postwaarden 
van Nederland en zijn Koloniën, een werk in 3 delen, en het 
Handboek over de zegels van Nederlandsch-Indië. 

Wat de tentoonstelling van heden betreft, wees spreker op een 
3-tal inzendingen betreffende een geheel nieuw gebied, n.l. de zegels 
der Japanse bezetting van Ned.-Indië, en het verheugde hem dat 
deze drie inzenders en grote pioniers op dit gebied hadden besloten 
hun collectie aan de philatelisten te tonen. 

Hierna verklaarde hij de tentoonstelling voor geopend. 
Alvorens echter de tentoonstellingsruimte door de gasten werd 

betreden, werd nog eerst het woord gevoerd door de directeur van 
het hoofdpostkantoor te Amsterdam, de heer A. W. J. Stofkoper, 
namens de directeur-generaal der P.T.T., en door de heer P. S. 
van ' t Haaff als voorzitter van de Nederlandsche Bond, die beiden 
hun gelukwensen aan de jubilerende vereniging overbrachten. 

Vervolgens begaven de gasten zich naar de tentoonstelling e n . . . . 
het aldaar tijdelijk ingerichte postkantoor. Een verslag over de ten
toonstelling zal elders in dit blad worden opgenomen. 

Na de lunch, die een ieder op eigen gelegenheid had gebruikt, 
nam te omstreeks 3.15 uur n.m. de 41e algemeene vergadering van 
de Nederlandsche Bond een aanvang met een openingswoord van 
de voorzitter. Hij heette een hartelijk welkom aan de afgevaar
digden der bij de Bond aangesloten verenigingen, alsmede aan de 
overige belangstellenden en in het bijzonder sprak hij in de Franse 
taal een woord van welkom tot de heer P. Rewenig, voorzitter van 
de Federation des Sociétés Philateliques du Grand-Duché de Luxem
bourg, die aan de tot hem gerichte uitnodiging had voldaan. De 
heer Rewenig dankte met enkele vriendelijke woorden. 

Op voorstel van de voorzitter werd besloten ditmaal ook de pers 
toestemming te geven op de vergadering aanwezig te zijn. 

Op verzoek van de voorzitter verhieven alle aanwezigen zich 
van hun zetel en namen enige ogenblikken van stilte in acht om 
die philatelisten te herdenken, die in het afgelopen jaar aan de 
Bond of de bij deze aangesloten verenigingen waren ontvallen, waar
onder ook de heer P. J. van Harderwijk. 

Een belangrijke agenda werd vervolgens afgewerkt, waarvan el
ders in dit blad een verkort verslag zal worden opgenomen. 

Te omstreeks 5 uur wordt de vergadering geschorst tot de vol
gende morgen teneinde allen in de gelegenheid te stellen de ont
vangst ten stadhuize bij te wonen. 

Te ongeveer 5.30 uur d.a.v. verzamelen zich vrijwel alle con-
gressisten in het fraaie raadhuis waar de burgemeester van deze 
eerste stad des lands, de heer mr. A. J. d'Ailly, in gezelschap van 
een der wethouders aan alle congressisten een hartelijk welkom in 
zijn stad toeriep en de jubilerende vereniging complimenteerde. 
Hij hoopte dat behalve voor het congres en de tentoonstelling ook 
nog tijd zou worden gevonden om van het schone dat Amsterdam 
biedt iets te kunnen genieten. 

De Bondsvoorzitter dankte de burgemeester voor diens woorden 
en voor diens bereidwilligheid om de philatelisten persoonlijk te 
willen ontvangen. Hij wees er op dat Amsterdam met zijn grote 
v/ereldhandel, met de vele vreemde schepen in zijn havens, met 
zijn luchthaven Schiphol, een bron is voor vele postzegels, zodat 
het geen wonder is, dat deze stad in de philatelie een voorname 
plaats bekleedt. 

Nadat enkele heren aan de burgemeester waren voorgesteld en 
een koele dronk, welke bij de heersende tropische warmte zeer wel
kom was, en het bekende „rokertje" allen nog enige tijd tezamen 
had gehouden, werd het stadhuis verlaten. Nog even werd op de 
binnenplaats halt gehouden voor een gemeenschappelijke foto, waar
na ieder zijns weegs ging voor zijn diner. 

Des avonds te omstreeks 8.30 uur verenigden zich weder velen 
in een der bovenzalen van „Kras", waar de jubilerende vereniging 
recipieerde en aan de gasten een feestavond aanbood. Op verzoek 
van de heer mr. C. M. Loef, die de leiding op zich had genomen, 
werden de sluizen der welsprekendheid zo veel mogelijk dicht ge
houden en werd door één spreker namens afdelingen en vereni
gingen het bestuur der jubilerende vereniging gelukgewenst. Een 
groot aantal bloemstukken van verenigingen en afdelingen ver • 
sierde het podium en werd bij monde van de heer Loef aan de 
schenkers dank gebracht. Een „luchtig" repertoire nam daarop een 
aanvang. Een conferencier, een goochelaar en een strijkje wisten 
de aanwezigen aangenaam te doen verpozen en de Nederlandsche 
Vereeniging kan terugzien op een geslaagde avond. 
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Op Znterdag 27 Augustus werd te 9 uur de 37e Nederlandse 
Philatelistendag met een toespraak van de Bondsvoorzitter geopend, 
waarbij spreker de nadruk legde op het nuttige van deze dagen. 

Vervolgens werd de vergadering voortgezet met afhandeling van 
de agenda. 

Een enkele plechtigheid uit deze vergadering willen we hier in 
het bijzonder vermelden, n.1. de uitreiking van de Wallermedaille 
1949, welke door het Bondsbestuur dit jaar was toegekend aan de 
heren C. M. Donck en P. Wittkämper. De verdiensten van beide 
heren werden door de voorzitter belicht en geroemd en hij wenste 
hen geluk met deze onderscheiding. Een luid applaus onderstreepte 
deze gelukwens. 

Medegedeeld werd nog, dat het kapittel voor de Costerus
medaille had besloten dit j?ar deze medaille niet toe te kennen. 

Ook een belangrijk besluit willen we hier niet onvermeld laten. 
Op voorstel van het bestuur werd namelijk met grote meerderheid 
van stemmen besloten, dat de Bond gebruik zou maken van de 
gelegenheid hem door de eigenaressen van het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie geboden, om cnder daartoe overeengekomen 
voorwaarden als medeeigenaar van dat blad toe te treden. Wat 
deze stap op de weg naar een eigen bondsblad zal betekenen, zal 
de toekomst moeten leren, maar laten we hopen, dat het een 
eerste stap in de goede richting zal blijken te zijn, zowel tot heil 
van de Bond als van het Maandblad en van de philatelie in het 
algemeen. 

Nog juist voor de lunch kon de vergadering door de voorzitter 
worden gesloten. 

De hierna volgende gemeenschappelijke lunch in de wintertuin 
van „Kras" kenmerkte zich door een prettig intiem karakter en 
gezellig verloop. 

Te ongeveer 14.45 uur verzamelden zich wederom een helaas 
niet zo bijster groot aantal philatelisten in de vergaderzaal tot voort
zetting van de Philatelistendag, bestaande ui de z.g. „Bekerwed
strijd". Ook dit jaar hadden zich vier heren voor deelname aan

Foto-Bureau Heno V 
gemeld, en nadat een in de ochtend gehouden loting de volgorde 
der sprekers had bepaald, was de heer G. Hagen uit Brummen de 
eerste die zich aan de voet van de Olympus stelde om te trachten 
het kleinood te veroveren. Zijn onderwerp was: „Creta en de 
Dodekanesos". Vervolgens trad de heer K. E. König uit Koog aan 
de Zaan als kampvechter op met het onderwerp: „De Oostenrijks
Hongaarse Veldpost in de Ie Wereldoorlog". Als derde deelnemer 
was de heer H. G. Ontrop uit Breda aan de beurt, die als houder 
van de beker de zware taak had zich te verdedigen. Hij deed 
zulks met een lezing over: „Zeldzame postzegels". Tenslotte was de 
beurt aan de heer J. Poulie uit Amsterdam met het onderwerp: 
,.Het verzamelen van de Ie emissie Nederland". 

De lezingen werden alle met grote aandacht aangehoord en na 
afloop van elk der lezingen werd met applaus aan de spreker 
hulde gebracht. Een overeenkomstig het Bekerreglement aange
wezen jury van 10 leden, uit diverse verenigingen afkomstig, be
sliste, dat dit jaar de beker zou worden toegekend aan de heer 
K. E. König (onze redacteur voor de Jeugdrubriek, die we dan ook 
dezerzijds van harte gelukwensen). De bondsvoorzitter reikte met 
enige toepasselijke woorden de beker aan de heer König uit. Hij 
merkte daarbij op, dat de afwezigen, welke helaas nogal vele bleken 
te zijn, ditmaal groot ongelijk hebben gehad en weinig belang
stelling toonden voor de moeite welke de sprekers zich ook voor 
hen hadden getroost. 

Te omstreeks 6 uur daarna, tijdens een gezellig borreluurtje, 
maakte de tentoonstellingsjury de door haar verleende bekroningen 
bekend en werden de verworven medailles en plaquettes aan de 
winnaars uitgereikt. 

Des avonds verenigden zich ongeveer 185 personen aan het bonds
diner. Behalve vele dames, zagen we als genodigden aan de bestuurs
tafel wethouder Kropmans, namens hex gemeentebestuur van Am

V Van bovenstaande afbeelding zijn foto's verkrijgbaar a f2.- per stuk 
bij Foto-Bureau Heno, Kalverstraat 234, Amsterdam. 
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sterdam, de heer D. Bosma, als vertegenwoordiger van de heer 
directeur-generaal der P.T.T., de heer A. W. J. Stofkoper, direc
teur van het hoofdpostkantoor te Amsterdam, de heer T. van 
Houwelingen, voorzitter van de stichting „Het Nederlandse Post-
museum", en de heer dr. H. Weber, directeur van dit museum. 

Een goed muzikaal trio luisterde de maaltijd met gezellige muziek 
op en oogstte veel bijval. 

De bondsvoorzitter opende met een korte toespraak de rij van 
sprekers, maar op verzoek werden ook hier de sluizen der wel
sprekendheid zo beperkt mogelijk geopend. Achtereenvolgens voer
den de wethouder de heer Kropmans, de heer Bosma, de heer 
Rewenig en de heer Costerus het woord, terwijl de heer dr. H. W. 
Borel als erelid van de jubilerende vereniging, mede namens de 
overige ereleden daarvan, aan de voorzitter van de Nederlandsche 
Vereeniging, de heer Costerus, een prachtige voorzittershamer 
aanbood. 

Na afloop van de maaltijd verenigden zich nog velen in een der 
benedenzalen voor een dansje en een babbeltje en was het weer 
laat eer de laatste gasten hun bed opzochten. 

Zondag 28 Augustus was geheel gewijd aan de vriendschap. Om 
10.30 uur werd geëmbarkeerd voor een boottocht door de grachten 
en over het IJ. Jammer dat een fijn regentje wat afbreuk aan al 
het moois deed dat zulk een tocht laat zien. Na afloop van de 
boottocht stonden 4 autobussen gereed om het gezelschap in snel 
tempo naar Nederlands eerste luchthaven. Schiphol, te brengen. 
Een lunch in een afzonderlijke cantine op het terrein van Schiphol 
verenigde allen voor de laatste maal. 

Nadat de heer Costerus aan allen dank had gebracht voor het 
zo goed slagen van de tentoonstelling en de overige feestelijkheden, 
dankte de heer Samson namens allen die deze drie dagen hadden 
medegemaakt voor het vele goede en prettige dat de Nederlandsche 
Vereeniging haar gasten had geboden en het tentoonsteilingscomite 
voor zijn goede zorgen aan de expositie besteed. 

Na de koffietafel werd nog een poosje op de terrassen van Schip
hol vertoefd, waarna de terugtocht per autobus aanving. Te om
streeks 4 uur in de middag stonden allen weer voor „Kras" en 
nam het afscheid een aanvang. "Weer waren deze onvergetelijke 
dagen voorbij en met dankbaarheid zullen nog velen denken aan 
al het genotene, waarbij zo goed enkele der mooie eigenschappen 
van de philatelic naar voren waren getreden: vriendschap en 
verbroedering. 

Mogen de Nederlandsche Bond en de Nederlandsche Vereeniging, 
die deze dagen weer tot jaarlijkse hoogtepunten wisten te maken, 
er in slagen met de hulp van alle overige aangesloten verenigingen 
alle Philatelisten in Nederland tot elkaar te brengen, tot heil van 
de philatelic. 

Groningen, u wacht volgend jaar een moeilijke maar eervolle 
taak ! 

l!t9ilg)(E(^D.AI^i) 
NEDERLAND. 

Oude nummers Maandbladen. 
Verschillende lezers heb ik tot mijn genoegen al weer kunnen 

helpen en nog is er voorraad. Het zal vele schenkers prettig hebben 
aangedaan te vernemen, dat we de NIWIN aan de jaargangen 
1941 t / m 1947 konden helpen. Deze schenkers ontvingen door 
onze bemiddeling van de NIWIN verschillende zegels van Indo
nesia en enkele van Surmame. Er ontbreken echter een paar 
nummers van jaargang 1941 nl. het Mei-nummer (233), van 1942 
de nummers Jan., Feb., Mrt. (241 t / m 243), van 1945 het Sept. 
nummer (259) en van 1947 het Jan. nummer (269). Wie van de 
lezers heeft deze nummers nu nog beschikbaar voor het goede 
doel? 

digd naar een schilderij van de kunstschilder W. A. van Konij
nenburg, (zegels, uitgegeven in 1940, met de beeltenis van 
H.M. Koningin Wilhelmina, waarop een gedeelte van de her
melijnen mantel zichtbaar is), alsmede briefkaarten en post-
bewijsformulieren, voorzien van een zegelafdruk van dit type, 
buiten gebruik gesteld en voor de frankering waardeloos. 

2. Voor zover nog voorradig mogen postwaarden, als hierbedoeld, 
behoudens het bepaalde in punt 5 niet meer worden verkocht. 
Gelegenheid tot inwisseling zal voor het publiek niet worden 
gegeven. 

5. Voor zoveel op de kantoren, waar een loket voor verzamelaars 
is opengesteld, nog frankeerzegels, als hier bedoeld, aanwezig 
zijn, moeten deze tot en met 30 September a.s. aan dit loket 
verkrijgbaar blijven. 

Uit H 524 is voor ons van belang: 
3. Tot het tijdstip van ontvangst van de zegels van het nieuwe 

type kunnen de ambtenaren zo nodig de zegels van het Ko
nijnenburg-type in de waarden ƒ 5,— en ƒ 10,— nog bezigen 
voor de verantwoording van porten en rechten van te verzen
den stukken en postpakketten. Verkoop aan het publiek mag 
echter niet meer plaats hebben, behalve aan de loketten voor 
verzamelaars (zie punt 5 D.O. 500 bis/1949) en dan (uiteraard) 
gestempeld. 

4. In aanvulling op genoemde D.O. wordt nog medegedeeld, dat 
militaire luchtpostbladen met een zegelafdruk van het Konij
nenburg-type op 1 October a.s. eveneens bulten omloop zullen 
worden gesteld. Tot en met 15 September a.s. kunnen deze 
luchtpostbladen nog worden verkocht, doch het publiek dient 
er bij aankoop op te worden gewezen, dat de zegelafdruk na 
30 September a.s. niet meer voor frankering geldig is. Gele
genheid tot Inwisseling zal niet worden gegeven. De directeuren 
gelieven maatregelen te treffen, dat nä 15 September a.s. onge
frankeerde militaire luchtpostbladen (do. 34/1949) voorradig 
zijn op hun kantoor en in hun ressort. 

5. Wellicht ten overvloede wordt voorts opgemerkt, dat arbeids-
lijsten met een zegelafdruk van het type Konijnenburg even
eens niet meer behoren te worden verkocht. 

Koningin Julianazegels ƒ 5,— en ƒ 10,—. 
Volgens DO H 524 van 24 Augustus zijn deze binnenkort tege

moet te zien. We citeren: 
1. Zoals reeds per kaart tgm. werd medegedeeld, zullen in ver

band met de buiten gebruik stelling van de frankeerzegels van 
het type „Konijnenburg" op 1 October 1949 (Zie do. 500 bis/ 
1949), binnenkort ook zegels van ƒ 5,— en van ƒ 10,— van 
het Hartz-type met de beeltenis van H.M. Koningin Juliana 
door de controleur worden verstrekt. 
Voor zoveel aan deze waarden behoefte bestaat, kunnen aan
vragen thans reeds tot de controleur worden gericht. Reeds 
gedane aanvragen blijven gehandhaafd. 

2. Bij de eerste aanvraag behoort rekening te worden gehouden 
met de behoefte t / m 31 October a.s. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Zoals destijds met dankbaarheid vermeld kon worden, worden 

de nieuwe etsingnummers de laatste jaren door de Controleur 
P T T meegedeeld; vaak voordat de zegels mét deze rummers 
verkrijgbaar zijn. 

Dat hierbij kleinigheden niet vermeld worden, ligt voor de hand. 
Deze kunnen we slechts constateren als we zelf de nummers 
onder de ogen krijgen. Zo zien we dan bv. bij de 4 et. Van 
Krimpen L 5, dat er eerst R 5 gestaan heeft, de R doorgekrast 
is en een L er voor gezet is. 

De laatste opgaven van de Controleur brengen ons het volgen
de nieuws: 

5 cent Kon. Juliana: L / R 1 
10 cent 1 L/R, L /R 2, L / R 3. knip 3. 
Bij de 10 cent zien we ongebruikelijke 1 L/R optreden in af

wijkende letter en cijfervorm. Bij de 1 R zijn nog overblijfselen 
van R 1 boven zegel 7 aanwezig (niet goed doorgeëtst en later 
bijgewerkt ?) 

Konijnenburgzegels — Buiten koers stelling. 
De Konijnenburgzegels worden per 1 Oct. 1949 bulten koers 

gesteld. Dit lezen we in Persbericht 4329/136 van 15 Aug. 1946. 
Verder slaan hierop de DO's H 500 bis van 10 Aug. 1949 en 524 
van 24 Aug. 1949. 

Uit H 500 bis 1 nemen we over: 
1. Met ingang van 1 October worden de frankeerzegels, vervaar-
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Plaatno. 1 
Plaatno. 1 

L/R, l 
L/R 1 
L/R 1 
L/R 1 
L/R 1 

knip 8 
knip 4 

knip 8 

.N^e^EJlAN-

12 cent 
20 cent 
45 cent 
50 cent 
60 cent 
ƒ ! > -
ƒ2,50 

Nagekomen nieuws. 
Hogere waarden Koningin Juliana%egels ongebruikt. 
Schreven we in het Juli-nummer, dat we hoopten, dat de hogere 

waarden der Koningin Julianazegels in ongebruikte staat voor ons 
verkrijgbaar zouden worden gesteld, thans- vernemen we, dat dit 
inderdaad het geval is. En niet alleen voor leden van verenigingen. 

Ieder die prijs stelt op een stel dezer zegels kan een schriftelijk 
verzoek om deze te mogen aankopen zenden aan de Philatelistische 
Dienst der P.T.T. Zeestraat 64, 's-Gravenhage. 

Men ontvangt dan een vergunning, waarop bij aankoop wordt 
genoteerd wat men gekocht heeft, zodat men de zegels stuk voor 
stuk na het verschijnen kan aankopen. 

Herdenkingspostzegels 75-jarig bestaan Wereldpostvereniging. 
Nog net op tijd om in de druk

proef in te lassen bereikte ons 
het nieuws over bovengenoemde 
frankeerzegels en wel in de vorm 
van Persbericht 4569/145 en 
D O H 539 van 31 Augustus 1949 

Aan de laatste ontlenen wij: 
1. Ter herdenking van het 75-

jarig bestaan der Wereldpost
vereniging zullen van 1 t / m 
31 October a.s. bijzondere fran
keerzegels in de waarde van 10 
en 20 cent worden uitgegeven. 
De kleur der zegels is resp. 
bruinrood en donkerblauw. Zij 

zijn tot en met 31 December 1950 geldig voor de frankering. 
2. De zegels zijn vervaardigd naar een ontwerp van de heer M. C. 

Eschcr en uitgevoerd in rotogravure. Zij dragen als voorstelling 
een wereldbol, waarop ineengestrengelde posthoorns zijn afge
beeld. 

3. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé & Zn., Grafische In
richting N.V. te Haarlem. 

4. Aan het publiek moeten gedurende het tijdvak van 1 t / m 31 
October a.s. bij aankoop van zegels van 10 en 20 cent, tenzij 
bepaaldelijk om zegels van de gewone uitgiften wordt verzocht, 
bovengenoemde herdenkingspostzegels worden verstrekt. 

Hieraan kunnen we nog toevoegen, dat de zegelgrootte is 26 x 
26 mm, het papier heeft watermerk cirkeltjes (opletten of het 
watermerk bij deze vierkante zegels in twee standen voorkomt !), 
verder kamtanding 12% : 11}^, gomming normaal. 

Koningin Julianazegels. 
DO H 537 van 31 Aug. vermeldt dat de 

5 et. (groen) 
15 et. (olijfbruin) 
50 et. (bronsgroen) 
60 et. (roodbruin) 

aangemaakt zijn en afgeleverd zullen worden. 
Persbericht 4827/155 van 9/8/49 vermeldt ook de 6 et. (licht

blauw). 
Ook zijn aangemaakt briefkaarten (enkele) van 6 cent en post-

bewijsformulieren m e t ' een zegelafdruk van 6 cent. 

De vijf nieuwe kinderpostzegels. 
De kunstschilder en graveur Hub. Levigne, Maastricht, heeft 

opdracht gekregen, ontwerpen te vervaardigen, voor vijf nieuwe 
kinderpostzegels. De kunstenaar heeft deze opdracht uitgevoerd 
en heeft het kind geplaatst in de jaargetijden. Het vijfde zegel 
stelt het kind voor tijdens de wisseling der seizoenen. De zegels 
zullen iets kleiner zijn dan het formaat van 10 cent, dat nu in 
circulatie is. (Algem. Dagblad). 

©\7g^^illSli ©giDii)SPiILiI^ 
INDONESIË. 

Portzegels. 
De 2K et. port Kolfdruk, is gedrukt op dubbelvellen. Het 

etsingno. bevindt zich midden boven de tussenstrook (A 12). Van 
Riouw wordt gemeld, dat daar de Austr. porten (tijdelijk) niet 
beschikbaar waren, zodat de 40 et. port rood weer in gebruik was. 

Uitgiften nieuwe frankeerzegels. 
In de komende maanden zal een nieuwe serie frankeerzegels 

in de waarden van 15 sen en hoger verschijnen. 
De ontwerpen voor deze zegels zijn van de heer H. G. Smelt te 

Bandoeng; de zegels zullen door de N.V. G. Kolf f & Co. te 
Batavia-centrum worden gedrukt in rotogravure (diepdruk). 

Voor de nieuwe zegels zijn de volgende motieven (voorstellin
gen) gebezigd: 

a. 15, 20 en 25 een: Een onderdeel (ingangspoort) van de tem
pel „Tjandi Poentadewa" op het Diëng-plateau. 

b. 30, 40 en 45 sen: Een detail van de Dodentempel te Bedjoe-
ning op Bali. 

c. 50, 60 en 80 sen: Minangkabausch huis in de omgeving van 
het meer van Singkarak. 

d. 1, 2 en 3 rupiah: Toradja huis. 
e. 5, 10 en 25 rupiah: Kleine Tempel van Panatran (Hindoe-

Javaanse bouwkunst). 
De beeldgrootte van de zegels t / m 80 sen bedraagt 18 x 22,7 en 

de hogere waarden 21 x 26,4 m.ra. 
Naar verwachting zullen van de nieuwe zegels alle waarden 

t / m 1 rupiah vóór einde October a.s. beschikbaar zijn. 

75-jarig bestaan van de 'Wereldpostvereniging. 
Ter herdenking van het feit, dat 75 jaar geleden, 9 October 

1874, te Bern de wereldpostvereniging, de „Union Postale Univer
selle" werd opgericht zullen eerstdaags speciale frankeerzegels 
worden uitgegeven in de waarden van 15 sen (rood) en 25 sen 
(blauw). 

Deze zegels zullen gedurende de maand October a.s. verkrijgbaar 
worden gesteld, zonder enige toeslag worden verkocht en tot en 
met 30 Juni 1950 in het binnen- en buitenlands verkeer geldig 
zijn voor kwijting van alle bij vooruitbetaling verschuldigde porten 
en rechten. 

De herdenkingszegels, welke zijn vervaardigd naar een ontwerp 
van de heer H. G. Smelt, zijn uitgevoerd in rotogravure door de 
Fa. G. Kolff & Co. te Batavia Centrum. 

Het beeld van de zegels wordt gevormd door: a. een wereldbol 
met het oostelijk halfrond naar voren, waaromheen zich een lint 
slingert met de woorden: „Union Postale Universelle"; b. het 
wapen van de stad Bern, de zetel van de "Wereldpostvereniging en 
de jaartallen 1874 en 1949 onder dit wapen. 

Foutjes. 
Bij de snelle opdrukkenfabricage in Indonesië slipt er nog wel 

eens iets door de controle, zoals de afbeeldingen van misperforatie 
en misdrukken, welke hierbij zijn opgenomen, bewijzen, n.1. ƒ 1,— 
pintanding, waarbij de bovenzijde van het zegel naar de onderzijde 
is verhuisd; een spiegeldrukje van de opdruk Indonesia op de 
gomzijde (zoals ook vroeger meer voorkwam, b.v. Sp. Cat. blz. 
174, de 12J^ op 20 ct.); en een zeer duidelijke dubbeldruk van 
de ƒ 1,— driebalks, waarbij op het linkervleugel de drie balken 
tot één balk zijn geworden, en ook de letters duidelijk dubbel zijn. 

1^ m«m^ 
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NEDERLANDSE ANTILLEN. 
De in het vorige nummer afgebeelde herdenkingsserie, verscheen 

in vellen van 100 stuks, telcijfers op de velranden, verder blanco 
randen. Plaatnos. voor alle waarden 1. 

SURINAME. 
Oplagecijfers 50-jarig regeringsjubileum. 
Van deze zegels zijn in Suriname 80.000 stel ontvangen, verkocht 

zijn van de 7}^ et. 65.548 en van de 12}^ et. 63.320. 
Met de speciale vlucht van 23 Mei zijn 29.826 enveloppen uit 

Suriname verzonden, terwijl ook het aantal enveloppen uit Ne
derland naar Suriname rond 30.000 bedroeg. 

U.P.U. herdenkingszegels. 
De serie zal waarschijnlijk bestaan uit twee waarden, een fran-

keerzegel VYi et. en een luchtpostzegel van 27 J^ ct.. 

DE ZEGELS VAN DE REPOEBLIK INDONESIA. 
(Vervolg;. 

Dat is de voorlaatste regel van het begin van deze artikelen
reeks gepubliceerd in het vorige Maandblad, de eerste maal het 
woord „Batavia" door „Java" vervangen had moeten worden, zal 
zonder meer duidelijk geweest zijn. 

Wat de uitgiften op Java betrof, deze zijn geregeld in het rond
schrijven van de „Post-, Telegraaf- en Telefoondienst, hoofdkan
toor afdeling: Vervoerszaken, Bandoeng", hetwelk wij in extenso 
aantroffen in „Periodieke Publicatie no. 2, van de Alg. Ver. v. 
Phil, in Indonesië en waaraan wij het onderstaande ontlenen: 

„Aan de Hoofden van de Post- en Telegraafkantoren op Java 
en Madoera. 

Bandoeng 23 October 1945. Onderwerp. Wijziging van aandui
dingen op post en zegelwaarden. 1. In afwachting van de aanmaak 
van nieuwe post- en zegel waarden, ter vervanging van die van de 
voormalige Nederlandse Regering en die van Japans maaksel, zullen 
deze in overeenstemming worden gebracht met de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden. 2. De woorden „Ned.-Indië" en de Japanse 
lettertekens Kandji en Katakana zullen worden doorgehaald en 
vorengenoemde post- en zegelwaarden overdrukt met de woorden 
„Repoeblik Indonesia". 4. Nadat de wijziging is aangebracht, zul
len deze post- en zegelwaarden aan de kantoren worden toegezon
den en te beginnen met de datum van ontvangst zal de verkoop 
van de oude post- en zegelwaarden worden gestaakt. 8 
Verzoeken van het publiek om oude post- en zegelwaarden te 
ruilen tegen de overdrukte, mogen niet worden ingewilligd. 9. 
Het is nodig hierbij toe te lichten, dat de post- en zegelwaarden 
van vroeger nog steeds geldig blijven. 10. De post- en zegelwaarden 
welke zullen worden veranderd, zijn: 

I. De postzegels die de woorden „Ned. Indië" bevatten: 
a. met de tekening van een karbouw op de sawah van 1 cent, 

2, 2K, 3 4, 5 cent en 7}^ cent. 
b. van 2 cent met een menaridanser. 

IVi Dajakker. 
3 menaridanseres. 
4 Wajangdanser. 
5 menaridanseres. 
7% Dajakker. 

Japans maaksel, van 2 cent, van 3K cent met een karbouw, 
van 3J^ cent met Wajang, van 5 cent met een berg, van 5 cent 
met een menaridanser, van 10 cent met zeestrand, van 10 cent 
met de Boroboedoer, van 20, 40, 60, 80 en 100 cent. 

II. Strafportzegels. 
VI. Alle briefkaarten. 

VIL Alle postbladen. 
De niet ter zake doende punten zijn weggelaten. 
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat de overdruk voor

geschreven was op bepaalde waarden, en niet klakkeloos op alle 
zegels mocht aangebracht worden, en verder dat ook de niet 
overdrukte zegels hun frankeergeldigheid behielden. 

(Wordt vervolgd). 

Pediodieke Publicatie No. 2, van de Alg. Ver. van Phil, in 
Indonesië. 

Voor ons ligt het tweede nummer dat de Ind. Ver. uitgaf, ook 
ditmaal weer gevuld met een schat van gegevens. Uit de inhoud 
bestaande uit een tiental artikelen en vier fotopagina's stippen we 
kort het volgende aan: Studie T. opdrukken Sumatra, het Adjutor 
zegel van Flores, Jap. opdr. vervalsingen, Initiaalopdrukken, Nood-
postzegels Rep. Ind. enz. enz. Wat opvalt is het grote aantal 
verzamelaars dat hieraan heeft medegewerkt, we menen hieruit 
te mogen concluderen, dat de belangstelling in Indië niet alleen 
passief, maar ook actief is. 

Hoewel de prijs in Hollandse ogen misschien hoog is (ƒ 5,— 
voor niet-leden), geeft dit boekje welkome aanvullingen op de 
reeds bekende feiten van de zegels in de Jap. bezettingstijd. Ver
krijgbaar in Nederland bij: J. Piet, Amstelkade 78, Amsterdam-Z. 

i^DidJlWIi yflïï^fllFïïil^ 
EUROPA. 

Albanië. 
Ter gelegenheid van de 6e verjaardag van het Albaanse leger 

verschenen, evenals bij het 5-jarig bestaan, wederom 3 postzegels, 
alle met de afbeelding van een soldaat met kaart van Albanië en 
landbouwmachine. 

2,50 leke, bruin. 
5 leke, blauw. 
8 leke, roodbruin. 

1 im I ■ Hl» «■'»'»»■»'»I 

»  .     . » . . » . . ^ . ■ . . ^ . » j 

België. 
Thans geen we hierbij een afbeelding 

van het in ons vorige nummer vermelde 
zegel, uitgegeven ter gelegenheid van 
de te Brugge gehouden tentoonstelling 
van werken van de Vlaamse schilder 
Gerard David. 

Bulgarije. 
Van het in ons Augustusnummer vermelde zegel uitgegeven 

ter gelegenheid van het Philatelistisch Congres te Pleven, geven 
we hierbij thans een afbeelding, evehals van een der zegels uit
gegeven ter herdenking van Dimitrov, 

P • « < « « « l i l •«i»i* • « II • V 
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Denemarken. 
In het bekende nieuwe type Koning Frederik IX verschijnt op 

15 September: 
40 öre, blauw, portret Frederik IX. 

Duitsland. 
Engels-Amerikaanse Zone. 
Ingevolge een besluit hetwelk de voorschriften wijzigt omtrent 

het verplichte gebruik van het bijslag-zegeltje „Notopfer-Berlin", 
is de bijplakking van dit zegeltje vanaf 28 Juli j.1. niet meer ver
plicht voor drukwerken tot 50 gr. en kranten tot 100 gr. 

Op 15 Augustus j.1. verschenen hier 3 herdenkingspostzegels 
met toeslag, in verband met de Goethe-herdenking. De toeslag 
komt ten goede van de opbouw van het Goethehuis (museum) te 
Frankfurt am Main. De zegels zijn gedrukt in de staatsdrukkerij 
te Berlijn en zijn getand 14. 

10 + 5 (pf) groen, Goethe naar een schilderij van Tischbein. 
20 + 10 (pf) rood, Goethe naar een schilderij van Stielen. 
30 + 15 (pf) blauw, Goethe naar een krijttekening van Jac''-

mann. 

De Dag van de Postzegel zal in dit deel van Duitsland op 10 
October a.s. worden gevierd. Daar op 10 October het 75-jarig 
bestaan van de U.P.U. zal worden gevierd en op 1 Noverabe.-
het 100 jaar geleden zal zijn, dat in Beieren de eerste postzegel 
verscheen, zal tot samenvatting van deze herdenking een drietal 
postzegels worden uitgegeven, waarvan één zegel met toeslag in 
een oplage van 1 millioen stuks ten bate van de philatelistische 
organisaties. Daar de toeslag 2 pf bedraagt, is dit dus een som van 
2 millioen pf of wel 20.000 D.M. ten bate van genoemd doel. De 
voorstellingen der zegels zijn nog niet bekend. De waarden zullen 
vermoedelijk zijn: 

10 + 2 (pf) groen. 
20 (pf) rood. 
30 (pf) blauw. 

"West Berlijn. 
De in ons Juli-nummer vermelde serie postzegels met afbeel

dingen van gebouwen werd nog met 2 waarden uitgebreid n.1.: 
30 (pf) ultramarijn, Kleistpark. 
50 (pf) olijf, Rijksdaggebouw. 
De serie bestaat dus thans uit de waarden 1, 4, 5, 6, 8, 10. 15, 

30, 25, 30, 40, 50, 60, 80 en 90 pf en 1 DM. 
Van een drietal dezer zegels geven we hierbij een afbeelding. 

Op 29 Juli j.1. verschenen hier eveneens drie postzegels ter 
herdenking van Goethe. De zegels zijn uitgevoerd in offsetdruk 
door de Staatsdrukkerij te Berlijn, naar ontwerpen van de graficus 
Ernst MüUer. De zegels zijn getand 14 en geven een afbeelding 
van Goethe, alsmede van een motief uit een zijner werken. 

10 (pf) groen, Goethe en motief uit Iphigenie. 
20 (pf) rood, Goethe en motief uit Reineke Fuchs. 
30 (pf) blauw, Goethe en motief uit Faust. 

Die Lupe vermeldt als laatste nieuws, dat een aantal postzegels 
van de z.g. cijferserie en van de arbeidersserie werden overdrukt 
met nieuwe waarden en het woord „Berlin". Zij verschenen voor 
het eerst ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling van Neu
kölln. Bekend zijn thans: 

5 op 45 pf rood (cijfertype). 
10 op 24 pf bruin (arbeiderstype). 
20 op 30 pf blauwgrijs (id.) 

1 op 3 DM rood (duif). 

Franse Zone. Baden. 
Op 12 Augustus j.1. verschenen ook hier 3 postzegels ter her

denking van de grootste Duitse dichter en schrijver Goethe. Deze 
zegels werden gedrukt door de drukkerij Burda te Offenburg en 
zijn getand 14. De oplage van ieder zegel bedraagt 400.000 stuks. 

10 + 5 (pf) groen, Goethe naar een relief van Peter Melchior. 
20 + 10 (pf) paarsrood, Goethe naar een krijttekening van 

J. H. Lips. 
30 + 15 (pf) blauw, Goethe naar een relief van A. Facius. 

Rijnland Pfaltz. 
Ook hier verscheen ter herdenking van de 200ste geboortedag 

van Goethe een serie van 3 postzegels geheel gelijk aan die van 
Baden, maar met vermelding van Rheinland Pfalz als landsnaam. 
Ook hier is de oplage 400.000 stuks van ieder en werden ze ter 
zelfde drukkerij gedrukt. 

Württemberg. 
Gelijk met bovenstaande herdenkingszegels ter ere van Goethe, 

verschenen ook hier de 3 boven aangegeven zegels op 12 Augusus 
j.1. De landsnaam luidt hier echter Württemberg. Oplage even
eens 400.000 stuks van ieder zegel. 

Het kleine blauwe bijslagzegeltje „Notopfor Berlin" werd hier 
in rood overdrukt met „Wohnungsbau/Abgabe". 

Dit zegeltje komt ook voor met watermerk golflijnen en get. 
11 : 12. 

Op 3 September zouden hier 2 postzegels verschijnen ter her
denking van de 100-jarige Gustav-Werner-Stichting tot Broeder
huis Christendom van de Daad te Reutlingen. De oplage zou be
perkt zijn en de toeslag zal ten goede komen van genoemde stich
ting. De afbeelding op de zegels stelt een kop van Werner voor. 

10 + 5 pf. groen. 
20 + 10 pf. rood. 
De in ons Mei-nummer vermelde serie postzegels voor gewoon 

gebruik werd aangevuld met de waarde: 
20 (pf) l.lila, toren te Wangen. 

Hongarije. 
Ter herdenking van de 100e verjaardag van de sterfdag van de 

grote nationale dichter Sandor Petofi, die reeds meermalen op 
de postzegels werd afgebeeld, verschenen hier 3 postzegels alle 
met een portret van deze dichter en de jaartallen 1849—1949. 

40 f. violet, portret . 
50 f. rood, id. 

1 F. blauw, id. 
Op 14 Augustus j.1. verscheen een serie van 5 postzegels ter 

gelegenheid van het Wereldfestival der Jeugd en Studenten. 
20 f. roodbruin, Eenheid der jeugd. 
30 f. groen. De jeugd wil de vrede beschermen. 
40 f. oker. De strijd der jeugd in de landen van onderdrukking. 
60 f. rood. De Sovjet-jeugd in de voorhoede voor de strijd voor 

vrede. 
1 F. blauw, Werk en strijd der Hongaarse jeugd. 
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De oplage bedraagt 140.000 stuks. Bovendien wordt er een 
miniatuurvelletje uitgegeven in een oplage van 60.000 stuks, waar
bij de kleuren der zegels zijn gewijzigd rasp. in groen, roodbruin, 
rood en oker. Het velletje zal het opschrift dragen V.I.T. Budapest 
1949. (Withfield King en Cie.). 

Op 20 Augustus j.1. verscheen een postzegel in 4-kleurendruk 
ter herdenking van de wettelijke in werking treding van de 
Hongaarse Volksrepubliek. Het zegel geeft een afbeelding van 
het wapen dezer republiek, bestaande uit sikkel en hamer, waar
boven een 5-puntige ster. Het opschrift luidt. „1949 VIII 20 
Magyar Nepkoztarsasag". 

60 fil. wapen. 

Ierland. 
In de gewone serie postzegels zullen op 12 September 2 aan

vullingswaarden verschijnen, n.1.: 
8 pingin, helder rood, lichtend zwaard. 

11 pingin, cerise rood, Keltisch kruis. 

Italië. 
Ter herdenking van de architect Andrea Palladio (1518—1580), 

die vele belangrijke kerken en paleizen in Venetië bouwde, ver
scheen het zegel: 

20 L. violet, portret van Palladio en afbeelding van een zijner 
bouwwerken en de data 1549—1949. 

Ter herdenking van Lorenzo il Magnifico verscheen eveneens een 
postzegel met portret, alsmede de data 1449—1949. 

20 L. ultramarijn, portret van Lorenzo. 
Voorts verscheen een zegel ter gelegenheid van de te Bari te 

houden XlIIe Beurs van de Levant in deze maand. Het opschrift 
luidt: „XIII Fiera del Levante. Bari. Septembre 1949" en het 
zegel geeft een afbeelding van een ouderwets zeilschip, terwijl 
op de achtergrond moderne beursgebouwen zijn te zien. (With-
field King en Co.). 

20 L. rood, zeilschip. 

Liechtenstein. 
Ter herdenking van het feit dat 250 jaar geleden de vorst Hans 

Adam het graafschap Schellenberg kocht, waarmede het Liech
tensteinse gebied met een deel werd vergroot, zal een serie her
denkingspostzegels verschijnen, bestaande uit 3 zegels, ontworpen 
door prof. Josef Seger, terwijl F. Lorber en H. Ranzoni als gra
veurs optraden. De zegels worden gedrukt in de staatsdrukkerij 
te Wenen. 

20 rp. bruin, Weens kunstmuseum, waarin de vorstelijke Liech
tensteinse schilderijengalerij is ondergebracht. 

40 rp. blauw, kerk van Bendern, waar vóór 250 jaar geleden de 
nieuwe vorst door het volk werd gehuldigd. 

150 rp. bruinrood. Vorst Hans Adam (1699—1712). 

Luxemburg. 
Op 6 October a.s. zal ook Luxemburg het 75-jarig bestaan van 

de Ü.P.U. herdenken. Hier zal dit geschieden door de uitgifte 
van een 4-tal postzegels, alle in een zelfde tekening, waarvan we 
hierbij een afbeelding geven. De afdruk van het rolstempel ver
meldt: „Union Postale Universelle". De zegels zijn: 

80 c. afbeelding en tekst in sepia op een ondergrond van helder
en donkergroen. 

2,50 fr. afbeelding en tekst in sepia op een ondergrond van 
wijn- en lichtrood. 

4.00 fr. afbeelding en tekst in sepia op een ondergrond van 
licht- en donkerblauw. 

LUXEMBOURG J 

8.00 fr. afbeelding en tekst in sepia op een ondergrond van 
licht- en donkerbruin. 

Deze zegels zijn vervaardigd naar een ontwerp van Robert 
Weimerskirch en in 3 kleuren heliogravure uitgevoerd bij Cour-
voisier S.A. te Chaux-de-Fonds. Ook in dit geval schijnt de Bene
lux buiten werking te zijn gebleven, immers werden vroeger vele 
postzegels voor dit land bij de firma Enschede & Zn. te Haarlem 
gedrukt. 

Noorwegen. 
In het bekende type zegel klein formaat met afbeelding van een 

staande leeuw verscheen op 13 Juli j.1. het zegel van 30 c. in 
gewijzigde kleur: 

30 c. d.grijs, leeuwentype. 

Oostenrijk. 
In de prachtig gegraveerde serie van be

roemde personen, welke geleidelijk wordt 
voortgezet is weder een mooie aanvulling 
verschenen door de uitgifte op 30 Augustus 
j.1. van een postzegel ter herdenking van 
de grote Oostenrijkse componist Anton 
Bruckner (geboren 4 September 1824 te 
Ansfelden, overleden te Wenen in 1896). 
Vooral zijn Symphonien zijn hier bekend. 
Het zegel werd eerst op 3 September 
frankeergeldig. 

40 g. sapgroen, portret. 

Polen. 
Op 22 Augustus j.1. verschenen hier 3 postzegels ter herdenking 

van het 5-jarig bestaan van de Poolse omroep (P.K.W.N.) 

10 zl. grijs, de doorgaande W-Z.straat te Warschau, gezien van 
de Silesiabrug. (Tekening van W. Borowski, graveur B. Brandt). 

15 zl. roodlila, portret van pres. Bierut. (Tekening van W. Bo-
rowski( graveur M. R. Polak). 

35 zl. grijsblauw, nieuwe entenne van de Warschause Radio-
omroep (tekening van R. Kleczewski, graveur S. Lukaszewski). 

San Marino. 
Hierbij geven we een tweetal afbeeldingen van zegels uit de in 

ons vorige nummer vermelde serie ter herdenking van de vlucht 
van Garibaldi naar dit land in 1849. (zie blz. 170). 
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Tsjecho Slowakije. 
Ter gelegenheid van de 50e (Jubi

leum) Jaarbeurs te Praag, welke van 
11 tot 18 September 1949 aldaar 
wordt gehouden, werden reeds op 24 
Augustus j.l. 2 postzegels uitgegeven. 
De afbeelding dezer zegels is voor 
beide de zelfde en bestaat uit een 
wereldbol waar vóór een lint slin
gert, terwijl op de bol het cijfer 50 
staat. De tekening is van prof. Fran
ticek Tichy en de gravure van Jindra 
Schmidt. De zegels zijn tot 31 Maart 

1950 voor frankering geldig. Een door de Staat uitgegeven eerste 
dagsenveloppe verscheen eveneens. 

1,50 kcs, bruin. 
5,— kcs, blauw. 
De in ons vorige nummer blz. 170 vermelde opdrukken op lucht

postzegels werden met nog enige zegels uitgebreid, zodat de serie
opdrukken thans bestaat uit: 

1 op 1,50 kcs, blauw. 
3 op 5,50 kcs, rood. 
6 op 9 kcs, bruin. 
8 op 10 kcs, groen. 
7,50 op 16 kcs, rood. 
12,50 op 20 kcs, blauw. 
15 op 24 kcs, blauw. 
30 op 50 kcs, blauw. 
Op 11 September j . l . zouden hier 3 postzegels verschijnen ter 

gelegenheid van de Dag van de Mijnwerkers. De waarden zullen 
zijn 1,50, 3,— en 5,— kcs. 

De koerserende portrettenserie zal worden aangevuld met een 
zegel van 2 kcs met portret van J. Fuci'ka. 

Voorts zal hier een postzegel verschijnen met de afbeelding van 
het kasteel Zvolen, naar een fotografie bewerkt door prof. Svengs
bir. 

10 kcs, rood, Svolen. 

Yougo Slavië. 
Hier verschenen op 5 Augustus j.l. 2 postzegels ter herdenking 

van de 5jarige republiek. De zegels zijn op ongekleurd gewoon 
papier gedrukt en van iets groot formaat. 

njGOSlAVIIA 

lnJ«HI».VlO€ilABMM 
i.t^i.vs'.'iin * « ^ v * .4.É 

3 din,* rood, 2 soldaten, waarvan een met vlag en een met 
machinegeweer. 

5 din, blauw, arbeider met hamer en vrouw met garf. 

IJsland. 
In de serie uitgiften ter herdenking van het 75jarig bestaan 

van de U.P.U. blijft IJsland niet achter en wordt aldaar dit feit 
herdacht door de uitgifte in begin October a.s. van 4 postzegels, 
die alle vermelden: 1874 UPU 1949 en het Inschrift dragen Alpjo
dapostambandid. De zegels zijn: 

25 aur, groen, lastvervoer te paard, opl. 600.000 stuks. 
35 aur, rood, gezicht op Reykjavik, id. 
60 aur, blauw, kaart van IJsland, id. 
2 Kr. oranje, landschap, opl. 500.000 stuks.. 

De zegels zijn vervaardigd bij Thomas de la Rue en Co. Ltd te 
Londen. In ons volgend nummer zullen we enkele zegels afbeelden. 

BUITEN EUROPA. 
Algiers. 
De serie portzegels van 1947 werd aangevuld met een nieuwe 

waarde in gelijke tekening als de overige zegels: 
5 fr. ultramarijn. 

Australië. 
Zoals door ons reeds in ons Meinummer werd vermeld werd 

het zegel van 5 sh. in een nieuwe tekening (wapen) uitgegeven. 
In October zal nu ook de 10 sh in die zelfde tekening ver
schijnen. 

Brunei. 
Op 20 September a.s. zullen hier 3 postzegels verschijnen ter 

gelegenheid van de 25e verjaardag van de Sultan. De zegels zijn 
alle met eenzelfde afbeelding, bestaande uit een portret van de 
sultan en een gezicht op de Kampongrivier, zoals op de koerse
rende zegels van 3 c. 

8 c. rood en zwart. 
25 c. oranje en paarsrood. 
50 c. ultramarijn en zwart. 

China. 
Van de in Shanghai en Kanton in gebruik geweest zijnde post

zegels zonder waarde aanduiding, waaromtrent wij in ons vorige 
nummer op blz. 171 melding maakten, geven we hierbij een af
beelding. 
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Stamp Collecting vermeldt de eerste zelfstandige postzegels uit 
communistisch China. 

Voor OostChina: zegels met de afbeelding van een postbode, 
autobus en trein. Slecht gelithografeerd, ongetand. 

13 c. l.paars. 
21 c. scharlakenrood. 
f 1 geelgroen. 

blauwgroen, 
d.karmijn. 
bruin. 

_ Voor NoordChina: bajonetaanval onder leiding van een offi
cier. Evenals de vorige zegels slecht gelithografeerd op rijstpapier, 
ongetand. 

$ 1 grijsblauw, 
geelgroen, 
l.paars. 
bruin. 
I. groen, 
rood. 

Ter herdenking van de overwinning van Wai Hoi verscheen 
een serie postzegels, eveneens slecht gelithografeerd, maar ook 
slecht getand 13. De zegels geven een afbeelding van een soldaat 
en van een landkaart. 

$ 2
$ 3
« 5

2
$ 3
S 5
$ 10
$ 12
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10 c. blauw. 100 c. olijf. 
13 c. l.paars. $ 1- geelgroen. 
18 c. blauw. $ 2- groen. 
21 c. rood. $ 3- rood. 
30 c. grijs. $ 5- bruin. 
50 c. karmijn. 

Een serie Noord-China-herdenkingszegels verscheen met de af
beelding van Mao Tze Tung in militaire kleding (kopstuk). 

Er zijn 4 zegels zonder waarde aanduiding in de kleuren rood, 
roodbruin en l.paars, terwijl die met waarde aanduiding zijn: 

$ 20- blauw. 
$ 80- d.groen. 
$ 120- olijf geel. \ _ 
Stamp Collectors Fortnightly maakt melding van een hier uit

gegeven postzegel ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 
U.P.U. Het zegel geeft de afbeelding van twee duiven, ieder met 
een brief in de bek, die over een wereldbol vliegen. Deze is om
geven door een krans van laurier. In het Chinees vermeldt het 
zegel „75 jaar' en in het Frans „1874 — Union Postale Universelle 
—• 1949". De waarde aanduiding is niet in het zegel opgenomen, 
maar opgedrukt zowel in gewone als in Chinese cijfers. De waarde 
is 1 zilver-dollar. 

$ 1- vermiljoenrood, duiven en wereldbol. 

Ecuador. 
Hier verscheen een postzegel met de afbeelding van het monu

ment dat precies op de equator is geplaatst. 
10 c. grijslila, monument. 

Ethiopië. 
Ter gelegenheid van een nationale tentoonstelling verschenen 

hier enige zegels van de uitgifte 1947 met een opdruk zowel in 
de landstaal als in het Frans. De juiste waarden zijn nog. niet 
bekend. 

Honduras. 
Begin dezer maand zou hier een serie postzegels verschijnen 

ter gelegenheid van het nieuwe 6-jarige presidentschap (1949— 
1955) van Juan Manuel Galvez en van de vice-president Julio 
Lozano. De zegels zijn gedrukt door de American Bank Note C i . 
te New York en zijn de volgende: 

L. 0.01 blauw, Bandera de Honduras, opl. 5 millioen. 
L. 0.02 rood. Dr. Juan Manuel Galvez, id. 
L. 0.05 blauw, P. M. Julio Lozano h., 3 millioen. 
L. 0.09 bruin. Dr. Juan Manuel Galvez, id. 
L. 0.15 bruin, P. M. Julio Lozano h., id. 
L. 0.21 zwart, Galvez, Carlas y Lozano, 5 millioen. 
L. 0.30 olijf, Estadio Nacional, 1 millioen. 
L. 0.40 miauw, Aduana de Toncontin, 1 millioen. 
L. 1.00 bruin, Recinto Solar, Tegucigalpa, 1 millioen. 
L. 2.00 roodpaars, T. Carlas Andino, 1 millioen. 
L. 5.00 l.rood, GiWez y Lozano, 25 duizend. 

Indische klein staten. 
BhopaL 
Het dienstzegel 1K a. violetrood, werd in zwart overdrukt met 

de waarde 2 a., aldus meldt ons Withfield King en Cie. 

Travancore en Cochin. 
Tengevolge van de samensmelting van de staten Travancore en 

Cochin werden de postzegels van Travancore, waar de waarden 
in Cash en Chuckrams is uitgedrukt, overdrukt met de waarden 
in Indische munt n.L: 

2 pies op 6 cash. 
4 pies op 8 cash. 

% anna op 1 cash. 
1 anna op 2 cash. 
2 anna op 4 cash. 

De postzegels van Cochin in de waarden \%, A en 8 annas 
bleven ongewijzigd gehandhaafd, daar deze waarden reeds in In
dische munt zijn. 

IsraëL 
Op 10 Augustus j.1. zou hier een postzegel verschijnen ter her

denking van de 70e verjaardag van de stichting van Petah Tikva, 
de eerste joodse nederzetting in Palestina. De tanding van het 
zegel is 11 en het is uitgevoerd in fotolithografie. 

40 mils, d.groen en bruin, bron te Petah Tikva. 
Ter herdenking van de eerste vlucht van El Al Israël National 

Airlines Ltd, zullen 6 postzegels verschijnen, waarvan de tekening 
is vervaardigd door Wallish, naar oude joodse reliefs en beeld-
houdwerken met afbeeldingen van vogels. 

5 mils, pauwblauw, duivenpaar (van oude olielamp). 
30 mils, grijs, arend (oud beeldhoudwerk Beth Shearim). 
40 mils, groen, ooievaar (antiek mozaïek Beth Alpha). 
50 mils, terracotta, duif (antiek relief). 

100 mils, karmijn, arend (antieke muurschildering Maresha). 
250 mils, diep d.blauw, duif met olijftak (antiek mozaïek 

Gercsa). 

Jamaica. 
Op 15 Augustus j.1. verschenen hier twee postzegels, aldus meldt 

Stamp Collecting in de waarden 3 d en £ 1. 
3 d blauw en groen, (gewijzigde kleur). 
1 & violet en bruin. Portret van koning George VI, een bloeien

de tabaksplant en een kijkje in een tabaksfabriek waar sigaren 
worden vervaardigd. 

Japan. 
De reeds voor de oorlog aangevangen series postzegels voor de 

nationale parken vond na de uitgifte vermeld in ons Februari
nummer, weer een vervolg in de uitgifte van 4 zegels — ook in 
bekende blokuitvoering met verklarende omslag — voor het Fuji 
Hakone Nationaal Park. 

2 Y. bruin, Fuji-berg in de lente. 
8 Y. geelgroen, Fuji-berg vanaf het Kawaguchi-meer in de 

zomer. 
14 Y. karmijn, Fuji-berg vanaf de berg Schichimen in de zomer. 
24 Y. blauw, Fuji-berg vanaf het dorp Shinobe in de winter. 
Ter herdenking van de atoombomaanvallen op de steden Hiro

shima en Nagasaki, werd voor ieder dezer gebeurtenissen een her
denkingspostzegel uitgegeven. 

Op 6 Augustus j.1. verscheen het zegel voor Hiroshima. 
8 Y. olijfbruin, vrouw met roos. 
Op 9 Augustus j.1. verscheen het zegel voor Nagasaki. 
8 Y. groen, 3 duiven. 

Libanon. 
Ook hier verschenen 5 postzegels ter ere van de 75-jarige U.P.U. 

en wel 3 zegels voor de gewone en 2 zegels voor de luchtpost: 
5 p. l.paars, kameelruiter. 
7 p. 50 oranjerood, id. 

12 p. 50 blauw, id. 
en voor de luchtpost: 

25 p. d.blauw, helicopter. 
50 p. groen, id. 

Marokko (Engels). 
De opdruk „Morocco Agencies" zou verschijnen op de Engelse 

postzegels in de waarden yi, 1, I K , 2, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 en 11 d en 1/- , 2/6 en 5 / - voor uitgave op het Engelse post
kantoor te Tetuan op 16 Augustus j.1. 

Marokko (Frans) 
Met verschillende afbeeldingen verscheen hier een serie post

zegels n.1. 
10 c. zwart, deur van de Oudayas te Rabat. 
50 c. bruin, id. 

1 fr. violet, id. 
2 fr. roodlila, fontein te Fez. 
3 fr. zwartblauw, id. 
5 fr. geelgroen, id. 
8 fr. groen, tuin te Meknès. 

10 fr. oranjerood, id. 
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Marokko (Spaans). 
De koerserende serie werd nog met de volgende zegels uitge

breid: 
5 c. d.paarsrood, palmboom en woestijn. 

10. blauwgroen, Arabisch dorp. 
en het Expressezegel. 

25 c. rood, Arabisch ruiter. 
Voor de luchtpost verscheen een serie van 4 zegels: 
25 c. rood, Dakota-vliegtuig op de grond. 
25 c. groen, Boeïng stratosfeerkruiser in vlucht. 

2 p. blauwgroen, Dakota-vliegtuig. 
10 p. d.paarsrood, Boeïng in vlucht. 

Nicaragua. 
Ter gelegenheid van de XXe amateurs-kampioenschappen base

ball verscheen een serie van 13 postzegels voor gewone en van 
13 zegels voor de luchtpost. Wel wat te veel van het goede, al 
zijn het dan ook niet zulke hoge waarden. 

1 c. oranjebruin, soft-ball. 
2 c. ultramarijn, padvinder. 
3 c. geelgroen, poistokhoogspringen. 
4 c. lila, duiken. 
5 c. oranjegeel, wielrennen. 

10 c. groen, stadion. 
15 c. karmijnrood, base-ball. 
25 c. l.blauw, boksen. 
35 c. d.olijfgroen, basket-ball. 
40 c. violet, roeien, 
60 c. d.groen, tafeltennis. 

1 C. oranjerood, voetbal. 
2 C. roodlila, tennis, 

en voor de luchtpost: 
1 c. karmijnrood, tennis. 
2 c. groenzwart, voetbal. 
3 c. oranjerood, tafeltennis. 
4 c. grijs, stadion. 
5 c. groenblauw, roeien. 

15 c. geelgroen, basket-ball. 
25 c. roodlila, boksen. 
30 c. bruin, base-ball. 
40 c. violet, wielrennen. 
75 c. lilarood, duiken. 

1 C. grijsblauw, poistokhoogspringen. 
2 C. olijf, padvinder. 
5 C. geelgroen, soft-ball. 

Tevens verscheen hier een bijslag-zegel ten bate van een nationaal 
stadion-fonds. 

5 c. groenblauw, stadion. 

Pakistan. 
De in ons Juli-nummer aangekondigde postzegels ter herden

king van de dood van Mr. Jinnah, zullen, naar thans wordt me
degedeeld, eerst deze maand verschijnen en wel in de waarden: 

1/4 a. bruin. 
3 a. d.groen. 

10 a. zwart. 
Het opschrift op de eerste twee zegels zal in de Urdutaal zijn 

en op het laatste zegel in het Engels. 

Peru. 
Een tweetal postzegels uit de serie xan 1938 verschenen in een 

enigszins gewijzigde kleur n.1.: 
15 c. (Yv. 359) thans groenblauw i.p.v. ultramarijn. 
20 c. (Yv. 360) thans violet i.p.v. roodlila. 

en voor de luchtpost: 
30 c. (Yv. 53) thans karmijnrood i.p.v. oranje. 
In ons vorige nummer is weggevallen dat het daar vermelde 

zegel ter nagedachtenis van admiraal Grau als volgt is: 
10 c. ultramarijn en groen, monument. 
Tevens verschenen enkele postzegels van de luchtpostserie 1938 

met de opdruk Habilitada, alsmede een nieuwe waarde: 
5 c. op 25 c. (Yv. 52) d.groen. 

10 c. op 25 c. idem. 
15 c. op 70 c. (Yv. 55) grijsblauw. 
30 c. op 80 c. (Yv. 56) olijfbruin. 

Reunion. 
De in ons Februari-nummer vermelde serie opdrukken op zegels 

î an Frankrijk werd nog uitgebreid met de 2 volgende postzegels: 
6 F. CFA op 12 F. ultramarijn (Marianne). 
8 F. CFA op 25 F. blauw (Nancy). 

Syrië. 
Op 6 Augustus j.1. verschenen hier 2 zegels met afbeelding van 

de veldmaarschalk Husui 2aim in uniform tegen een silhouetland
kaart en vermelding van de verkiezingsdatum tot president 25 
Juni 1949. Deze regering duurde echter maar kort, want spoedig 
daarna werd hem het leven ontnomen. 

25 p. blauw en bruin, voor de gewone post. 
50 p. rood en groen, voor de luchtpost. 

Transjordanië. 
De „Hashemite Kingdom of the Jordan" noemt dit rijk zich 

thans op de postzegels welke het op 1 Augustus j.1. deed verschij
nen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de U.P.U. De 
zegels zijn alle met de zelfde afbeelding van een wereldbol, waar
naast een schip, een trein en een vliegtuig. 

4 mils, groen. 
10 mils, rood. 
20 mils, blauw. 
50 mils, olijf. 

Uruguay. 
De luchtpostserie werd aangevuld met de volgende waarden: 
1 P. rood en bruin, Type Yv. 123. 
2 P. bruin. Type Yv. 116. 
3 P. blauw en bruin. Type Yv. 123. 
5 P. groen en bruin. Type Yv. 123. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Het kleine 6 c. luchtpostzegel verscheen op 25 Augustus j.1. in 

tweezijdige horizontale tanding 10. 
6 c. rood, vliegtuig. 
Op 29 Augustus j.1. zou het eerst te Indiapolis verschijnen een 

postzegel ter herdenking van de G.A.R. (Grand Army of the 
Republic) welke garde vrijwel is uitgestorven en haar laatste kam
pement houdt. 

3 c. rood, oude G.A.R. strijder en een jong soldaat. 

Zuid Afrika (Unie van) 
Op 1 October a.s. verschijnen hier 3 postzegels ter herdenking 

van het 75-jarig bestaan van de U.P.U., maar feitelijk moeten we 
van 6 zegels spreken, daar de zegels, zoals hier gebruikelijk, zowel 
met Afrikaans- als met Engels opschrift verschijnen. 

De zegels doen sterk denken aan vroeger uitgiften van Uruguay 
en geven een afbeelding van Mercurius op een voetstuk in de 
vorm van een aardbol. 

Yi d. groen. 
1)4 d. rood. 
3 d. blauw. 

Voor gebruik in Zuid-West Afrika zullen deze zegels overdrukt 
worden met de letters SWA en eveneens op genoemde datum 
verkrijgbaar zijn. 
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ip>©sïïsïï(y)i^i!^ii»] 
NEDERLAND. 

Spoorwegbriefkaarten. 
Drie nieuwe briefkaarten verschenen (Hartz-type): 
6 cent grijs. Model 238. Drukmerk 5 15.000-3-'49. 
5 cent groen. Model 238e. Drukmerk 5 10.000-3-'49. 
5 cent groen. Model 238f. Drukmerk 5 12.000-3-'49. 

BUITENLAND. 
Het aantal poststukken, dat de laatste tijd verschijnt, is zo 

groot, dat de beperkte ruimte niet toestaat, alles te vermelden; 
zodat ik mij tot enkele grepen uit de toevloed van kaarten, post-
bladen enz. zal moeten bepalen. Wanneer er nog eens een kom
kommertijd op ons gebied aanbreekt, hoop ik de schade te kunnen 
inhalen. 

België. 
Kaarten. 
Er is nog geen nieuwe kaart met betaald antwoord voor het 

buitenland verschenen, de 1 fr. 75 + 1 f. 75 rood op blauwachtig 
karton, leeuw op wapenmantel wordt met bijplakking van 75 
+ 75 centimes verkocht. 

C - i l " , l O S T A i r 

6 ) ' 

fatfcj ü !%ä«V Pütai 

Bt^uid kd P/ftfi-iKi'Sewn 

Afgebeelde reclamekaart voor het Postmuseum bestaat eveneens 
met de Vlaamse tekst boven, dan staat natuurlijk ook het Post
kaart boven en de naam enz. eerst. 

Of er ook nog publibels op deze 65 + 25 centimes kaart be
staan ? Kan één der lezers ons helpen ? 
De publibels verschijnen afwisselend op groot formaat Vlaams-
Franse en Frans-Vlaamse kaarten. Wanneer ik in den vervolge 
schrijf: Franse tekst impliceert dat tevens Frans-Vlaamse kaart. 

821. Shampodor — Shamposan, Tête-noire, (dus Frans). 
822. Shampodor — Shamposan, Zwartkop (Vlaams). 
826. Wollen, 4 points (Vlaams). 
831. Le raisin beige est délicieux et réconfortant. 

834. Visitez — Bezoekt Huizingen (op Vlaams/Franse kaart). Zie 
afbeelding. 

864. Renno, le roi des Matelas (Frans). 
868. Assurances générales (Frans). 
875. La petite poupée (Frans). 
De nieuwe buitenlandse kaart van 2 p 50 in het type landbouw, 

roodlila op groengrijs karton verscheen in beide formaten in beide 
typen Frans-Vlaams en Vlaams-Frans, bovendien in verschillende 
nuanceringen van karton en ten overvloede met reclames. Zodat 
deze kaart alleen in al zijn variaties een veizaraelgebied op zich
zelf vertegenwoordigt. 

Ik kreeg tot dusverre onder ogen: 
De kleinformaat kaart met Frans-Vlaamse tekst op grauwgroen 

karton zonder reclame. 
De groot formaat kaarten op helderder gekleurd karton, alle 

met publibels: 
Publibel int. 01, reclame voor de lijn Ostende—Dover, op 

Frans-Vlaamse en op Vlaams-Franse kaart. 
publibel int. 02, dezelfde tekening en tekst als int. 01, eveneens 

op beide kaarten. 
Publibel 03, reclame voor de stad Luik in het Frans en Engels, 

op Frans-Vlaamse kaart. 
Publibel 04, dezelfde als 03, doch op de Vlaams-Franse tekst. 
Publibel 05, visitez la Belgique, visit Belgium, bezoekt België 

op Frans/Vlaamse kaart. 
Publibel 06, zelfde tekst op Vlaams-Franse kaart. 
Zoals de lezers zullen bemerken, zijn op het bovenstaande nog 

vele aanvullingen nodig; aangezien waarschijnlijk velen uwer deze 
zomer in België geweest zijn, hoop ik dat wij gezamenlijk tot een 
volledige lijst zullen komen. 

Duitsland. 
Dank zij de vriendelijkheid van Dr. von Bahrfeldt kan ik mijn 

voorlopige mededeling in het Augustus-nummer uitbreiden en 
aanvullen. 

Ai, 

O ̂  

( 

Postkartc 

In totaal moet ik nu 14 kaarten melden, en wel: 
De beide afgebeelde kaarten van westelijk Berlijn uit de gebou-
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\7iIäIiG^D©DI^©SI^DIi(y)WS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. Secretaris: J. C. Norenburg, 
Bergselaan 101a, Rotterdam-N. 
Kort Verslag van de Bestuursvergadering gehouden op Vrijdag" 

26 Augustus 1949 in hotel Krasnapolsky te Amsterdam. 
Op de heer v. d. Westeringh na, die bericht van verhindering 

had gezonden, is het gehele bestuur aanwezig. De voorzitter, de 
heer P. S. van ' t Haaff, opent te omstreeks 9.15 uur de vergadering. 

De heer Poulie vraagt of het in de bedoeling ligt in het ver
volg de notulen niet meer aan de bestuursleden toe te zenden, 
of dat dit alleen slaat op de besprekingen inzake de Waller-
medaille. 

De voorzitter geeft te kennen dat de notulen zeer zeker zullen 
worden rondgezonden, maar dat de notulen betreffende de "Waller-
medaille afzonderlijk zullen worden opgemaakt. De notulen van 
de vergadering van 24 Juli j.1. worden goedgekeurd. 

Door de secretaris wordt een afschrift verstrekt aan alle be
stuursleden van een schrijven (no. 21) van de F.I.P. zodat dit 
later gemakkelijker behandeld kan worden. 

Daarna komt een schrijven in behandeling dat de secretaris 
had ontvangen van de heer Korteweg in verband met diens voor
genomen philatelistische publicaties. De heer Kielman zegt te 
hebben vernomen, dat de boekhandel deze boeken niet zal mogen 
verkopen aangezien de uitgever niet zou zijn erkend en niet aan
gesloten zou zijn bij de Nederl. Ver. van Boekhandelaren. Besloten 
wordt eerst de besprekingen met de heer Bunge af te wachten en 
dan een nadere gedragslijn vast te stellen. 

Een verzoek van de Nederl. Ver. „De Vliegende Hollander" 
om vergunning tot het houden van een Benelux-luchtposttentoon-
stelling wordt aangehouden, omdat eerst de heer Dellenbag nadere 
inlichtingen zullen worden gevraagd. Of al van een werkelijke 
fusie tussen deze vereniging en de B.Z.P.C. sprake is, is nog niet 
kunnen blijken. 

Het voorstel van het Bondsbestuur om toe te treden als mede
eigenaar van het Maandblad zal, ondanks het advies van de Bonds
raad, ongewijzigd gehandhaafd blijven. 

Vervolgens hebben besprekingen plaats in verband met de toe
kenning van de 'Waller-medaille. 

Op verzoek van de secretaris wordt het jaarverslag op blz. 5 
6e regel van onder aangevuld met een mededeling omtrent de te 
Breda toegekende herinneringsmedailles en de door de Bond in 
het afgelopen jaar ter beschikking gestelde Tentoonstellingsme
dailles. 

Bij de rondvraag vraagt de heer Kirchner of er toestemming is 
verleend voor de straks te openen nationale tentoonstelling. Het 
blijkt (Jat eerst enkele dagen geleden door middel van de tentoon
stellingscatalogus de vereiste mededelingen zijn gedaan, waarna 
door het dagelijks bestuur de vergunning is verleend. 

Nog wordt besloten, dat het jaarverslag omtrent 'de deelname 
aan de F.I.P. voortaan met het jaarverslag zal worden gepubli
ceerd. 

Enkele nieuwe ruilvoorwaarden door de Nederlandsche Bank 
aan de Bond verleend zullen op de algemene vergadering bekend 
worden gemaakt. 

De heer v. d. Ven doet mededeling omtrent de door hem ont
vangen bibliotheek van de Nederlandsche Vereeniging en vraagt 
over ƒ 500 kasgeld te mogen beschikken, teneinde de nodige uit
gaven in verband daarmede te bekostigen. 

De heer Kirchner doet nog een mededeling omtrent de be
schikbaarstelling van de nieuwe hoge waarden van Nederland. 
Dit zal met de P.T.T. worden besproken. 

De bondssecretaris, 
J. C. NORENBURG. 

Jaarverslag van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars. 

1948—1949. 
Zoals reeds in het vorige jaarverslag werd vermeld, trad onge

veer gelijktijdig met het nieuwe verslagjaar een nieuw decennium 
voor de bond in, aan het einde waarvan het dan zijn 50-jarig 

bestaan zal kunnen vieren. Immers juist enkele dagen voor dit 
verslagjaar, n.1. op 26 Juni 1948, was het 40 jaar geleden, dat de 
bond werd opgericht. Dat dit feit niet onopgemerkt voorbij zou 
gaan, was natuurlijk wel te verwachten. Samenvallende met het 
55-jarig bestaan van de Postzegelvereeniging „Breda" te Breda, 
was een en ander dan ook aanleiding in deze stad een feestelijke 
herdenking van deze gebeurtenissen te houden, waarbij genoemde 
vereniging „Breda" de regeling op zich nam. De „Brebopost"-
tentoonstelling, welke hieraan werd verbonden, en een zogenaam
de keuze-tentoonstelling was, verhoogde zeker het aanzien van deze 
feestdagen. Het lijkt mij onnodig in dit verslag hierop verder in 
te gaan, waar een en ander reeds zeer uitvoerig in het Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie werd vermeld. Gememoreerd 
moge alleen worden, dat deze jubileumherdenking van de bond 
tevens een afscheid was van zijn voorzitter, de heer J. C. Cramerus, 
die vermeende zijn taak aan jongere krachten te moeten over
geven. Aangenomen mag wel worden, dat deze bondsdagen een 
waardig afscheid voor de heer Cramerus als voorzitter zijn ge
worden. 

De algemene vergadering welke op 10 en 11 September 1948 
te Breda werd gehouden, bracht behalve het voorzitterschap ook 
nog enige andere bestuursveranderingen mede. Dit was het gevolg 
daarvan, dat de secretaris, de heer P. S. van 't Haaff tot voor
zitter, en ondergetekende in de plaats van de heer van ' t Haaff 
tot secretaris van de bond werden benoemd. De commissaris de 
heer D. O. Kirchner aanvaardde de functie van 2e secretaris, 
welke plaats door ondergetekende was verlaten, terwijl in de vaca
ture van commissaris werd voorzien door de verkiezing van de 
heer K. F. Kielman. 

Het bestuur bestond daarna uit de volgende personen: 
P. S. van t Haaff, Oostduinlaan 189, 's-Gravenhage, voorzitter. 
J. Poulie, de Lairessestraat 46hs, Amsterdam-Z., vice-voorzitter. 
J. C. Norenburg, Bergselaan 101a, Rotterdam-N., secretaris.^ 
D. O. Kirchner, Rietzangerlaan 5, 's-Gravenhage, 2e secretaris. 
J. G. J. Polling, Waaiersluis D 42, Haastrecht, penningmeester. 
K. F. Kielman, Kromme Elleboog 14, Haren (Gr.); commissaris. 
Mr, C. M. Loef, Voorkade 39, Boskoop, commissaris. 
J. van de Ven, Wilhelminasingel 64, Maastricht-Wijk, commiss. 
H. G. V. d. Westeringh, Willem de Zwijgerplantsoen 1, Tuin

dorp-Utrecht, commissaris. 
Het spreekt vanzelf, dat de voorbereiding van deze vergadering 

en de daaraan verbonden festiviteiten ook voor het bondsbestuur 
velerlei werkzaamheden medebracht. Zij die op deze dagen te 
Breda aanwezig zijn geweest, kunnen zelf oordelen in hoeverre dit 
alles is geslaagd, de overigen verwijzen wij naar het hierbovenbe-
doelde Maandblad-verslag. 

Hel bondsleven begint gelukkig, waarschijnlijk mede door de 
grotere getalsterkte van het bestuur, meer en meer belangstelling 
bij de postzegelverenigingen te krijgen en kwamen verschillende 
informaties van philatelistische verenigingen bij het bondsbestuur 
in omtrent eventuele mogelijke aansluiting bij de bond. Daar deze 
verenigingen meestal nog niet voldeden aan de door de bond in 
zijn statuten gestelde eisen (Koninklijke goedkeuring en aantal 
leden) konden zij nog niet als lid worden toegelaten of zijn de 
besprekingen daaromtrent nog lopende. Gedurende dit verslagjaar 
traden 4 verenigingen tot de bond toe met tezamen ongeveer 
300 leden. Het zijn: 

Postzegelvereniging „Heerlen". 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Postzegelvereeniging „Bergen op Zoom". 
Postzegelvereeniging „Roermond". 
Daar tegenover staat, dat 2 verenigingen vermeenden voor het 

lidmaatschap van de bond te moeten bedanken, n.1. de Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars Z.Z.Z. te Zaandam en de Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars „Delft". Op het dezerzijds gedaan 
verzoek om opgave van redenen, welke daartoe hadden geleid, 
werd van laatstgenoemde vereniging geen bevredigend antwoord 
verkregen. 

Tengevolge van deze wijziging in het lidmaatschap, telde de 
bond aan het einde van dit verslagjaar (1 Juli 1949) 38 als lid 
aangesloten verenigingen, met een totaal aantal leden van onge
veer 14.500. 

Gezien de vele werkzaamheden werden in het verslagjaar 7 
bestuursvergaderingen gehouden, welke alle vrijwel een gehele dag 
in beslag namen. Op deze vergaderingen werden behalve de gewone 
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werkzaamheden 112 ingekomen stukken van allerlei aard behan
deld. Het aantal van het secretariaat uitgaande brieven bedroeg 
152. Ook dit jaar werden door verschillende bestuursleden bespre
kingen met diverse instanties gevoerd en werd de bond bij enige 
officiële gelegenheden door een of meer bestuursleden vertegen
woordigd. 

Door verdeling der werkzaamheden werd getracht de belangen 
van de bond zo goed mogelijk te behartigen. Meer in het bijzonder 
belastte de heer Polling zich ook dit jaar met het ruilverkeer met 
het buitenland en wist hij bovendien een ruil tot stand te brengen 
tussen de bond en de Nederlandsch-Indische vereniging, waarbij 
hoge waarden van Nederland werden geruild tegen hoge waarden 
Nederl.-Indië, welke laatste zegels daarop ponds-pondsgewijze ter 
beschikking konden worden gesteld van de bij de bond aange
sloten verenigingen. Verdere pogingen in deze richting bleven tot 
op heden nog zonder succes. Ook de mogelijkheid voor ruil van 
postzegels met militairen in Ned.-Indië, via de N.I.W.I.N. werd 
geopend en na diverse besprekingen een regeling daarvoor vast
gesteld. De heer Mr. Loef bleef zich met het bondsinformatiebureau 
belasten. Veel en nuttig werk werd door dit bureau verricht, niet 
alleen ter bescherming door waarschuwing tegen personen welke 
niet in de philatelic thuis behoren, maar ook door het onder
zoeken van klachten en het slechten van geschillen tussen kopers 
en verkopers, waarbij ook door handelaren van deze diensten werd 
gebruik gemaakt. De bondskeuringsdienst verloor zijn leider, de 
heer P. J. van Harderwijk door de dood. Met hem ging een trouw 
en ijverig bondslid verloren, die zijn kennis en arbeid vele jaren 
ter beschikking van de bond heeft gesteld en wiens heengaan dan 
ook met diep leedwezen werd vernomen. De heer Wittkämper, 
die met de leiding van de afdeling B dezer dienst was belast, 
verzocht hiervan ontheven te worden. De heer Poulie werd toen 
bereid gevonden de leiding van deze dienst op zich te nemen. 
Onder zijn leiding werden de buitenlandse connecties met diverse 
keurmeesters opgenomen en werd via de Nederlandsche Bank de 
mogelijkheid geopend om zegels ook elders te doen keuren. Voorts 
werd een aanvang gemaakt met de her-oprichting van een bonds
bibliotheek, met de leiding waarvan de heer v. d. Ven zich be
lastte en die thans als bibliothecaris optreedt. Zeker mag hier 
extra melding worden gemaakt van het belangrijke geschenk van 
de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, welke 
vereniging haar gehele en fraaie bibliotheek, zij het ook onder 
enige zeer goed aanvaardbare voorwaarden, aan de bond ten 
geschenke aanbood, welk aanbod dankbaar is aanvaard. 

Het ligt niet op de weg van ondergetekende over al deze werk
zaamheden hier uitvoerig verslag uit te brengen, aangezien deze 
werkzaamheden voldoende blijken uit de hierna volgende ver
slagen, welke zijn samengeseld door de leiders dier afdelingen. 

Niet alleen de bond verloor door het overlijden van de heer 
van Harderwijk een zijner beste medewerkers, ook aan enkele 
verenigingen ontvielen door de dood leden, welke wel zeer werden 
betreurd. Wij denken hierbij aan het verlies dat werd geleden 
door de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Zuid-Limburg", 
die haar secretaris de heer J. Hermans en de L-.idsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, die haar voorzitter, de heer R. Ensingh 
door de dood verloor. Zij allen zullen zeer zeker in dankbare 
herinnering blijven in de boezem van de bond. 

Ook de Bondsraad heeft dit verslagjaar meer aan zijn doel 
beantwoord en begint deze instelling gelukkig een functie te 
vervullen, welke veel tijdrovende besprekingen op de algemene 
vergadering kan voorkomen. Het was in dit verslagjaar vooral 
de z.g. Maandblad-questie welke het grootste deel van zijn werk
zaamheden vormde. Het Jaarverslag van de secretaris van deze 
raad wordt eveneens aan dit verslag toegevoegd. Enkele bestuurs
leden woonden de vergaderingen bij. 

Nu wij toch de Maandblad-questie aantipten, willen wij niet 
nalaten in het bijzonder de werkzaamheden te memoreren, welke 
de rechtskundig adviseur van de bond, de heer Mr. W. S. Wolff 
de Beer in deze voor de bond heeft verricht. Zijn adviezen woiden 
door het bondsbestuur op hoge prijs gesteld. Bij het afsluiten van 
dit verslag is het nog niet bekend hoe de afloop van de onderhan
delingen met de eigenaressen van het Maandblad zullen zijn, daar 
een en ander nog in een vergadering van de bondsraad zal moeten 
worden besproken en daarna ook in het bondsbestuur nadere over
weging nodig zal zijn. Dat het noodzakelijk is, dat deze questie tot 
een goed einde wordt gebracht, zal ieder rechtgeaard bondslid 

beamen, gezien ook de misverstanden welke omtrent de verhouding 
Bond en Maandblad elders bleken te bestaan. 

Zowel de betrekkingen met de bij de bond aangesloten vereni
gingen als die met de buitenlandse bonden en de F.I.P. kunnen 
zeer goed en prettig worden genoemd. Wel zou ondergetekende 
gaarne zien, dat aan verzoeken van bondswege om opgaven van 
bepaalde gegevens, beter werd voldaan. Aan een verzoek om inzen
ding van Statuten en Huishoudelijk Reglement en opgave van het 
aantal leden der vereniging werd slechts door een klein aantal 
verenigingen voldaan. Laten de verenigingssecretarissen ook in dit 
opzicht blijken met de bond mede te leven. De betrekkingen met 
het buitenland werden niet alleen langs de weg van de F.I.P. ver-
Sterkt, maar door de aanwezigheid van vele buitenlandse vertegen
woordigers op de bondsdagen te Breda, werd de band met de 
Beneluxlanden, de Franse bond en de F.I.P. wel extra aangehaald. 
Duidelijk is daarbij gebleken, dat op internationaal-philatelistisch 
gebied wel degelijk rekening met onze bond wordt gehouden. 

Op de in Augustus 1948 te Bazel gehouden vergadering van de 
F.I.P. trad de heer Cramerus nog als vertegenwoordiger van onze 
bond op, in Juni 1949 te Parijs was dat de heer J. Poulie. 

De Waller-medaille werd op de algemene vergadering te Breda 
toegekend aan de heren P. S. van ' t Haaff, J. G. J. Polling en 
aan de buitenlanders H. Kastler en E. Friederich, zulks voor hun 
verdiensten voor de philatelie en wat de twee eerstgenoemden 
betreft, ook voor hun verdiensten voor de bond. 

Dit jaar prachtig op tijd, n.l. op de bestuursvergadering van 25 
Juni j .l . , dus juist één dag voor de verjaardag van de bond, werd 
de medaille door het bestuur toegekend aan de heer C. M. Donck, 
de afgetreden secretaris van de Nederlandsche Vereniging en thans 
nog voorzitter van de tentoonstellingscommissie voor de te Am
sterdam te houden postzegeltentoonstelling. De heer Donck, die 
door toevallige omstandigheden juist in de nabijheid was, kon 
reeds aanstonds met deze onderscheiding in kennis worden gesteld. 

De Costerus-medaille werd door het betreffende kapittel op 11 
September 1948 toegekend aan de heren R. Boekema en N . F. 
Hedeman. 

Bovendien werd op de bondsdagen te Breda aan enkele heren 
een herinneringsmedaille uitgereikt, bestaande uit een afslag van 
de oude Bondsmedaille. Het waren de heren Mr. E. Bonn, L. Ber-
thelot, J. F. Heischbourg en Ch. Boks die ditmaal hiervoor in 
aanmerking kwamen. 

Ook de Bonds-tentoonstellingsmedaille werd gedurende dit ver
slagjaar aan enkele verenigingen ter beschikking gesteld als prijs 
voor de door haar gehouden tentoonstelling, en wel aan de vereni
gen „Breda", „Heerlen" en „Roermond". 

Door verschillende verenigingen werd bij het bondsbestuur aan
gedrongen op een betere regeling betreffende de verkrijgbaarstelling 
van zegels en bijzondere zegels van onze Overzeese Gebiedsdelen. 
F eze aangelegenheid werd met de heer Directeur-Generaal der 
P.T.T. besproken, maar ook deze staat machteloos tegenover het 
grote vraagstuk van de daarvoor benodigde deviezen. 

Nu wij toch het woord „deviezen" noemden, willen we tevens 
constateren, dat de economische toestand, zowel hier als elders, 
ook in de philatelie nog steeds hevig zijn invloed doet gelden, zodat 
de beperkende maatregelen, welke zowel hier te lande als elders 
ten opzichte van de in- en uitvoer van postzegels zijn gesteld, 
vooreerst nog wel zullen gehandhaafd blijven, zeker tot groot o i -
gerief van de bone-fide verzamelaar. Hoezeer het bondsbestuur de 
medewerking van de verschillende daarbij betrokken instanties ook 
waardeert, toch blijft het bestuur van mening, dat bij een grotere 
vrijheid van handelen, in handen gelegd van het bondsbestuur, de 
philatelie hier te lande zeker zou zijn gebaat, terwijl de financiële 
belangen van het Rijk daardoor niet zouden worden geschaad. Het 
bestuur hoopt dan ook dat het hem gelukken moge deze autori
teiten nog eens daarvan te kunnen overtuigen. 

Toch prijst het bestuur zich gelukkig, dat het er in is geslaagd 
om ten behoeve van hen die op enkele buitenlandse tentoonstel
lingen inzendingen wilden doen, deviezen beschikbaar te krijgen 
ter voldoerjlng van de kosten van inzending. 

De belangstelling voor de Bonds-wisselbeker blijkt gelukkig 
vaste voet te hebben gekregen, en steeg het aantal deelnemers aan 
de wedstrijd tijdens de Philatelistendag te Breda zelfs tot 4. Voor
uitlopende op de dingen die komen zullen, kunnen we thans reeds 
verklaren, dat ook dit jaar dit zelfde aantal deelnemers wel zal 
worden bereikt. De winnaar van de beker, de heer H. G. Ontrop, 
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INKOMSTEN : 
Contributie *) 
Keuringsdienst 
Verkoop 
Interest Grootboek 

„ Nutsspaarbank 
„ Rijkspostspaarbank 

Verkoop klapper 
Toevallige baten 
Schuldaflossing 

JAARVERSLAG VAN DEN PENNINGMEESTER 
1 Juli 1948— 

ƒ 5084,35 
„ 141,85 
„ 41,30 
„ 441,— 
„ 144,62 
„ 108,— 
„ 51,37 
„ 265,10 
„ 1 0 , -

30 Juni 1949 
UITGAVEN : 

Bondsraad . . . . . . . . . . ƒ 691,36 
Bestuursvergaderingen . . . . • • . 
Bondsvergaderingen . . . . . . . . , 
Contributie F.I.P. . . . . . . . . , 
Postmuseum . . . . . . . . , 
Representatie . . . . . . . . , 
Tentoonstelling „Breda" . . . . . . , 
Medailles . . . . . , . . . . > 
Onderscheidingen . . . . . . • • > 
Drukwerk**) 
Administratie 
Diversen ***) . . . . . . • • . 
Saldo 

, 703,02 
, 1391,85 
, 76,60 
, 100,— 
, 493,86 
, 1000,— 
, 311,08 
, 183,68 
, 386,49 
, 354,81 
, 472,68 
, 122,16 

ƒ 6287,59 
*) Nog te ontvangen contributie van Suriname, 10 leden ƒ 14,—. 

**) ƒ47,50 ten dienste van het ruilverkeer. 
***) ƒ 6 5 , - idem. 

BALANS 
Kas . . ƒ 94,96 
Giro 
Rijkspostspaarbank 
Nutsspaarbank 
Grootboek 
Postzegels 
Debiteuren 
Interest te vorderen. . 

, 7473,97 
, 2747,25 
, 6729,65 
, 14700,— 

1 -
, 1040,— 
, 284,31 

Kapitaal 
Reserve 

ƒ 33071,14 
KAPITAALREKENING 

Saldo 1 Juli 1949 ƒ 26159,54 

ƒ 26159,54 

Saldo 1 Juli 1948 . . 
Saldo 1948—1949 
Interest te vorderen. . 
Overboeking Postkoetsfonds 

Saldo 1 Juli 1949 . . 

Afschrijving 
Kapitaal 

INKOMSTEN 
Contributie 
Keuringsdienst 
Verkoop 
Interest Grootboek 

„ Nutsspaarbank 
„ Rijkspostspaarbank 

Toevallige baten 

RESERVEFONDS 
ƒ 6911,60 I Saldo 1 Juli 1948 

POSTKOETSFONDS 
ƒ 1282,75 
„ 18844,21 

Saldo 1 Juli 1948 

ƒ 20126,96 

BEGROTING 1 JULI 1949—30 JUNI 1950 

ƒ 6287,59 

ƒ 26159,54 
„ 6911,60 

ƒ 33071,14 

ƒ 6908,86 
„ 122,16 
„ 284,31 
„ 18844,21 

ƒ 26159,54 

ƒ 6911,60 

ƒ 20126,96 

ƒ 20126,96 

. . . ƒ 

ƒ 

5075,— 
100,— 

3 0 , -
441,— 
150,— 

5 4 , -
7 5 , -

5925,— 

Bondsraad 
UITG 

Bestuursvergaderingen 
Bondsvergadering 
Contributie F.I.P. 
Postmuseum 
Representatie 
Onderscheidingen 
Drukwerk 
Bibliotheek 
Administratie 
Diversen 
Onvoorzien 
Reserve 

AVEN : 

J G. J. POLLING 

ƒ 700,— 
„ 700,— 
„ 1 1 0 0 , -
„ 76,60 
„ 100,— 
„ 500,— 
„ 7 5 , -
„ 400,— 
„ 500,— 
„ 350,— 
„ 500,— 
„ 423,40 
„ 500,— 

ƒ 5 9 2 5 , -

, Penningmeester. 

zal dan ook geen gemakkelijke taak hebben om ook gedurende het 
volgende bondsjaar houder van de beker te blijven. 

Gezien de belangrijkheid van het werk in philatelistisch opzicht. 

werd aan de Nederl. Vereniging van Aero-philatelisten „De vlie
gende Hollander" een renteloos voorschot verstrekt in verband 
met de door haar uitgegeven Luchtpost-catalogus. 
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Nu wij op deze wijze tevens bij het financiële gedeelte van ons 
verslag zijn aangeland, wil ik volstaan met te verwijzen naar het 
hiervoor opgenomen verslag van de penningmeester, hetwelk 
door hem in cijfers wordt uitgesproken. Opgemerkt moge hierbij 
worden, dat een en ander thans in overleg met een accountant is 
samengesteld, terwijl door opheffing van het z.g. Postkoestfonds 
en onderbrenging daarvan onder de gewone bezittingen een ver
eenvoudiging van het financieel overzicht is verkregen. 

Hoewel de financiële toestand van de Bond niet ongezond is, 
zijn de uitgaven van dien aard, dat voorzichtigheid zeker ge
wenst is, temeer waar binnen enkele jaren (1952) het 100-jarig 
bestaan van de Nederlandse postzegels zal dienen te worden 
herdacht, hetgeen vermoedelijk met een internationale tentoon
stelling gepaard zal gaan, terwijl nog andere plannen in voorbe
reiding zijn, welke zeker ook geldelijke offers zullen vragen. 
Voorstellen daartoe zullen U zeker wel te zijner tijd worden 
voorgelegd. 

Moge ook in het nieuwe verenigingsjaar de Bond in sterkte toe
nemen, gesteund door de eendrachtige wil van alle aangesloten 
verenigingen om de Bond te doen zijn en blijven de drager van de 
philatelistische belangen van alle postzegelverzamelaars in ons 
land, en moge het bestuur daarbij de steun van de verenigingen 
ondervinden, welke het daartoe ten zeerste nodig heeft. 

De Secretaris, 
J. C. NORENBURG. 

Verslag over het Ruilverkeer. 
Evenals het vorige jaar bied ik U hierbij een kort verslag over 

het ruilverkeer met het buitenland. 
Veel is er in dit ruilverkeer gelukkig verbeterd, maar dit neemt 

niet weg, dat de ontevredenheid van de verzamelaars er niet door 
is verdwenen. Als verbeteringen mogen zeker worden beschouwd 
het feit, dat er nu gemengd geruild mag worden, d.w.z. ongebruikt 
en gebruikt door elkaar, en het feit dat het aantal te ruilen zegels 
thans onbeperkt is, met dien verstande echter, dat het bedrag dezer 
zegels ƒ100,— per maand en ƒ500,— per jaar niet mag over
schrijden. Niettemin blijft het ruilen vrij kostbaar en wel door de 
vrij hoge belasting (6 "/o) en ƒ 0,39 voor vrijmaking. Een poging 
om dit te laten vervallen of te reduceren mocht echter niet 
gelukken. 

Een grote last bezorgt vaak de fiscale recherche. Deze instantie 
ontziet zich niet om zendingen, voorzien van een vergunningslijst, 
in beslag te nemen. Zij beroept zich daarbij op het feit, dat deze 
instantie niet bekend is met de ruilvoorschriften. 

Hieruit blijkt, dat de Nederlandsche Bank aan deze instantie 
dus geen mededeling van de getroffen regeling heeft gedaan. Ge
tracht zal worden deze questie in het reine te brengen. Een feit 
is het echter, dat indien de fiscale recherche een zending in han
den heeft, het voor ondergetekende vrijwel onmogelijk is, deze 
zending alsnog vrij te maken. 

Een woord van warme dank komt zeer zeker toe aan de douane 
zowel te Amsterdam als te 's-Gravenhage voor de hartelijke en 
pettige wijze van samenwerken welke hier wordt betracht. 

Ook de verhouding tot de Nederlandsche Bank wordt gaande
weg beter en zelfs min of meer vriendschappelijk. Steeds wordt 
daar een welwillend gehoor gevonden. Natuurlijk wordt niet altijd 
overeenstemming bereikt, maar iets bereiken gebeurt allicht. 

Er zijn via het bondsruilverkeer dit verslagjaar 342 zendingen 
behandeld, met een totale waarde van ƒ 2.260,93, hetgeen een 
gemiddelde van ƒ 6,61 per zending betekent. 

Niettegenstaande de gehele ruilregeling in het Nederlands 
Maandblad voor Philatelie werd opgenomen, moest ondergeteken
de toch nog zeer veel brieven schrijven, omdat nog door velen 
inlichtingen hieromtrent worden verzocht. Dit brengt uiteraard 
veel werk mede. Vele brieven worden ontvangen met minder 
fraaie bemerkingen op de regelende instanties. Dan bekruipt on
dergetekende wel eens de lust zulk een schrijver eens flink onder 
handen te nemen. Toch bevat deze correspondentie ook wel eens 
iets vermakelijks. Zo werd vanuit Tsjecho Slowakije een brief 
ontvangen waarin verzocht werd voor de gezonden postzegels een 
paar „nylons" te sturen. Ook daar schijnt het dus nog geen boter 
tot de boom te zijn. 

Gelukkig ondervond ondergetekende veel dankbaarheid voor 
zijn werkzaamheden in deze, maar toch is soms de kleinzieligheid 

van sommige verzamelaars zo groot, dat dit moeilijk is te ver
dragen. 

De leider van her ruilverkeer, 
J. G. J. POLLING. 

Verslag van het Bondsinformatiebureau. 
Schokkende gebeurtenissen hebben de gang van zaken bij het 

Bondsinformatiebureau gedurende het afgelopen bondsjaar niet 
verstoord. 

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat er geen werk is geweest. 
Integendeel, ook nu Weer is de tussenkomst van dit bureau vele 
malen ingeroepen en niet alleen werden talrijke inlichtingen van 
allerlei aard verstrekt, doch ook was het noodzakelijk, dat in vele 
gevallen door het Bureau werd ingegrepen om misstanden op te 
heffen of daadwerkelijke steun te verlenen aan hen, die met finan
ciële nadelen werden bedreigd. Daardoor is wederom het bestaans
recht van het Bureau bewezen. 

Toch zou het nuttig effect van het Bureau belangrijk groter 
zijn, indien alle philatelisten van het bestaansrecht van het Bureau 
doordrongen waren. Immers zullen de resultaten toenemen, naar
mate over meerdere en betere gegevens wordt beschikt. Deze ge
gevens moeten door de philatelisten aan het Bureau worden 
verstrekt. 

Reeds in het vorige jaarverslag werd gewezen op een bepaling 
in artikel 8 van het Reglement, waarin wordt gezegd, dat de 
verenigingen de verplichting op zich nemen om de beheerder van 
het Bondsinformatiebureau op te geven, welke leden van de leden
lijst worden afgevoerd, onder opgave van de daartoe gestrekt 
hebbende redenen. 

De herinnering aan dit voorschrift heeft niet het minste succes 
gehad. Tal van verenigingssecretarissen trekken zich daarvan niets 
aan. Zeker, er zijn meerdere secretarissen, die nauwgezet deze 
gegevens aan het Bureau doorgeven, doch het overgrote gedeelte 
van de secretarissen doet het eenvoudig niet. "Wanneer nu geen 
compleet archief te verkrijgen is, moet dit worden geweten aan 
hen, die zich niet houden aan datgene, wat imperatief voorge
schreven is. 

Nogmaals moet dus met nadruk worden gezegd, dat artikel 8 
van het Reglement van het Bondsinformatiebureau geschreven is 
om in acht te worden genomen. 

Het Bureau, dat gewend is allerlei klachten te behandelen, ziet 
zich dus verplicht thans zelf een klacht in te dienen. Moge deze 
klacht ook uit de wereld worden geholpen, want dan zal het dit 
gevolg hebben, dat het bondsinformatiebureau in de toekomst nog 
btter aan zijn doel zal kunnen beantwoorden. 

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

Verslag Bondskeuringsdienst 1948—1949. 
Toen de heer P. J. van Harderwijk op 23 December 1948 plot

seling overleed, heeft het Bondsbestuur mij verzocht de leiding 
van de Bonds Keuringsdienst op mij te nemen, aangezien ik reeds 
was belast met de verzorging van de afd. B. betreffende buiten
landse zegels. 

Hoewel ik geen deel uitmaak van de Bonds Keuringscommissie, 
was het rechtstreekse contact met de heer Kelser allerprettigst en 
ik wil dit verslag beginnen met de heer Keiser mijn persoonlijke 
dank hiervoor te betuigen en tevens de heren Frenkel, Keiser en 
Korteweg hartelijk danken voor het vele werk, dat zij op onbaat
zuchtige wijze steeds weer in het belang van de philatelic hebben 
willen verrichten. 

Afdeling A. Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. 
Ter keuring werden ontvangen 17 zendingen, bevattende in 

totaal 40 zegels. Hiervan werden 24 zegels van het keurstempel 
voorzien. 

Voorts waren 7 overige zegels ook echt, doch van het gewone 
type, dus had het aanbrengen van een keurstempel geen zin; 6 
zegels waren vals getand of hadden een valse opdruk; 2 zegels 
bleken proeven te zijn en van 1 zegel t.w. Nederland 1867 20 
cent getand lOK kon helaas geen oordeel worden gegeven. 

Hieruit blijkt dus nog eens hoe moeilijk het is en hoeveel studie 
ervoor wordt vereist om met besliste zekerheid te verklaren dat 
dergelijke zeldzame tandingen inderdaad echt zijn. 

Onderstaand vindt U een optelling van de zegels, die een valse 
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of bijgewerkte tanding vertoonden respectievelijk van een valse 
opdruk waren voorzien. 

Vals getand was: Nederland 13A. 
Bijgewerkte tanding had: Curafao 11. 
Opdruk vals en tanding bijgewerkt vertoonde: Nederlands-Indië 

79f. __ _ . i 
Valse opdrukken bleken te zijn: Nederlands-Indië: dienst IH, 

17f, 25f. 
In de vorige verslagperiode werden op 145 zegels er 35 vals 

bevonden, terwijl in de periode 1948—1949 van 40 zegels er slechts 
6 vals of vervalst waren. 

Afdeling B: Buitenland. 
Na verschillende onderhandelingen gevoerd te hebben met de 

Nederlandsche Bank, ben ik er tenslotte in geslaagd ond«r bepaal
de voorwaarden toestemming te verkrijgen tot het doen keuren 
van zegels in het buitenland. Naast de vergunning van de Neder
landsche Bank was hiervoor nodig een doorlopende vrijdom, afge
geven door de Inspectie der Invoerrechten en Accijnzen te Am
sterdam. 

Zegels werden gekeurd in Frankrijk en in Zweden. 
In totaal werden 5 zendingen, bevattende in totaal meer dan 

150 zegels van 14 inzendingen, verzonden, waarvan er thans 3 
zijn afgewikkeld. Helaas duurt het nog steeds zeer lang alvorens 
deze zendingen uit het buitenland terugkomen. 

Wat betreft de verzending van te keuren zegels naar het buiten
land, deze worden door mij verzameld tot een voldoende aantal 
bij elkaar is om te verzenden. 

Om tot verzending te kunnen overgaan, moet eerst door mij 
worden geschreven een brief in duplo aan de buitenlandse keur
meester, bevattende gelijktijdig een specificatie der zegels. Vervol
gens moet deze brief door mij in het Nederlands worden vertaald 
en in een veelvoud worden ingeleverd bij de Inspectie der Invoer
rechten en Accijnzen te Amsterdam, alwaar e.e.a. wordt gecontro
leerd, ingeschreven en daarna van een uitvoervergunning voorzien. 
Vervolgens moet ik mij met deze stukken begeven naar het post
kantoor in het Centraal Station, waar de betreffende stukken 
wederom worden gecontroleerd met de inhoud der zending. Daarna 
pas wordt de uitvoer toegestaan, waarvoor ik mij wederom naar 
een ander loket moet begeven om de zending te kunnen wegzenden. 

Zodra ik de mededeling krijg, dat de gekeurde zegels zijn terug
ontvangen, moet ik mij opnieuw naar het Centraal Station be
geven om aldaar door de douane te laten controleren, dat de te
rugzending overeenkomt met de verzonden zegels. Daarna kan 
ik de zending, tegen betaling van een klein bedrag aan kosten, 
in ontvangst nemen. 

Tenslotte wordt door mij een aanvraag voor betalingsvergunning 
van de keuringskosten van de buitenlandse keurmeester bij de 
Nederlandsche Bank ingediend. Na verkregen vergunning worden 
deze kosten betaald. 

Wanneer men nu nagaat, dat de buitenlandse keurmeesters soms 
gedurende vele maanden de te keuren zegels bij zich houden, be
grijpt men, dat het lang duurt eer tot terugzending aan de ver
schillende inzenders kan worden overgegaan. 

In enkele gevallen heb ik de zegels, welke op eerste gezicht vals 
waren, niet naar het buitenland verzonden, doch aan de inzenders, 
onder mededeling hiervan, geretourneerd. 

Hierbij moet men echter niet uit het oog verliezen, dat de ter 
keuring ingezonden zegels meestal zeer moeilijk te beoordelen zijn. 

Veelal werden ingezonen: Helgoland, Kerkelijke Staat of zeer 
moeilijk te beoordelen opdrukken. 

Ter keuring werden aangeboden zegels van: 
Albanië, Diego-Suarez, Duitse Koloniën, Faroer-eilanden, Fiume, 

Frankrijk, Helgoland, Italië, Kerkelijke Staat, Litauen, Luxemburg, 
Modena, Nicaragua, Noorwegen, Roemenië, Spanje, Tsjecho-Slo-
wakije. Zweden. 

Ook met keuringsdiensten in het buitenland werd contact opge
nomen, terwijl gegevens werden verzameld over erkende keurmees
ters van bepaalde gebieden. 

Ondanks de vele onkosten is het mij een genoegen aan de 
penningmeeser van de Bond een batig saldo van ƒ 86,30, als op
brengst over 1948—1949 van de Bonds Keuringsdienst Afd. A en B, 
te kunnen overmaken. 

Bij aankoop van buitenlandse ongekeurde zegels heeft men thans 
de mogelijkheid tenslotte zekerheid te krijgen of deze zegels al 
dan niet echt zijn. 

Nadat ik de hoop uitspreek, dat het mij gegeven moge zijn het 
werk van de Bondskeuringsdienst op dezelfde voortreffelijke wijze 
te verzorgen als mijn voorganger wijlen de heer van Harderwijk 
altijd heeft gedaan, beëindig ik dit verslag met de wens uit te 
spreken, dat ook in de komende verslagperiode de Bondskeurings
dienst mag blijven voldoen aan de behoefte van de Nederlandse 
verzamelaars. 

Hoofd Bondskeuringsdienst, 
JAN POULIE. 

Jaarverslag van de Bondsraad. 
In het afgelopen jaar werden twee vergaderingen gehouden en, 

het dient te worden erkend, dat er nog steeds verenigingen zijn, 
die klaarblijkelijk het nut van de Bondsraad niet inzien en de 
vergadering niet bijwonen, wat jammer is. 

In de eerste vergadering werd uitvoerig van gedachten gewisseld 
over een eventuele uitgifte van een werk over de proeven van 
Nederland en over het ontwerp tentoonstellings-reglement. 

Er bleek, vooral over het laatste, nog al verschil van mening en 
inzicht te bestaan, maar na ampele bespreking kwam, met slechts 
2 tegenstemmers, het ontwerp gereed, dat op de, laatste Bondsver
gadering kon worden behandeld. 

De laatste, 9 Februari 1.1. gehouden vergadering, was geheel 
gewijd aan de zo moeilijke en gevoelige kwestie „Maandblad". 

De heer Kielman, gekozen tot lid van het Bondsbestuur, trad 
af als onze voorzitter en werd opgevolgd door de heer Batta. 

Waar van elke vereniging een afgevaardigde in de Bondsraad 
als vertegenwoordiger der vereniging op kan treden en dus daar 
eigenaren en niet-eigenaren „om de ronde tafel" zitting hebben, 
is de Bondsraad wel de aangewezen plaats om deze kwestie, die 
reeds zo vele jaren hangende is, te bespreken, hetgeen dan ook 
openhartig en grondig werd gedaan in bijzijn van drie Bondsbe
stuursleden de heren Norenburg, Polling en Kielman. 

Al duurden deze besprekingen lang en al scheen het wel eens, 
dat geen unanieme overeenstemming zou worden bereikt, de zo 
prettige toon en onderlinge waardering, die steeds onze verga
deringen kenmerken, kwamen weder tot uiting en hadden een 
mooie resultaat ! 

Het ter tafel liggend ontwerp-overeenkomst met het Maandblad 
werd, na enkele wijzigingen, die het Bondsbestuur zouden worden 
opgegeven, unaniem goedgekeurd, maar bovendien werd, op voor
stel van de voorzitter, aangenomen dat geen onzer leden op de 
a.s. Bondsvergadering verder daarover het woord zou vragen, als 
het werd ingediend, zoals door ons gewijzigd. 

6 Augustus a.s. zal weder een vergadering plaats hebben, ter be
spreking van de op de Bondsvergadering in te dienen voorstellen 
of wensen; laten wij hopen dat dan alle bondsraadsleden present 
zullen zijn, opdat wij kunnen voldoen aan het doel waartoe de 
Bondsraad werd opgericht en wat zij al zo vaak bewezen heeft 
te zijn, een raad en hulp voor het Bondsbestuur om de zo vaak 
onnodige en tijdrovende discussies op de grote vergadering te 
bekorten, dan wel te voorkomen, en opdat vooral de kleinere ver
enigingen hun belangen beter kunnen doen gelden. 

De Secretaris van de Bondsraad, 
A. STARINK Jr. 

Jaarverslag van de Bibliothecaris. 
Voor het eerst in de geschiedenis van onze Bond verschijnt een 

Bibliotheekverslag. 
Weliswaar was er eigenlijk geen bibliotheek; want het bombar

dement van Den Haag op 3 Maart 1944 had het huis van de 
secretaris, de heer P. S. van ' t Haaff, — waar alles was onder
gebracht — zo getroffen, dat er van onze boekenschat weinig was 
overgebleven; maar in het Bondsbestuur was men zo overtuigd 
van het belang van deze kwestie, dat men besloot, daar weer eens 
ernstig werk van te maken. 

Ondergetekende werd verleden jaar met deze taak belast, en 
moest dus eigenlijk van meet af aan beginnen. 

In afwachting van wat het onderzoek der resten zou opleveren, 
heb ik in de vorige jaarvergadering een oproep gedaan tot de 
yerenigingen, mij op te geven wat in hunne bibliotheken en bij 
hunne leden voorradig was, en mij verder hunne clubblaadjes en 
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alles wat op philatelistisch gebied van enige belang was, op te 
willen sturen. 

Misschien zijn bij sommige de oorlogsnaweeën daaraan schuld, 
want slechts weinigen hebben aan mijn verzoek gehoor gegeven. 
Dezen ben ik zeer dankbaar, en ik richt mij hierbij nogmaals tot 
alle verenigingen en tot alle leden om het grote belang in te zien 
van een inventarisatie van alles wat aan philatelistische lectuur 
aanwezig is, en van een centraal punt, waar alles, wat er in Ne
deiland aan philatelistisch leven groeit, samenkomt, en geordend 
kan worden. 

Ook zou het dienstig zijn als men de gelezen, althans de meer 
bijzondere of buitenlandse periodieken, die na een poosje dikwijls 
toch verloren gaan, aan mij ^op zou willen zenden. Dat is altijd 
goed materiaal voor ruil. 

Bij het ordenen der restanten is gebleken, dat van onze biblio
theek zeer weinig waardevols is overgebleven. Een lijst hiervan is 
voor e.V. belangstellenden ter inzage. 

Door schenkingen, — van de heer W. Amons: Danmarks 
Og Vestindiens Frimaerker, Deel 1 en 2, en Danmarks Og Ves
tindiens Tofarvede Frimaerker 1870—1905; en van de heren R. F. 
Hedeman en R. Boekema: Dai Nippon in South East Asia, — 
welke heren ik hier nogmaals bedank, — en door aankoop zijn wij 
intussen weer enige exemplaren rijker geworden. 

Ik hoop dat velen het prachtige voorbeeld van deze heren zullen 
volgen; vooral zou ik een beroep willen doen op schrijvers of 
uitgevers van philatelistische lectuur. Het moet voor hun toch 
een voldoening en een eer zijn te prijken in de eerlang uit te 
geven cataloog van de bibliotheek van onze bond. 

Door de bereidwilligheid van de Vereniging „Philatelica" heb 
ik toch enige bondsleden aan gevraagd studiemateriaal kunnen 
helpen. Ook Philatelica onze dank voor wat zij in algemeen 
belang deed. 

Met goedvinden van het Bondsbestuur heb ik mij gewend tot 
de secretarissen van diverse buitenlandse bonden, om te vernemen 
of daar voor onze geteisterde have aanvulling te krijgen was. Het 
resultaat hiervan moet nog afgewacht worden. 

Voor enige maanden werd ik gepolst of de Bond genegen zou 
zijn de bibliotheek van een grote vereniging over te nemen. Van
zelfsprekend juichte ik dit idee toe, en toen werd in een algemene 
vergadering dier vereniging en een bondsbestuursvergadering de 
zaak officieel beklonken. 

De Nederlandsche^ Verecniging van Postzegelverzamelaars bood 
hare gehele bibliotheek aan de Bond aan, en dit aanbod werd met 
graagte en onder veel dankzegging aanvaard. 

Zodoende is deze bibliotheek, —• volgens mijn gegevens wel de 
grootste en de belangrijkste —, eigendom geworden van geheel 
philatelistisch Nederland. 

Daarom wil ik ook op deze plaats namens alle bondsleden de 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, en wel in 
het bijzonder de initiatiefnemer van dit plan, de heer W. P. Cos
terus, onze heel hartelijke dank betuigen voor dit schitterende 
geschenk. 

Mijn taak zal het nu zijn, alles te combineren, te ordenen en 
tot een gaaf en overzichtelijk geheel te maken. Het zal een zware 
taak zijn, die veel tijd, veel moeite, en ook geld zal kosten. 

Maar ik hoop en vertrouw, dat ik, met Uwe medewerking, zoals 
ik die boven heb ingeroepen, alles tot een goed einde zal kunnen 
brengen, en dat er door de leden een groot en vruchtdragend ge
bruik van gemaakt zal worden. 

De Bibliothecaris, 
JOH. VAN DE VEN. 

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

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Augustusnummer. 
Aanmeldingen: 613 H. C. Beyerman, Tanahabang Oost 13, Ba

tavia — 570 C. G. Bulk, Rozenlaan 31, Boskoop — 632 P. M. 
Bulters, lepenlaan 24, HalfwegHaarlemmermeer —• 699 A. C. 
van den BijUaardt, Groot Hertoginnelaan 25, den Haag — 633 
G. J. Cats, Prinsengracht 292, AmsterdamC. —■ 594 Mevr. F. R. 
W. EnschSchweers, p / a N.V. Billiton Maatschappij, Koningsplein 
Zuid 18, Batavia — 726 R. M. Feenstra, Annastraat 21, Capelle 
a/d IJsel — 677 Mej. M. J. Franken, Vrolikstraat 270B, Amster
damO. — 661 J. Gorter, Julianalaan 8, Oegstgeest — 509 G. 
Grent, Onderdijk B 154, Gem. Wervcrshoof — 524 Mevr. A. J. 

Huffenreuter, Dagoweg 20, Bandoeng — 599 A. Keijer, Majoor
schrijver, Marinekazerne „Weltevreden", Marinepostkantoor Ba
tavia — 530 J. Koneynenberg, Chef Telefoonkantoor, Palembang, 
(Z. Sumatra) — 628 J. J. Kruisbrink, Brediusweg 71, Bussum — 
618 J. Kuiper, legerno. 181031009, 6 Hp. V.A., Veldpost Medan 
— 565 G. de Lange, Beatrixoord, Appelscha — 523 J. van Leeu
wen, Wagnerlaan 8, Naarden — 681 D. Luyting, Dorpsstraat 1035, 
Assendelft — 619 Tengkoe Dr. Mansoer, Sultanweg 41, Medan, 
(Brieven enz. adresseren aan Zijne Exc. Tengkoe Dr. Mansoer) — 
512 J. F. Norden, Lavendelstraede 14, Köbenhavn, K. — 573 J. 
C. van Ogten, Verlengde Slotlaan 124E, Zeist —• 675 L. J. Quist, 
p/a B.P.M., Willemslaan 2, Batavia — 669 Mevr. J. A. Ritter
Raetzer, p / a N. N. G. P. M., Sorong, N. Guinea — 572 H. J. 
Scharphof, Bergleidingweg 40, Nijverdal — 514 J. K. A. Stutter
heim, Darmo boulevard 116, Soerabaia — 537 The Bing Yang, 
Srtenistraat 11, Soerabaia — 589 M. J. A. C. Verschure, Oranje
boulevard 38, Batavia — 527 G. A. Vink, Korp. K.L. legerno. 
260923158, Terr. Welz. Verz. Dienst, W. Java. O., Veldpost Ban
doeng — 696 J. Wermuth, Maasstraat 111 II, Amserdam — 667 
P. J de Wit, Trompenburgstraat 10 III, Amsterdam — 738 W. H. 
van der Horst, Lekstraat 18 III, Amsterdam — 734 C. J. T. 
Lindgreen, Juliana van Stolbergstraat 13, AmserdamW. 2 — 708 
G. A. de Vos, Vondelstraat 135, Den Haag. 

Jaarboek: alsnog opnemen: 999 A. van Heerwaarden, Thibault
weg 12, Batavia. 

Overleden: 1117 Mevr. S. Ruitervan de Stadt — 1331 Mr. 
G. Seret. 

Bedankt: 49 D. B. J. Kievits. 

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

Voorgehangen als lid: De van der Schueren, Fr. Rooseveltlaan 
37, Breda — J. L. Edelschaap, Schoolstraat B 279, Bruinisse (Z.) 

Nieuwe leden: 42 (E) K. Meussen, Deurne (België), Thibaut
straat 39 — 432 A. W. Planken, Leerdam, Fonteinstraat 36. 

Bedankt als lid: 53 E. G. H. Verlinden, Breda. 

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

Ledenvergadering op Vrijdag, 30 September 1949, te 20.15 uur 
in hotel „Krasnapolsky", Wasmoesstraat, AmsterdamC. De vei
ling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatieden. 487 Putten, H. van, Daniël Stalpertstraat 521, 
AmstcrdamZ. — 492 Ramaker, R. H., Soestdijkscheweg 260 Z, 
Bilthoven —■ 213 Stoots, G., Weesperzijde 136, AmsterdamO. 

Overleden: 170 Lange, Dr. S. J. de. 

UTRECHTSCHE PHILATELISTENVEREENIGING, TE 
U T R E C H T . Secretaris: H . G. van de Westeringh, W. de Zwijger
plantsoen 1, Utrecht. 

Bestuursvergadering, waarbij uitgenodigd H.H. Sectiehoofden (te 
8.30 uur) op Dinsdag 20 Sept. a.s. des n.m. 7.30 uur in Tivoli. 

Ledenvergadering op Dinsdag 27 September des n.m. 8 uur in 
Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Ledenmutaties. 5. 
Rondvraag. 6. Pauze, waarin Landenwedstrijd: Egypte tot 1920. 
7. Jaarverslag secretaris. 8. Veiling. 9. Verloting. 10. Sluiting. 

Contributie. De penningmeester verzoekt de per 1 September 
verschenen jaarlijkse contributie over te maken op postrek. 36991 
t / n penningm. U. Ph. V. Stadsleden ƒ 5,—, Buitenleden ƒ 4,—. 

Candidaat-lid: J. M. F. de Vliegen, Markt 3, Geldermalsen (E). 
Af te voeren als lid : Ir. F. H. H. Moquette, Utrecht — N. M. 

H. van Dijk, Utrecht — A. Kruissink, Utrecht — W. F. v. 
Overeem, de Bilt — W. Th. Geveke, Utrecht — J. Heymerink, 
Utrecht. 

Bedanken ingetrokken: W. C. J. Viveen, Utrecht. 
Voorgesteld voor royement: L. J. Adema, Kannenmarkt 9a, 

Nijmegen — G. Stulen, Kwartelstraat 6bis, Utrecht — G. Werk
hoven, Pr. Julianaweg 400, Utrecht. 

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

Nieuwe leden: A. F. J. Aben, Hobbemastraat 78, 's-Gravenhage. 
Bedankt: H. W. G. Ras, Velp. 
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Candidaat leden: X. F. Crince Ie Roy, Frankenslag 103 — J. 
Rijnveld, Thorbeckelaan 292 (Beiden te Den Haag). 

Vergadering op Donderdag 22 September 1949 des avonds om 
8 uur in Diligentia, Lange Voorhout 5. Agenda: Opening en notu
len. Ingekomen stukken. Mededelingen. Ballotage nieuwe leden. 
Veiling. Rondvraag. Sluiting der vergadering. Verloting, waarna 
gelegenheid tot onderlinge ruil. 

De directrice van het Rondzendverkeer deelt mede dat nieuwe 
deelnemers zich thans bij haar kunnen opgeven, (adres Paul Ga
briëlstraat 35). 

Nu het postzegelseizoen weer is aangevangen hoopt het bestuur 
dat de opkomst aanmerkelijk beter zal zijn dan op de laatste 
vergaderingen voor de vacantie. 

INTERNATIONALE VERENIGING „PHILATELICA" TE 
•sGRAVENHAGE. Secr.: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 249, 
"sGravenhage. 

Overleden: 225 Tj. Numan — 2310 J. P. Andriesse. 
Bedanken: 1213 J. v. Markensteijn — 2134 B. Ch. Ledeboer 

JHzn. — 2954 G. J. Johannink. 
Nieuwe leden: Afd. Hoofdbestuur: 2310 W. L. Zalsman, Ma

thenesserlaan 352a, Rotterdam. 
Afd. Aalsmeer: 2328 E. Blackstone, Wilhelminaplein 7, Aals

meer — Jl. 36 W. Keesen (288'32) Aalsmeerderdijk 643, Aals
meer — 2334 J. Spaander, Berkenlaan 17, Aalsmeer. 

Afd. Enkhuizen: 2492 P. Lub, Spijtbr.burgwal 13, Enkhuizen 
(met ingang van l7'49). 

Afd. Flakkee: 2991 J. Dekker, Secr. Nijghstraat C. 25, Middel
harnis. 

Afd. 'sGravenhage: 3079 L. Ch. v. d. Harst, v. Boecopstraat 46, 
Den Haag — 3080 J. Oosterhout, Lijsterbesstraat 157, Den Haag 
— 3102 J. K. Rietdijk, Lange Poten 15a, Den Haag. 

Afd. Haarlem: 3159 Th. v. Soest, Atjehstraat 21, Haarlem. 
Afd. Harderwijk: 3189 J. Bosch, Stationsstraat 120, Ermelo — 

3210 L. B. Lensen, Stadsdennenweg 4II , Harderwijk. 
Afd. RotterdamZuid: 3399 M. Visscher, Hovendaal 92, Rotter

damZuid. 
Afd. Tiel: 3494 A. C. v. Haaften, Grotebrugse Grindweg 148, 

Tiel. 
Afd. Utrecht: 4320 P. Mostert, Croeselaan 209bis, Utrecht — 

4323 J. F. Soeters, Paltzerweg 69, Bilthoven. 
Rectificatie: 548 H. Reitingh, Kanaalweg 21, Delft moet zijn: 

H. Rubing — 859 Dr. H. E. G. Pilon, Povg. III moet zijn: Rovg. I 
—■ 2051 Th. A. Alsemgeest, Fred. Hendriklaan 5, Delft, moet zijn: 
Fred. Hendrikstarat 5. 

Alle candidaatleden, met uitzondering van no. 1694, bekend 
gemaakt in het Augustusnummer, werden als nieuwe leden aan
genomen. 

Wij roepen hen een hartelijk welkom toe. 

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

Ledenvergadering: Zoals reeds in het vorige nummer aangekon
digd, zal de eerstvolgende gewone ledenvergadering worden ge
houden op Maandag 26 September 1949 in de boveuza?! van Café
Restaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 228), te 
RotterdamNoord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. Agenda: 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmededelingen. 
Ballotage candidaatleden. Voorstel tot royement van enige leden. *) 
Verloting. Rondvraag. Daarna te ca. 9.30 uur Veiling. Bezichti
ging van de kavels op Zaterdag 24 September in ons clublokaal 
en voor de aanvang van de vergadering. 

*) Het Bestuur stelt voor de volgende leden te royeren wegens 
wanbetaling contributie: 

16 A. Versloot, Dordtselaan 97a, RotterdamZ. — 113 H. Kloot
wijk, Heinenoordstraat 4, RotterdamZ. — 263 J. G. H. v. d. 
Bevenkamp Sr., Beukelsdijk 171b, RotterdamW. — 344 J. L. 
Soudijn Jr., v. d. Duynstraat 150, Den Haag — 382 D. Reitsma, 
Bentincklaan 35a, RotterdamC. — 395 F. A. C. Vermeulen, Zwaer 
de Croonstraat 35b, RotterdamC. — 557 Cor de la Bi^e, Larixlaan 
175, RotterdamN. — 652 W. B. Rijke, Noordsingel 98, Rotter
damC. — 768 M. V. Dijk, Hommelstraat 24a, RotterdamO. — 
887 C. Brussaard, Corns, van Bijnkershoekstraat 23, Eindhoven — 

939 Fr. v. d. Plaat, Julianalaan 114b, Schiedam — 1178 L. J. 
Pierse, 2e Balsemienstraat 46, RotterdamZ. 

Voorstel tot royement ingetrokken: 142 H. W. Hofland, thans 
te Willemstad (Cura9ao). 

Nieuwe leden: 1487 D. J. Bakker, Zeekant 33, Scheveningen — 
1488 Oscar V. Kan, Bruijnstraat 42b, RotterdamW. — 1489 F. J. 
Leutscher, Goereesestraat 9a, RotterdamZ. 1 — 1490 W. v. d. 
Meer Jr., Schiedamseweg 151, Vlaardingen — 1491 M. J. Voor
molen, Schansweg 71, Overschie. 

Overschrijving lidmaatschap: 1449 P. J. van Es, wordt: W. R. 
Passchier, p / a R.V.S., Westerstraat 3, RotterdamC. 2. 

Opgezegd per 1 September 1949: 262 A. J. van der Knaap — 
468 J. D. Koppelaar — 991 W. Vrijhof. 

Afgevoerd: 330 G. Baks. 

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

Ledenvergadering 4 October 1949; Ruilavond 20 Sept. 1949 en 
18 October 1949. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in 
„Bellevue", Marnixstraat 400, aanvang half acht. Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: 142 Jb. Havik, Prinsengracht 784III, Amster
damC. — 359 H. Post, Amstelkade 30III, AmsterdamZ. 

Afvoeren: 682 H. B. van Amerongen. 
Geroyeerd wegens contributieschuld: 60 L. M. Bouwmeester, 

Alb. Cuypstraat 97III , AmsterdamZ. — 106 Mr. J. C. S. Wa
rendorf, Velasquesstraat 5, AmsterdamZ. — 120 C. L. Holland, 
van Tuyll v. Seroosk.plein 4III , AmsterdamZ. — 371 Dr. J. 
Roovers, Apollolaan 25, AmsterdamZ. — 414 J. de Langen, Ger. 
Doustraat 192 III, AmsterdamZ. — 510 D. C. van Dockum, Be
nedenberg E. 168, Bergambacht — 575 G. W. den Drijver, Gen. 
Vetterstraat 32hs., AmsterdamW. — 900 Mej. C. W. van Raams
donk. Stadhouderskade 87, AmsterdamZ. — 912 J. E. M. Giesen, 
Amsteldijk 283, AmsterdamZ. — 922 Joh. Mekke, Hoofdweg 
186hs., AmsterdamW. — 972 J. R. van Dilgt, Curafaostraat 921, 
AmsterdamW. — 992 C. van Beers, v. Zesenstraat 124 I, Amster
damO. — 1006 D. Poll, Pythagorasstraat 87, AmsterdamO. 

Geroyeerd: 763 W. A. Zonnenberg, Ie Jan Steenstraat 35 belet., 
AmsterdamZ. 

Bedankt: 172 Mej. A. M. Gockel, 792 H. C. M. Kolman — 796 
Maarten Stam — 1075 Mej. T. Overeem. 

Afvoeren: 600 F. van Vlijmen. 
Bedankt: 472 H. A. Landwehr. 

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

Bij Kon. Besluit van 1 Juli 1949 werd de vereniging Koninklijk 
erkend. 

Vergadering: Woensdag 28 September om 7 uur in C.J.M.V.
gebouw aan de Burg. de Raatsingel. Agenda: 1. Opening. 2. N o 
tulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Mededelingen op 
phil. gebied. 5. Ballotage eventuele nieuwe leden. 6. Veiling. 7. 
Verloting. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. 

Ruil en koopavond. Woensdag 12 October dezelfde tijd en 
plaats. 

Nieuwe leden: J. M. A. Tilgenkamp, Merwedestraat 149, Dor
drecht — T. Visser, Ceramstraat 62, Dordrecht. 

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

Candidaatleden: J. H. Adang, Parmastraat 38, L. Moers, Bos
serweg 171 — L. Prick, Brusselseweg 243, allen te Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten: Maandag 19 September 1949, verga
dering; Maandag 3 October 1949 beurs; Maandag 17 October 1949 
vergadering; telkens te 20.00 uur in CaféRestaurant „In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Nieuwe leden: W. L. Morton, 11 Morven road Bearsden Glas
gow Schotl. — V. R. Wailly, P.O. Box 26, Roxburry 19 (Mass.) 
U.S.A. — Oh Thai Hien p / a Burgess Vechtstr. 95, AmsterdamZ. 
— A. Hermans, Gen. Eisenhowerlei 48, Borgerhout (België). 

Vergadering: Zondag 2 October in Hotel Terminus Stations
weg, Den Haag te 14.00 uur. 's Morgens vanaf 10 uur veiling, 
demonstraties en ruil. Bijzonderheden zie „Postzak". 
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EERSTE SURINAAMSE PHILATELISTEN VERENIGING TE 
PARAMARIBO. Secretaresse: Mevr. C. Hartogh, Zwartenhoven-
brugstraat 54. 

Op de algemene vergadering van 9 Maart werd het bestuur 
samengesteld als volgt: H. W. Stol, voorzitter; Mevr. C. Hartogh, 
secretaresse; H. Rodrigues, penningmeester; C. B. Samuels, com
missaris; H. R. Relyveld, commissaris. 

De heer P. Payens en mej. W. Nahar, bedankten wegens drukke 
bezigheden. Woorden van lof en dank werden aan hun adres uit
gebracht. Besloten werd een proef te nemen met een rondzend-
verkeer en de leden werden opgewekt om boekjes in te dienen. 
Uit Nederland komen er steeds meer aanvragen in bij het bestuur 
en de leden voor ruil met verzamelaars aldaar. Deze verzoeken 
betreffen meestal de ruil van koerserende zegels. Onze leden heb
ben elk reeds meerdere correspondenten, reden waarom zij, gelet 
op de kosten, genoodzaakt zijn verschillende aan hen gerichte 
aanvragen onbeantwoord te laten. Slechts voor ruilrelaties op de 
Nederlandse Antillen bestaat bij sommige leden belangstelling. 
Verzoeken daartoe te richten aan het secretariaat. De leden 
worden verzocht hun contributie over 1949 ad ƒ 6,— zo sjpoedig 
mogelijk bij de penningmeester de heer H. Rodrigues, Prins Hen
drikstraat 14 f te Paramaribo te voldoen. 

Nieuwe leden: 51. D. A. van Straten, Kl. Combéweg 6, Para
maribo — 52 A. J. van Dorp, Kampement Gemene Landsweg, 
Paramaribo — 53. M. J. B. de Bies, Rust en Vredestraat 106, Pa
ramaribo — 54 L. du Pont, Hotel River-Vieuw, Paramaribo — 
55 Mevr. J. Darma, Kerkstraat 2, Oranjestad, Aruba — 56 Mevr. 
J. Engers, p / a Esquire, San Nicolas, Aruba — 57 F. J. J. M. Puts, 
Reestraat 57, Nijmegen — 58 E. H. Baron van Itterson, Merel
laan 2, Valkenswaard — 59 John Ph. Schneider, v. VoUenhoven-
straat 23, Rotterdam — 60 Ir. C. W. Reitsma, Steenbakkerijstraat 
27, Paramaribo — 61 S. Salomons, Grote Combéweg 91, Parama
ribo — 62 Res. Kapt. H. Post, Tourtonnelaan 57c, Paramaribo — 
63 Res. Kapt. W. 'W. van Ee, Dominéstraat 16, Paramaribo. 

Bedankt wegens vertrek: 32 W. Huffman —■ 33 J. Boom. 

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

Bedankt: 70 A. J. Janzen — 97 J. C. Cramerus — 422 M. 
Retra — 1001 W. Morton — 56 R. van Riemsdijk — 493 A. de 
Kort. 

Afvoeren: 6. Dr. M. Kooyman — 34 M. Maas. 
Nieuwe leden: 530 Dr. I. C. Ritsema, Hoofdstraat 64, Velp 

(lid afd. Velp) —i 531 G. J. Kooper, Schrasserstraat 92, Arnhem 
— 972 J. H. M. Purer, Anjelierenweg 14, Nijmegen (lid afd. 
Nijmegen) — 532 J. J. van Ooijen, Witsenstraat 23, Arnhem — 533 
H. P. van Oorschot, Verl. Prümelaan 93, Arnhem — 121 L. 
Companjen, Wilhelminastraat 6, Velp (afd. Velp) — 124 Mr. G. J. 
Pare, Beekhuizenseweg 9, Velp (afd. Velp) — 973, „Phaam" p/a 
eerw. Pater P. v. lersel, Graafseweg 274, Nijmegen (afd. Nijmegen) 
— 974 J. J. V. Ewijk, Molenweg 214, Nijmegen (afd. Nijmegen). 

Algemene (jaar)vergadering. Op Zaterdag 24 September 1949 
te 15 u. 30 in zaal IV van „CentralNational" te Arn"hem. De 
stukken liggen op de dag der vergadering vanaf 14 u. 30 voor de 
afgevaardigden ter inzage. De afdelingssecretarissen worden er 
nogmaals aan herinnerd de namen hunner afgevaardigden vóór 22 
September aan de Ie secretaris toe te zenden. 

Afdeling Arnhem: Vergadering: Woensdagavond 28 September 
te 19 u. 30 in „CentralNational" te Arnhem. 

Afdeling EdeWageningen: Vergadering:: Woensdagavond 5 Oc
tober te 20 uur in „Hof van Gelderland" te Ede. 

Vergaderingen van de afd. Ede van „de Globe" zullen gehouden 
worden in het Hof van Gelderland te Ede, van nu te beginnen 
iedere Ie Woensdag van de maand. Slechts bij wijzigingen of ver
anderingen ontvangt U bericht. 
Afdeling Nijmegen: Vergadering: Dinsdagavond 27 September te 
20 uur in „Union" te Nijmegen. 

Afdeling Velp: Vergadering: Zaterdagavond 24 September te 
19 u. 30 in „Naeff" te Velp. 

Afdeling Zutphen: Vergaderingen: Woensdagavonden 5 en 19 
October in het Volkshuis te Zutphen. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 

VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „GOUDA", 
TE GOUDA. Secr. D. Palsgraaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Vergadering en veiling op Maandag 26 September 1949 te 8 uur. 
Bedankt als lid: C. Heikoop, Gouda — P. van Dorp, Gouda. 

POSTZEGELVEREENIGING „SANTPOORT" TE SANT
POORT. Secr.: W. Merten, Sparrenstraat 20, HaarlemN. 

Vergadering: Op de Vrijdagen 16 en 30 September a.s. wordt 
weer vergaderd in het „Jeugdhuis" te Santpoort Dorp. Aanvang 
8 uur. De openingsavond op 16 September a.s. belooft zeer ge
zellig te worden o.a. een gratis verloting voor alle leden en een 
gratis kienpartij voor de aanwezige leden. Op 30 September 1949 
geen officieel gedeelte, doch alleen onderlinge ruil, handel, veiling 
en kienen. Bij het verzenden van deze mededelingen waren de data 
voor de Jeugdbijeenkomsten nog niet in mijn bezit. 

Nieuw lid: W. Wolters, Sarphatistraat 18, AmsterdamC. 

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

Candidaat lid: 82 Th. C. van Schie, Generaal Bothastraat 4, 
Haarlem. 

Bedankt per 131950: 578 H. J. Sarink. 
Algemene vergadering: Donderdagavond 8 uur, 29 September 

a.s. bij Lido, Plein. 

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

Nieuwe leden: 391 Mevr. M. MeerveldBlesius, Larenseweg 74, 
Hilversum — 392 A. van Berkel, Emmastraat 20, Hilversum — 
393 A. Kreuzen, Mauvezand 10, Laren. 

Candidaatleden: 394 P. H. Lenzerink, Nieuwe weg 18, Eemnes 
— 395 W. F. V. Slijpe, Frans Halslaan 11, Hilversum. 

Ledenvergadering: Woensdag 21 September, Woensdag 19 Octo
ber a.s. te 7.30 n.m. in de O.L.B., 'sGravelandseweg 55, Hilversum. 
De vacantles zijn om. Het seizoen begint weer. Komt U ook eens 
op onze gezellige vergaderingen ? 

Beurs: De beurs is weer begonnen. Elke Zaterdagmiddag van 2 
tot 5 uur kunt U in een der bovenzalen van de O.L.B, uw zegels 
ruilen. Profiteert van de koopjes ! 

Contirbutie betalen ! Wie nog contributie over het jaar 1949 
moet betalen kan dit doen op de vergaderingen of op de beurs. 
Ook per giro ten name van Postzegelver.: „Hilversum en Om
streken" Lobeliastraat 19, Hilversum, No. 360655. Doet U het 
spoedig. Dit verlicht de taak van de penningmeester. 

PHILIPS PHIL ATEL. VEREEN. Secr.: J. D. Arandt, Potgie
terstraat 34, Eindhoven. 

Nieuwe leden: A. J. Pelzers, Kronehoefstraat 30 Eindhoven — 
Th. van Woensel, Celciusstraat 13, Eindhoven. 

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

Nieuw lid: Z.E. Pater Fr. Theonestus Schouten O.F.M., Min
derbroedersklooster. Drachten. 

Ledenvergadering: Maandag 26 September a.s. 's avonds te 8 
uur in het restaurant „Suisse" te Groningen. 

YVERT1050 F 12.05 
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wenserie, de 8 pfenning oranje, die als zegelbeeld het stadhuis 
Schöneberg heeft, en de 10 pfennig groen, die het Kleistpark voor
stelt. De kleur van het karton varieert van geelbruin tot grijs, 
ook de samenstelling verschilt belangrijk. 

Uit de Franse zone zag ik: 
Rijnland: de 8 pfenning bruinlila, de 10 pf. hardgroen, de 10 

pf. + 10 pf. hardgroen, de 20 pf. roodlila. 
■Württemberg: de 8 pfennig bruinUla, de 8 pf. + 8 pf. bruinlila, 

de 10 pf. hardgroen, de 10 pf. + 10 pf. + 10 pf. hardgroen, de 
20 pf. roodUla, en de 20 pf. + 20 pf. roodlila. 

Baden: de 10 pf. hardgroen. 
Het is aan te nemen, dat de corresponderende, nog niet ge

melde nummers, zoals de 8 pf. en 8 pf. van Rijnland, de 8 pf. 
van Baden enz. enz. ook nog wel zullen verschijnen. 

Ten laatste ontving ik van de serie beroemde mannen uit de 
Russische zone de 30 pf. + 30 pf. roodoranje op gekleurd karton 
met als zegelbeeld Friedrich Engels. 

SïïIil^lPilLS 
NEDERLAND. 

Gelegenheidsstempels. 
Het bijzondere stempel der Beneluxlandbouwtentoonstelling, 

reeds vermeld en afgebeeld in h^t vorige nummer, werd op 23 
(en 24 ??) Augustus in zwart naast de met een gewoon stempel 
vernietigde postzegels afgedrukt, doch vanaf 25 Augustus zagen 
wij hiervan afdrukken in violette inkt op de postzegels zelf met 
het typenraderstempel Eindhoven 22 als datering naast de post
zegels. Speciale aantekenstrookjes waren eveneens in gebruik. 

Hoewel de Ronde Tafel Conferentie officieel pas op 23 Augustus 
geopend is, werd volgens de Persdienst der P.T.T. reeds op 15 
Augustus een speciaal postkantoor voor deze conferentie in de 
Ridderzaal geopend. Dit gebruikt een speciaal poststempel met 
afbeelding van de Riddelzaal en omschrift Ronde Tafel Confe

.>S^LC04, 

NHN^ 0/ iV^ i^ 

rentie 'sGravenhage 1949, hetwelk in blauwzwarte inkt op de 
zegels wordt afgedrukt. Als datering wordt op alle stukken tevens 
het reeds van vroegere conferenties bekende typenraderstempel 
'sGravenhage Grafelijke Zalen geplaatst, terwijl speciale aanteken
strookjes ook het Inschrift Ronde Tafel Conferentie dragen. 

Ter gelegenheid van de van 12 t / m 17 September '49 in het 
Vredespaleis te 'sGravenhage te houden I.A.T.A.conferentie zal 
aldaar een tijdelijk postkantoor zijn gevestigd waar de ter post 
bezorgde stukken van een bijzondere afstempeling zullen worden 
voorzien. 

De philatelistische feestelijkheden te Amsterdam gaven even
eens aanleiding tot twee bijzondere poststempels: het reeds in 
Augustus op pag. I afgebeelde Philatelistendagstempel en het 
hierbij opgenomen tentoonstellingsstempel. Beide werden in violette 
inkt op de zegels afgedrukt, terwijl aan het tentoonstellingsstem
pel meestal nog een datumstempel Amsterdam 5 op de achterzijde 
der stukken toegevoegd werd. Voor beide gelegenheden was tevens 
een speciaal aantekenstrookje aanwezig. 

<^ ^ NAT POSTZEGEL
TENTOONSTELLING 

AMSTERDAM 

2628AUG.'49 
Tenslotte werden de stukken, gepost op het Zomerfeest van 

„de Waarheid" te Amsterdam dd. 28 Augustus voorzien van een 
speciaal stempel in violette inkt, waarvan hierboven eveneens een 
afbeelding gegeven wordt. 

Machinestempels. 
Van 10 Augustus af werd te Amsterdam C S . in één der stempel

machines een nieuwe „vlag" gebruikt met Inschrift: EERSTE BIJ
EENKOMST (afb. vlag) RAAD VAN EUROPA STRAATS
BURG 10 AUG.—9 SEPT. 1949. 

Marinestempels. 
Van de heer J. G. F. Charisius ontvingen wij de hierbij afge

beelde brief ter inzage met de volgende commentaar. 
Bij de wet van 27 Mei 1908 werd in de Verenigde Staten van 

NoordAmerika de mogelijkheid geopend tot het benoemen van 
„Naval Mail Clerks", postambtenaren op schepen van de Ameri
kaanse marine. Werd op een schip een Mail Clerk aangesteld, dan 
opende hij een postkantoor. Dat postkantoor heeft, als ieder ander. 

;<>».«*# 

,<^*Ä»"«.# /O'L 

W''^flriffflha&i'ir 1:W i'txtJU^.^i^MiKStJ^'. ^1. ^.^ J 
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zijn eigen stempel(s). In de loop der tijden zijn van die stempels 
een aantal typen ontstaan. Het tegenwoordige is algemeen een 
rondstempel, waarnaast enige strepen. Bovenaan staat U(nited) 
S(tates) S(hips), in het midden de datum en onderaan de naam 
en het nummer van het schip. Slagschepen dragen als regel de 
naam van één van de staten der V.S., kruisers die van een stad, 
vliegtuigmoederschepen die van een bekende slag en destroyers die 
van een held. 

In 1930 moeten er ongeveer een 700-tal van dergelijke scheeps-
kantoren bestaan hebben. Hoeveel er in de oorlog waren en thans 
nog bestaan, is mij niet bekend. "Wel zijn in de oorlog veelal de 
scheepsnamen uit de stempels weggelaten. 

De stempels dragen dikwijls ook nog een plaatsnaam; tussen de 
,,bars" wordt dan met rubberlettertjes, volgens het drukdoos-
systeem, geplaatst bijv. „off Tokyo". Het gebied van de U.S.S.-
stempels is zo interessant, dat er in de V.S. speciale verzamelingen 
van bestaan. 

Bij een bezoek in het begin van Augustus van een kruiser en 
twee torpodobootjagers aan Amsterdam en Rotterdam, was op 
elk dezer schepen een dergelijk postkantoor in werking. Het waren 
de kruiser „Columbus" (CA 74) en de „destroyers" „O'Hare" 
(DD 889) en „Samuel B. Roberts" (DD 823). Ditmaal werden de 
plaatsnamen der bezochte steden echter niet in de stempels toege
voegd. 

Deutsche Dienstpost Niederlande. 
Het hierboven afgebeelde stempel werd ons toegezonden door de 

heer W. Pönitz met de vraag of dit model ook op andere kan
toren gebruikt werd. Dit stempel zou voornamelijk gediend heb
ben voor het afstempelen van labels der postzakken en slechts 
bij uitzondering gebruikt zijn als_ vernietigingsstempel. 

De ingezonden blanco drukwerkkaart ziet er nogal als „maak
werk" uit, maar afgezien hiervan kan het stempel wel als normaal 
poststempel dienst hebben gedaan, zij het wellicht slechts gedurende 
korte tijd. Op een in ons bezit zijnde officiële Nederlandse land
kaart van de Deutsche Dienstpost i.d. Niederlanden van 1 Decem
ber 1943 komen n.1. alle toen bestaande 8 „Dienstpostämter" en 
17 „Dienstpoststellen" voor, terwijl hierop met de pen nog 4 
„Stellen" bijgeschreven zijn, doch Goes komt er nog niet op voor. 
Deze plaats zal dus vermoedelijk pas in 1944 toegevoegd zijn. 

Tt . «-

Dergelijke rubberstempels (zoals het hier afgebeelde) komen, 
hoewei in iets andere vorm, ook van andere Dienstpoststellen en 
van treintrajecten voor (de laatste inderdaad waarschijnlijk alleen 
voor labels van postzakken gebruikt). \ 

Frankeren met Duitse postzegels kwam niet voor op post
stukken van het Reichskommissariat, Rüstungsinspektion, Wehr-
machtsbureaux en andere overheids- en semi-overheidsorganen. 
Wèl vindt men regelmatig poststukken met Duitse postzegels ge
frankeerd, afkomstig van ondernemingen, die door nauwe relaties 
met de Duitsers, toestemming kregen om van de Dienstpost (ook 
binnen Nederlands grondgebied) gebruik te maken. Wij bezitten 
in eigen verzameling dergelijke stukken van reeds 15 verschillende 

ondernemingen, doch gezien de omvang der collaboratie, kan hun 
aantal vermoedelijk op meerdere tientallen geschat worden. 

Zij, die nadere gegevens over dit, wel enigszins onsympathieke, 
maar toch interessante verzamelgebied zouden kunnen verschaffen, 
worden gaarne verzocht de redacteur dezer rubriek hiervan in 
kennis te stellen. Vooral officiële dienstvoorschriften, landkaartjes 
e.d. zijn welkom, terwijl vanzelfsprekend ook medewerking van 
niet-verzamelaars geapprecieerd wordt. "Wellicht kan dan binnen 
afzienbare tijd de eerste samenvattende publicatie over dit onder
werp samengesteld worden. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Machinestempels. 
Van de heer Relyveld mochten wij nadere bijzonderheden ver

nemen over machinestempels, welke dit jaar 'voor het eerst in 
Curajao in gebruik genomen zijn. De afdrukken zijn samengesteld 
uit een dubbelringdatumstempel met Inschrift CURACAO 
(rechts) en links een sterapelvlag, totdusver steeds met Engelse tekst. 
Deze luidde vanaf 15 Januari 1949: Curajao, the shopping center 
of the "West-Indies; vanaf 22 April: Cura9ao, a bit of Holland in 
the Caribbean en na 25 Mei: Curafao, the island you will always 
remember. De taal en tekst van deze stempels is dus kennelijk be
doeld ter propagering van het (Amerikaans) toerisme ! 

iLyciH]ïïiP©sir 
NEDERLAND. 

Eenmaal per week via Bagdad naar Indonesië. 
Nu ook Irak het landingsverbod voor Nederlandse vliegtuigen 

heeft opgeheven, wordt Bagdad wederom door de K.L.M.-vlieg-
tuigen op de Indië-lijn aangedaan. Met ingang van 18 Augustus 
jl. wordt op Donderdagen via Bagdad in plaats van Basra gevlogen. 
De overige diensten worden via Basra uitgevoerd. 

INDONESIA. 
Pakanbaru in K.L.M.-luchtnet opgenomen. 
Sinds 1 Augustus j.1. is het olie-centrum Pakanbaru op Sumatra 

in het luchtnet van het Interinsulair Bedrijf der K.L.M, opgeno-
* men. Eenmaal per week doet de K.L.M, op haar route Batavia— 

Palembang—iMedan, Pakanbaru aan. 
Madioen weer in K.L.M.-net opgenomen. 
Met ingang van 15 Augustus jl. is de luchtdienst Batavia—Se-

marang—Madioen—Soerabaja v.v., welke enige tijd geleden door 
het Interinsulair Bedrijf der K.L.M, te Batavia werd gestaakt, 
wederom hersteld. 

Extra Skymaster via Medan naar Nederland. 
Op 2 Augustus jl. vertrok een extra Skymaster van de K.L.M, 

van Batavia naar Amsterdam, die op het traject van de eerste dag 
naar Bangkok een tussenlanding in Medan gemaakt heeft. De post, 
welke die dag vóór 10.30 op het postkantoor was, is nog met dit 
toestel (de PH-TAP) naar Nederland vervoerd. Voor aangeteken
de stukken sloot deze postzending om 10.00 uur. 

Luchtverbinding Batavia—Australië. 
In een te Medan verschijnende courant lazen wij dat vermoedelijk 

in October of November van dit jaar een Nederlandse delegatie 
naar Australië zal gaan om te onderhandelen over een luchtver
binding Batavia—Australië. 

AUSTRALIË. 
„Quantas"-luchtlijn Australië—Johannesburg. 
De ervaringen door de K.L.M, opgedaan op de luchtweg Mau

ritius—Batavia zijn voor de „Quantas" aanleiding binnenkort een 
vliegdienst Australië—Cocoseilanden—Mauritius—Johannesburg te 
openen. 

CANADA. 
Eerste vluchten Vancouver—Honolulu; Vancouver—Fiji 
en Vancouver—Sidney. 
Op 13 Juli jl. hadden eerste vluchten plaats van Vancouver 

(B.C.) naar Honolulu, Fiji en Sydney. 

DÜHCH D 

BRIEFKAART 

D - o s r 
NIEDERLANDE 
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HRSTOFMAL 

HONOLULU 
II  ■ • .■ 

De stukken dragen op de voorzijde de afdruk van een speciale 
stempel, waarvan wij hieronder een afbeelding geven. 

De afgebeelde stempel is die voor de vlucht naar Honolulu; de 
beide andere stempels zijn wat de uitvoering betreft volkomen 
gelijk aan de afgebeelde stempel met uitzondering van de in
schriften. Deze luiden resp. Vancouver / Canada to / Fiji en Van
couver / Canada to / Sydney / Australia. 

De kleur der 3 stempels is zwart. 
Aankomststempels: Honolulu 14 Jul 6 AM 1949 Hawai; Fiji 17 

Juli en Sydney 17 Juli. 
DUITSLAND. 

De „Luchtbrug". 
Op 29 Juli jl. bestond de „Luchtbrug" 400 dagen. Ter gelegen

heid daarvan werden de stukken van een (vermoedelijk nietoffi
ciéle) bijzondere stempel voorzien, waarvan wij hieronder een 
afbeelding geven, (kleur rood). 

Nu de luchtbrug sindsdien is opgeheven, zal dit wel de laatste 
bijzondere „Luchtbrug"stempel zijn. 

Helicoptervlucht te Stuttgart. 
Op 10 Juli jl. had te Stuttgart een helicoptervlucht plaats; de 

poststukken dragen een violette stempel, zoals hieronder afgebeeld. 

EGYPTE. 
Speciale vlucht Caïro—Brussel ter gelegenheid van de „Bepitec". 
Op 1 Juli jl. had ter gelegenheid van de „Bepitec" te Brussel 

een speciale vlucht Caïro—Brussel plaats. Een aantal speciale cou
verten werden voor deze gelegenheid gedrukt, terwijl voor de 
afstempeling der zegels een speciale stempel werd gebruikt. Hier
onder geven wij een verkleine reproductie van de voorzijde van 
de luchtpostbrief. 

De kleur van de afbeeldingen op de enveloppe is groen, terwijl 
de kleur vaan de speciale stempels en de aanduiding „Par Avion" 
zwart is. 

OOSTENRIJK. 
Aan de mededelingen van de „Oesterreichiser Flugpostsammler

verein", te Wenen d.d. 20 Augustus 1949 ontlenen wij het vol
gende: 

Oostenrijkse post met de eerste vlucht Amsterdam—Paramaribo 
op 20 Mei 1949. 
Met deze vlucht zijn vanuit Oostenrijk 396 stukken verzonden, 

welke (voor het merendeel op de achterzijde) de speciale afstem
peling dragen in violette kleur en de aankomststempel Parama
ribo 21 Mei 1949. 

Nieuwe ballonpostvlucht van de „Oesterr. 
Kinderdorf Vereinigung". 
De „Oesterr. Kinderdorfvereingung" heeft het plan op 2 Octo

ber a.s. wederom een ballonpostvlucht te organiseren. Er zullen 
speciale enveloppen met 3 verschillende voorstellingen er op wor
den uitgegeven: „Mutter mit Kind", „Kind mit Vogel" en „Kind 
mit Puppe und Schmetterling"; de prijs bedraagt S. 3.— per cou
vert. De enveloppen zijn voorzien van een ingedrukte 15gzegel. 
Met is niet verplicht deze speciale enveloppen te gebruiken en er 
mogen ook gewone brieven tot 20 gram en briefkaarten worden 
meegegeven, doch dan moeten deze voorzien zijn van een rood 
etiket „Mit Ballonpost"; dit etiket wordt door de Kinderdorfver
einigung geleverd tegen betaling van S. 3.—. 

Vanzelfsprekend worden ook speciale stempels gebruikt. Nadat 
de vlucht zal hebben plaats gehad, komen wij nader hier op terug. 

SPANJE. 
Nationale luchtposttentoonstelling te Zaragossa van 
2—16 October 1949. 
Van 2 tot 16 October a.s. vindt te Zaragossa een nationale lucht

posttentoonstelling plaats, georganiseerd door de „Sociedad Fila
télica Aragonesa". In de 8 klassen, welke de tentoonstelling omvat, 
zijn verschillende luchtpostverzamelgebieden vertegenwoordigd, 
nl. algemene collecties van luchtpostzegels, gespecialiseerde collec
ties van één land of van één emissie, proefdrukken, semiofficiële 
zegels uitgegeven door particuliere luchtvaartmaatschappijen, eti
ketten en vignetten, luchtpoststukken van eerste vluchten en trans
atlantische „raids", stempels en speciale stempels op luchtpost
gebied, luchtpostlitteratuur. 

U.S.A. 
Helicoptervluchten. 
Binnenkort zullen verschillende helicoptervluchten plaats vin

den in het district Chicago. Een vlucht Chicago P.O. naar Air
mailField en terug vond reeds plaats. Wij hopen in het volgend 
nummer nadere bijzonderheden te kunnen mededelen. 

Eerste vlucht Stratocruiser van de American Overseas 
Airlines U.S.A.—Londen. 
Wij ontvingen kortgeleden een enveloppe, welke met deze eerste 

vlucht verzonden was. Deze enveloppe draagt in de linker bene
denhoek een stempel in rode kleur (op de enveloppe gedrukt) — 
First Flight — / American Overseas Airlines / rode strook met 
afbeelding wereldbol en Stratocruiser / Stratocruiser Flagship / 
European Travel Agents' Cachet". Uit de omschrijving blijkt reeds 
dat het geen officiële stempel is. 

Nu is de eigenaardigheid van deze stukken, die de afstempeling 
dragen „Flushing, N.Y. 17 Aug. '49", dat zij de indruk wekken, 
dat dit de eerste vlucht van de „Stratocruiser" naar Nederland is, 
daar ze allen geadresseerd zijn aan Nederlandse adressen. Die 



204 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE SEPTEMBER 1949 

adresstrookjes zijn er op geplakt en daaronder vindt U het adres 
van de American Overseas Airlines te Londen. Het is dus de eerste 
vlucht U.S.A.—Londen. Dit klopt ook, want volgens de couranten-
berichten komt de ,,Stratocruiser" voor het eerst op 3 September 
op Schiphol. 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Canada. 
Grijs papier met ingedrukte blauwe 10 cents zegel en links 

,,Canada / Air Letter / Par Avion" in rechthoekige blauwe om
lijning; kleur van letters eveneens blauw. Hiervan bestaan 2 typen; 
het verschil is te zien aan het verschil in afstand tussen de inge
drukte zegel en rechthoekige omlijning aan de linkerzijde. 

Marokko (Spaans). 
Lichtbruin (binnenzijde wit) met ingedrukte luchtpostzegel in 

donkerbruine kleur van Pts. 1,30, waaronder contrólenummer in 
groene kleur. Links „Correo Aêro / Carta-Sobre Avion / Si se 
incluyera en esta / carta cualquier objeto, se / cursara por via 
ordinario. (tweetalig). 

WÄlLLil^lMliPÄBIiLi Hf 4f 
TOEGEKEND AAN DE HEER P. WITTKäMPER. 

Door het bestuur van de Nederlandsche Bond van Vereenigin-
gen van Postzegelverzamelaars werd alsnog besloten de Waller-
medaille dit jaar ook toe te kennen aan de heer P. Wittkämper. 

Toen op de algemene vergadering van de Bond te Amsterdam 
de voorzitter de besluiten van het Bondsbestuur, waarbij de Wal-
lermedaille dit jaar werd toegekend aan de heren C. M. Donck 
en P. Wittkämper, bekend maakte, gaf de vergadering door luid 
applaus haar instemming met dit besluit te kennen en werden 
beide begiftigden van vele zijden hartelijk gelukgewenst. Ook de 
redactie van dit blad voegt gaarne haar gelukwensen daar aan toe 
en spreekt de hoop uit, dat beide heren nog lang voor de philatelie 
behouden mogen blijven. 

Jammer genoeg beschikt de heer Wittkämper niet over een 
geschikte foto voor dit blad, zodat wij deze thans niet kunnen 

II. 
Zo is het n.1. het geval met TBC-zegels. In 1937 werd het 

gebruik van een toeslag op alle correspondentie gedurende een 
aag in de maand verplicht gesteld. In beginsel zouden hiervoor 
bijzondere zegels gebruikt worden, die er echter niet dadelijk 
waren. Derhalve moesten de brieven op de tiende dag van iedere 
maand met het dubbele porto gefrankeerd worden, het teveel 
betaalde was dan bestemd voor de T.B.C.-bestrijding. Zoals te 
begrijpen is, was controle practisch uitgesloten. Men veranderde 
dus de voorschriften en werd nu een zekere periode vastgesteld 
voor verplichte dubbele frankering. Dit is van 23 December tot 
3 Januari. 

Ieder jaar werd een nieuwe serie gedrukt en moest bij de ge
wone postzegels bijgeplakt worden, als dit niet gedaan werd dan 
werd Strafport geheven. Deze series bestaan uit pl.m. vier zegels, 
waarvan drie weer een toeslag hebben. Dit wordt nu reeds een 
tiental jaren gedaan en hebben deze series zeer zeker een plaats in 
elke Spanjeverzameling verdiend. Geheel anders ligt het geval met 
de andere zegels, die bij Yvert als „timbre de bienfaisance" geca
talogiseerd staan in dezelfde rubriek als bovenbedoelde zegels. De 
nummers 1 tot en met 85 zijn niets anders dan — zij het dan 
ook vaak zeer aantrekkelijk uitgevoerde — labels, zonder enige 
postalische waarde, nooit verplicht in het gebruik en practisch 
ook nog nooit op een brief gevonden. Het gaat hier om labels, 
die verkocht worden door postambtenaren en ambtenaren van 
de Nat. Telegraaf-Mij. (deze twee Staatsondernemingen hebben in 
't geheel geen contact met elkaar). Ze worden wel aan de loketten 

publiceren, maar wij hopen, dat wij in het volgend nummer daartoe 
in staat zullen zijn. 

De heer Pieter Wittkämper, die op 19 Augustus 1893 te Am
sterdam werd geboren, begon reeds op jeugdige leeftijd aan het 
verzamelen van postzegels. Thans is hij ongeveer 45 jaar verza
melaar en als zodanig ruim 25 jaar lid van de Nederlandsche Ver-
eeniging van Postzegelverzamelaars. Ook andere philatelistische 
verenigingen mogen hem onder hun leden tellen en in het bijzonder 
de Amsterdamsche Postzegel Sociëteit, waarvan hij een der oprich
ters is en thans nog het secretariaat voert. Ook van de Neder
landsche Vereeniging maakt hij reeds een 12-tal jaren deel van 
het hoofdbestuur uit en werd hij in Mei van dit jaar als Ere
lid dier vereniging benoemd. 

Dat de heer Wittkämper in al die jaren een vlijtig verzamelaar 
is geweest moge zeker wel blijken uit de vele onderscheidingen 
welke hij zich op diverse tentoonstellingen wist te verwerven. In 
het bijzonder moge hierbij vermeld worden de toekenning van de 
„Hannover-medaille" in 1937, welke hem werd toegekend „Für 
hervorragende Leistungen in der Philatelie", alsmede de hem in 
1938 verleende „Senat-medaille" van de Freien Hansestadt 
Bremen. 

Maar wij zouden de heer Wittkämper te kort doen, indien wij 
hierbij niet tevens vermelden, dat het hem niet om de medailles 
te doen is, maar wel om zijn philatelistische kennis op deze wijze 
uit te dragen ten bate van zijn medeverzamelaars. 

Dat dit geen leuze is blijkt ook wel uit het feit, dat de heer 
Wittkämper zijn kennis ook op andere wijze ten nutte bracht 
van de verzamelaars. Zo was hij lid van de Bondskeuringsdienst en 
als zodanig in de oorlogsjaren, toen alle verbindingen moeilijk en 
soms vrijwel onmogelijk waren, hoofd van afd. B, hetgeen toen 
zeker een moeilijke taak was. 

Ook het tentoonstellingswezen als zodanig heeft steeds zijn be
langstelling gehad. Als we ons niet vergissen trad hij meermalen 
als jurylid op en is hij ook de geestelijke vader van de stalen 
tentoonstellingsstandaard zoals wij deze op de tentoonstelling te 
Amsterdam zagen. 

Door het bezoeken van de afdelingen der Ned. Vereeniging en 
het aldaar houden van lezingen of demonstraties weet hij ook 
elders de belangstelling voor de philatelie levend te houden en 
anderen van zijn kennis te doen profiteren, waarbij vooral de 
jongere generatie zijn volle belangstelling en hulp heeft. 

Dat zulk een parel aan de Nederlandse philatelistische kroon 
wordt gewaardeerd, zal zeker niemand verwonderen. 

verkocht, omdat daar de ambtenaren in aanraking komen met het 
publiek en de staat laat dit ook zonder enige bezwaren toe met het 
oog op het goede doel, dat men ermee tracht te bereiken, maar 
de gehele opbrengst is uitsluitend bestemd voor een particulier 
doel, n.1. de school voor ambtenarenwezen. Ik was in de vijf jaren, 
die ik in Spanje gewoond heb, zeer bevriend met de chef van een 
telegraafkantoor in een zeer bedrijvig plaatsje in Catalonië, die 
mij vertelde, dat hij nog nooit een dergelijke label verkocht had. 
Trouwens, de Postwezenorganisatie had andere labels dan de Tele-
graafwezenprganisatie, hetgeen ook uit de afbeeldingen in de cata
logus blijkt, waar de ene maal staat „Colegio de Huerfanos de 
telegrafos" en de andere maal „Hogar Escuela de Huerfanos de 
correos", letterlijk vertaald is dit: „College van telegraafwezen" 
en „Thuisschool postwezen", voor onze oren wel een beetje onge
lukkig uitgedrukt. Dus zoals U ziet, hebben deze labels in tegen
stelling met de jaarlijkse TBC-series helemaal niets te maken met 
enige postaal doel, maar zouden moeten worden opgenomen in een 
verzameling van weldadigheidsetiquetten. Ze zijn vroeger in 
Spanje nooit verzameld door Postzegelverzamelaars, dit zal ver
moedelijk nu wel iets veranderd zijn, omdat ze in de Yvert opge
nomen zijn, dit laatste waarschijnlijk als gevolg van de mooie 
latere series. Mijn raad is: Verzamel uitsluitend de TBC-zegels 
in deze rubriek. 

Op de burgeroorlog-zegels kom ik later terug, het lijkt mij ge
wenst nog even iets meer te zeggen over de talrijke categoriën 
zegels die wij in de catalogi ontmoeten en eerst hun verzamel-
waardigheid vast te stellen, alvorens wij ons iets meer in deze 

^m ©I^P©IPiyilLAfll^ ILÄBI9P: SMB̂ JH door L. STEIN 
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ingewikkelde materie verdiepen. Yvert geeft totaal 17 categoriën 
zegels, Michel 26, Galvez nog 'n enkele meer. Normaal zijn er 
plm. 5 categoriën: post-Iuchtpost-expresse-port-dienstzegels. Ab
soluut verzamelwaardig zijn: behalve de post- en luchtpost — als
mede dienst- en expressezegels (Spanje kent tot op heden geen 
portzegels, hoewel deze vermoedelijk ook op aandringen van in
dustrie en handel in gebruik genomen zullen worden — hierover 
was heel wat te vertellen in Spanje) de Carlisten-Barcelona-port-
vrijdomzegels. Deze zijn normaal gebruikt; wat de Barcelona-
zegels betreft is het zelfs zo, dat het gevolg van het verplichte 
gebruik in het binnenland hiervan was, dat een brief van Barce
lona naar Manilla op de Filippijnen minder kostte dan een brief 
naar Moncada, 6 km, van Barcelona verwijderd. Verder zijn ook 
de TBC-zegels op te nemen en ik persoonlijk sluit ook de oor-
logsbelastingzegels van 1870 tot 98 niet uit mijn verzameling uit. 
Over 't algemeen mag men zeggen, dat Yvert zich op deze zelfde 
zegels gebaseerd heeft. Dit is niet het geval met andere catalogi. 

Nu kom ik eindelijk dan tot de uitgaven gedurende de burger
oorlog. Zoals ik reeds eerder opmerkte, moet men de redenen 
van de uitgaven trachten te vinden om een oordeel uit te spreken 
en dat is in de Yvert veel te bekrompen en deze volgt ook geen 
vaste lijn. Enerzijds wordt de uitgave van Asturias nr. 600a tot 
600f of Granada 564b/d en bij luchtpost de Can. Eilanden opge
nomen, anderzijds worden verschillende uitgaven, die absoluut 
normaal gecirculeerd hebben, weggelaten. Nu wordt in Spanje 
zelf de Asturiasserie betwijfeld (misschien omdat het zich om 
zegels van vijanden van Franco handelt), maar ze is wel waard in 
een verzameling opgenomen te worden, omdat zij een sprekend 
voorbeeld uit de geschiedenis van de burgeroorlog is. Immers, 
Asturias en Leon, die een zeer bergachtig en afgesloten karakter 
bezitten, waren geheel omringd door Franco-gebieden, maar bleven 
trouw aan de Madridregering. Ik zou ze derhalve zeer zeker 
opnemen. 

Maar dan vraag ik mij af: Waarom worden de zegels, uitgegeven 
in Sevilla JuH 1936, Orense Oc. 1936, Cadiz, Burgos en verschil
lende andere, niet bij de gewone postzegelsuitgiften opgenomen ? 
Letwel: ik bedoel de zegels die op het aangegeven tijdstip uitge
geven werden in bedoelde plaatsen, niet de latere, want in Sevilla 
enz. was er reeds vanaf het begin een absolute breuk met Madrid 
geweest, zodat men de Madridzegels als een vijandelijk zegel be
schouwde. De latere uitgiften van deze plaatsen moeten dan weer 
onder de zuiver patriotische emissies gerangschikt worden, zoals 
Yvert ook doet. Deze kan men dus verzamelen als men wil, het 
is in 't geheel niet nodig, wel echter tot een zeker punt interessant 
uit geschiedkundig oogpunt. Maar de eerste zegels van Sevilla enz. 
behoren absoluut in de gewone postzegel-uitgiften opgenomen te 
worden. De andere patriotische uitgiften zijn met een andere maat
staf te meten. Hun bedoeling was uitsluitend vreugde met Franco
overwinningen enz. te betuigen. Ze waren meestal practisch niet 
verkrijgbaar aan de postkantoren, werden door het grote publiek 
niet gebruikt en mochten eigenlijk in ' t geheel niet als frankeer-
zegels gebruikt worden. 

Enige series zijn geautoriseerd door verschillende autoriteiten, 
anderen niet. De mogelijkheid, deze zegels te gebruiken lag in een 
beschikking van de Junto del Estado van 9 November 1936, die 
het gebruik van alle mogelijke post- en fiscale zegels voor de bin
nenlandse correspondentie autoriseerde wegens de onmogelijkheid, 
nieuwe zegelvoorraden te betrekken vanuit Madrid, terwijl de 
nationale drukkerijen nog niet voldoende konden produceren. Over 
' t geheel genomen beschouw ik deze zegels nog net als verzamel
waardig uit geschiedkundig oogpunt, wanneer men dit bij zijn 
philatelistische principes niet uit het oog verliezen wil. Het is 
echter absoluut overbodig, al deze zegels, totaal toch nog wel 'n 
kleine 600 stuks te verzamelen. Men sluite enige van deze series 
in zijn verzameling in, zodat de historische opbouw hierdoor 
versterkt wordt. 

Een verdere categorie zegels, die door Yvert in ' t geheel niet 
genoemd wordt, bij Michel echter opgenomen is voor zover het 
zegel uit het Francogebied betreft en bij Galvez zeer uitgebreid 
behandeld wordt, inclusief de zegels van Rood Spanje, zijn de 
z.g. toeslagzegels. Deze zegels hebben een eigenaardig karakter: ze 
hebben geen frankeerwaarde bezeten, en waren toch verplicht. De 
heersende ellende bracht de Francoregering op de gedachte, bij de 
frankering een toeslag van 5 cmos. te heffen, hetgeen door de wei 
van 14 Augustus 1936 bekrachtigd werd. De steden begonnen toen 

een stroom zegels te drukken, die dus inderdaad normaal gebruikt 
moesten worden. Maar nu komt de grote moeilijkheid: welke van 
deze zegels waren normaal en welke niet. Dit is niet vast te stellen, 
immers verschillende tot en met zeer kleine plaatsen, gaven in 
plaats van een toeslagzegel van 5 cmos. hele series uit, hoe bonter 
hoe liever, ja zelfs blocs.^ Men ruikt de bedoeling van verre. Deze 
misstanden waren aanleiding voor de regering van Franco, om wel 
Wat laat, n.l. op 7 November 1937 een nieuwe beschikking uit 
te vaardigen, waardoor het verboden werd, het woord Correos 
of iets dergelijks op deze zegels te gebruiken, en eveneens labels 
met een waardeaanduiding op de voorzijde van de correspondentie 
te plakken. Niettemin zijn er later nog wel wat dergelijke zegels 
gedrukt, maar voor de postambtenaren was het gedurende deze 
periode onmogelijk om uit te maken wat nu eigenlijk postzegels 
waren en wat niet. Mijn mening over deze zegels is: Plak er enkele 
in Uw verzameling voor de aardigheid, maar besteed er niet meer 
dan een paar centen aan. Hetzelfde geldt voor de uitgiften van 
de Requetes, Falange, Winterkruistocht, Winterhulp, Frentes y 
hospitals. Een ideaal terrein voor een plaatsjesverzamelaar, maar 
niets voor de philatelist. 

Dames en heren, wij zijn aan een tijdbeperking gebonden, zodat 
ik niet verder hierop in kan gaan. Maar dit moge ik tenslotte nog 
zeggen: wanneer U de door mij aangegeven lijnen zoveel mogelijk 
volgt en het kaf buiten het koren laat, dan zal U tenslotte een 
terrein vinden voor Uw liefhebberij zoals er weinigen zijn. Spanje 
is rijk aan interessante klassieke emissies, rijk aan mooie zegels, 
rijk aan zegels die zijn afwisselingrijke geschiedenis duidelijk weer
geven. Probeer U het eens om er een verzameling van op te bou
wen, U zult veel moeilijkheden vinden, maar te groter is het ge
noegen dat de verzameling van dit onbekende en onbeminde gebied 
U geven zal. 

ïïil^ïï©©B!OSÏÏilLILDB!fl©iia 
NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 

AMSTERDAM 1949 
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Nederlandsche 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars werd in de zalen van hotel 
Krasnapolsky een nationale postzegeltentoonstelling gehouden. Het 
praedicaat „nationale" was niet geheel verdiend, daar Nederland 
en speciaal de overzeese gebiedsdelen, niet in die mate overheersten, 
zoals wij dit hadden verwacht. 

Toch kon men vaststellen, dat het comité alles in het werk ge
steld heeft om een welslagen te verzekeren. 

Het leeuwenaandeel heeft de heer J. Poulie ons getoond met zijn 
diverse collecties, waarvan de studie over, en het tentoongestelde 
van de eerste emissie van Nederland uitmuntte. In finesses te 
treden is niet wel mogelijk; toch moeten hier gememoreerd worden 
enige portzegels van Ned.-Indië van de tweede uitgifte n.l. de 
20 cent-waarde ongebruikt. Type I, III en IV in paren, waarbij het 
eerste exemplaar in de zeer zeldzame tanding 11J4 : 12 (samen
hangende met de tanding 12J^ : 12). De redacteur portzegels van 
ons Maandblad had deze paren zelfs nog nooit gezien. 

Bij de inzending van het Nederlandse Postmuseum treft bij 
Suriname het begin van een reconstructie van de „kroontjes"-port-
zegels van 1911, waarbij een strip en een blok van vier zegels 10 
cent op 30 cent, waarin in elk een exemplaar in Type II te be
wonderen was. Bij de „kroontjes"-postzegels zag men enkele procf-
opdrukken, die afweken van de gekozen opdruk. 

De praephilatelistische zeer schaarse Ned.-Indische Landmail-
portzegels, ingezonden door Dr. H. Schouten, in al hun variaties 
muntten uit door kwantiteit en kwaliteit. 

Bij de inzending Europa genoten we van de klassieke verzame
ling Roemenië van de heer J. Eijgenraam, de moderne Letlanders 
van de heer J. Poulie en de collecties Zweden, Denemarken met 
Deens West-Indië en IJsland van de heer J. Dekker. Ook de ver
zamelingen Finland van de heer P. Wittkämper, Noorwegen van 
de heer W. Amons en Albanië van de heer J. Poulie, verdienden 
hun bekroning met een zilveren medaille ten volle; zo ook de 
heer J. G. Polling met Joegoslavië. 

Terecht viel naast de bekroning met een verguld bronzen me
daille de bondsmedaille ten deel aan de heer H. J. H. van Strie-
land voor zijn collectie Japanse bezettingszegels van Indonesië, op-
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gesteld voornamelijk naar de gedurende de bezettingsperiode aldaar 
gebruikte afst-ïmpeJingen. 

Zeer verdienstelijk van opstelling en van grondige studie ge
tuigend waren in deze rubriek de collecties Japanse bezettingszegels 
van de heren N . F. Hedeman en Dr. H. Schouten geëxposeerd. In 
de collectie van de heer Van Strieland kwam duidelijker naar voren 
welke Britse Malava-zegels met Japanse opdrukken (op Straits, 
Perak, Pahang en Negri Sembilan) ook op Sumatra (b.v. in Pa-
lembang en Fort de Koek) gebruikt zijn, en wel voornamelijk op 
postwisselformulieren. 

In de collectie Engelse Koloniën en Dominions in Amerika van 
Ir. A. G. Ferf, troffen we vele zeldzaamheden aan, die in de ten
toonstellingscatalogus vermeld staan. 

De enige inzendster, Mevr. M. J. Matzen-Fleddérus toonde ons 
een collectie ongebruikt China tot 1948, die ons vele weinig be
kende zegels met opdruk liet zien. 

Verder zijn te vermelden de bekende Japan-verzameling van 
de heer M. C. Samson, die uitbreiding heeft ondergaan op het 
gebied der afstempelingen, en Portugal van de heer M. J. Feenstra; 
in beide mooi materiaal van de eerste uitgiften. 

Bij de afdeling Luchtpoststukken genoten we van de stukken 
betreffende de luchtpost naar Ned.-Indië vice-versa van de heer 
H. J. C. van Beek. 

Op het gebied afstempelingen brachten ons de heer J. F. Bunge 
Ned.-West-Indië en Ned.-Indië, en de heer R. Tocila veldpost
stempels van Nederland, en last not least de afstempelingen van 
Oostenrijk en Lombardije van de heer J. A. A. van der Horst, zeer 
uitgebreid, doch niet fraai genoeg opgesteld om de hoogste onder
scheiding in de wacht te kunnen slepen. 

Een collectieve inzending van enige leden van de Ned. Vereeni-
ging van Poststukken en Stempelverzamelaars verwierf een zilve
ren medaille. 

Moge 1952 ons een nationale tentoonstelling brengen in de ware 
?in des woords ! FR. 

Onderschrift van de H. R. De heer Fr. schijnt onder een natio
nale tentoonstelling te verstaan een tentoonstelling waar de natio
nale zegels het belangrijkste zijn. Zulks is niet in overeenstemming 
met het tentoonstellingsreglement van de Bond, waarin onder een 
nationale tentoonstelling wordt verstaan een tentoonstelling waar 
de inzendingen afkomstig zijn van personen etc. woonachtig binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. 

In 1952 hopen we niet een nationale tentoonstelling te kunnen 
houden, maar een internationale onder de reglementen van de 
F.LP. 

r 
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LIJST VAN ONDERSCHEIDINGEN 
toegekend op de Nationale Postzegeltentoonstelling gehouden 

te Amsterdam op 26, 27 en 28 Augustus 1949. 
De voor de namen staande cijfers zijn de nummers van de 

inzendingen. 
2. Dr. H. Schouten, Landmailporten: Verguld bronzen pla

quette benevens de zilveren medaille, aangeboden door de afd. 
Apeldoorn van de Nederl. Ver. 

4. J. Eijgenraam, Roemenië: Verguld bronzen plaquette. 
5. R. M. Feenstra, Turkije: Verzilverd bronzen plaquette. 
6. Joh. F. Weivers, Engeland tot 1900: Bronzen plaquette. 
7. W. Amons, Noorwegen: Bronzen plaquette aangeboden door 

de afd. Krommenie van de Nederl. Ver. 
8. H. J. C. van Beek, Nederland na 1900: Bronzen plaquette. 
9. W. B. Tobé, Nederland en O.G.: Bronzen plaquette. 
10 en 11. J. Poulie, Gecombineerde verzamelingen Nederland en 

O.G.: Verzilverd bronzen plaquette; met zilveren medaille der 
gemeente Amsterdam voor alle inzendmgen te zamen. 

12. J. Poulie, Albanië, Verzilverd bronzen plaquette aangebo
den door de afd. Amsterdam van de Nederl. Ver. 

13. P. Wittkämper, Finland: Verguld bronzen plaquette. 
14. J. Poulie, Fiume: Bronzen plaquette. 
15. J. Poulie, Letland, Verguld bronzen plaquette. 
16. Mr. W. A. L. Talma Stheeman, Spanje, toeslagzegels: 

Bronzen plaquette. 
17. W. Amons, Noorwegen, Verzilverd bronzen plaquette. 
18. J. Poulie, Rusland: Verzilverd bronzen plaquette. 
19. J. Dekker, Zweden, Denemarken, D. W. Indië en IJsland: 

Verguld bronzen plaquette met aantekening, dat deze collectie 
niet in afd. B (gespecialiseerde collecties) doch in afd. E (niet ge
specialiseerde collecties) behoort, hetwelk inzender blijkens zijn 
toelichting ook had bedoeld. 

20. G. H. V. Grunningen, Deens W. Indië: Verzilverd bronzen 
plaquette. 

21. W. P. Costerus, Egypte: Verzilverd bronzen plaquette. 
22. H. P. van Lente, Egypte: Bronzen plaquette. 
23. M. C. Samson, Japan: Verguld bronzen plaquette. 
24. Ir. A. G. Ferf, Nor th West Pacific Island: Bronzen pla

quette. 
25. N. F. Hedeman, Jap. bezetting Indonesië: Verguld bronzen 

plaquette. 
26. Dr. H. Schouten, idem: Verzilverd bronzen plaquette aan

geboden door de afd. Gooi- en Eemland van de Nederl. Ver. 
27. H. J. H. van Strieland, idem: Verguld bronzen plaquette, 

benevens de Bondsmedaille en met gelukwensen van de Jury voor 
de verrichte onderzoekingsarbeid. 

29. Ir. A. G. Ferf, Engeland: Verzilverd bronzen plaquette. 
30. M. J. Feenstra, Portugal, Verzilverd bronzen plaquette. 
31. M. J. Keiser, Zwitserland, Bronzen plaquette. 
32. Motto „Loopknecht", idem: Bronzen plaquette. 
33. Mevr. M. J. Matzen-Fledderus, China en Mandchoukwo: 

Verzilverd bronzen plaquette. 
34. Ir. A. G. Ferf, Eng. Kol. en Dominions in Amerika: Ver

guld bronzen plaquette. 
36. J. G. J. Polling, Yougo-Slavië, Bronzen plaquette. 
37. J. Poulie, Nederland 1852: Verguld bronzen plaquette. 
38. J. Poulie, Nederland, telegraaf zegels: Bronzen plaquette. 
40. H. Rorije, Liechtenstein 30 rappen: Bronzen plaquette. 
41. W. Amons, Noorwegen, plaatreconstructie 4 sk.: Verzil

verd bronzen plaquette. 
43. H. J. C. van Beek, Luchtpost: Verzilverd bronzen pla

quette. 
47. P. J. Melsert, Aangetekende brieven; Bronzen plaquette. 
48. R. Tocila, Veldpost: Verguld bronzen plaquette. 
49 en 50. J. W. F. Bunge, Afstempelingen en O. en W. Indië 

(gecombineerd): Verzilverd bronzen plaquette. 
51. J. A. A. v. d. Horst, Afstempelingen Oostenrijk en Lombar

dije: Verzilverd bronzen plaquette. 
52. Nederl. Ver. van Poststukken en Poststempel verzamelaars. 

Interessante nevengebieden: Verzilverd bronzen plaquette. 

lKli'D'MiB)Iil^lLAM[g)Si IPOSirMdJlSKyiPüfl 
Cavalcade, dat .is een historische optocht van losse beelden« 
samengesteld uit prenten, voorwerpen, machines en modellen 
betreffende de posterijen, telegrafie en telefonie, in het Post-
museum te 's-Gravenhage. 
Het Postmuseum, Zeestraat 82, 's-Gravenhage, heeft thans een 

geheel nieuwe opstelling gekregen, waarin tal van onderdelen van 
het grote PTT-bednjf worden uitgebeeld. Hierbij zijn een aantal 
modellen en maquettes uitgestald welke tevoren nog nimmer te 
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bezichtigen waren. Een voorname plaats wordt daarbij ingenomen 
door een zuiver op schaal vervaardigde maquette van het monu
mentale PTT-gebouw aan de Coolsingel te Rotterdam, welke de 
oppervlakte van een klein kamertje heeft (2.65 X 2.08 m.) Het 
vele beeldhouwwerk hiervoor is van de hand van Van Lunteren, 
dezelfde kunstenaar die de sculptuur van het werkelijke gebouw 
maakte. Deze maquette vormt een onderdeel van een uitbeeldiilg 
der bouwwerkzaamheden van de PTT. Daar het dit jaar 50 jaar 
geleden is, dat het Amsterdams P. 8c T.-kantoor van bouwmeester 
Peters werd geopend, is de nadruk gelegd op de historische bouw
stijl, welke in die dagen hoogtij vierde en zich vooral in postkan
toren schijnt te hebben uitgeleefd. Fen zeer fijn gedetailleerd dio
rama, heel bijzonder opgesteld met een speciale verlichting, geeft 
een kijkje in de wachtzaal van een postkantoor uit deze periode. 
De kleurige historische details hebben dit diorama tot een kostbaar 
werkstuk gemaakt, des te interessanter, omdat vrijwel geen enkel 
kantoor uit die tijd thans nog zijn oorspronkelijke inrichting heeft. 

Ook in de rubriek postvervoer vallen verschillende nieuwe mo
dellen te bewonderen. Een speciaal tableau is gewijd aan de spoor-
wegpostrijtuigen, van het „diligence"-type tot het gestroomlijnde 
rijdende expeditie-kantoor. Bij de uitbeelding van het vervoer be
horen ook bijzonderheden over hetgeen vervoerd wordt, dat zijn 
de brieven in velerlei vormen en schrift uit drie eeuwen. 

In de afdeling electrotechniek kan men zich verdiepen in de 
apparatuur, welke in de aanvang bij de telegraaf en telefoon werd 
gebruikt. Opstellingen van wijzer-, morse- en hughes-telegrafen 
laten deze inrichtingen in werking zien en geven een beeld van de 
sprongsgewijze ontwikkeling der techniek. 

Op een ouderwetse telefooncentraalpost kunnen werkelijk ver
bindingen worden gemaakt tussen reeds lang in onbruik geraakte 
telefoontoestellen. Verder vragen vitrines met interessante techni
sche bijzonderheden de aandacht. 

Gehandhaafd is de rubriek van het drukken van postzegels, die 
reeds bij de heropening van het museum de aandacht trok door 
zijn interessante gravures, stalen platen enz., met de vele verdui
delijkende foto's en tekeningen. Een ieder die zich voor druktech
nieken interesseert (en wie komt er niet vroeg of laat in onze 
maatschappij mede in nauwere aanraking ?) vindt hier eEn heldere 
uiteenzetting over plaatdruk, boekdruk, de moderne roto-gravure 
en de offset-druk. Een volledige verzameling Nederlandse post
zegels, gerangschikt volgens deze technieken, is hieraan toegevoegd 
ter vergelijking. 

Aan de gevorderde postzegelverzamelaar wordt bovendien weer 
iets bijzonders geboden in de bekende schatkamer. Ditmaal is het 
een gespeciliseerde verzameling zegels van Suriname en Curafao, 
alsmede een beknopter overzicht van Ned.-Indië, e.e.a. dus naar 
uit de benamingen blijkt tot 1940. 

Hierbij is de beroemde oude „verzameling Waller" eveneens 
vertegenwoordigd. 

JlidD^PI^yil^Dil^ 
HET OPPLAKKEN DER POSTZEGELS. 

Naar aanleiding van het stukje over bovengenoemd onderwerp 
(zie Julinummer, blz. 159) mocht ik van twee zijden een brief 
ontvangen. In de eerste plaats van de heer H. W. Borel, arts te 
Arnhem. Dokter Borel schrijft: 

„Ik zou willen aanraden het lipje gelijk te nemen met de boven-
rand.'Als dit een stuk er bovenuit steekt, dan staat dat niet goed, 
daar ben ik het volkomen mee eens, maar min of meer in het 
midden van de zegel komt mij niet gewenst voor. (Deze opmer
king komt door het verkeerd getekende cliché, hetgeen door mij 
zelf reeds was gerectificeerd; Redactie). 

Het omdraaien van de zegels, waar het toch om te doen is, 
gaat veel beter als het lipje bovenaan vastzit en wordt dit iets 
te nat gemaakt, zodat het in zijn geheel of een groter stuk gaat 
plakken, dan krijgt de zegel bij het omdraaien onherroepelijk een 
vouw en is bovendien zeer bezwaarlijk goed te zien. 

De tandjes hebben veel minder te lijden, het omgevouwen lipje 
beschermt deze en er is, als dit gelijk met die tandjes geplakt is, 
niets van te zien. 

Er werd in bovenstaand stukje nadrukkelijk op gewezen, om 
de lipjes vooral niet te nat te maken; ook dit is een voornaam 
punt. Bij dunne lipjes — en die verdienen toch de voorkeur, om 

de zegels niet nodeloos dikker te maken — kan het licht ge
beuren, dat de nattigheid door het lipje heendringt, en de zegel 
toch nog vast gaat zitten. 

De hiervoor in de handel zijnde instrumentjes hebben me niet 
kunnen bekoren. (Ons ook niet, vandaar dat wij er maar niet 
eens over gesproken hebben; Redactie), ik prefereer nog altijd 
's mensen eigen tong, die juist de voldoende graad van nattigheid 
schijnt te hebben. 

Hierbij wil ik ook nog even wijzen op het gevaar om dit ook 
met oude, reeds gebruikte lipjes te doen; het gevaar om hierbij een 
zeer ernstige infectie op te lopen, is heus niet denkbeeldig, afge
zien nog van de onsmakelijkheid, dat anderen ons hierbij vóór 
geweest zijn." 

De schrijver van de tweede brief, Jhr. Ir. Storm van 's-Graven-
sande, eveneens te Arnhem, is het niet eens met de door mij aan
bevolen, reeds gevouwen plakker. Volgens hem is de enige goede 
plakker, die plakker, die aan beide zijden slechts over een smal 
randje gegomd is. Deze plakker heeft één voordeel (waarover 
Dokter Borel ook reeds in zijn brief schrijft), nl. dat de zegels, 
resp. de albums niet onnodig dikker gemaakt worden, maar met 
kwaliteit heeft dit niets te maken. Waarom zou een gevouwen 
plakker, die van dezelfde grondstoffen vervaardigd is, minder in 
kwaliteit zijn ? Dat de door genoemde heer aanbevolen plakkertjes 
nog duurder zijn, komt omdat er meer werk aan zit (ze moeten 
immers aan twee zijden gegomd worden), maar de hogere prijs 
heeft met betere kwaliteit niets te maken. 

K. E. K. 

i@liKWlil^KgM g TTDJÎ SClKlISDlFiriM 
MüLLER-CATALOGUS 1950. 

ZWITSERLAND/LIECHTENSTEIN; 8°, 220 BLZ. PRIJS 
GEBROCHEERD ZW.FR. 1,75 EN MET SPIRAALBINDING 

ZW.FR. 2,75. UITGAVE: ERNST MÜLLER A.G. BAZEL, 
FREIESTRASSE 77. 

Wanneer een Speciaalcatalogus over de postzegels van Zwitser
land en het Vorstendom Liechtenstein reeds in zijn 19e uitgave 
vei schijnt, dan is dit wel een teken, dat dit werk zeker aan alle 
wensen van de philatelisten voldoet. Meer dan 800 cliché's verrijken 
dit handige en ook druktechnisch voorbeeldige werk. Dat de phi
latelistische markt niet stil staat, blijkt wel uit de 1800 prijs
wijzigingen. 

Deze prijzen der postzegels werden alle op objectieve wijze naar 
de internationale philatelistische markt vastgesteld. In het bijzonder 
willen we dit jaar nog wijzen op de nieuwe bewerking van de 
Rayon I-postzegels en de vermelding van de Zwitserse spoorweg
zegels in deze Müller-catalogus. Ondanks al deze omvangrijke ver
beteringen kon de verkoopsprijs voor deze catalogus toch tot 
Zw.Fr. 1,75 verlaagd worden, hetgeen er zeker toe zal bijdragen 
dat nog meerdere exemplaren dan vroeger hun weg naar de ver
zamelaars zullen vinden. 

De aanvullingen op deze catalogus verschijnen regelmatig in het 
bekende philatelistische tijdschrift „Die Basier Taube". 

U.N.O. POSTZEGELALBUM. U I T G A V E " A L G E M E E N E 
BEDRIJFS ASSOCIATIE, NES 35, AMSTERDAM-C. PRIJS ƒ 3,75 

Neen, dit album ligt nog niet voor ons en kunnen we het als 
zodanig nog niet bespreken, maar uit een brief en folder namen we 
van de „goede voornemens" kennis en willen we langs deze weg 
gaarne medehelpen de aandacht op deze album, welke waar
schijnlijk spoedig zal verschijnen, te vestigen. Dit album zal er 
geen zijn voor de grote „philatelist", maar is bedoeld om de 
jeugd te hulp te komen op dit uitgestrekte terrein ener liefheb
berij welke voor haar zo uiterst' leei-zaam is, zonder dat daarbij 
de verzamelaar wordt afgeschrikt door het onoverzienbare. Het 
wekt de jeugd op tot het verzamelen in het jaar 1950 van de 
koerserende zegels van dat jaar in internationaal verband. Dit ligt 
in het bereik van het mogelijke door ruilverkeer met postzegel
vrienden en -vriendingen in het buitenland. (Leest wat daaromtrent 
elders in dit blad juist kon worden medegedeeld). In het album 
worden daartoe briefvoorbeelden in diverse talen opgenomen, ter
wijl door inschakeling van Jeugdorganisaties, Trekkersbonden en 
Jeugdherbergorganisaties hoofdcorrespondenten in ieder land zullen 
worden aangewezen. 
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De heer König, redacteur van onze Jeugdrubriek, treedt hierbij 
als philatelistisch voorlichter en raadgever op, terwijl de bekende 
album-uitgever Mebus de technische verzorging terzijde staat. De 
Algemeene Bedrijfs Associatie is geen uitgeversbedrijf, maar wel 
is een der drie firmanten nog steeds philatelist, terwijl de andere 
twe% dit vroeger ook zijn geweest, maar hun „hobby" hebben 
opgegeven, doordat zij in de (philatelistische) woestijn verdwaalden, 
en nu gaarne mede willen werken om de jeugd voor een dergelijk 
verdwalen te behoeden. 

Het album zal geen z.g. voordruk-album zijn, maar toch zullen 
diverse illustraties de weg vergemakkelijken, terwijl regelmatig 
supplementen verkrijgbaar zullen worden gesteld. 

Vol belangstelling wachten we dit album af, want iedere goede 
hulp aan de jeugdige verzamelaars verleend is toekomstige winst 
voor de philatelic. 

IP>lHIDlLAÏÏiILDSïïDS€IHl AlLILlil^0.1iD 
POSTZEGELRUIL MET H E T BUITENLAND. 

Voorwaarden, waaronder door de Nederlandsche Bank N.V. te 
Amsterdam, afd. Deviezenvergunnlngen, aan de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars ten behoeve 
van de leden van de bij die Bond aangesloten verenigingen tot 15 
Augustus 1950 vergunning is verleend tot het ruilen van post
zegels met het buitenland, waarvan de bedragen en aantallen niet 
groter zijn dan in deze vergunning vermeld. 
Ie. Zowel de uitgaande als de inkomende zendingen dienen via 

de heer J. G. J. Polling te Haastrecht (bij Gouda) te worden 
verzonden. 

2e. Het aantal ruiltransacties van deze aard dient per lid be
perkt te blijven tot één per 2 maanden per land. 

3e. De waarde van een tweemaandelijkse zending mag per land 
ten hoogste ƒ 4 , — bedragen, een halfjaarlijkse zending ƒ12 ,— 
per land, met een maximum van ƒ 24,— per jaar per land. 

4e. Aan leden, die van twee of meer aangesloten verenigingen lid 
zijn mogen op grond daarvan niet méér ruilzendingen wor
den toegestaan dan aan hen, die lid zijn van één der bij de 
Bond aangesloten verenigingen. 

5e. De buitenlandse ruilpartner dient de tegenwaarde binnen 6 
maanden na datum van inzending van Nederlandse zijde ie 
hebben geleverd. Blijft de ruilpartner in gebreke, dan mogen 
aan hem geen nieuwe ruilzendingen worden gezonden, terwijl 
de betrokken Nederlandse ruilpartner met een verzamelaar 
in het betreffende land geen nieuwe ruilovereenkomsten mag 
sluiten alvorens de eerst bedoelde ruilovereenkomst is afge
wikkeld. 

6e. De heer Polling, voornoemd, dient er op toe te zien dat alle 
via hem onder deze vergunning verzonden postzegelzendingen 
aan de sub 2 t / m 5 gegeven voorschriften voldoen. 

Bovenstaande vergunning is voor de verzamelaars die met het 
buitenland willen ruilen, een aanmerkelijke verbetering. Door voor
bereidende werkzaamheden kan eerst met ingang van 1 October 
1949 gebruik van deze vergunning worden gemaakt. 

De aandacht wordt ér uitdrukkelijk op gevestigd, dat de oude 
vergunning, opgenomen in het Maandblad van Juni 1948 blz. 100, 
ten volle van kracht blijft. (Afschriften daarvan zijn bij onderge
tekende nog verkrijgbaar.) 

Bij gebruikmaking van bovenstaande vergunning behoeven geen 
z.g. vergunningslijsten te worden gebruikt. Ook is men voor deze 
ruiltransacties geen vergunningsrecht verschuldigd. Door het bedrag 
van ƒ 4,— niet te overschrijden, behoeft men ook geen invoer
rechten enz. te betalen. 

Maakt men van deze gelegenheid gebruik om b.v. eens per half 
jaar te ruilen, dan moet men er rekening mede houden, dat dan 
wel invoerrechten, vrijmaking en statistiekrecht moet worden 
betaald. 

Wijst er echter Uw ruilpartner uitdrukkelijk op, dat hij gebruik 
m o e t maken van de door ondergetekende bijgesloten enveloppe, 
daar bij nalatigheid daarvan alle onaangenaamheden daaraan ver
bonden zich voor geadresseerde zullen voordoen. 

De Bondsvertegenwoordiger voor het 
Haastrecht, ruilverkeer, 
Waaiersluit D 42. J. G. J. POLLING. 

Hi« is een kans op 

6UL0tH\ 
Wilt V ze winnen ? Probeer dan onderstaande rebus 
op te lossen. Behalve de prijs ter waarde van 2000 
gulden zijn er nog duizenden andere mooie prijzen. 
Met Uw inzending steunt V hen, die hulp behoeven 
in Nederland en Indonesië. 

d=tj^v=bA 
He /_JL+, 

Wat U moet 
doen 

Schrijf de oplossing 
in blokletters og een 
briefkaart. Plak, voor 
tenjnmste 30 et. aan 
fränkeerwaarde (bij 
voorkeur Vergeet-hen 
niet-postzegels^ op de 
adreszijde van de brief
kaart. (Wie voor ten
minste 60 et. plakt, 
maakt kans op de pre
mie van duizend gulden 
extra). Stuur deze op 
aan: Bureau Post
zegelactie „Vergeet-
hen-niet", Alexander-
plem 22n , Den Haag 
Wanneer U te zijner 
tijd een trekkingslijst 
wenst te ontvangen, 
schrijf dan in de linker 
bovenhoek van de 
kaart ■ „Lijst" en plak 
15 et. extra porto bij. 

vA^m^ 

Wat U kunt doen 
Vergeethennietpostzegels 
worden van 1 Augustus tot 30 
September uitgegeven. De baten 
van de toeslag op deze post
zegels zijn voor hen, die hulp 
nodig hebben, zowel in Neder
land als in Indonesië. Een goed 
werk, waar U aan mee kunt 
helpen! Niet alleen door Uw 
post tot einde September met 
Vergeethennietpostzegels te 
frankeren, maar ook door Uw 
vrienden, familie en kennissen 
aan te sporen hetzelfde te doen. 
Dat kunt U doen en als dringend 
nodige daad van menselijkheid 
zult U het ook willen doen. 

Vergeethénniet! 

Goedgekeurd by beschikking v. d. Min. 
v.Jilst.2eafd.A.No.2649dd.l0Aug.'49. 
Uitslag 1 November 1949, ten overstaan 
van Notaris Mr B Grootenboer 
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Naar aanleiding van de in ons vorige nummer opgenomen lezing 
over Spanje, gehouden door de heer L. Stein, en waarvan het ver
volg nog verschijnt, schrijft ons de heer J. W. Regeer te Rotter
dam het navolgende: 

De heer L. Stein zegt: Verschillende series van Spanje ,,zijn als 
zuiver speculatief te beschouwen en zijn practisch op de post
kantoren niet verkocht." 

Vervolgens sprekend over massauitgifte van zegels en m.i. ook 
implicerend het speculatieve element, merkte spreker op: „Vergeef 
deze jeugdzonde." 

Is het echter waar, dat Spanje zijn leven — op philatelistisch 
gebied —> heeft verbeterd ? Op 3 Augustus j.1. ontving ik van een 
correspondent uit Barcelona een brief, waaruit ik een passage laat 
volgen. De vertaling luidt: 

Dank voor de laatste zegels, die U in Uw brief had gesloten. 
Ik kan U nooit nieuwe zegels zenden, omdat deze, hoewel er veel 
verschijnen, nooit verkocht worden: „die moet men óók op de 
zwarte markt kopen." 

Indien, waar ik persoonlijk niet aan kan twijfelen, een en ander 
waarheid is, bevatte de overigens interessante lezing van de heer 
Stein toch op een belangrijk punt een onjuistheid. 

IP>[^DJ]S^ISAA© 
De heer P. G. Melsert verzoekt ons mede te delen, dat tot op 

heden slechts een drietal antwoorden in kwam op de 24e prijs
vraag, welke in ons Augustusnummer op blz. 185 werd opge
nomen. Zo heel moeilijk is deze prijsvraag toch niet ! Of heeft 
de vacantie met het vele mooie weer daar schuld aan ? Welnu 
de vacantie is nu wellicht voorbij en het koelere weer zal ook wel 
spoedig zijn intrede doen. Zoekt U dan bovengenoemde bladzijde 
nog eens op en zendt Uw oplossing aan de heer P. G. Melsert, 
Galvanistraat 23 te 'sGravenhage. Ontmoedigt deze heer niet bij 
zijn eerste optreden als prijsvraagredacteur ! 

^ifllLDI^©!!^ 
7, 8 en 10 September 1949, R. Postema te Amsterdam, gebouw 

Frascati. 
13 en 14 September 1949, R. Boekema te 'sGravenhage. 
16 en 17 September 1949, De Nederlandsche Postzegelveiling te 

Amsterdam. 
28, 29 en 30 September 1949, J. L. van Dieten te 'sGravenhage, 

gebouw Pomona, 2 uur n.m. Een prachtcatalogus met gekleurde 
afbeeldingen en vele illustraties tussen de tekst. 

In ruil aangeboden 
Ned. Port 66f s op I et. kopst. gebr. pr. 
es., Cat. f 125., tegen topstukken van Ned. 
en Overzee of Eur., Ncd. 48 80,101, N . I. 
277,178 280,287, Cur. 80, 8t , L. P. 1825, 
port 4, 7, Sur. 40, 64, 109, 110. ( is>) 
Dr. J. F. Suyver, Eikbouerweg 246, Hilversum 

Griekenland (M«) 
A a n g e b o d e n mooie gespecialiseerde ver

zam.iing Griekenland, op enkele grote stukken 
na compleet to t 1949. Grote Hermeskoppen 
opgezet volgens systeem Hoek. Prijs f 500.

M. Rumpff, Duinoordstraat 13, Haarlem 

Te koop gevraagd: Vliegpost
strookjes, voorlopers van Vliegzegels, 
nietomc. vliegzegels, ook op brief. 
Vignetten. (158J 

J. Yelleman, Hengelo (O.) 

V e r r a s t e n vol lof is men over de inhoud 
van on e Ned. Mjssicp.Ci/akg f 2.2J, kg. f 4.05) 
en onze samenst. uit postverz p. Noorw. en 
Finl. (2Ï0 gr. pi m. i cco z slechts f 4 ' j ) 
Vo ruitbet. of remb. Porto extra!! (149) 
T. H A R T E VEL D's Postzegelh. R o t t e r d a m 
Essenburgstraat 14, Tel. 39944. Giro 507407 

T e k o o p : (148) 
Een bijna volledige vet zameling reclame
stempels, en een album met verzameling vatt 
ruim 2100 postzegels van de hele wereld. 

Brieven aan G. H. v. d. Yegte 
Leuvenumseweg, 91, Harderwijk 

Oostenrijk Weldadigheid 
Tegen zeer lage prijzen (Va V2 et. per franc) 
374J77fT.3o; 393398.'S^o; 5o6( i4f 5.75; 
576 f 0.45. Verdere prijzen op aanvraag. 

De Jager 
(147) Fenacoliuslaan 11, Maassluis 

Postzegel verzamelingen te koop 
5C0 St. Amer'ca in nieuwe album V.S., waarde 
frs. 108182., volgens Yven '47 v. f 6jo.
670 zegels Columbia frs 63815., v. Yvert 
'47 V. f IJ5 (>44) 

' H. J. VERSTEEG 
p.a. Briokstraat 240,  Enschede 

Ter ruil of te koop gevraagd: 
Zegels van U.S.A. en zegels met 
dieren en schepen erop. 

J. KAMPHUIS 
(i4j) Meente 1  Gist 

CATOLOGI 1950 
YVERT „ ■ ^ K ^ 

CATALOGUE 
DE TIMBRESPOSTE 
TVEIIiTE^IEICHWim 

j — '"" v 

i 12.85 
L E C H O 
D E L A 

T I IHBROLOCIE 

„ E C H O " ABONKEMENT 
SEPT. '49 t m. DEC. '50 f 8 20 
JAN. t m. DEC. 1950 f 6.20 

ZUMSTEIN 
EUROPA 

19.25 
P O R T O E X T R A 

Bij verschijnen ock leverbaar: 
S t a n l e y G i b b o n s E u r o p a 1950 
S a n a b r l a A l r p o s t Cat , 1950 
Scott g e h . w e r e l d 1950 

Ptijzïn gelden indien geen mun'correctie 
pUxts vindt. Bestelt omgaand. ( i ^ i ) 

Sutherland 
P o s t b u s kZO 's G r a v e n h a g e 

(Kant.: Kon. Wilhelminalaan 98, VoLrburg) 

Liberia 
Verzamelaar zoekt contact met medeverza
me'aars voor ruiling doubletten en vraagt ter 
overname ongebmjkte series, poststukken en 
afwijkingen van Liberia. Br. m. oirschrij^ing 
en prijs aan J . v . N i e u w e n h u i z e 
(154) Kneppelhoutstraat i6bis , Utrecht 

„VERGEET HEN NIET" 
Weldadighaiclsstri* 1949 t.bv. Rode 
Kruis, Niwin, enz. Frank bij abonne
ment f 0.30. l i k e hoeveelh. leverbaar 

NED. ANTILLEN 
Herdenking, 450 jaar Curasao, postfris, 
compleet f 0.95 

Betaling met bestelling of onder rembours 
Beneden f 10.— porti extra 

Postzegelhandel W. F. Heimann 
Parnassusweg 24 hs, 

Postgiro 512461 
AmsteidamZ. 

(15») 

200ver8ch. f 0,85, 500 versch. 
f 2 ,30 , 1000 versch f 5,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro 132330. (132) 

Rondzending Neder land en O . G . 
Ook Ie en speciale vluchten 

Postzegelh. H. VAN LIESHOUT 
Hurkschestraat 26 — HELMOND 

Giro 3 2 5 9 5 1 . 

DOUBLETTEN BOEKJES. 
Cnie doubletten boekjes, 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 rondzending Europa tegen halve pi i j i . 

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatschenz van 
Rusland, Russ. Levant, Russ. China, 
Ukraine, Azvrbaidjan, Batoum, Georgië , 
Armenië. Zoek connectie met derg speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 61b, Hillegersberg 

VEILING 28, 29 EN 30 SEPTEMBER 
J. L VAN DIETEN 

NOORDEINDE 37 ■ DEN HAAG. 

Kijkdagen in DEVENTER, EINDHOVEN, 
DEN HAAG. Catalogus gratis op aanvraag. 
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NEDERLAND: 
1 met brede randen ƒ 65,— 
2 80,— 
4 24,— 
28 15,— 
37c 5,50 
38c 3,50 
39c 4,— 
41c 3,50 
43a 50,— 
44a 20,— 
45 a 70,— 
45b 55,— 
38 1,30 
39 2,75 
46 4,50 
Porto 9 4,50 
Porto 10 2,50 
Porto 12 7,— 
NED.-INDIE : 
322—332 16,25 
ABESSINJE : 
235- 239 Ménélik II 6,— 
Roosevelt 1947 3 w. compl. 3,75 
BELGIË : 
532—537 Koningin Elisabeth 4,— 
T.B.C. 1947 5 w. 5,— 
„Resistance" 1948 2 w. „ 5,— 
T.B.C. 1948 5 w. 5,50 
Vl. 12a-13a Bastogne met 
opdruk Roosevelt 16,— 
Vi. 15-23 met opdruk 
„Imaba" 18 w. 37,50 
Idem op echt gel. kaarten °40,— 
Bloc 12a Orval 20,— 
Bloes 18-21 15,— 
Idem zonder controle cijfers 17,50 
Bloes 22-25 Orval frs. 10.000 65,— 
Porto Londen 14 w. 1,40 
Colis Postaux: 1935 

178-200 ° 3,— 
201 °20,— 
211-212 ° 3,50 
213-235 ° 5,— 
236-259 ° 0,40 
260-262 2,50 
263 20,— 
264-286 ° 2,— 
288-290 6 w. ° 1,50 
291-293 3,25 
291-293 ° 1,— 
294 ° 4,25 
295-297 3,25 
295-297 ° 1,— 

SLOWAKIJE : 
74-76 Postcongres 0,40 

77-82 Literair Congres ƒ 1,40 
87-89 Oorlog 1,20 
BULGARIJE : 
406-419 Hist. Geb. 1942 2,— 
422-426 Rouw Kon. Boris 

1944 low. 1,80 
428-434 Bevrijding 1944 2,75 
435-437 Congres get. en o. 1,50 
446-447 Overwinning 0,75 
448-455 Bevrijding 9,— 
Idem bloes 9,— 
459-462 Spaarkas 1,10 
471 Dag der postzegel 0,25 
478-488 Oorlog „ 2,50 
504-511 Winterhulp 2,10 
515-522 Rode Kruis 3,— 
539-543 Balkanspelen 1,25 
548-549 Aprilof 0,45 
550-560 Artisten 1,50 
565 Marine 0,50 
570 Arbeid 0,05 
571-574 Vreugde en Arbeid 1,25 
575-579 Beroemde schrijvers 0,50 
1898-1923 16 en 4 Lewa 0,20 
Boteff 1948 144 Lewa 1,40 
VI. 31-36 Opdrukken 3,25 
VI. 37-49 3,95 
VI. 52 Arbeid 0,60 
D. 10-16 Opdrukk. 1945 3,— 
C O N G O : 
226-227 Opdruk 1,— 
117 Olifant ° 1,25 
GRIEKENLAND : 
521-533 Opdruk 6,75 
HONGARIJE : 
538-541 Jamboree 0,25 
592-595 Leger 0,60 
663-675 Opdr. 1945 26 w. 6,— 
677-719 Bevrijdingsopdr. 3,50 
724-731 Parijs Congres 5,50 
869 Dag der postzegel 0,40 
Idem Bloc 2,— 
Roosevelt Blocs 8 stuks 

Zumstein Fr. 200,— !! 60,— 
Ber. schrijvers 10 w. 1948 1,25 
Kettingbrugbloc I 20 For. 12,50 
Porto 155-173 opdr. '45 R.R. 5,— 
INDIA : 
Gandhi 1948 4 w. compl. 12,50 
JOEGO-SLAVIE : 
225-230 Roeiers 1932 15,— 
T.B.C. 1948 3 w. 0,60 
Kosir 1948 4 w. 1,25 
Idem Vliegpost RR 1,75 
Zagreb 2,75 
Split Zumstein 1-20 9,25 

BINNENKORT LEVERBAAR: 
Yvert 1950 ƒ 12,85 plus ƒ 0.50 porto. 
Zumstein 1950 ƒ 9,25 plus ƒ 0,40 porto. 
Speciale catalogus Ned. en O. G. 1950 ƒ 1,50 plus ƒ 0,10 porto. 

KROATIË : 
26-27 Goudopdrukken '41 ƒ 20,— 
32-45a Landschappen 21 w. 4,— 
Idem Tête-bêche, zeldzaam 20,— 
49 Oorlog 1941 0,40 
50-53 VliegfonJs onget. 12,50 
Zeer bijzondere collectie ongetan
de Kroatische zegels en proeven 
in voorraad ! Prijs op aanvrage. 
Interessant voor tentoonstellings
object ! 

69-71 R.A.D. 1943 4,— 
73-74 Ustasja 0,30 
75-94 Poglavnik, 21 w. 2,50 

119-122 Oorlogsgewonden 1,50 
123-125 Ustasja, getand 0,30 
143-166 VI. 1-2; Porto 

20-28 Laibach 60,— 
Bloc 3 Zagreb get. en onget. 2,— 
Bloc 6 Ustasja get. en onget. 1,50 
Bloc 7 Arbeidsdienst 1,— 
Bloc 8 P.T.T. 1,— 
LIECHTENSTEIN : 
160 Wapen 1939 3 fr. 7,— 
OOSTENRIJK : 
534-538 Opdruk 4,— 
539-542 idem 3,25 
577-599 Hamer en sikkel 1,— 
653-662 Stephansdom 2,50 
674 Derby 0,10 
675-684 Kunstenaars 0,40 
685-686 Opdrukken 0,20 
696 Olympiade 0,25 
663-664 Grillparzer 0,06 
665 Schubert 0,03 

Stifter 1948 40 gr 0,10 
Dr. Renner 1 Sh. 0,25 
Klederdrachten 1948 

16 w. compL 3,30 
POLEN : 
431 Opdruk, 1944 0,05 
432 Grunwald, 1945 0,10 
437 22 Jan. 1863 1,50 
438 24 Maart 1794 1,25 
449 Grunwald 1,25 
452 3 Zl. ongetand 0,10 
463 22 Jan. 1863 0,90 
464 Spaanse Brigade 0,40 
465 Silesiën opstand 0,30 
467 Gaskamer 0,80 
468 3 Zloty 0,10 
469 Generaals 0,60 
470 Marine 0,50 
472 Monument 0,50 
473-475 Boerenbeweging 1,25 
481 Opdruk 0,40 

500-02 B.LE. 8,— 
Wroclaw 1948 4 w. 2,— 
Marx en Engels 1948 3 w. 3,— 
Roosevelt 1949 1 w. 5,— 
Idem Bloc 19,75 
Liga Morska Zumstein 391-94 2,25 
Poolse Regering in Enge

land I 8 w. 4,— 
Pools Legioen in Italië 

VI. 25 plus 100 Zl. 9,— 
ROEMENIE : 
706-708 Rode Kruis 1943 1,— 
732-736 Beroemde mannen 4,— 
742-746 idem 4,— 
819-822 Rode Kruis 1945 0,60 
867-868 Arbeidsfront 1,— 
882-885 Parijs congres 10,— 
911-915 Arbeid 0,50 
934-937 Vrede 0,80 
996 Opdruk 0,10 
992-995 en VI. 43 Agir 0,50 
1948 Democr. Pers 7 w. R 4,50 
Bloc 10 Rode Kruis 2,— 

16 Anti Nazi 7,50 
21 Bibliotheek 4,— 

Vrouwenbond 10.000 Lei 1,25 
RUANDA URUNDI : 
118-120 1941 Opdrukken 4,— 
Porto 15-19 1943 0,50 
RUSLAND : 
Ukraine Herdenking 1948 

2 w. Roebel 1,40 1,40 
300 Jaar Scheepvaart 1948 

Roebel 1,40 1,40 
Marx en Engels 1948 

Roebel 1,90 1,90 
Landbouw 1948, Roebel 4,40 4,25 
SAN M A R I N O : 
279-284 VI. 53-60 Roosevelt 

Compleet 24,50 
290-295 Alberione VL 64-65.2,75 
SERVIË : 
79-87 Bombardementen Nish 2,— 
VI. 16-20 K. Peter Opdr. 1,— 
SPANJE : 
608 14 April 1938 0,30 
759-760 Dag der postz .'47 0,30 
761 Feyoo 1947 0,10 
VI. 226-227 25 en 50 Pes. 20,— 
TRIEST : 
Zone A. 10, 300, 500 en 1000 Lire 

Vliegp. opdr. FTT. T T T . 21 ,— 
Zone B. 1 Mei 1948 

(3 talen) ƒ 16,— 
Militaire bezetting 44-48 

D. 1-5; Porto 20-24 3,50 

Tenzij anders vermeld, zijn alle zegels postfris en is de nummering 
volgens de speciale catalogus 1949 en Yvert 1949. ° = gebruikt. 

Wilt U deze catalogi direct na verschijning toegestuurd hebben, 
stuurt ons dan nog heden een berichtje. 

S. RIETVELD 
DEN HAAG 
GIRO 4 9 3 6 0 6 

LAAN VAN MEERDERVOORT 360 — POSTBUS 19 
TELEFOON 394314 - Bankier: Ned. Handel Mij. 
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Z I C H T Z E N D I N G E N V A N 
Nederland en O.G. 
Alle landen van Europa 
Engelse Koloniën 
Franse Koloniën 
Noord en Zuid-Amerika 
Azië 

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd. 

G . S T U R M S P O S T Z E G E L H A N DEL 
P O S X B U S 7 4 7 - A i V l S X B R D A i V i CC> 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Postzegels, partijen, verzamelingen, massa
goed, ook onafgeweekt. 

Postzegelhandel G. v. d. EIJNDE 
MERELSTRAAT 25 - UTRECHT 

Bussumse Postze^elnandel 
W. H. EECEN 

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

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

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

DE BREDASE Postzegelhandel 
P A S S A G E ; 11 

AANBIBDIIVa ITAI^IÈ 
1863/77 Yvert nr. 21 
1921 
1922 
1924 

1926 
1928 

109a/c 
121/123 
152/155 
156/162 
192/195 
209/212 

1929/30 240 

1930 

1931 
1932 

1934 

1935 

241 
243 
254/257 
258/262 
272 
273/279 
283/294 
295/304 
330/336 
339/343 
354/356 
357/359 

ƒ 1,40 
„ 0,25 
„ 0,70 
„ 4 , -
„ 5 , -
„ 0,75 
„ 0,65 
„ 0,12 
„ 0,25 
„ 0,70 
„ 0,75 
„ 0,90 
„ 0,02 
„ 0,90 
„ 2 -
„ 2 , -
„ 1,50 
„ 1,50 
„ 1,90 
„ 0,40 

360/363 
364/367 
368/373 

1936 374/377 
378/385 

1937 386/395 
396/405 

1938 419/428 
1939 429/431 
1941 438/441 
1942 443/446 
1944 451/451a 
1945 452/454 

455/480 
1946 504/511 
1948 518/529 
Vliegpost 
1930/32 l l a / 1 7 
1930 18/20 
1932 26/31 

ƒ 1,75 
„ 2,— 
„ 1,75 
„ 0,40 
„ 2 , -
„ 3 , -
.. 2 , -
„ 1,40 
„ 0,40 
„ 0,40 
„ 0,25 
„ 0,05 
„ 0,10 
« 1.25 
,. 0,75 
.. 3 , -

„ 0,45 
„ 1,10 
„ 3,— 

1933 

1934 

1935 

1936 
1937 
1945/47 

1947 

alles postfriscti 
31a 
32/38 
41 
42/47 
48/49 
52/55 
56/63 
68 
69/77 
78/83 
85 
86/90 
91/95 
102/106 
118 
119 
120 
121 
122 

123/128 

ƒ 6 , -
„ 3 , -
„ 0,50 
„ 6,— 
„13,50 
„ 3 , -
„ 3 , -
„ 0,10 
„ 4 , -
„ 5,50 
„ 1,50 
„ 2,25 
„ 2 , -
„ 2,25 
„ 0,30 
„ 0,30 
„ 0,60 
„ 0,60 
„ 0,10 
„ 2 , -

Mil. zegels 
1943 1/20 
Expresse 
1945 23 

24 
25 
28 
30 
31 

1947 33 
Porto 
1934 28/40 
1945 54/64 
1947 65/75 
Collis Post. 
1945 34/45 
1946 52/65 
Rep. Soc. 
1944 21/25, Ex. 3/4 
1945 27/40, Ex. 6 

f 1,25 

0,10 
„ 0,05 
„ 0,12 
„ 0,45 
„ 0,02 
„ 0,01 
„ 0,02 

„ 0,70 
„ 0,60 
„ 1,35 

„ 0,75 
„13,50 

„ 0,25 
„ 0,40 

GAARNE ZIEN WIJ BESTELLINGEN VOOR DE NIEUWE 
YVERT 1950, PRIJS ƒ 12,85 PLUS PORTO EN ZUMSTEIN 1950, 

PRIJS ƒ 9,25 PLUS PORTO, TEGEMOET. 
Ook de niet-geadverteerde nummers zijn in de regel in voorraad. 
UW MANCOLIJST NAAR: 

Postzegelhandel »PHILADELPHIA« 
J. M. GOSSE 

Telefoon 15515 - Giro 135793 
KRUISWEG 4 3 - HAARLEM 

Bank: Incassobank Haarlem. 
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BELANGRIJKE VEILING, 
mijn 186e sinds 1919, op 10 OCTOBER a.s. te 
's-GRAVENHAGE in „DEN HOUT" 

Bevat prachtige verzameling Nederland en O.Gebieden w.o. zeer fijne kwaliteit Nederland 1852, Indië 
Landmails en andere zeldzaamheden. Interessante Documenten waarbij met handtekening van Prins Willem 
van Oranje en V.O.C, fiscaal stempels van 1000 Rijksdaalders, alsmede mooie brieven met V.O.C en 
andere zeldzame stempels. Bovendien een mooie afdeling Restanten waarbij zeer belangrijke verzamelingen. 
De geïllustreerde veilingcatalogus wordt op verzoek gratis toegezonden. 

J. K. RIETDIJK Den Haag Lange Poten 15a 
Te koop gevraagd 

UITGEZOCHT KILOGOED VAN 
NEDERLAND TEGEN 55 CT. PER 
KILO, MINIMUM ZENDING 20 KG., 

Tevens gevroagd 
10 CT. JULIANA (KRONING) GE
BUNDELD OF IN ZAKKEN VAN 
1000, D O C H AFGEWEEKT, TEGEN 
7 CT. PER 100 STUKS, MINIMUM 
ZENDING 20.000 STUKS. 

Postzegelhandel A. J. DE WIT 
Koninginneweg 175 Amsterdam-Z. 
Telefoon 93489 

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

EUROPA 
ENGELSE KOLONIËN 
FRANSE KOLONIËN 
ZUID-AMERIKA 
OVERZEE 

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

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

Postzegelhandel 
VAN DUYN & VERHAGE. 

BerkeUelaan 92 Rotterdam Telef. 48209 

r 
i 

TE KOOP GEVRAAGD 
Engros Nederland, verzameling Ned., 
postfris, restant verzameling Europa 
en Overzee. (159) 

Postzegelhandel K. BEUNDER 
SCHOOLSTR. 27, KRIMPEN a/d LEK 
Telefoon (K. 1895) 419, Postrek. 353094 

I 

ZWEDEN 
POSTVERZEGELDE Kilo-Pakketten 

Zo juist een klein aantal ontvangen ! 
Bevatten zegels van hoge Cat.-waarde 
in vele soorten. Voor deze zeer gezochte 
Pakketten hebben wij de prijs uiterst 
laag kunnen stellen op ƒ 25,—, franco. 
mr- POSTVERZEGELDE 

NEDERLAND-PAKKETTEN 
vermengd met betere waarden CURA
CAO enz. Gelegenheids-aanbieding, per 
KILO-Pakket ƒ12,85 franco. (155) 

Postzegelhandel 
J. VAN COEVORDEN Amsterdam 

N.Z. Voorburgwal 314 1 TeL 35249 
Postgiro 541040 Bank: Rot t . Bank N.V. 

i 
{ 
i 
i 
I 
i 

Nederland 212/219 gebr. 
244/247 „ 
379/391 ongebr. 
379a-379d ongebr. 
428/442 ongebr. 
449/453 „ 

Indonesië 304/316 ongebr 
Nieuw 9 waarden 1-12>^ san 
Cura9ao 179/181 ongebr. 
Luchtpost 45/52 ongebr. 

4/16 ongebr. 

ƒ 3,50 
3,75 
1,50 
0,40 
1,50 
0,65 
3,25 
0,65 

5 5 , -
1 5 , -
12,50 

Postzegelhandel 
iViARIA W E S T E R H U I S 
Huidenstraat 13 Amsterdam-C. 

Deze maand verschijnen ! ! 
YVERT & TELLIER 1950 

Catalogus voor de 
gehele wereld. 
PRIJS ƒ 12,85 

ZUMSTEIN 1950 
Europa Catalogus 

PRIJS ƒ9 ,25 
Gaarne zullen wij Uw orders voor deze 
populaire catalogi noteren, en bent U 
van vlotte toezending bij verschijnen 
verzekerd. 
LEIDSCHE Postzegelhandel H. Lansdaal 

Vrouwensteeg 3, Leiden, TeL 23233 
Postgiro 41.85.73 

Koopt bij onze Adverteerders!! 

SURINAME. Alles prima kwaliteit 
1892 Noodzegels t. 1 & 2 in paren g. ƒ 1,15 
1925 Opdrukken no. 111/114, ongebr. „ 1,30 
1927 Brandkast, ongebr. „ 3,75 
1936 Sluier I K en 2}^ Gld., ongebr. „ 20,50 
Weldadigheid, ongebr. 1927, 1928, 1929, 

1931, 1935, 1936, 1938 en 1940 „ 29,65 
Deze series worden ook ieder afzon

derlijk geleverd. 
Spec. Cat. '49 Ned. & O.G. fr. p. p. „ 1,50 
Betaling met bestelling of onder rembours. 
Orders beneden ƒ 10,— porti extra. 
Uitgebr. offerte ser. Ned. & O.G. op aanvraag. 

NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 
A. M. N. V. d. Broeke, N.Z. Voorburgwal 316 

Amsterdam-C. Postgiro 165298 

ALLES ONGEBRUIKT 
Nederland: Kon. Wilhelm, ongetand 
5, 10, 123^ en 15 cent compl. ƒ 0,75. 
Tralie compl. ƒ 10,—, Port 6% cent 
no. 20 ƒ 3,50. 
Indonesië: Opdr. Indonesia op Hartz
type 15 cent t / m 1 Gld 8 w. ƒ 2,50. 
GekL porten 53/65 ƒ 3,50. 
België 496/503 ƒ 5,—. 532/37 ƒ 3,50. 
593/600 ƒ 0,35. 602 ƒ 5,—, 603/14 
ƒ 1,75. 613/14 ƒ 1,35. 615/22 ƒ 1,15. 
625/30 ƒ 1,50. 647/52 ƒ 1,75, 653/60 
ƒ 1,25. 697/98 ƒ 1,65. 699/700'ƒ 0,60. 
701/09 ƒ 2,50. Vliegpost 4 ƒ 1,50. 
Blok 13 & 14 ƒ 1,25. Blok 17 ƒ 1,—. 
Levering aan onbek, tegen vooruitbet. 
op Giro 198391. Porti extra. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Voorstraat 110 Utrecht 

IK ZOEK TEGEN C O N T A N T OF IN RUIL: 
ZWEDEN 1855—1920 ongebruikt. 

1855—1877 gebruikt. 
IN RUIL GEEF IK : 

Scandinavische Nieuwigheden incl. 
IJsland, Zweden, Noorwegen en 
Denemarken 1939—1949 
ongebruikt of gebruikt. (151) 

S. RINGSTRÖM - BOX 24 - TRELLEBORG 
Medelid: Philatelic Traders Soc, London 



EEN GOEDE POSTFRISPLAKKER. Een nieuwe vinding! 
Onder dit hoofd schreef Ir. H- J. W. R. in het Maandblad 

van Maart 1948 het volgende: 
Er IS Wel enige moed voor nodig, dit neer te schrijven. Vele 

zijn de ontgoochelingen in de laatste tijd met de postfrisplak-
kers geweest. Vers in het geheugen ligt nog de algemene klacht 
over de „Postfrisch No. 1". Geen wonder, dat de meeste der 
postfrisverzamelaars wat huilerig zullen zijn om aan nieuwe 
experimenten te beginnen. ' 

Zo is het tenminste mijzelf gegaan en ik schreef de heer" 
L. Hooglugfte Hilversum dan ook, dat ik heel critisch tegen
over zijn uitvinding stond. 

Toen ik echter bij hem kwam en rustig gezeten in zijn kamer 
mij op de hoogte kon stellen van zijn vinding, bleek mij aldra, 
dat er toch wel wat bijzonders met die „Radio-plakkers" was. 
Of liever het was juist het niet bijzondere, dat de aandacht 
trok, het was een soort ei van Columbus. Gelukkig gaat een 
octrooi de u.itvinding van de heer Hooglugt beschermen. Hij 
stelt zich overigens niet op het standpunt, dat het een gouden 
ei voor hem moet worden en wil de prijs zo laag mogelijk 
houden. , 

De heer Hooglugt heeft mij in de „geheimen" ingewijd, en al 
mag ik dan niet uit de school klappen, toch meen ik niet te 
ver te gaan als ik vertel, dat de postfrisplakkers „Radio Patent" 
van gewone plakkers gemaakt kunnen worden. Dit houdt in, 
jdat er geen schadelijke gomsoorten enz. bij gebruikt worden. 

Na jarenlang zoeken is de heer Hooglugt er in geslaagd deze 
plakker samen te stellen, die bij verwijdering van het zegel geen 
spoor nalaat en het zegel toch goed vasthoudt. Het op het 
zegel hechtende gedeelte van de plakker bestaat uit twee afzon
derlijke gedeelten; de plakker zelf kan als gewone plakker ge
bruikt worden. 

Doordat er geen kleefstof of gom met het zegel in aanraking 
komt lijkt het mij uitgesloten, dat ook op de lange duur deze 
plakker een nadelige invloed op het ermee bevestigde zegel zal * 
uitoefenen. 

De mening van verschillende vooraanstaande handelaren, die 
reeds met proefexemplaren kennis hebben gemaakt, is onver
deeld gunstig. 

Naast de Postfrisplakker is de heer Hooglugt nog bezig aan 
een plakker voor gebruikte zegels, waarbij het uitgesloten is het 
zegel dun te trekken bij verwijdering. Ik zelf heb op een 
Curajao's portje (die om hun duntrekken bekend zijn) mogen 
experimenteren, maar hoe wild ik de plakker ook lostrok, het 
is mij niet gelukt het zegel te beschadigen. 

En nogmaals in het Maandblad van Juni 1949: 
Onder bovenstaande titel "namen we in het Maart-nummer 

van 1948 het een en ander op over een nieuwe vinding op het 
gebied van de plakkers. Het zag er toen naar uit, dat ze spoedig 
verkrijgbaar zouden zijn. Technische moeilijkheden met de 
machines eijn er oorzaak van geweest, dat ze eerst nu op de 
markt zullen komen. Inmiddell is het aantal soorten uitgebreid 
tot drie plus een hanger. 

De eerste assortimentsdozen zijn reeds verschenen. Ze bevat
ten 750 stuks van ieder van de vier soorten. 

In de rode doos vinden we de plakkers voor postfrisse zegels, 
in de witte, die voor ongebruikte zegels, die plakkerresten heb
ben, in de blauwe doos die voor gebruikte zegels en in de oranje 
doos de hangers, die te gebruiken zljn'voor de zegels die men 
niet wil opplakken en met deze hangers toch op het blad be
vestigd kunnen worden zonder dat een groot deel van het 
zegel bedekt wordt. 

De eerste drie soorten kunnen zonder meer van het zegel 
verwijderd worden, laten daarbij geen resten achter en bescha-

'digen het zegel niet. In ieder doosje is een gebruiksaanwijzing 
— die overigens zeer eenvoudig is —, aanwezig, terwijl het 
uiterlijk van de plakkers dusdanig verschillend is, dat verwisse
ling niet mogelijk is. 

Behalve deze assortimentsdozen worden ook aanvüUingsdoos-
jes verkrijgbaar gesteld, die 1000 stuks bevatten. 

De inhoud is goed, speciaal wat papier en gomsoort betreft. 
De afwerking van de plakker voldoet aan de hoogste eisen, 
grwijl de dozen een lust voor de ogen zijn. Last not least, het 
IS een plakker van Nederlandse vinding en geheel Nederlands 
fabrikaat (en als we ons niet vergissen als zodanig de enige). 

Uw postzegelhandelaar levert U gaarne zowel de assortimentdoos 
(inhoud 3000 stuks gesorteerd, waardoor U automatisch ieder 
zegel zijn juiste hechter geeft) als de 1000 stuks verpakking vaa 
iedere soort apart' tegen de volgende prijzen: 
ASSORTIMENTDOOS ' ƒ 2,50 3000 stuks 
ROOD MERK „ 1,25 1000 stuks 
WIT MERK ' „ 0,85 1000 stuks 
BLAUW MERK „ 0,85 1000 stuks 
ORANJE MERK „ 0,85 1000 stuks 
Waar niet verkrijgbaar wendt U zich tot: (157) 

RADIO PATENT PRODUCTEN, v. Ostadelaan 46, HILVERSUM 

NIEUWTJES VAN EUROPA EN OVERZEE 
betrekt U het voordeligst van: 

AUF DER HEIDE'S Postzegel handel 
HILVERSUM, Telefoon 4323 AMSTERDAM, Telefoon 47103 
Surinomelaan 31, Giro 1700 N.Z. Voerburgwal 151 bij de Poleiulraal 

VRAAGT TOEZENDING VAN ONZE INTERES-
. SANTÉ AANBIEDINGEN DIE EENMAAL IN DE 
TWEE MAANDEN. VERSCHIJNEN. 

ORIG. VERZEGELDE KILOPAKETTEN 
FINLAND f 18.—. DENEMARKEN 1946 f 1 5 . - , dito 
1947 f 15.—, dito 1948 f 16.—, dito 1949 f 15.—. 
NOORWEGEN I (1939/46, zeer mooi) f 24.—, dito 
1947 f 17.—. ZWEDEN (zeer mooi) f 37.50. TSJECHO-
SLOWAKIJE f 20.—. BOH.-MORAVIE f 27.—. 

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

PORTO EXTRA - REMBOURS OF VOORUITBETALING (GIRO 1700) 1 

NIEUWE CATALOGI 
Speciaal catalogus Nederland en O.G. 1950 ƒ 1,50 
Normaal catalogus Nederland en O.G. 1950 - 0,75 
Yvert .wereld catalogus 1950, twee delen - 12,85 
Zumstein Europa catalogus 1950 - 9,25 
Prinet België catalogus 1949 - 1,25 
Levering bij verschijnen. Porto extra. 
Vraagt toezending van gratis 

NIEUWSBULLETIN, 
met vele voordelige aanbiedingen. . 

D. N. SANTIFORT, 
Emmasingel 9, G R O N I N G E N , Giro 277850. 
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soeben erschienen! 

Wir empfehlen ferner: 
KATALOG SCHWEIZ/LIECHTENSTEIN 1950, 
SPEZIALKATALOG SCHWEIZ/LIECHTENSTEIN 

XII. Auflage, 
KATALOG UND HANDBUCH OBER DIE GANZSACHEN 

DER SCHWEIZ, 
Das Studium dieser Kataloge erleichtert das * 
WÖRTERVERZEICHNIS A: deut^chfranzösischenglisch, 

holländischdänischschwedischnorwegisch. 
Erhältlich bei allen grösseren Buch und Briefmarken
händlern oder beim Verlag 

ZUMSTEIN & CIE., Bern/Schwei;?, Marktg. 50 

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

. ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN, 
met alle typen en tandingen, kleurnuancen, foutdnikken, 
bijna alles wat in de Bondscatalogus staat, geheel in 
chronologische volgorde. 8ste druL 

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

van buiten niet zichtbaar f'^ 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 -J^lemband „ 18,— 
Pincetten, zwaar vernikkeld _ „ 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes „ 0,65 
BENELUX ALBUM, Befgië zonder Congo, Luxembourg, Neder- ' 
land zonder overzeese gewBsten, verschijnt dit jaar. 
Schrijft ons indien U er belangstelling voor heeft. 

Port wordt steeds extra berekend. 

AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. — GEVESTIGD 1915 
Tel. 48341 - 45125. Na 6 uur tel. Zandvoort 2837. Postgiro 33045 ; g 

COMPLETE AANBIEDING tegen uitverkoopprijzen. ® 

CURACAO LUCHTPOST 
No. 1—3* comp 

1 op brief 
4—16* cmp 
17* of° 
18—25* 
18—25° 
26 Eng. dr. 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
yj 
38 
39 
40 -
41—44 kr.gev. 
41—44* 
45—52 R. Kr 
45—52* 
53—68* cmp. 
69—82* 
83—88* 

ƒ 60,— 
25,— 
15,— 
1 4 , -

110,— 
110,— 

0,10 
0,15 
0,15 
0,25 
1,20 
0,35 
0,35 
0,30 
0,30 
0,60 
0,35 
1,40 
2,25 

11 — 
1 4 , -
3 0 , -
30,— 
19,— 
1 9 , -
1 9 , -
10,50 

1 3 0 t -

SÜRINAME LUCHTPOST 
No. 1—7* cmp 

1—7° 
8—14 Do. X.-^ 
8—14 op brief 
8 en 9 „ 
9 en 2 X 10 br. 
11 op brief 
15—19* 
15—19° 
15^ 
16° 
18° op br. St. 
17* 
18* 
19* 
20—22* 

ƒ 8 -
5,50 

150,— 
150,— 

24,— 
3 4 , -
16,— 

350,— 
350,— 

0,75 
1,40 

275,— 
16,— 

265,— 
77,50 
1 4 , -

No. 20° , 
„ 21° 
„ 22* 
„ 23* 
„ . 24—26* 
„ 27—28* 
„ 29—30 Lepra* 

postz. 247 en 

Postzegels uitgaaf 

en 
248 

1945 
Nos. 214—24 postfris 
Old. 24 St. 
Ook in blokken van 4 ä 

No. 229° 
„ 230° 
„ 231° 
„ 232° • 

ƒ 0,25 
„ 0,60 
„ 1 0 , -
„ 4 , -
„ 2 8 , -
„ 2,25 

„ 5 , -

compleet 
1 ct.—10 
ƒ 60,— 
„ 2 4 0 , -

ƒ 0,10 
„ 0,20 
„ 0,30 
„ 0,30 

^o . 233° 
234° 
235° ^ 
236° 
237° 
238° 
239° 
239° 
240° 
241° 
242° 
243° 

% 
■

f 

^ °''*5^J 
, o,90F:^ 
, 0 , 4 0 ^ 

' 0 . 2 5 .  ^ 
, 0,65' ;^ 
, 0,75 1 
, 0,75 
, 1,50 
, 2,50 
, 10,— ^ 
, 1 7 , 

* betekent ongestempeld 
° bßtekent gestempeld 
Alle prima exemplaren. 
Orders boven ƒ 10,— fr. aanget. 

HENDRIK VAN DER LOO's POSTZEGELHANDEL 
^ HEERENGRACHT 8 a ^ DEN HAAG 

TELEFOON 112944 — GIRO 2 4 3 9 2 
Bankrekening R. Mees en Zoonen Den Haag. 
Nederlandse Handel Mij. Bijkantoor Heerengracht Ded*̂  Haag 

#■ 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23, Telefoon 28^77, Rotterdam. 


