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HEDERLANDICH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN DE PHILATELIST 
OFFIC, ORGAAN VAN 44 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN 

26e Jaargang October 1949 No. 10 (302) 

HOOFDREDACTEUR: 
J. C. NORENBURG,j^ergselaan 101a,RotterdamN. 

ADMINISTRATEUR : 
E. J. V. d. FLIER, Mij. Dordrechtstr. 5, Dordrecht, tel. 6606. 
Postrek. 344900, ten name v. h. Ned. Maandbl. v. Philatelie. 

REDACTEUREN : 
Postzegels van Nederland: 

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

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

L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam. 
Poststukken van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

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

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

J. C. E. M. Dellenb^g, Staten weg 172c, Rotterdam^ 
Stempels: 

A. van der Willigen, Laan i van Poot 194, 'sGravenhage. 
Jeugd: "' ~ ■ -

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

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

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

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

ABONNEMENTSPRIJS : 
Gratis voor de aangesloten verenigingen. 
Voor nietaangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per post., ƒ 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post • „ 8,50 
Afzonderlijke nummers „ 0,75 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang ƒ1,25. Per nummer ƒ0,15. 

A D V E R I E N T I E - T A R I Ê V E N : 
IJl pag. ƒ 130,— 1/2 pag. ƒ 70,— 
1/3 pag. „ 50,— 1/4 pag. „ 40,— 
1/6 pag. „ 30,— 1/8 pag. „ 25,— 
1/9 pag. „ 22,50 1/12 pag. „ 18,— 
1/16 pag. „ 14,— 1/18 pag. „ 12,50 
Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor leden van aange

sloten verenigingen) ƒ3 ,— per vakje. _ j, 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7J^, 

10 en 15'/o reductie, Behalve op „Kleine Advertenties". 
De prijs van een advertentie op de voorpagina is 50 Vo 

hoger dan op een andere plaats, op de achterpagina 25 •/«. 
Teksten voor advertenties moeten uiterlijk de Ie van de 

maand bij de administratie binnengekomen zijn. 
De administratie behoudt zich het recht voor de plaat

sing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

1 Bijzondere acinbieding 
1 * betekent ongebr. 
1 NEDERLAND. 
1 1864 15 cent J 
1 1872 223^ cent 
1 1 gulden 
1 214 gulden , 
1 1891 1 gld. viofet 
1 2J4 gld. Ie druk 
1 23^ gld. 2e druk 
1 *1896 5 gulden 
1 5 gulden 
1 1923 214 gulden 
1 5 gulden 
1 *1931 80 cent 
1 Port nr. 1 
1 Port nr. 2 
1 Port nr. 28 
1 Port nr. 42 
1 Port nr. 43 

1 INDONESIË. 
1 10 cent, nr. 1 
1 10 cent, nr. 2 
1 * 2 cent, nr. 5 
1 *12>4 cent, nr. 24 
1 2^ gulden, nr. 30 
1 2% gulden, nr. 61 
1 2^ gulden, nr. 80 
1 2% gulden, nr. 98 
1 *Bandaengserie 
1 1923 Jub. 2K gulden 
1 1923 Jub. 5 gulden 
1 *Port 5 cent, nr. 1 
1 Port 10 cent, nr. 2 

' 1 8 , -
4 , -
3,25 

20,— 
6,50 

25,— 
2 0 , -
8 5 , -
60,— 
20,— 
2 0 , -

3 , -
1,50 
1,50 

1 6 , - J 
7,50 

1 5 , -

7 4 , -
28,— 
30,— 

4,75 
1 0 , ^ 
10,— 
15,— 
19,— 
3 2 , -

7,50 
2 2 , -

100,— 
2 4 , -

C U R A C A O . 
*1873 3 cent ƒ 

3 cent 
* 15 cent 
* 30 cent 
* 13^ gulden 

1903 Nrs. 59-43 
^Brandkansene 
*1928 nrs. 89-99 
*1936 nrs. 121-137 
*1942 nrs. 141-152 
* nrs. 153-157 
*1946 nrs. 168-177 
*Lu(.htpost nrs. 1-3 
*Luchtpost nrs. 4-16 
*Luchtpost nrs. 17 
*Luchtpost nrs. 26-40 
"Luchtpost nrs. 41-44 
Port 25 cent nr. 7 

SUR'INAME. ̂  
1873 1 gulden 

2% gulden 
*1900 50 op 1 Gulden 
* 50 op 2 K Gulden 
*1926 Nts. 115-117 
*1927 Nrs. 1Ï8-126 
*Brandkastsene 
*Sluier nrs. 157-166 
*1945 nrs. 220-243 
*Lepra. 4 zegels 
Spec. catal<3|us '1950, 

franco 

"H 
17,50 1 
22,— 1 
''- 1 4,50 1 

27,50 1 
32,50 1 

7,— t 1 6 . - 1 
16,— 1 
28,— 1 

1,60 1 
5,— 1 

57,50 E 
1 9 , - 1 
1 2 , - 1 
50,— 1 
2 8 , - 1 
6 5 , - 1 

24,— 1 
3 5 , - 1 
1 2 , - 1 
7 5 , - 1 
1 6 , - 1 
13,— 1 
4,50 1 

2 6 , - 1 
50,— 1 

5 , - 1 
1,60 1 

1 KEKKER'S POSTZEGELHANDEL CV 1 
RokinIO - Amsterdam-G. 1 

1 Telef. 33324 - Giro 212781 

NIEUWTJES VAN EUROPA EN OVERZEE 
betrekt'U het voordeligst van: 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
HILVERSUM, Telefoon 4323 AMSTERDAM, Telefoon 47103 
Surinameioan 31, Giro 1700 HX Voorburgwal 151 bij de Paleiuliaa< 
CATALOGIE 1950 - -* 

YVert in 2 bnd. ƒ12,85, ZUMSTEIN Europa ƒ9.25, 
MIC^HEL Europa ƒ 17,60, SPECIAAL GAT. Ned. en 
O.G. ƒ 1,50, dito verkorte uitgive ƒ 0,75. 

O R I G . VERZEGELDE KILOPAKKETTEN 
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 30.—. FINLAND 
1946 (nieuw) f 16.50. 

MISSIE VERZEGELDE KILO'S 
NOORWEGEN f 15.—. VER. STATEN (z. mooi) f 1 0 . -
Vraagt gratis toezending van onze October-aanbieding. 

PORTO EXTRA - REMBOURS OF VOORUITBETALING (GIRO 1700) 

«1 
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NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR 

WAARIN OPGENOMEN -DE PHILATELIST" 

26e JAARGANG 
OCTOBER 1949 

No. 1 O (302) 

Het jubileum van de WereldpostVi.reniging (1874—1949) wordt over de gehele wereld herdacht met een 
stroom van speciale uitgiften. — De heer "Wittkämper Jr., aan wie de Waller-medaille 1949 werd toegekend. 
— Ir. H. J. W. Reus, onze redacteur Nederland, die begiftigd werd met de Leon de Raay-medaille. — 
Van de hak op de tak. — Zegels in bijzondere samenhang. — Verkrijgbaarstelling van Nederlandse hoge 
waarden voor verzamelaars. 

^AG^ m (̂ dPACITDi 
Mocht ik vorige maal de prettige mededeling kunnen doen, 

dat de heer Cortenbach 2ijn medewerking had toegezegd voor 
een nieuwe rubriek, thans kunt U in dit nummer zijn eerste 
bijdrage onder de titel „Van de Hak op de Tak" aantreffen. 
De redactie wenst alle lezers een aangename kennismaking. 

Het is prettig te kunnen constateren, dat de belangstelling 
voor ons blad steeds groeiende is, niet alleen door het aantal 
brieven welke de redactie steeds toevloeit, maar ook door de 
hulp die op andere wijze wordt ondervonden. Ook onze redac
teur Nederland, ir. H. J. W. Reus is zeer tevreden over de 
medewerking, welke hij bij zijn actie aangaande oude Maand
bladen, ondervindt. Hoewel hij meer exemplaren ontving dan 
hij nodig had, kwamen ook weer een aantal aanvragen binnen. 
En zo gaat het steeds bij ieder verzoek. Soms is het een zieke, 
die zulk een aanvrage doet, soms een beginneling, die zijn 
philatelistische kennis wil vermeerderen, en meer dan eens 
komt het verzoek van een verzamelaar in Indonesië, die daar 
alles is kwijtgeraakt. Hoewel aan dit alles wel veel werk ver
bonden is, wil ir. Reus gaarne op de ingeslagen weg voort
gaan en houdt hij zich voor toezending aanbevolen. Hartelijk 
zegt hij intussen allen dank die hem dit werk mogelijk hebben 
gemaakt door beschikbaarstelling van oude nummers. Zelfs 
wil hij zijn bemoeienissen nog uitbreiden en gaarne vernemen 
wat men beschikbaar wil stellen ook van andere philatelistische 
tijdschriften dan het Maandblad. Komt er dan een aanvrage 
binnen, dan weet hij tot wie hij zich zal kunnen wenden. 
Stelt U zelf geen prijs op het behouden van dergelijke exem
plaren, welnu door anderen van Uw bezit te laten profiteren 
bevordert ge niet alleen de begiftigde, maar tevens de phila-
telie. Maar houdt goed voor ogen, dat hier geen „handeltje" 
in oude tijdschriften bedoeld wordt. Nog heeft ondergeteken
de één verzoek. Zendt Uw exemplaren' niet naar de hoofd
redacteur, maar rechtstreeks naar ir. Reus, Ernst Casimirlaan 13 
te Arnhem, dat spaart moeite en kosten. 

Maar ook de medewerking door inzending van een phila
telistisch artikeltje is steeds stijgende. Zo kunt U als de plaats
ruimte het toelaat, in dit nummer een artikel aantreffen van 
de heer D. HiUe Ris Lambers, niet omdat dit zo buitengewoon 
belangrijk is, maar omdat U kunt zien, hoe door het nauw
keurig bekijken van vaak de gewoonste postzegels, men tot da 
ontdekking van vaak interessante dingen kan komen. 

Nog wil ik hier gaarne er weer eens de aandacht op vesti
gen, dat het inleidend artikeltje, dat iedere keer van de redac-
tietafel in dit blad waait, nimmer beoogt een „verhandeling" 
over iets te zijn, maar hoogstens een questie aanstipt of op iets 
wijst. De kolommen verder in dit blad zijn de plaats om uit
voeriger beschouwingen te houden. Verwacht dus nimmer 
op deze plaats een beschouwing over de stand van de post-
zegelmarkt, of de stand van een enkel zegel of serie van zegels. 
Eerlijk gezegd, wat trekt een goed philatelist zich van die stand 
van de markt aan ? Het gaat toch niet om handel in postzegels, 
maar om verzamelen daarvan. Heus, de heren handelaren zijn 
beter op de hoogte van deze markt dan wij en hun adverten
ties zijn zeker de weerspiegeling daarvan. En een blad voor 
verkapte handelaren willen we ook niet zijn, daar is onze 
liefhebberij beslist te mooi voor. Onze ambities liggen dan ook 
verre van alles wat postzegelprijzen betreft. Maar wel willen 
we stelling nemen als men tracht door het uitgeven van post
zegels, welke als zodanig overbodig zijn, de philatelisten geld 
uit de zak te kloppen, want dat schaadt de philatelie en schrikt 
zelfs vele mensen daarvan af. In dit opzicht is het aardig om 
te lezen hetgeen de Schweizer Briefmarken Rundschau in 
haar September-nummer schrijft en wat we hier vertaald 
weergeven: 

„In het jaar 1948 verschenen in Zwitserland 40 nieuwe post
zegels, dat betekent iedere 9 dagen één! De verzamelaar die 
van ieder een enkele exemplaar en een blokstuk verzamelt, 
moest daarvoor meer dan 100 (Zw.) francs uitleggen. 

De koopkracht van alle postzegelverzamelaars is beperkt, 
ledere postzegel roomt deze koopkracht af en vermindert daar
door de waarde van alle reeds vroeger uitgegeven postzegels". 

En of nu de waarde van Uw postzegelbezit door de deva
luatie is toegenomen of niet, och, daardoor zal deze verzame
ling U niet meer of minder genoegen geven. U verzamelt tóch 
geen deviezen maar „postzegels" en dat geeft U recht om 
philatelist te zijn. 

De Hoofdredacteur, 
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l^i[g)IiI^ILAO!g[g) 
Juliana Rex — Juliana Regina. Een correctie op een correctie. 
De heren Dr. J. W. Fuchs te 's-Gravenhage en W. H. C. Hoog, 

ook te 'ö-Gaven'-hage, komen in het geweer tegen de correctie van 
Juliana Regina. De heer Fuchs is zelf wel latinist en de argumen
ten van beide heren zijn dermate steekhoudend, dat we op onze 
oorspronkelijke verklaring van de monogrammen als zijnde Juliana 
Regina terugkomen. 

De H cent van 1876. 

Dit zegel verbergt blijkbaar nog altijd geheimen. Het hier afge
beelde exemplaar, waarvan de heer D. Hille Ris Lambers te Ben-
nekom niet minder dan drie exemplaren toonde mist links onder 
d t krul. Een evenknie van de 1 cent groen, die rechts boven de 
krul mist. 

Nieuwe Cour zegels op komst. 
In D.O.H. 585 van 21 September 1949 lezen we, dat in ver

band met de intrekking van de Konijnenburgzegels ook de zegels 
van dit type met de opdruk in goud „Cour Internationale de 
Justice" door nieuwe zegels worden vervangen. Een do. hierom
trent zal t.z.t. verschijnen. 

Tot het tijdstip, waarop de nieuwe zegels gereed zullen zijn, 
zullen de zegels van het type Konijnenburg met vorenbedoelde 
opdruk ook na 30 September a.s. nog door het Hof van Inter
nationale Justitie te 's-Gravenhage voor de frankering mogen 
worden gebruikt. 

Koningin Julianazegels van 25 cent, 30 cent 
en van ƒ 5,— en ƒ 10,—. 
D.O.H. 585 bis kondigt de uitgifte van deze zegels aldus aan: 

Ter voldoening aan zegelaanvragen voor de maand October a.s. 
zullen door de controleur frankeerzegels van 25 cent (bruinrood) 
en 30 cent (paars) van de nieuwe uitgifte worden verstrekt, voor 
zover van deze waarde geen zegels in de tegenwoordige uitvoering 
in het magazijn meer in voorraad zijn. Tevens zal met de ver
strekking van de frankeerzegels van ƒ 5,— en ƒ 10,— in de nieuwe 
uitvoering worden aangevangen. 

Konijnenburgzegels — Buiten koers stelling. 
Het feit dat deze zegels op zeer korte termijn buiten koers 

gesteld zijn is aanleiding geweest voor het Tweede Kamerlid de 
heer Beernink, om de minister van Verkeer en Waterstaat hierover 
enkele vragen te stellen. Uit het antwoord van de minister is voor 
ons van belang: dat tijdens de bezetting postzegels van het type 
Konijnenburg uit de voorraden, onder de berusting van de P.T.T., 
door de Duitsers zijn weggevoerd. Na de oorlog kon slechts een 
gedeelte worden achterhaald. Gebleken is, dat in de laatste tijd 
exemplaren van de niet opgespoorde zegels in Nederland worden 
binnengesmokkeld en tegen een lagere dan de nominale waarde te 
koop worden aangeboden. 

De termijn voor het opgebruiken moest zo kort mogelijk wor
den gehouden in verband met het smokkelen. 

Hierbij tekenen we aan, dat het tegen lagere prijs worden aan
geboden op zichzelf geen reden kan zijn om de zegels in te trek
ken. Het is alleen een aanwijzing geweest, dat er misschien' iets 
niet in de haak Was. Ook al zouden deze zegels tegen nominaal 
verkocht worden, dan zou P.T.T. evenzeer geschaad worden. 

Verder is het zeer bevreemdend, dat ook de zegels van ƒ 0,50 
en ƒ 0,60 beneden nominaal worden aangeboden. Deze waarden 
zijn niet voor de oorlog uitgegeven en kunnen dus ook niet door 
de Duitsers gestolen zijn. 

Men fluistert, dat deze zegels afkomstig zijn uit België en Zwit
serland, waarheen ze kort na de oorlog gesmokkeld zijn, voor
een appel en een ei in francs omgezet en nu terugkomen en 
daarom ook beneden nominaal aangeboden kunnen worden. 

Herdenkingspostzegels 75-jarig bestaan Wereldpostvereniging. 
Ter completering volgen hieronder nog enkele gegevens over 

deze zegels. Wanneer men een vel voor zich legt met het etsing-
nummer boven, vindt men ter linker en ter rechterzijde de tel-
cijfers 1—20 resp. 20—1. De zegels heeft men dan liggend voor 
iich met de onderzijde naar rechts. Het vel heeft dan horizontaal 
watermerk, de zegels zelf verticaal. De vellen zijn van 200 zegels 
en het etsingnummer bevindt zich ongeveer midden op de boven-
velrand. De perforatie loopt door de linker en ondervelrand heen 
en heeft een gaatje in de bovenvelrand. 

Nagekomen nieuws. 
Nieuwe Etsingnummers enz. 
Koningin Juliana zegels 

6 cent L / R 1. 
25 cent L / R 1. 
10 cent L /R 4 en L/R 5. 
30 cent L / R 1. 
50 cent L / R 2. 
ƒ 5,— Plaat 1. • 
ƒ 10,— Plaat 1. 

75-jarig bestaan Wereldpostvereniging: 
10 cent 1 en 2. 
20 cent 1. 

@\yiI^gliiSli ©liiDliE)Slg)ilLiPifl 
INDONESIË. 

De hoge waarden Indonesië, met en zonder opdruk. 
Er schijnt enig misverstand te bestaan over deze zegels na het 

gepubliceerde in de diverse maandbladen, daarom geven wij onder
staand nog een totaal overzicht. 

a) Zonder opdruk: Lijntanding, ƒ 1,— (oplaagletter A) ƒ 10,—, 
ƒ25,—-. Kamtanding, ƒ 1 , — (oplaagletter B). 

b) Met opdruk Indonesia: van Dorp, glimmend, 2 balken, 
afstand onderzijde balk, bovenzijde Indonesia 17 mm. 

Type I A: Lijntanding ƒ 1,—, 10,—, 25,—. Kamtanding ƒ 1,—. 
Type I B: als boven echter afstand 16 mm. Kamtanding ƒ 1 , — . 

Lijntanding ƒ 10,—. 
Type II A: Kolff, 3 balken, afstand 16K mm. Kamtanding ƒ 1,—. 
Type II B: Kolff, 3 balken, afstand 17 mm. Kamtanding ƒ 1,—. 
De ƒ 1 , — in kamtanding is zonder opdruk slechts in kleine 

oplage verschenen. 

Correctie. 
De verschuiving van de A van 2 mm. genoemd in Maandblad 

no. 300, bldz. 167 moet gelezen worden als 0,2 mm. 

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

ook van 19—22 uur en Zondags 
van 13—17 uur. 
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Plaatfout Portzegels. 
Bij de 7J4 ct. port komt een aardige 

plaatfout voor, n.1. korte breukstreep, 
zoals duidelijk uit nevenstaande afbeel
ding blijkt. Deze fout komt voor op 
de vellen met oplaagletter D en E, en 
is het eerste zegel van de 4e rij (zegel 
M). 

De nieuwe zegels. 
Bijgaand de afbeelding van de nieuwe 15 ct., de eersteling van 

de nieuwe zegels. Deze is gedrukt in dubbelvellen van 200 stuks 
met witte tussenstrook. Kamtanding 123^. Etsing no. 12, oplaag
letter A, kleur rood. 

Nadien zijn neg verschenen de 40 et. groen, etsingno. 14 en de 
/ 1,— paars etsingno. 13. 

wmmmmmm 
WÊ€^i^ 

<-9 
INDONESIA ; 
liilliiMiiiil>iiiHii«ilil 

Type Konijnenburg. 
Betreft de tanding van de Konijnenburgzegels welke in de maand

bladen no. 11 en 12 van 1948 is opgekomen. Hierop volgt nog een 
kleine suppletie. De 10 et. tanding 1 2 ^ kl.g. komt n.1. ook voor 
m twee kleuren, zodat het nummer 274 A als volgt wordt: 

274 Aa oranjerood, type I. 
274 Ab donker roserood, type I. 
U.P.U. herdenkingszegels. 

Op 1 October verschenen hier 2 postzegels ter herdenking van 
het 75-jarig bestaan van de Wereld Post Vereniging (U.P.U) 
Beide zegels zijn in de zelfde tekening en geven de afbeelding van 
een wereldbol waarboven op een lint het opschrift staat „Union 
Postale Universelle", terwijl links onderaan de aardbol het wapen 
van Bern is opgenomen, waarboven het woord „Berne" staat. 
Rechts daarvan staat de waarde-aanduiding en onder aan het zegel 
wordt de landsnaam vermeldt „Indonesia". Het zegel van 15 sen 
is rood en dat van 25 sen is blauw. De zegels maken een fraaie 
indruk, vooral door hun eenvoud. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
U.P.U. herdenkingszegels. 
Onderstaand bij Suriname vindt men een beschrijving van de 

U.P.U. herdenkingszegels. Volgens ontvangen berichten uit Cura-
ao zijn de afbeeldingen gelijk. De waarden voor Curasao bedragen 
echter 6 et. en 12 K et. en de kleuren roodbruin en donkerblauw. 

Dit zijn de eerste zegels waarop als landsnaam slechts Ned. 
Antillen voorkomt zonder het woord Curasao. 

Foutje Ojedaserie 6 et. 
Hierbij komt een witte vlek voor boven de 4 van 1949, zodat 

men met enige fantasie daar een meeuwtje op de golven ziet 
zitten. 

SURINAME. 
U.P.U. herdenkingszegels. 
Met Gouvernementsblad no. 96 dd. 31.8 werden deze zegels 

aangekondigd:. . . . 
Artikel I. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de 

Wereldpostvereniging te Bern, Zwitserland, worden herdenkings
zegels in de waarden van 7'/2 en 27'/i et. uitgegeven en tijdelijk in 
gebruik gesteld. De zegels vertonen in het midden een aardbol 
met drie in elkaar gevlochten posthoorns en op de aardbol in een 
driehoek het opschrift „Wereldpostvereniging"' In de bovenrand 
dragen zij het opschrift „1874—1949" en in de onderrand het 
woord „Suriname" met daarboven weer de aanduiding ^,7% et." 
en „2734 ct.". De kleur der zegels is: donkerrood voor die van 
7}4 et. en donkerblauw voor die van 27% et. 

Artikel 2. De in artikel 1 bedoelde herdenkingszegels worden 
in Suriname en in Nederland, zolang de voorraad stekt nevens 
de gewone postzegels verkrijgbaar gesteld van 1 tot en met 31 
October 1949. Zij zullen evenwel voor frankering toegelaten 
blijven tot en met 31 December 1950, terwijl zij met ingang van 
1 Januari 1951 buiten omloop worden gesteld 

Artikel 4. De voorraad van de in artikel 1 bedoelde zegels, 
welke, nadat de termijn van verkrijgbaarstelling is verstreken, nog 
niet is verkocht, wordt vernietigd. De afbeelding verschijnt in het 
volgende nummer. Hoewel in het Gouvernementsbesluit staat aan
gegeven dat deze zegels ook in Nederland zullen worden verkrijg
baar gesteld, is tot op heden nog niet bekend of deze verstrekking 
ook zal geschieden. Dezelfde woorden werden n.1. gebezigd in het 
besluit betreffende het 27 }4 et. KLM herinneringszegel, dat hier 
niet verkrijgbaar was. Volgens schrijven Phil. Dienst P.T.T. in 
den Haag van 30/9/ '49, was nog niets bekend van een beschik
baarstelling voor de verkoop in Holland. 

Opdrukafwijking. 

Nevenstaande foto toont een aardige afwijking in de opdruk 
bij zegel 81 (het eerste zegel naast telcijfer 9). De grote 2 is van 
een duidelijk afwijkend cijfertype (veel dunner). Deze fout komt 
niet bij alle vellen voor, nadat de fout op de drukkerij ontdekt 
was, heeft men het afwijkende cijfertype door een normaal ver
vangen, terwijl de reeds gedrukte vellen normaal doorgezonden 
zijn. Hoewel niet controleerbaar, spreekt men van een maximum 
van 50 vel dat zo gedrukt is. 

REPUBLIEK INDONESIA. 
Wegens plaatsgebrek tot volgend nummer blijven liggen. 

Als het buiten regent en het weer is slecht, 
Dan kunt U in het Postmuseum goed terecht! 
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mmw^ (y)Dïï©DiFïïii(î  
EUROPA. 

Andorra. (Spaans) 
Hier zag een expresse-zegel het licht met de afbeelding van het 

wapen van dit land waarnaast een eekhoorn. 

België. 
Ook dit land is blijkbaar op de goede weg teruggekomen van 

versobering van zijn nieuwe postzegeluitgiften. Het U.P.U. jubi
leum wordt hier nog soberder herdacht dan bij ons, n.1. door de 
vitgifte van slechts 1 herdenkingszegel. 

4 fr. blauw, 2 hemispheren waartussen een vrouw, die in een 
der handen een duif met brief houdt. 

Bulgarije. ' i Hl "^ 
Het voorbeeld volgende van een ander gelijkgeschakeld land, 

verscheen ook hier een serie postzegels in verband met het 5-jaren-
plan. 

4 1. d.groen, hydro-electrisch 
station. 

9 1. d.oranjerood, fabriek. 
15 1. violet, tractorenfabriek of 

station. 
20 1. blauw, tractor. 
50 1. bruin, 5-jarenplan embleem. 

Ook hier verscheen weer eens een serie postzegels aan de sport 
gewijd, n.1. 

4 1. oranjebruin, discuswerper en handgranaatwerper. 
9 L olijf, hordenlopers. 

20 1. blauw, motorrijder en tractorrijder. 
50 1. lilablauw, man en vrouw als afstandlopers. 

Denemarken. 
De herdenking van het 75-jarig bestaan van de U.P.U. zou hier 

geschieden door de uitgave op 9 October j.1. van slechts 1 post
zegel. Dit zegel geeft een afbeelding van een wereldbol waarom
heen een lint driemaal is geslingerd en welk lint het opschrift 
draagt „Verdens / Postforeningen / 1874—1949". De tekening is 
van Viggo Bang en de gravure van Bent Jacobsen. Tanding van 
het zegel is 12%. 

40 ore, blauw, wereldbol met lint. 

Duitsland. 
Het begint er naar uit te zien, dat we hier van de grote stroom 

uitgaven van postzegels van diverse bezette gebieden verlost zullen 
worden nu de westelijke geallieerden de vorming van de West-
duitse statenbond hebben toegestaan en een federale bondsregering 
is ingesteld. 

Op 7 September j.1. verschenen de eerste, zij het dan ook ge-
legenheidspostzegels, voor dit gebied. Het is een tweetal zegels 
uitgegeven ter gelegenheid van de Ie zitting van de z.g. Bondsdag, 
welke haar zetel heeft te Bonn. Deze zegels, die in offset gedrukt 
zijn bij de firma Adolf Bugel te München-Gladbach op het bekende 

watermerkpapier „DP" en voorzien zijn van tanding 14, zijn ver
vaardigd naar een ontwerp van Max Bitroff te Frankfurt. Zij 
geven als symbool de afbeelding van het plaatsen van een nok 
op een gebouw. De oplage bedraagt 3 millioen stuks van ieder 
zegel. Te Bonn werd op genoemde datum een speciaal stempel ter 
afstempeling gebruikt. 

10 (pf) blauwgroen. 
20 (pf) rood. 

Laat ons hopen, dat dit de voorlopers zijn van eenheidspost-
zegels voor dit gehele gebied. 

Het verplichte bijportzegeltje „Helft Berlin" werd, zowel wat 
de getande als de ongetande uitgave betreft, voorzien van een 
overdruk „Wohnungsbau Abgabe", in rood. 

Het feit dat 100 jaar geleden in Beieren 
de eerste Duitse postzegels verschenen, 
werd herdacht door de uitgifte op 30 Sep
tember j.1. van 3 postzegels met afbeeldin
gen van de eerste Beierse zegels van 1, 3 en 
6 kreuzer, omgeven door een gekleurde 
rand, waarin dit feit wordt vermeldt. Het 
10 pf. zegel heeft een toeslag van 2 pf. ten 
bate van de Bund Deutscher Philatelisten, 
die te München zijn 50e Philatelistendag 
hield. 

1 0 - 1 - 2 (pf) zwart en groen (1 kreuzer). 
20 (pf) blauw en rood (3 kreuzer). 
30 (pf) bruin en blauw (6 kreuzer). 

Zoals de berichten thans luiden zal ter herdenking van de U.P.U. 
slechts 1 postzegel verschijnen, en wel in de waarde 50 pf. met 
een afbeelding van een globe en duif. . 

Baden. 
In een oplage van 400.000 stuks verscheen hier een postzegel ter 

herdenking van de 100-jarige sterfdag van de bekende opera- en 
liederencomponist Conradin Kreuzer. Bekend is vooral zijn uit 
1834 stammende Das Nachtlager in Granada. 

Het zegel werd gedrukt ter drukkerij Burda te Offenburg en is 
getand 14. 

10 (pf.) groen, portret van Kreuzer. 
Op 23 Augustus j.1. verschenen 3 herdenkingspostzegels ter ere 

van Carl Schurz, een vrijheidsstrijder uit de Badense revolutie van 

iH i i i nn i ipy f i i f i 
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1849. Na mislukking van de omwenteling vertrok hij naar Ameri
ka waar hij een staatsman van betekenis werd. De Duitsers grijpen 
dan ook gaarne de gelegenheid aan hierop te wijzen. De zegels 
geven een afbeelding van de fier staande Schurz, terwijl op de 
achtergrond soldaten zichtbaar zijn, staande voor het slot te 
Rastatt. De tekening is van V. K. Jonynas, de druk is van de 
drukkerij Burda bovengenoemd, tanding 14, oplage 400.000 stuks 
van ieder zegel. De zegels vermelden een toeslag, maar waartoe 
deze dient is niet kunnen blijken. 

10 + 5 (pf) groen. 
20 + 10 ,, rood. 
30 + 15 „ blauw. 
Ter gelegenheid van de „Süba", de Zuidwestduitse Postzegelten

toonstelling te Freiburg, welke van 17 tot 25 September j.l. werd 
gehouden in verband met het feit dat 100 jaar geleden de eerste 
duitse postzegel verscheen, werden hier 2 postzegels uitgegeven 
met het opschrift „100 Jahre Deutsche Briefmarke". Ter weers
zijden van de landsnaam staat het woord „Süba". 

10 (pf) blauwgroen, postkoets. 
20 pf) bruinrood, postauto en vliegtuig. 

Russische Zone. 
Ter gelegenheid van de „Süba", de Zuidwestduitse Postzegelten

de gebruikelijke gelegenheidszegels in groot formaat met afbeedin
gen verband houdende met de geschiedenis dezer beurs. De zegels 
zijn ook thans in offsetdruk vervaardigd door de drukkerij Gie
secke en Devrient te Leipzig. Het zijn: 

1 2 + 8 (pf) grijsblauw, Russische kooplieden op de jaarbeurs. 
24 + 16 „ roodbruin, bezoek in 1765 van de jonge Goethe 

aan de jaarbeurs. 

12 fr. violetrood. 
15 fr. d.blauw. 
20 fr. l.groen. 

30 fr. karmijn. 
50 fr. violet. 

100 fr. bruin. 

i i>>p«i> i i i i i i i i i^mt^r«^pwi« 
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West Berlijn. 
In onze opgave van overdrukte zegels voor dit deel van Berlijn 

is een drukfout geslopen, welke helaas bij de correctie niet werd 
opgemerkt. 

Vermeld staat 20 op 30 (pf) arbeider, maar dit moet zijn: 20 
op 80 (pf) blauwgrijs, arbeider. 

De gebouwenserie zal uitbreiding ondergaan door toevoeging 
van de waarde van 2 D.Mark. Het zegel zal worden gedrukt ter 
Staatsdrukkerij te Berlijn. 

2 (DM) violet, Gendarmenmarkt. 

Württemberg. 
Het in ons vorige nummer vermelde verplichte bijslagzegeltjt 

„Helft Berlin", dat werd voorzien van de opdruk „Wohnumgs
tiufbauabgabe" is thans vervangen door een definitief verplicht 
bijslagzegeltje vermeldende Wohunungsbauabgabe / Steuer2 
marke / WürttembergHohenzollern. Het is in boekdruk vervaar
digd ter drukkerij Alfred te Leine naar een ontwerp van ir. Oes
terreich, en gedrukt op watermerk papier (golflijnenopgaand) in 
klein formaat met tanding 12. 

Dit zegel is abusievelijk in geel in plaats van rood gedrukt 
en werd de gehele oplage van 16 millioen door Württemberg tegen 
gereduceerde prijs afgenomen en in gebruik gesteld. 

2 (pf) geel. 
Evenals in Baden en RijnlandPfalz verschenen op 17 September 

j.l. ook hier de twee postzegels ter herdenking van de 100jarige 
duitse postzegel in de zelfde tekening en waarde, maar met de 
landsnaam Württemberg. Ook hier ontbreekt het woord „Süba". 

10 (pf) blauwgroen, postkoets. 
20 (pf) bruinrood postauto en vliegtuig. 

UlMUUftMMA^tMrA^M 

Het U.P.U. jubileum wordt hier slechts door de uitgave van 
1 postzegel herdacht. Het zegel draagt het opschrift 75 Jahre 
Weltpostverein.. 

50 pf. bol en gestyleerde vliegende vogel met brief. 

RijnlandPfalz. 
Ook hier verschenen op 17 September j.l. 2 postzegels ter her

denking van de 100jarige duitse postzegel, en wel in gelijke teke
ning en kleur als bij Baden vermeld. Alleen de landsnaam is hier 
niet Baden maar RheinlandPfalz. Het woord Süba komt hier niet 
voor. 

10 (pf) blauwgroen, postkoets. 
20 „ brumrood, postauto en vliegtuig. 

Saargebied. 
De „Dag van het Paard" was hier aanleiding tot de uitgifte van 

2 postzegels met toeslag. Of deze toeslag van 50 Vo de dieren ten 
goede komt is hier niet bekend. 

15 fr. + 5 fr. rood, paard met veulen in de weide. 
25 fr. + 1 5 fr. blauw, paardenwedren. 
Le Timbre vermeldt voor dit gebied een serie Dienstzegels, welke 

op 1 October j.l. zou verschijnen. In tegenstelling met vroeger, 
toen het woord „Dienstmarke" op de gewone zegels werd aange
bracht, betreft het nu een afzonderlijke tekening en wel van het 
wapen van dit gebied, in welk wapen het woord Dienstmarke is 
opgenomen. 

10 c. wijnrood. 2 fr. oranje. 
30 c. grijsgroen. 5 fr. l.blauw. 

1 fr. groen. 10 fr. zwart. 

Op 2 September j.l. verschenen hier 2 postzegels met het por
tret van Gustav Werner, zulks ter herdenking van de 100jarige 
christensocialistische beweging, waarvan Werner de stichter was. 

10 + 5 (pf) groen, portret. 
20 + 10 „ wijnrood, portret. 

Finland. 

Ter herdenking van het feit dat 100 jaar 
geleden de Technische Hogeschool werd 
gesticht, verscheen hier op 13 September 
j.l. een postzegel, getekend door Signe 
HammersténJansson. Oplage 1 millioen 
exemplaren. 

15 mark, blauw. 

iB 
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PHILATELISTENSPELDJES EN KNOOPJES. 
Wij vernemen, dat de speldjes en knoopjes, voorstellende het 

internationale philatelistenembleem (brief en cirkel) wederom ver
krijgbaar zijn bij de penningmeester der Utr. Vereen, tegen de 
prijs van 60 et. per stuk plus porto, (postrekening 36991). 
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Frankrijk. 
Omtrent de uitgave van postzegels ter gelegenheid van het 

U.P.U. jubileum is alleen bekend, dat hier 3 postzegels zullen 
worden uitgegeven in de waarden: 

5 fr. groen. 
15 fr. rood. 
25 fr. blauw. 

Italië. 
Thans kunnen we hierbij een afbeelding geven van het in ons 

vorige nummer vermelde zegel uitgegeven ter gelegenheid van de 
beurs te Bari. 

IfÄLiÄNE 20 

xm f it»8 m mmn-m-unmm IMI 

Ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden de beroemd 
geworden Alexander Volta de z.g. electrische zuil uitvond, ver
schenen 2 postzegels. 

w^wwmmmnmmmi 

20 L. rood. Volta-zuil. 
50 L. blauw, portret van Volta. 

HSItffAlM 
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Ter herdenking van de 2000 jaar geleden overleden Caius Vale
rius Catullus (geb. ± 84 v. C ) , die wel als de meest oorspron
kelijk romeinse dichter wordt beschouwd, verscheen een herden
kingspostzegel met zijn afbeelding en een gezicht op Rome. Be
kend uit zijn gedichten is zijn liefde voor de 10 jaar oudere ge
huwde Clodia, door hem in zijn gedichten Lesbia genoemd. 

20 L. blauw, portret van C. V. Catullus. 
Als een belofte dat de brug van Santa Trinita te Florence, 

welke in Augustus 1944 door oorlogshandelingen werd verwoest, 
weer zal worden hersteld zoals en waar deze was, verscheen met 
dit opschrift en een afbeelding van een stadsgezicht met brug, 
een speciaal zegel zonder toeslag. 

20 L. d.groen, stadsgezicht. 

Monaco. 
Tengevolge van de tariefverlaging voor de portos verschenen 

hier 2 postzegels met voorafstempeling, welke tot heden deze op
druk nog niet hadden. Het zijn: 

8 fr. roodbruin, klokkentoren. 
12fr. d.grijs, Lodewijk II. 

Vanwege de nationale rouw welke hier tot 9 November a.s. 
wordt gevoerd zullen de U.P.U.-herdcnkingszegels eerst na deze 
datum verschijnen. Het zullen 3 zegels zijn in de waarden 5, 15 
en 25 fr., zoals bij Frankrijk het geval is. 

Noorwegen. 
Dit land gaf op 8 October j.l. een drietal postzegels uit ter 

herdenking van het U.P.U.-jubileum. Het 10 öre zegel is ontwor
pen door Paul Jensen; het 25 öre zegel door Johs. Haukland en 
het 40 öre zegel door Einar Granum. De fotogravure is verzorgd 
door Emil Moestue A.S. te Oslo. Tanding 13. 

10 öre, groen en d.grijs, cirkel met 8 sectoren, waarin symbolen 
betrekking hebben op wereldstreken. 

25 öre, rood, globe met 2 duiven, waarvan de één een brief 
en de ander een olijftak in de bek houdt. 

40 öre, blauw, wegwijzer, staande op de Noordpool, duif met 
brief en 2 sterren. 

Oplage resp. 2, 4 en 2 millioen stuks. 

m 
UNWN POSTALE 

llNIVEnSEUE 
1874 10« 

Oostenrijk. 
Oostenrijk zou Oostenrijk niet zijn als het niet uitmuntte door 

prachtige en „originele" postzegels. Dit land schijnt dan ook wel 
bij uitstek met kunstenaars op dit gebied te zijn begiftigd. Dat 
de zegels voor de U.P.U.-herdenking in handen waren gelegd van 
prof. Wilhelm Dachauer, voorspelde reeds een succes. Welnu 
de zegels zijn weer prachtstukken geworden. Als er een wedstrijd 
zou worden gehouden welk land de mooiste U.P.U. zegels heeft 
uitgegeven, dan zou Oostenrijk zeker een prachtkans op de over
winning hebben. 

Gaarne zouden we hier meer over de symboliek van deze zegels 
vertellen, maar de plaatsruimte verhindert ons dit. Misschien heb
ben we er later nog eens gelegenheid voor. Ook de gravure van 
prof. Ferdinand Lorber is weer keurig. De druk is van de Oos
tenrijkse staatsdrukkerij. Wij geven hierbij de afbeeldingen. De 
uitgifte vond plaats op 4 October. 

40 g. groen. 
60 g. rood. 

1 S. blauw. 

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 
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Werd Strauss junior reeds op een post
zegel herdacht (zie ons Juninummer blz. 
117), thans is vader Johann Strauss aan de 
beurt en wel ter gelegenheid van de her
denking van zijn sterfdag, nu 100 jaar ge
leden. Op 20 September j.1. verscheen dit 
zegel dat ook door prof. Dachauer werd 
getekend en door prof. Lorber werd ge
graveerd. 

30 g. bruinviolet, portret van Strauss 
(vader). 

Op de zelfde datum werd de klederdrachtenserie met nog een 
3tal postzegels uitgebreid. De tekeningen zijn van prof. Josef 
Seger. 

25 g. Rembrandtb/uin, Wenerin uit 1850. 
1.20 S. blauwviolet, vrouw uit N.O. Wenerwoud. 
1.60 S. roodbruin, Wenerin i it 1'50. 

Roemenië. 
Ter herdenking van de bevrijding in 1944 verscheen hier een 

postzegel met de afbeelding van met tanks binnenrukkende troe
pen. 

50 L. roodbruin en groen. 

Rusland. 
Ter herdenking van J. V. Michurin verschenen 2 postzegels met 

zijn portret : 
40 k. blauw, portret. 1 R. groen, id. 

wrmmnm 
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Ter herdenking van het 100jarig bestaan van de Sormovsky 
machinen en scheepsbouw, verschenen hier twee postzegels met 
afbeeldingen van schepen: 

40 k. d.blauw, rivierschip. 
1 R. roodachtig bruin, oorlogsschip. 

Ter herinnering aan de geoloog W. W. Dokutschaew verschenen 
eveneens 2 postzegels met diens portret en een landschapsafbeel
ding. 

40 k. sepia. 1 R. groen. 

Voorts verscheen hier nog een serie postzegels met afbeeldingen 
op de sport betrekking hebbende. Het zijn: 

20 k. blauw, zeilen. 
25 k. groen, peddelen. 
30 k. paars, zwemmen. 
40 k. geelgroen, voetbal. ' 
40 k. roodbruin, wielrijden. 
50 k. d.blauw, bergklimmen. 

1 R. rood, parachutespringen. 
2 R. grijszwart, hoogspringen. 

■AMMiMAiftMMI^HÉU . . . ^ . . » ^ — ^ . p   .  J 

Triest. (Italiaans) 
De in ons Septembernummer op blz. 196 onder Italië vermelde 

postzegels, aldaar uitgegeven ter herdenking van Palladio en van 
L( renzo il Magnifico zijn ook verschenen met de bekende opdruk 
A.M.G.F.T.T. 

20 L. ultramarijn, Lorenzo. 20 L. violet, Palladio. 

Triest (Yougo Slavisch) 
Enige van de in 1945 in Yougo Slavic uitgegeven postzegels voor 

de gewone post werden voor dit gebied voorzien van de opdruk 
STT VU JA. Het zijn: 

0,50 D. olijfbruin, opdruk rood. Yv. 422. 
1 D. l.groen, opdruk rood, Yv. 423. 
2 D. d.rood, opdruk blauw, Yv. 425. 
3 D. rood, opdruk blauw, Yv. 426. 
5 D. d.blauw, opdruk rood, Yv. 428. 

12 D. blauw, opdruk rood, Yv. 431. 
20 "D. l.rood, opdruk blauw, Yv. 433. 

^'^"■ ' —"H 

Ook de portzegels van Yougo Slavië werden van deze opdruk 
voorzien: 

0,50 D. rood, opdruk blauw. 
1 D. oranje, opdruk blauw. 
2 D. blauw, opdruk rood. 
3 D. groen, opdruk rood. 
5 D. paars, opdr. rood. 

Naar verluidt zullen ook de luchtpostzegels van deze opdruk 
voor dit gebied worden voorzien. 

Tsjecho Slowakije. 
In ons vorige nummer werd door ons op blz. 197 een 8tal 
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opdrukken vermeld op luchtpostzegels. Daar de zegels niet ver
anderd zijn, maar alleen een opdruk hebben ontvangen is de door 
ons achter de waarde vermelde kleur, die van de ,,opdruk", welk 
woordje er helaas is tussen uit gevallen. 

De in ons vorige nummer vermelde postzegels uitgegeven op 
de dag van de mijnwerkers (11 September) vonden bovendien hun 
aanleiding in het feit van het 700-jarig bestaan van de mijnin-
dustrie en het 150-jarig bestaan van de mijnwerkerswet. 

Van de zegels, die we hierbij afbeelden zijn de kleuren: 
1,50 kcs, sepia. 
3 kcs, d.rood. 
5 kcs, d.blauw. 

ff FTKÖWÖVSÖIKOI ; 

Turkije. 
De in ons Augustus-nummer vermelde serie ten bate van de 

Rode halve maan (Turkse rode kruis) is nog aangevuld met een 
2 tal zegels n.1.: 

Yi k. l.blauw en rood. 
23^ k. bruinoranje en rood. 
Op 1 October j.1. verscheen hier een serie van 3 postzegels ter 

gelegenheid van een tentoonstelling te Istanboul, welke zegels alle 
de zelfde tekening hebben, n.1. een afbeelding van het tentoonstel
lingsgebouw. Oplage 400.000 stuks totaal, verdeeld als volgt: 

15 k. bruin, gebouw, oplage 150.000 stuks. 
20 k. d.blauw, gebouw, oplage 150.000 stuks. 
30 k. grijs, gebouw, oplage 100.000 stuks. 
Frankeergeldig tot 31 December 1949. 
Op 9 October j.1. verscheen een serie van 4 postzegels ter her

denking van het U.P.U. jubileum. Deze zegels, waarvan 2 in 
staand en 2 in liggend formaat, dragen alle de afbeelding van het 
postmonument te Bern. Zij zijn gedrukt door Courvoisier te La 
Chaux-de Fonds in Zwitserland. 

15 k. violet, monument, oplage 200.000 stuks. 
20 k. blauw, monument, oplage 150.000 stuks. 
30 k. rood, monument, oplage 150.000 stuks. 
40 k. groen, monument, oplage 150.000 stuks. 

glW »"i->WWMiyi"l'»»f fff-i.K »1-j 
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Yougo Slavië. 
De in ons vorige nummer vermelde serie van 2 zegels uitge

geven ter herdenking van de 5-jarige republiek bevat nog een 3e 
zegel n.1. 

12 din. wijnrood, wapen van de republiek. 
Bovendien werden alle drie zegels nog overdrukt met een vlieg

tuig en het opschrift „Avionska Posta", opdruk resp. blauw, rood 
en blauw. 

Reeds op 8 September verschenen hier de postzegels ter her
denking van het U.P.U.-jubileum, n.1. 

3 din. rood, globe, vliegtuig, schip en trein. 
5 din. blauw, trein, postkoets en vliegtuig. 

12 din. violet, idem. 

IJsland. 
Van de in ons vorige nummer vermelde postzegels uitgegeven 

ter gelegenheid van het U.P.U. jubileum, geven we thans hierbij 
de afbeelding van 2 dezer zegels. 

Zweden. 
Op 9 October verscheen ook hier een 3-tal postzegels gewijd aan 

het jubileum van de U.P.U. De tekeningen zijn van Mark Sylvan 
en de gravure van Sven Exert. 

10 ore, groen, schrijvende hand met ganzenveder en globe. 
20 öre, rood, idem. 
30 öre, blauw, idem, maar in andere vorm. 

BUITEN EUROPA. 
Aden. 
De U.P.U. herdenkingszegels welke dit land zou uitgeven waren 

reeds gedrukt toen de muntomzetting plaats had, hetgeen tot 
gevolg heeft gehad dat deze zegels thans verschenen met de nieuwe 
waarde-opdruk in cents en shilling op de oude waarde, ook voor 
de staatjes Kathiri en Quaiti. 

20 c. op lYi a. 50 c. op 8 a. 
30 c. op 3 a. 1 / - op 1 rup. 
Ook voor Somaliland geldt hetzelfde en zullen de overdrukken 

hier zijn: 
10 c. op 1 a. 50 c. op 6 a. 
30 c. op 5 a. 1 / - op 12 a. 

Afghanistan. 
Hier verschenen 3 postzegels ter gelegenheid van de jaarlijkse 

herdenking van de onafhankelijkheid van het land. 
25 p. smaragdgroen, onafhankelijkheldsmonument. 
35 p. lilarood, portret en ruïnes. 
1.25 a. l.blauw, portret en onafhankelijkheldsmonument. 

Algiers. 
Ook dit land geeft op het voorbeeld van Frankrijk 3 postzegels 

uit ter gelegenheid van het U.P.U.-jubileum en eveneens in de 
waarden en kleuren 5 fr. groen, 15 fr. rood en 25 fr. blauw. 

Angola. 
Ter herdenking van het 100-jarig bestaan van de stad Mossa-

medes verschenen hier 2 postzegels met de afbeelding van een 
zeilschip. 

1 ag. d.bruin, zeilschip. 
4 ag. d.groen, id. 

Bezoekt het Postmuseum telkens weer, 
U vindt wis iets nieuws bij elke keer. 



OCTOBER 1949 N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 221 

Argentinië. 
Op 26 September j.l . verscheen hier een postzegel van 10 c. ter 

herdenking van het feit, dat ook de vrouwen stemrecht verkregen. 
Op 9 October j.l. verscheen hier slechts één postzegel ter ere 

van het U.P.U.-jubileum. Het is een zegel in de waarde van 25 c. 

Australië. 
Ook de 1 shilling 6 pence (1/6) is in een nieuw kleed en gewij

zigd formaat verschenen. Vertoonde het zegel vroeger twee aan
zichten van de wereldbol waartussen een Mercurius was geplaatst, 
het nieuwe zegel vertoont slechts 1 globe waarvoor de Mercurius 
staat. 

1/6 grijszwart, aardbol en Mercurius. 

Ter ere van de 75-jarige U.P.U. wordt hier slechts 1 postzegel 
uitgegeven, vertonende de afbeelding van een ruiter (postrijder) 
uit de 74-er jaren en een kleine afbeelding van een modern vlieg
tuig als symbool van huidig postvervoer. 

3% d. blauw, ruiter en vliegtuig. 
Aangekondigd is de verschijning van een postzegel ter herden

king van Lord Forrest, de eerste directeur-generaal der posterijen 
aldaar. Het zegel zal in de waarde 2% A zijn. 

Bahawalpur. 
Met een afbeelding van het postmonument te Bern verschenen 

hier 4 postzegels ter gelegheneid van het U.P.U.-jubileum. De 
druk is van De La Rue en Co. Ltd. 

9 p. groen en zwart. 
1 a. wijnrood en zwart. 
1J^ a. oranje en zwart. 
2J^ a. blauw en zwart. 
Deze zegels zullen ook met de z.g. Dienstopdruk verschijnen. 

Birma. 
Door de zelfde drukkerij gedrukt als de U.P.U. zegels van Baha

walpur geeft ook dit land enkele postzegels uit ter gelegenheid 
van het U.P.U. jubileum en eveneens met de afbeelding van het 
postmonument te Bern^ terwijl de omlijsting enige symbolische 
voorstellingen bevat. 

2 a. geelbruin. 8 a. rood. 
7)% grijs. 12>^ a. blauw. , 
6 a. roodpaars. 1 R. groen. 
De uitgave zal geschieden op 26 October a.s. 

Brazilië. 
Ter herdenking van het feit dat 100 jaar geleden aldaar Joaquim 

Nabuco geboren werd, verschijnt hier een zegel met diens portret. 
Hij was diplomaat en een openbaar figuur die streed voor de 
emancipatie van de slaven. 

3,80 c. lila, portret, (luchtpost). 

Chili. 
Het U.P.U. jubileum was aanleiding tot de uitgifte van 2 post

zegels voor de gewone en 2 postzegels voor de luchtpost. 
60 e. portret van H. von Stephan. 
2 p 50 c, idem. 
Voor de luchtpost: 
5 p. globe en vliegtuig. 

10 p. idem. 

Columbia. 
Het 5 c. zegel van de uitgifte 1939-41 (Yv. 327) heeft een kleur-

wijziging ondergaan en is nu 
5 c. l.blauw (i.p.v. roodbruin). 

Costa Rica. 
Het feit dat 125 jaar geleden Guanacaste door dit land werd 

geannexeerd is aanleiding om een aantal zegels te overdrukken met 
de tekst: „125 anniversario de la anexion Guanacaste", alsmede 
met een nieuwe waarde. Het zijn de volgende luchtpostzegels van 
de uitgave 1945: 

35 c op 1 C 05 sepia, (Carrillo) Yv. 118, opdruk rood. 
50 c op 1 C zwart en karmijn, Yv. 122, opdruk rood. 
5 5 c o p l C 1 5 groen, Yv. 119, opdruk rood. 
55 c op 1 C 40 geel, Yv. 120, opdruk rood. 

Cuba. 
Whitfield King bericht ons dat hier ter herdenking van het 

100-jarig bestaan van de nationale vlag een achttal postzegels zou
den verschijnen, n.l. 

Voor de gewone post: 1, 2, 5 en 10 c. 
Voor de luchtpost: 5, 8 en 25 c. 
Expressepost: 10 c. 

Dominica. 
De 100 jaar geleden plaats gehad hebbende slag bij La Carreras 

op 21 April 1849, werd herdacht door de uitgifte van 2 post
zegels. 

3 c. blauw, portret van generaal Pedro Santana. 
10 c. rood, oorlogsmonument. 

Equator. 
Dat de aardbeving, welke in dit land zoveel vernietigde, ook de 

postzegels niet onberoerd zou laten viel wel te voorzien. Er zullen 
dan ook twee series zegels worden uitgegeven, waarvan een voor 
de gewone en een voor de luchtpost. De waarden zullen zijn: 

Voor de gewone post: 10, 20, 30, 60 en 80 c. en 1 S. 
Voor de luchtpost: 60 en 90 c ; 1,50, 2,10; 3 en 5 S. 

Israël. 

Japan. 

Ook dit joodse nieuwjaar is hier aanleiding 
voor de uitgifte van enige zegels. Deze zullen 
het opschrift dragen in het Hebreeuws: „Pret
tige feestdagen 5710 — Het 2e jaar van de 
Staat". De afbeeldingen der zegels vertonen de 
emblemen van leger, vloot en luchtmacht en 
het Staatswapen. 

5 mils, blauw, luchtmacht. 
10 mils, groen, marine 
35 mils, bruin, landmacht. 
Zie voorpagina. 
Van de in ons vorige nummer vermelde 

luchtpostzegels met afbeeldingen van vogels 
geven we thans hierbij de afbeelding van een 
dier zegels. 

Het U.P.U. jubileum zal hier worden herdacht door de uitgifte 
van een 4-tal postzegels resp. in de waarden 2, 8, 14 en 24 yen. 

De serie voor gewoon gebruik werd nog aangevuld met een 
drietal postzegels n.l. 

5 Y. groen, theeoogst. 
100 Y. rood, ijzersmelterij. 
200 Y. locomotief. 

Kishangar. 
Van de portretzegels met afbeelding van Madan Singh, uitge

geven in 1904—05, zijn er enige verschenen met een opdruk in 
het Hindisch van het woord ,,S.R. SARKAR" hetgeen „Staat" be
tekent. Het zijn. 

4 a. bruin. 2 r. geel. 
8 a. violet. 5 r. bruin. 
1 r. groen. 
Aldus deelt Whitfield King ons mede. 

Liberia. 
Met uitzondering van 1 postzegel, waarop het Paleis van de 

president te Monrovia staat afgebeeld, verscheen hier een serie van 
12 zegels, alle vertonende het portret van een president en de 
datum van zijn presidentschap. 

2 c. rose, S. Benson 1856—1864. 
3 c. violet, D. B. Warner 1864—1868. 
4 c. olijfgeel, J. S. Payne 1868—1870. 
5 c. ultramarijn, paleis. 
6 c. oranje, E. J. Roye 1870—1871. 
8 c. karmijnrood, H. R. Wright Johnson 1884—1892. 
9 c. lila, J. J. Cheeseman 1892—1896. 

15 c. geelbruin, G. W. Gibson 1900—1904. 
20 c. grijs, A. Barclay 1904—1912. 
25 c. lilarood, D. E. Howard 1912—1920. 
50 c. Lblauw, C. D. Burgess King 1920—1930. 

1 d. roselila. E. J. Barclay 1930—1944. 
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Marokko (Frans) 
Met een afbeelding van het postkantoor te Meknès verschenen 

hier 100.000 series van 3 postzegels ter gelegenheid van het U.P.U. 
jubileum. 

5 fr. "groen, postkantoor. 
15 fr. rood, postkantoor. 
25 fr. blauw, postkantoor. 

* De zegels verschenen op 3 October j.1. De tekening is van Gou-
pil en de gravure van Piel. 

Marokko (Spaans). 
Hier verschenen weer de jaarlijkse verplichte bijslagzegels ten 

bate van de t.b.c. bestrijding. 
5 c. groen en rood. 

10 c. violet en rood. 
25 c. zwart en rood. 
50 c. + 10 c. geelbruin en rocd. 
90 c. + 10 c. zwart en rood. 

Palestina. 
De in ons vorige nummer onder Transjordanië vermelde her

denkingspostzegels ter ere van de U.P.U. zullen voor het arabi
sche deel van Palestina verschijnen met de opdruk „Palestina", 
zowel in het arabisch als in het Engels. De oplage zal 25.000 stuks 
bedragen. 

1 mil bruin, opdruk zwart. 
1 mils groen, opdruk zwart. 

10 mils rood, opdruk zwart. 
20 mils blauw, opdruk rood. 
50 mils olijf, opdruk rood. 

Panama. 
Dit land heeft voor de herdenking van het U.P.U.-jubileum geen 

nieuwe postzegels doen vervaardigen maar gebruikt deze gelegen
heid vermoedelijk om wat „oud goed" op te ruimen door dit voor 
deze herdenking van een opdruk te voorzien. 

Voor de gewone post zijn dit: 
1 c. d.groen Yv. 234. 
2 c. vermiljoen Yv. 235. 
5 c. blauw, Yv. 236. 

en voor de luchtpost zijn het: 
2 c. rood (zaagvis). 
5 c. geel (type Yv. 66 luchtp.) 

10 c. blauw en zwart (type Yv. 72 luchtp.) 
25 c. op 3 B. olijfgrijs (Yv. 77 luchtp.) 
50 c. karmijnrood (brandweerkazerne). 

Panama-Kanaal Zone. 
Op de verjaardag van wijlen president Roosevelt, 27 October, 

zal hier een postzegel van gewoon formaat verschijnen met het 
portret van deze staatsman. 

2 c. rood, portret van Roosevelt. 

Paraguay. 
Ter nagedachtenis van de overleden aartsbisschop Mgr. Bogarin 

verscheen in een oplage van slechts 70.000 stuks een opdruk op 
het luchtpostzegel van 1947 Yv. 162. De opdruk geeft een nieuwe 
waarde alsmede de woorden Duelo Nacional (Nationale rouw). 

5 c. op 75 c. 
Op 5 September verscheen een opdrukwaarde met toeslag op 

het luchtpostzegel van 300 c. blauwgrijs (Yv. luchtp. 160) ten 
bate van de slachtoffers van de aardbeving in Equator. De opdruk 
luidt bovendien „Ayuda al Ecuador". 

5 -|- 5 op 30 c. blauwgrijs. 

Peru. 
Te herdenking van de nationale held admiraal Grau (1834—1879) 

die viel in de strijd tussen Peru en Chili, zal een postzegel worden 
uitgegeven met de afbeelding van het te zijner ere in 1946 opge
richte monument. 

10 c. blauw, monument. 

U gelooft het niet misschien? 
Ook in het Postmuseum is „Kunsf te zien! 

Philippijnen. 
Het U.P.U.-jubileum was hier aanleiding voor de uitgifte van 

3 postzegels, alle met de afbeelding van het bekende postmonument 
te Bern. Aangezien 9 October een Zondag was, verschenen deze 
zegels eerst op 10 October, maar verkregen toch een eerste dag-
stempel 9 October ! Oplage 5 millioen stuks van ieder. 

4 c. 1. groen, monument. 
6 c. violet, monument. 

18 c. blauw, monument. 
Deze zegels zullen gezamenlijk ook in een miniatuur velletje 

worden uitgegeven met een oplage van 1 millioen stuks. 

Salvador. 
Het U.P.U.-jubileum zal hier worden herdacht met de uitgave 

van 4 postzegels, waarvan 1 voor de gewone post in de waarde 
8 c. .en 3 voor de luchtpost in de waarden 5 c , 10 c. en 1 Colon. 
Nadere gegevens nog niet bekend. 

Syrië. 
In afwijking van het vermelde in ons blad van Augustus blz. 

172 wordt nu gemeld dat de serie zegels uitgegeven ter gelegen
heid van het U.P.U.-jubileum als volgt is samengesteld: 

Voor de gewone post: 5, 7,50 en 12,50 P, met afbeelding van 
een kameelruiter. 

Voor de luchtpost: 25 en 50 P, afbeelding van een helicopter 
voor een gebouw. 

Transjordanië. 
In ons vorige nummer is bij dit land de vermelding van 1 zegel 

uitgevallen. De serie dient nog te worden aangevuld met: 
1 mil, bruin. 

Tunis. 
In nieuwe tekening met een afbeelding van de waterwerken van 

de Oued Mellègue verscheen hier een zegel van 15 fr. Tekening 
van Besson, gravure van Mazelin. Het zegel verscheen op 1 
September j.1. 

15 fr. groenblauw, waterwerken. 
Voorts verscheen op de "ïelfde datum voor de luchtpost een 

postzegel van 200 fr. welke sterk doet denken aan onze z.g. 
kraaizegel. Tekening van Besson en gravure van Barlangue. De 
tekening is volgens Le Timbre ontleend aan een mozaïek in het 
museum van Sousse en stelt een vliegende adelaar voor. Ook hier 
wordt het zegel nogal raar gevonden. 

200 fr. blauw en zwartblauw. 
Hier verschenen 3 postzegels ter herdenking van het U.P.U. 

feest, waarvan 2 zegels voor de gewone en 1 zegel voor de lucht
post. Zij zijn alle van de zelfde afbeelding, tekening van Besson, 
gravure van Dufresne. 

5 fr. groen, toren, wereldbol, postruiter en vliegtuig. 
15 fr. rood, idem. 
25 fr. blauw, idem. 

Venezuela. 
Het is bekend, dat in dit land de U.P.U. herdenking aanleiding 

is tot de uitgifte van een gehele serie zegels in de waarde 5, 10, 
15, 25, 30, 50, 60 en 90 c. en 1 Bolivar. Nadere gegevens nog niet 
bekend. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Van het in ons vorige nummer vermelde G.A.R. zegel geven 

wij thans hierbij een afbeelding. 
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Op 7 October j.1. zou het eerst te Richmond (Virginia) een 
zegel verschijnen ter herdenking van Edgar Poe, de in ellende ge
storven dichter en schrijver. Ook de eerste detective-verhalen zijn 
van zijn hand. Geboren in 1809 stierf hij in 1849, dus op de 
jeugdige leeftijd van 40 jaar. 

3 c. portret van Poe, roodpaars. 
Ter gelegenheid van het U.P.U. jubileum zullen hier 3 lucht

postzegels verschijnen. Deze verschijnen echter niet alle op de 
zelfde dag en plaats, maar als volgt: 

15 c. op 7 October te Chicago. 111. 
10 c. op 18 Nov. te New Orleans. La. 
25 c. op 30 Nov. te Seattle. Wash. 
Op 17 December zal vermoedelijk het laatste bijzondere zegel 

voor dit jaar aldaar verschijnen te Kitty Hawk. N.C. ter ere van 
de bekende luchtpioniers gebr. Wright. 

IPmïïSïïdJlG^D^II^ 
NEDERLAND. 

Briefkaarten. 
In de 2e helft van September Verscheen de reeds aangekondigde 

briefkaart met beeltenis van Koningin Juliana in het Hartz-type: 
6 cent lichtblauw op roomkleurig carton. 

BUITENLAND. 
Belgische Overzeese Gebieden: 
I. Belgisch Congo. 
Het verzamelloket te Brussel verkoopt de volgende poststukken: 
a. het type palmengroep van 1932, groot formaat, in de volgen

de soorten: 
de 60 centimes groen op geelachtig karton, met opdruk 1 Fr. 
de 60 -1- 60 centimes dito. 
de 1 franc rood op blauwachtig grijs carton, met opdruk 2 Fr. 
de 1 franc -|- 1 franc dito. 
b. de palmengroep van 1943 (de Engelse emissie). Hiervan alleen 

de 1 Fr. smaragdgroen op bruinachtig carton, klein formaat. In 
het midden onderaan staat de drukker (Waterlow). 

B E L G I S C H C O N G O 
C O N G O B E L G E . 

IL Ruanda en Urundi. 
a. het palmentype 1932. De analoge serie als bij de Congo 

vermeld. 
b. de palmengroep van 1943. Hiervan eveneens alleen de 1 

Fr., hier echter paarsrood op groengrijs carton. 
Het lijkt mij wel verwonderlijk, dat er van beide gebieden nog 

geen kaarten in de serie inheemse kunst verschenen zouden zijn. 
Officieel kon men mij geen inlichtingen hierover verstrekken. _ 

Aangezien dit de eerste keer is, dat sinds de oorlog de Belgi 
sehe gebieden hier genoemd worden, lijkt het mij zeer waarschijn
lijk, dat één onzer lezers aanvullingen kan leveren. Misschien onze 
Belgische abonneé's ? 

Ci '^TF POSTAL F 

PO^Tl.VARl 

i >.*». ^i'xÄSi, ^ i - w ^ 

r 
RUANDA-URUNDl 

rVUi 10-.TAU «>,lhV«-l 

H '4 

Polen. 
In 1948 verscheen met Pasen een felicitatiekaart van 6 zloty 

(verkoopsprijs 12 zloty) in een oplaag van 2.000.000. Het zegel
beeld vertoont een man die zijn ketenen verbreekt, kleur rood op 
wit carton. Aan de achterzijde een gekleurde Paasafbeelding. Zag 
een der lezers een dergelijke kaart van 1949 ? Wel komt er een 
opdruk op de vorige kaart voor van 10 zloty (met een verkoops
prijs van 15 zloty), die waarschijnlijk dit jaar gebruikt werd. 

Roemenië. 
Hier worden nu kaarten van ex-koning Michael met verschil

lende opdrukken in omloop gebracht. Berlijn meldt de kaart met 
betaald antwoord van 9 lei + 9 lei rood op gekleurd carton, voor
zien van de nieuwe waarde-aanduiding 4,50 -|- 4.50. De heer 
Tocila deelde mij mee, verschillende kaarten van deze serie te 
hebben ontvangen. Ik hoop hierover in het volgende nummer 
nadere gegevens te kunnen verstrekken. 

Tsjecho-SIowakiie. 
De kaart ter ere van het dertigjarig jubileum van de Tsjechische 

postzegels (afgebeeld en behandeld op bladzijde 50 in het Maart
nummer van deze jaargang) verscheen als privépoststuk van het 
tentoonstellingscomité van de Praagse internationale philatelistische 
tentoonstelling in 1950. 

Onder het zegelbeeld staat drie-regelig gedrukt: Praga 1950 
Exposition philatélique internationale 20-29.V. 
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SïïiGi^IP>iD.S 

Gelegenheidsstempels. 
NEDERLAND. 

Het reeds in het vorige nummer vermelde en afgebeelde stempel 
der I.A.T.A.-conferentie werd in blauwzwarte inkt op de zegels 
afgedrukt, waarnaast ter datering op het stuk zelf het bekende 
typenraderstempel 's-Gravenhage-Vredespaleis I werd gebruikt. 
Aangetekende stukken werden voorzien van aantekenstrookjes met 
Inschrift: 's-Gravenhage Cour Internationale de Justice La Haye. 

De poststukken, gepost in een brievenbus op de Internationale 
Poppententoonstelling te 's-Hertogenbosch, gehouden van 24 Sep
tember tot en met 3 October j.1. werden voorzien van een spe
ciale afstempeling in violette inkt op de zegels; datering geschiedde 
met een typenraderstempel 's-Hertogenbosch-Station I. 

cAt^öf^ 

hßli 6̂ ' 
Ter gelegenheid van de „Dag van de Postzegel" werd op ' een 

door de Postzegelvereniging Breda d.d. 9 October j.1. gehouden 
postzegeltentoonstelling een tijdelijk bijkantoor der P.T.T. geves
tigd. De aldaar geposte stukken werden voorzien van afdrukken 
van het hierboven afgebeelde speciale poststempel. 

Handrolstempels. 
Het z.g. drukwerkrolstempel Arnhem 3 werd nog zéér onlangs 

op het postkantoor Arnhem-Station gebruikt en wel steeds met 
het jaartal '19 ! ! Thans schijnt het eindelijk vervangen te zijn 
door een wat moderner model met Inschrift Arnhem-Station, een 
tot de rand van het stempel doorlopende middenbalk (afwijkend 
van andere in de laatste jaren in gebruik genomen rolstempels, 
zoals Oss, Rotterdam C.S., Wageningen !) en datum, bijv. 8.9.49.15, 
benevens 6 golflijnen ter weerszijden. 

Machine,<tenipels. 
De Vergoet-hen-niet-postzegels waren op 30 September j.1. voor 

het laatst verkrijgbaar; niettemin gebruikte men te Rotterdam-C.S. 
deze stempelvlag nog op 1 October te 14 uur. Op dezelfde dag 
te 15 uur kwam de nieuwe vlag: ,,KLM 1919—1949 Royal Dutch 
Airlines 30 jaar/years" in gebruik, welke tekst eveneens op 1 
October te Amsterdam-C.S. en te 's-Gravenhage in de stempel-
machines opgenomen werd. 

Äl9l9jl!^ AIRLINES 

Nieuwjaarsstempels. 
Van de jaarswisseling 1948-49 werd nog gevonden het nieuw-

jaarsmachinestempel Zeist in kastje. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Marinestempels. 
In aansluiting op het stukje over dit onderwerp in het vorig 

nummer zond de heer dr. Benders ons een viertal brieven vanuit 
Aruba verzonden en gefrankeerd met Curajaose postzegels, welke 
voorzien waren van bootstempels de« Amerikaanse marine. 

xoas mMma Aw. 
« . S. „ . 

J-A». 80 «o S4, Xss3 

1. U.S.S. Omaha, Apr. 22 1937; tussen 3 balken: ARUBA N.W.I. 
2. U.S.S. Pollack, Jul 20 1937; tussen 3 balken: ARUBA N.W.I. 
3. U.S.S. Fanning, 20 Jan. 1938; tussen 3 balken: SAN NICOLA 

ARUBA. 
4. U.S.S. Seal, Jun 24 1938; tussen 3 balken: ST. NICOLAAS 

ARUBA. 
De eerste 3 stempels alle in zwarte inkt; het laatste in de in 

de U.S.A. zoveel gebruikte roodpaarse inkt; van no. 3 geven wij 
hierbij een afbeelding. 

ndüdmiripmir 
NEDERLAND. 

30-jarig jubileum K.L.M. 
Op 7 October jl. vierde de K.L.M, haar 30-jarig jubileum en wij 

willen niet nalaten haar op deze plaats nog onze hartelijke geluk-
v/ensen aan te bieden met deze belangrijke gebeurtenis. Wij hopen, 
dat de K.L.M, onder de eminente leiding van Dr. A. Plesman, nog 
verder zal mogen groeien en bloeien en dat zij gespaard zal mogen 
blijven voor rampen. 

"Wanneer wij, luchtpostverzamelaars, ons weer eens voor de geest 
willen halen wat er al zo in die 30 jaar door de K.L.M, op lucht
vaartgebied is gepresteerd, behoeven wij slechts onze verzameling 
weer eens door te nemen; de luchtpostbrieven en -kaarten met of 
zonder speciale afstempelingen, de speciale door de K.L.M, uitge
geven luchtpostenveloppen voor bijzondere vluchten op de Indië-
lijn en later ook op de Amsterdam—New York-lijn, herinneren 
ons allen weer aan de even zovele belangrijke gebeurtenissen en 
mijlpalen in de geschiedenis van de K.L.M. 

De sprong is groot geweest in 30 jaar tijds: van het open kistje 
van de Amsterdam—Londen-lijn in 1920 tot de hedendaagse mo
derne Constellation en hoe het bedrijf intern gegroeid is, zien wij 
het best aan het enorme kantoorgebouw in den Haag. Schitterend 
pionierswerk is ook in die jaren verricht door onze K.L.M.-vliegers, 
niet alleen om te komen tot de opening of doortrekking van 
luchtlijnen, maar ook bij verlegging van een oude bekende route, 
zoals dit kortgeleden het geval was toen de Indië-route over 
Mauritius moest worden gevlogen. 

Vliegwereld gaf een speciaal K.L.M.-Jubileumnummer uit met 
vele interessante artikelen; wij ontlenen hieraan dat de dagge
middelden voor de vervoerde post waren: 

1920— 8 Kg. 
1939—2000 Kg. 
1949—4650 Kg. 

In memoriam. 
Wij ontvingen de treurige tijding dat op 14 September jl. op 

65-jarige leeftijd de bekende luchtpostverzamelaar, de heer J. F. van 
Strijen, plotseling is overleden. De heer van Strijen behoorde nog 
tot de „oude garde" van de luchtpostverzamelaars; hij bezat een 
grote kennis op luchtpostgebied en was altijd gaarne bereid deze 
ter beschikking van zijn mede-verzamelaars te stellen. 

Ook als philatelist genoot hij een grote bekendheid; hij was 
o.a. lid van de Nederlandsche Ver. van Postzegelverzamelaars en 
vervulde het penningmeesterschap tijdens ds Internationale Ten
toonstelling in Den Haag in 1924. 
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RAAD VAN BEHEER. 

Kort Verslag van de Najaarsvergadering, gehouden op 
Zaterdag 1 October 1949 in Hotel des Pays Bas te Utrecht. 
Aanwezig zijn vertegenwoordigers der zeven verenigingen-eige

naressen, vijf vertegenwoordigers der overige aangesloten vereni
gingen, de Hoofdredacteur, de Administrateur en de heren Hede-
man (Philatelica), Van Lente (HoUandia) en de heer Ir. H. J. M. 
Reus (Redacteur Nederl.) 

De heer C. M. 'Donck (Ned. Vereen.) heeft in een schrijven 
afscheid genomen van de Raad van Beheer, na vele jaren daarin 
zitting te hebben gehad. 

Na behandeling van de notulen en ingekomen stukken, waarbij 
enkele opmerkingen gemaakt worden, en een schrijven van „Hol-
landia" tot de voorjaarsvergadering 1950 wordt aangehouden, 
wordt door de voorzitter, de heer P. S. van 't Haaff, de Léon de 
Raay-medaille 1948 uitgereikt aan de heer ir. H. J. W. Reus te 
Arnhem. In zijn toespraak wijst de voorzitter op de zeer belang
rijke artikelen over Nederlandse port- en postzegels, waarmede 
ir. Reus ons heeft verrijkt. 

De buitenlandse ruilnummers worden besproken, terwijl een 
voorstel van dhr. Cramerus, de bij de F.I.P. aangesloten Bonden 
het Maandblad regelmatig toe te zenden, naar de Bond wordt 
verwezen. 

Enkele leden zouden het hoofdartikel gaarne in andere vorm 
zien, terwijl getracht zal worden de bondsjaarverslagen, welke 
thans in het Maandblad en in een afzonderlijke brochure worden 
gepubUceerd, op een der beide wijzen te laten vervallen. 

De administrateur heeft van verschillende handelaren het ver
zoek ontvangen de voorpagina wederom beschikbaar te stellen 
voor advertenties, welk verzoek in overweging zal worden ge
nomen. 

Vervolgens komt het belangrijkste agendapunt ter sprake, n.1. 
de drukkosten van het Maandblad, waarover uitvoerig van ge
dachte wordt gewisseld en ter zake een kleine commissie wordt 
benoemd. 

Bij de rondvraag wijst de heer Talma Stheeman op enkele min
der belangrijke punten in het contract tussen eigenaressen en de 
Bond als mede-eigenaar, welke alsnog in de juiste vorm gegoten 
dienen te worden. 

Op een vraag van de heer Van der Ven, betreffende de zittings
tijd van de leden van de R. v. B., deelt de voorzitter mede, dat 
de verenigingen ieder jaar in de maand December de voor het 
volgend jaar aangewezen vertegenwoordigers aan de secretaris 
dienen bekend te maken. 

De secretaris, 
VAN DE WESTERINGH. 

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

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het September-nummer, 
met uitzondering van 573 J. C. van Ogten. 

Aanmeldingen: 743 J. M. Bakker, van Ostadestraat 2261, Am
sterdam — 786 Jhr. mr. M. A. Beelaerts van Blokland, p /a N.V. 
Billiton Maatschappij, Koningsplein Z. 18, Batavia — 746 P. A. D. 
van Berge Henegouwen, Dpi. sld., legerno. 260811019, H.K.-G. 5; 
Legerverbindingsdienst; Veldpost Batavia — 829 P. van der Boom, 
p /a Billiton Maatschappij, Koningsplein Z. 18, Batavia — 797 
J. A. van Boven, Sld. legerno. 271204095, Verb. Afd. A.H.K. Veld
postkantoor Batavia — 780 D. Ehrlich, N.I.T., p/a B.P.M. afd. 
Shipping, Pladjoe (Z. Sumatra) — 792 G. J. van_ Gent, p/a N.V. 
Billiton Maatschappij, Koningsplein Z. 18, Batavia — 842 J. A. 
Houtzager, Statenlaan 20, Bussum — 739 C. van Kasteel, Antonie 
Heinsiusstraat 10 bov., Amsterdam — 824 N. B. de Kort, Knol-
lendamstraat 16 H, Amsterdam-C. — 831 J. W. A. Krouwel, 
Koornmarkt 17a, Delft — 758 H. G. J. de Leeuw, Oranjeboule-
vard 46, Batavia — 770 K. van der Steen, Cremerstraat 4, Voor
burg — 809 R. Tempel, Mariastraat 2-3, Apeldoorn — 767 C. G. 
G. Vermeer, Wilhelminalaan 23, Batavia —- 778 W. G. van Voss, 
Luitenant-Kolonel Artillerie, Javaweg 110, Batavia — 855 H. N. 
Zaalberg, Cremerstraat 5, Voorburg. 

Overleden: 1290 H van Haaien — 1612 H. C. van Hoek — 
554 A. Jaasma — 495 J. F. van Strijen. 

Bedankt: 208 P. van Dijk — 1161 E. J. C. van Hootegeni — 
874 M. Tinnemeier — 1888 Th. G. H. Visser. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 404 J. C. E. van Beusekom — 
1549 P. Geestman — 73 D. Heuterman — 1546 W. D. van der 
Heijden — 1455 H. M. Sarton — 1400 J. W. Smit. 

Verbetering: Onder de aanmeldingen in het September-nummer 
is opgenomen: 594 Mevr. F. R. W. Ensch-Schweers; dit moet 
zijn: Mevr. P. R. W. Enoch-Schweers. 

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

Voorgehangen als lid: H. Kersemaekers, Tilburg, Burg. Raupp-
straat 8. 

Nieuwe leden: 53 D. van Schueren, Breda, Fr. Rooseveltlaan 
37 — 442 J. L. Edelschaap, Bruinisse (Z.), Schoolstr. B 279. 

Bedankt als lid: 17 Prof. Dr. H. W. J. Kroes, den Haag. 
Overleden: 619 Mevr. N. van Hooft-Kamphuis, Zevenbergen. 
Afgevoerd als lid: 31 W. Mijs, Batavia. 
Vergaderingen: 9 October a.s. Jeugd-expositie en „Dag van de 

Postzegel" in café „Moderne", Grote Markt, Breda. 
Bestuursvergadering op Maandag 24 October a.s. om 20 uur 

in café „de Beurs" te Breda. 
Ledenvergadering op Maandag 31 October a.s. om 20 uur in 

café „Moderne", Grote Markt, Breda. 

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

Ledenvergadering op Vrijdag 28 October 1949, te 20.15 uur in 
hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. De veiling 
wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 564 Bie, Joh. M. de, Woestduinstraat 114, 
Amsterdam-W. — 533 Wiltenburg, G. C , Amstelveenseweg 181 III, 
Amsterdam-Z. — 572 Zuijen, G. C. van, Knipplein 2, Roosendaal 
(N.B.). 

Nieuw lid: 236 Sinek, F. C , 63-61, 99th Street, Forest Hills, 
New-York, U.S.A. (old lid). 

Overleden: 305 AiUison, J. M. 
Bedankt per 31-10-49: 749 Beekhuis-Leverland, Mevr. M. E. — 

3 Beltman, Mr. dr. H. F. G. — 94 Best, A. D. de — 163 Bonset, 
A. B. C. — 465 Boon, J. C. —522 Bree, J. van — 303 Brockx, 
W. B. — 767 Dokkum, H. W. van — 110 Elshove, A. — 612 
Elte, J. — 672 Es, F. L. van — 53 Gast, O. ter — 273 Jong G. S. 
de — 412 Leeger, mej. M. J. M. — 291 Manssen, W. J. — 304 
Reedeker, Dr. J. — 622 Remmers, A. — 647 Ruyven, C. R. v. 
— 450 Schmidt, mej. M. C. — 194 Stemmer, D. Ch. — 408 
Veenstra, M. S. — 754 Velden, P. v. d. — 657 Wolters-Boekel, 
mevr. A. C. — 133 Woudsma, J. 

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

Ledenvergadering op Dinsdag 25 October a.s. des n.m. 8 uur 
in Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. Aenda: 1. Opaning. 2. No
tulen. 3. Ingekomen stukken en Mededelingen. 4. Ledenmutaties. 
5. Voordracht van de Ere-Voorzitter mr. W. S. Wolff de Beer, 
Amsterdam 6. Pauze. 7. Jaarverslag Penningmeester. 8. Jaarverslag 
Dir. Verkoop — 9. Rapport Verificatie-commissie — 10 Ver
kiezing Verif. Comm. 1949/50. 11. Veiling. 12. Verloting. 13. 
Sluiting. 

Nieuwe leden: Zes candidaat-leden vermeld in het Augustus
nummer (Arts Verheyen moet zijn: Verhagen). — Mej. J. M. F. 
de Vliegen-Markt 33, Geldermalsen (September-nummer). 

Candidaat-leden: L. Harenberg, Burg. Reigerstraat 67, Utrecht 
(E.) — E. de Jonge, Steenweg 63, Utrecht (E.) — Mej. P. A. G. 
Jonker, Kraanstraat 17Bis A, Utrecht (E.) — Q. van Rooyen, 
Dinkelstraat 8, Utrecht (E) 

Af te voeren als lid: J. M. L. Crèvecoeur, Mgr. v. d. Wete
ringstraat 89, Utrecht — G. A. M. v. d. Berg, Adr. v. Ostadelaan 
19, Utrecht — Drs. J. W. Verbürgt, Anna Bijnslaan 18, 's-Graven-
hage — N. M. de Vos, Prof. Pullelaan 7, Utrecht 

Overleden: Oud-lid: H. L. v. d. Vecht, Ie Korte Baanstraat 6, 
Utrecht. 
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HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secretaris: 
G. J. Stoop, Thorbeckelaan 236, 'sGravenhage. 

Nieuwe leden: de candidaten der vorige maand. 
Vergadering op Donderdag 27 October 1949 des avonds om 8 

uur in Diligentia, Lange Voorhout 5. Agenda: Opening en notu
len. Ingekomen stukken, eventueel mededelingen. Ballotage nieuwe 
leden. Veiling. Rondvraag. Sluiting, waarna verloting en gelegen
heid tot onderlinge ruil. 

Hoewel het bezoek op de vorige vergadering niet onbevredi
gend was, hoopt het bestuur dat de opkomst beter zal zijn. 

Mevrouw J. van GeestBakker, directrice van het Rondzendver
keer, ziet nog gaarne een aantal boekjes tegemoet. Adres, Paul 
Gabriëlstraat 35, 'sGravehhage. 

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

Ledenvergadering. Hierbij wordt ter kennis gebracht, dat de 
?lgemene ledenvergadering zal gehouden worden op Zaterdag 19 
November a.s. in gebouw Esplanada, Lucas Bolwerk te Utrecht 
om 10.30 uur. Voorlopige agenda: 1. Opening. 2. Notulen ver
gadering 14 Mei 1949. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. 
Mededelingen omtrent de Beneluxpostzegeltentoonstelling. 5. 
Mededelingen omtrent de wijzigingen in de huish. reglementen. 6. 
Verkiezing twee leden voor de kascommissie en commissie van de 
rondzendingen (art. 14 H.R.) 7. Verkiezing lid voor de Bondsraad. 
8. Kleine verloting. 9. Plaats bepalen voor volgende vergadering. 
10. Organisatie boekjes B.A.V. 11. Het nut van P.P. 12. Uitwerken 
van de plannen voortvloeiende uit „Mededelingen omtrent rond
zendverkeer" vpn de vorige vergadering. 13. Hoe komen wij aan 
meer lezmgen. 14. Wat verder ter tife! za! worden gebracht. 15, 
Rondvraag. 16. Sluiting om 5.30 uur. 

Rayonbijeenkomst. De afd. DriebergenSoestUtrechtZeist hou
den op Donderdag 27 October a.s. te Utrecht in de Handelsbeurs, 
Mariaplaats de eerste rayonbijeenkomst. Aanvang 19.30 uur. Cau
serie over en bezichtiging van Japanse bezettingszegels van de 
heer Hedeman. Alle leden en bekngsellenden zijn van harte 
welkom. 

Bedanken: 624 H. N. Zaalberg — 1059 S. J. Sampiemon — 
1375 G. C. Dorpema — 1380 C. Hagevoort — 2137 Jac. Goenee 
— 2596 M. C. Deurwaarder — 2897 J. A. D. Montagne — 3193 
W. A. Jansen — 3198 R. B. de Jonge — 3485 H. Joustra — 
3728 F. J. V. d. Weyden — 4301 P. Verschoor. 

Overleden: 825 B. Bos — 1163 Th. de Boer — 1836 Ir. R. J. 
V. Lier — 3859 P. v. Wilsum. 

Adres onbekend: 1268 H. Hulshof v /h Anninksweg 40, Hen
gelo (O.) thans Enschede — 3092 J. v. d. Ham v / h Dijk 616 E. 
Broek op Langedijk thans Gorredijk. 

Schorsen: 3824 Mevr. A. H. H. Kerkhof fVervuurt E. 83 A, 
Oirlo (L.) 

Nieuwe leden: Afd. Hoofdbestuur: 4001 D. Franke, hoofd der 
school te Eernewoude, Bergum (Fr.) 

Afd. Aalsmeer. 4011 P. C. Drost, Bennebroekerweg 100, Hoofd
dorp — 4012 L. G. de Jong, Amsterdamseweg 145, Amstelveen 
— 4016 J. A. Kauffman, Hoofdweg 1386, Nieuw Vennep — 4075 
J. H. Rensing, W. v. Borsselenweg 77, Amstelveen — 4017 F. G. 
Volpp, Koen v. Oosterwijklaan 5, Nieuwer Amstel — 4076 Ph. 
J. Vogel, Wolf V. Borsselenweg 79, Amstelveen. 

Afd. Amsterdam: 4019 C. Quax, Haarl. Houttuinen 14 II, Am
sterdam. 

Afd. Flakkee: 4026 C. v. Delft, Langeweg B. 120, Sommelsdijk. 
Afd. Den Haag: 4027 C. J. v. Deelen, Burger^dijkstraat 15, Den 

Haag — 4028 H. von Hombracht, Gr. Hertoginnelaan 159, Den 
Haag — 4030 B. Madgeysi, v. Lumeystraat 110, Scheveningen — 
4031 H. J. Savenje, v. Lumeystraat 110, Scheveningen — 4032 
L. Schlömer, Parkweg 259, Voorburg — 4033 J. Schoonhoven, 
V. Hoeylaan 1, Scheveningen. 

Afd. Harderwijk: 4034 F. S. L. Bracht, Doelenstraat 1, Harder
wijk —4035 R. J. Robeerts, Doelenstraat 1, Harderwijk — 4037 
J C. Schouten, Wilhelminalaan 60, Harderwijk. 

Afd. 't Kabinetstuk: 4038 J. Borgman, Zaagmulderweg 158a, 
Groningen. 

Afd. RotterdamZuid: 4053 J. H. Knipscheer, Bloemenlaan 45, 
Rotterdam. 

Afd. Tiel: 4054 P. v. d. Berg, Hogeweidseweg 85, Tiel. 

Afd. Utrecht: 4058 W. N. v. Doorn, Adr. v. Ostadelaan 48bis, 
Utrecht — 4067 J. H. Drost, Mendelsohnstraat 70, Utrecht. 

Afd. Zeist: 4070 Mr. S. H. Krabshuis, Duinweg 5, Huis ter 
Heide (U.) 

Afd. Zwolle 4072 J. Boering, de Ruijterstraat 40, Zwolle — 4073 
A. J. A. Oudenampsen, Huize IJssel Noord Heerderweg, Epe. 

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

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende ledenvergadering zal wor
den gehouden op Maandag 24 October 1949 in de bovenzaal van 
CaféRestaurant „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. Verloting. Rondvraag. Daarna te ca. 9.30 
uur Veiling. Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 22 October 
in ons clublokaal en voor de aanvang van de vergadering. 

Nieuwe leden: 1492 Mevr. C. M. DeekensLambers, Rochussen
straat 177a, RotterdamC. 2 — 1493 M. C. Rijneke, Broersves: 
4b, Schiedam — 1494 J. H. Veldman, Wolphaertsbocht 235c, 
RotterdamZ. 1. 

De voorgestelde leden in het Septembernummer. 
Opgezegd: 1111 M. W. v. d. Velden. 
Afgevoerd: 669 H. F. Wiwel, wegens vertrek naar het buiten

land zonder opgave van adres. 

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

Ledenvergadering 1 November 1949, Ruilavond 18 October 1949 
enl5 November 1949. 

Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", Mar
nixstraat 400, aanvang half acht. Zaal open zeven uur. 

Candidaatlid: 154 P. A. Jong, Archimedesweg 98 hs., Amster
damO. 

Overleden: 141 H. Wortel. 
Bedankt: 415 B. ter Weyden — 732 R. Faubel — 1099 W. Serné 

— 1043 mr. M. H. Gelinck — 46 R. Huffermen. 
Candidaatleden: 166 J. den Besten, Kinderdijkstraat 201, Am

sterdamZ. —■ 186 R. Losekoot, Ouderkerkerlaan 81, Diemen. 

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende ledenvergadering zal wor
den gehouden op Vrijdag 14 October 1949. Aanvang 8 uur. 

Beursavond. Op Vrijdag 28 October 1949 zal een beursavond 
worden gehouden. Deze avond staat geheel in het teken van onder
linge ruil, handel, veiling en kienen en vangt ook om 8 uur aan. 

De jeugdbijeenkomsten zijn ook op bovenstaande data.. Aan
vang om 6.30 uur. 

Candidaatleden: N. F. Hedeman, Valkenboskade 78, Den 
Haag (voorgesteld door de heer J. Koolman) — R. Boekema, 
Prinsestraat 5860, Den Haag (voorgesteld door de heer J. Kool
man) — P. C. V. Westering, Kerkplein 26, Bloemendaal (voor
gesteld door de heer W. Hartman). 

Bedankt: 51 L. H. Huisman — 99 J. v. Putten. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. Secr.: C. Luttik, Wijker
straatweg 207a, VelsenNoord. 

Op de algemene vergadering van 19 September werd het bestuur 
sï.mengesteld als volgt: P. C. Bais, voorzitter; C. Luttik, secr.; 
W. Marcuse, penningmeester; H. v. d. Groen, 2e voorzitter; J. 
Muussen, 2e secretaris; A. Wijtman, direct, van rondzending; P. 
V d. Broek, commissaris. 

De voorzitter herinnerde in gevoelvolle woorden aan het ver
scheiden van de heer V. Ph. v. d. Kolk, welke zovele jaren het 
voorzitterschap bekleedde, en in alle opzichten de ziel van de ver
eniging was. Na de leden te hebben opgewekt om in de geest 
van de verscheiden voorzitter zijn werk voort te zetten, werd 
een minuut van stille herdenking betracht. Er waren 3 vacatures 
voor het bestuur, waarvoor werden gekozen P. C. Bais, J. Muussen 
en C. Luttik. Er zal* getracht worden om de nieuw uitgekomen 
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zegels op de ruilavonden ter beschikking te stellen, bovendien zal 
een flinke hoeveelheid ruilmateriaal aanwezig zijn. 

Het ligt in de bedoeling om de ruilavonden wat aantrekkelijker 
te maken, door het houden van een verloting en een spelletje, 
waarvoor aardige prijzen aan zegels ter beschikking worden ge
steld. De voorzitter wekte de leden op om alle verzamelaars in 
Beverwijk en omstreken uit te nodigen op onze ruilavonden. 

De avond werd besloten met ee î gratis verloting waarvoor een 
der leden een prachtige fruitmand ter beschikking had gesteld. 

De eerstvolgende ruilavonden zijn: 3, 17 en 30 October. 
Nieuwe leden: J. "W. Schachtschabe! P. C. Hooftlaan 69, Drie-

huis (gem. Velsen) — A. Kartman, Ril weg 16a, Wijk aan Zee. 

POSTZEGELVEREENIGING VLISSINGEN (P.V.) Secretaris: 
C. J. L. Sitsen, C. Buskenstraat 54, Vlissingen. 

Afgevoerd als lid per 1 October 1949: L. D. Herstein, Vlissin
gen — J. v. d. Boogaardt, Vlissingen — R. A. Bastia;,:isp, Middel
burg — Q. van Vught, Vlissingen. 

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

In de vergadering van September werd tot voorzitter gekozen: 
G. Piree, Burg. Schoonheytstraat 66, Roosendaal N.B. en tot 
secretaris: H. J. Loesberg, Heuvellaan 21, Roosendaal N.B. 

POSTZEGELVEREEN. „IJMUIDEN EN OMSTREKEN" TE 
\^LSEN. Secr.: G. de Hoog, de Costalaan 18, Driehuis. 

Nieuwe leden: J. W. Klijn, da Costalaan 40, Driebuis — J. A. 
de Vries, Sanatorium Sonnevanck, H 2, Harderwijk. 

Ruilavonden worden op de 'volgende data en plaats gehouden: 
21 October Café Gerrits, Driehuis; 4 November in het Patronaats
gebouw, IJmuiden-Oost; 18 November Café Gerrits, Driehuis. 

's-HERTOGENBOSSCHE VERENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS TE 's-HERTOGENBOSCH. Secr.: J. Grijns, 
Loonsebaan 68, Vught, tel. 7568. 

Jaarlijkse verloting zonder nieten. Op de begroting is een bedrag 
uitgetrokken van ƒ 100,— voor eventuele verloting zonder nieten. 
Daar het niet mogelijk is hiervoor een verloting zonder nieten 
voor alle leden te houden en de financiële toestand niet toelaat 
dit bedrag te verhogen, is het bestuur van zins om in de October-
vergadering een verloting zonder nieten te houden voor de alsdan 
aanwezige leden. Zij, die door ziekte of anderszins verhinderd zijn 
de vergadering bij te wonen, kunnen hiervan mededeling doen aan 
de secretaris. 

Mededeling afd. aankoop. Aan het philatelistenloket worden de 
volgende Indonesische frankeerzegels verkocht: a. Overdruk „In
donesia" op het Hartz-type, in de waarden van: ƒ0,15, 0,20, 0,25, 
0,40, 0,45, 0,50, 0,80 en 1,— ; b. Smeelt: (cijfer-type) in de waar
den van: 2>^, 7)4 en \2)4 et. bedraagt resp. 3, 8 en 13 cent. De 
overige zegels zijn tegen nominale waarde verkrijgbaar. Van elke 
waarde kan aan dezelfde gegadigde slechts één exemplaar tegelijk 
worden verkocht. De zegels kunnen ook besteld worden bij de 
Philatelistische Dienst van P.T.T., Zeestraat 64 te 's-Gravenhage 
(met inachtneming van bovenstaande beperking) Gironummef is: 
527.000. Het philatelistisch loket te 's-Hertogenbosch is geopend 
de eerste Woensdag van elke maand van 17—19 uur. 

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

Candidaat-leden. 87. H. J. Kamp, Zaanenlaan 59, Haarlem — 
89 J. V. d. Mooren, Bennebroekerlaan 7, Bennebroek — 92 L. Spa-
ling, Orchideeënlaan 16, Heemstede. 

Overleden: 21. Mevr. J. S. B. Martin-Uges. 
Bedankt per 1-3-1950. 522 T. Plomp — 409 F. B. Thijssen — 

673 F. W. Bosch — 168 L. H. Winnubst — 307 G. C. Dorpema. 
Mededelingen. Gezien de financiële positie van onze vereniging 

is door een der leden voorgesteld ten bate van de kas een veiling 
te organiseren van door leden daartoe ter beschikking te stellen 
behoorlijke zegels. De voorsteller zelf en anderen hebben reeds het 
goede voorbeeld gegeven. 

Zij, die aan dit goede doel willen medewerken, worden verzocht 
hun bijdrage te zenden aan de penningmeester, de heer P. H. S. 
Mos, Kleverparkweg 81, Haarlem. 

Het bestuur hoopt, dat velen aan deze oproep gevolg zullen 
geven. 

Vergadering: De volgende algemene vergadering zal, onvoor
ziene c-nstandigheden voorbehouden, plaats vinden op Zaterdag
middag, 3 uur, 29 October a.s., bij Lido, Plein, Haarlem. 

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

Mededelingen van het Hoofdbestuur: 
■ Contributie: door de algemene vergadering werd de contributie 

voor 1949/50 ongewijzigd vastgesteld op ƒ 4 , — voor afdelings-
leden en op ƒ 5,— voor buitenleden. Den leden wordt verzocht 
hun contibutie vóór 1 November 1949 te voldoen, zo mogelijk 
door storting of overschrijving op postgiro no. 9692 ten name 
van de „Penningmeester van de Vereniging van Postzegclverzame-
kars „De Globe" te Arnhem. 

Wijziging hoofdbestuur: door de algemene vergadering werd tot 
penningmeester gekozen de heer L. A. C. Wassenburg te Arnhem. 
De beide andere aftredende hoofdbestuursledn werden herkozen. 

Boekjes voor rondzendingen: Deze zijn (in verbeterde uitvoe
ring) weer verkrijgbaar a ƒ0,15. Bij bestelling van ten minste 5 
stuks tegelijk en bij vooruitbetaling op giro 9692 van de penning
meester, volgt franco toezending. 
Vergaderingen: 

Afdeling Arnhem: vergadering: Woensdagavond 26 October 
1949 te 19 u. 30 in „Central-National" te Arnhem. De heer Ha
melberg spreekt over vroegere emissies van Engeland. 

Afdeling Ede-Wageningen: vergadering: Woensdagavond 2 No
vember 1949 te 20 uur in „Hof van Gelderland" te Ede. 

Afdleing Nijmegen: vergadering: Dinsdagavond 25 October 1949 
te 20 uur in „Union" te Nijmegen. De heer De Bosch Kemper 
spreekt over enkele Zwitserse uitgiften. 

Afdeling Velp: vergadering: Zaterdagavond 22 October 1949 te 
19 u. 30 in „Naeff te Velp. 

Afdeling Zutphen: vergaderingen: Woensdagavonden 2 en 16 
November 1949 te 19 u. 30 in het „Volkshuis" te Zutphen. 

Nieuwe leden: 106. C. G. S. Braat-Heelsumseweg 26, Bennekom 
(lid afd. Ede) — 39 M. v. d. Eist, Arnhemsestraat 18, Velp (lid 
afd. Velp). 

Per abuis in September als lid afgevoerd: 6 M. Kooijman, Rijks
straatweg 99, Wageningen. 

Bedankt (wegens vertrek naar buitenland) 104 W. Valk. 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING 
„DE VERZAMELAAR" TE BUSSUM. Secretaris: C. J. Koene, 
Batterijlaan 4, Bussum. 

Bedankt: 298 A. R. Proost. 
Geroyeerd: 75 H. Stroo, Brinklaan 49, Bussum. 
Voorgehangen als lid: Jhr. Mr. C. A. Elias, Amersfoortsestraat-

weg 15, Naarden — R. W. Dooremolen, Brinklaan 71, Bussum — 
A. Eikelboom, Prins Hendriklaan 3, Bussum. 

Nieuwe leden: 192 G. Scheepmaker, Hoendiepstraat 58 II, Am
sterdam — 44 J. J. Simons, Vlietlaan 76, Bussum. 

De heer J. J. Quartel Sr. is als voorzitter afgetreden. In diens 
plaats is benoemd de heer H. van Tinteren, Goorbergstraat 11, 
Bussum. 

Eveneens afgetreden de Administrateur der rondzendingen de 
heer A. C. Nievaard, St. Janslaan 153, Bussum. In diens plaats is 
benoemd de heer H. P. J. Schmale, T. C. Donderstraat 28, Bussum. 
Correspondentie omtrent het rondzendverkeer, afrekeningen etc. 
gelieve de leden vanaf heden te richten aan deze heer. 

Vergaderingen: De nog te houden vergaderingen in dit jaar 
zullen plaats vinden op Donderdag 13 October, Donderdag 17 
November en Donderdag 15 December. 

Zoals gewoonlijk worden de vergaderingen gehouden in Hotel 
de Rozenboom, tuiningang. Brinklaan. Aanvang 20 uur. 

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

Nieuwe leden: 394 P. H. Lensselink, Nieuwe weg 18, Eemnes, 
(dit lid was in het September-nummer genoteerd als P. H. Lenze-
rink) — 395 W. F. v. Slijpe, Frans Halslaan 11, Hilversum. 

Voorgesteld: H. W. Lagerwey, Graaf Florislaan 12, Hilversum. 
Vergadering: Ledenvergadering op Woenjdag 19 October en 

Woensdag 16 November in de O.L.B, 'o Gravelandseweg 55, Hil
versum. 

Beurs: Elke Zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur in de O.L.B. 
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ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secr.: 
A. H. Soetekouw, C. J. Snuif straat 18, Enschede. 

Nieuwe leden: E. H. Schoonderbeek, Oldenzaalsestraat 19, En
schede — R. G. J. Pel, Oldenzaalsestraat 28, Enschede. 

Bedankt: J. Posma, Enschede — L. K. Weise, Enschede — H. 
Koning, Enschede — per 31 Dec. 1949: H. Hardick, Enschede — 
H. R. Overbeek, Enschede — D. Dijkhuis, Haaksbergen. 

POSTZEGEL VERENIGING „HELDER", TE DEN HELDER. 
Secr.: L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 

Nieuwe leden: N. Huysman, Schoonoordweg, Den Burg (Texel) 
met ingang van 1 Mei 1949 — Mej. G. S. Kuiper, Boerhaavestraat 
52, Den Helder. 

Volgende ledenvergadering vindt plaats op Woensdag 26 Octo
ber 1949 in Café Postbrug, 's avonds 8 uur. Komt allen, want 
dit is de vergadering van de Octoberverloting. 

POSTZEGEL VEREENIGING „HEERLEN". Secr.: C. van Dis

hoeck, Hindestraat 24, Heerlerheide. 
De vergadering van 27 September 1.1., die wederom na lange 

tijd door onze voorzitter de heer Bloemen gepresideerd werd, had 
voornamelijk door de veiling een zeer geanimeerd verloop. Aan
bieders van te veilen stukken wordt aangeraden zich met onze 
veilingmeester de heer J. Claessens, Willemstraat 6, Heerlen, in 
verbinding te stellen, aan wie ook alle desbetreffende stukken 
doorgegeven zijn. 
Eerstvolgende vergadering Dinsdag 25 October e.k. 

Eerstvolgende beursavond Woen.dag 9 November e.k. 
Bedankt: 92 P. Dresen. 

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

Bedankt: Ph. de Voge', Groningen. 
Vergadering op Donderdag 27 October 1949 des avonds 8 uur 

in café Restaurant „Suisse", Heerestraat te Groningen. 

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

t 
Overleden : 

Mej. C. M. GRAF. 
In leven stewardess bij de K.L.M. 

Zij viel bij de uitoefening van haar plicht. 
Zij ruste in vrede. 

Nieuwe leden: 203 J. H. Adang, Parmastraat 38, Maastricht — 
204 L. Moers, Bosserweg 171, Maastricht — 205 L. Prick, Brussel
seweg 243, Maastricht. 

Overleden: 156 Mej. C. M. Graf. 
Bedankt: 162 Mevr. douairière M. Graaf land. 
Volgende bijeenkomsten: Maandag 7 Nov. 1949, Beurs, Maan

dag 21 Nov. 1949, vergadering, telkens te 20.00 uur in Café
Restaurant „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Bedankt als lid: K. Rignalda, Gouda — G. Zwijnenburg, de 
Bilt — P. W. Pieterse, Gouda — W. v. d. Berg, Gouda — C. de 
Vries, Gouda — A. van Couverden, Gouda — mej. E. Koster, 
den Haag — C. van Hoff, Gouda ■— P. van Dorp, Gouda — T. 
Spek, Haastrecht — A. M. Schouten, Waddlnxveen — P. v. d. 
Water, Waddinxveen — G. Heikoop, Gouda — R. Duut, Rot
terdam — mevr. Duut, Rotterdam — D. G. Nederhorst, Gouda 
— Lva, Dodewaard, Waddinxveen — G. J. de Mol, Gouda — D. 
Nijhof, Gouda — W. Boers, den Haag — per 1150: J. G. W. F. 
Bik, Gouda. 

Overleden: H. van Vliet, Gouda — J. Batelaan, Reeuwijk. 

AANGEBODEN zegels en series van Ned. en O.G. 
tegen billijke prijj. — Vraagt gratis p.ij^lijst. 

INDIË Konijnenburg 35 et. gebr. f 60.— 
ongebr.  65,— 

„ Makassarporten gebr.  14,50 
„ „ ongebr.  16,— 

TE KOOP GEVRAAGD postzegels, partijen, 
verzamelingen, massagoed, ook onafgeweekt. 
POSTZEGELHANDEL 

G. V. d. B U N D B , 
Merelstraat 25 — UTRECHT — Giro 498361. 

Indië. Alles prima kwaliteit. 
Spitfire, ongebr f 8.— 
Moehammadyah ongebr f 5.— 
Jubileum 1948 en Kroning 1948 ongebr. f —.84 
Makassarporten gebr f 12.50 
Weldadigheid 1931. 1933, 1935, 1936, 

1937, 1938 en 1938 gebr. . . . f 14.20 
Deze series worden ook ieder afzonderlijk geleverd. 

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

Uitgebr. offerte series Ned. en O.G. op aanvraag. 
Spec. Catalogus '49, Ned. en O.G. franco p. post. 

YvertCatalogus 1950, franco per post. 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 

A. M. N. V. d. Broeke, N.Z. Voorburgwal 31é 
AmsterdamC. Postgiro 165298 

Suriname 1 cent t/m 10 gld ongebr. 
zonder plakker, uitgegeven in 1945, 
gedrukt bij de American Bank Note. 
Zeldzame serie. f 50,— 
Alleen bij vooruitbetaling. 

JAC. ENGELKAMP, 
Spuistraat 301, AMSTERDAM. 
Giro 312696. Telefoon 30998. 

1 Nederland 61a gebr. ƒ 2.75 1 
1 236/37 ongebr. „ 6,50 
1 356/373 ongebr.. „ 9,50 
1 Interneringszegels 1/2 „ 7,50 
1 Ned.-Indië 293/97 gebruikt „ 4,25 
1 Curafao no. 151 ongebr. „ 2,75 
1 no. 137 ongebr. „ 4,75 1 
1 Luchtpost no. 17 ongebr. „ 13,— 1 
1 Suriname 229/243 ongebr. „ 50,— 1 
1 190/193 ongebr. „ 1,75 1 
1 183/186 ong. of gebr „ 1,75 1 
1 179/182 ong. of gebr. „ 2,75 
1 Luchtpost 1/7 ongebr. „ 5,— 1 
1 Postiegelhandel MARIA WcSTERHUIS 1 
1 Huidenstraat 13, AMSTERDAM-C. | 

1 B u s s u m s e P o s t z e é e l k a n d e l 
W. H. EECEN 

1 KAPELSTR. 15 - Tel. 6288 - Giro 451627 
1 Zichtzendingen van alle landen, speciaal 
! Nederland en Gew. Ie Emissie, Japanse 
1 Bezett. Indië, Scandinavië, Engelse Kolo-
1 niën enz. Tevens voor verenigingen. 
1 Excelsior Europa in 10 delen (klemband) 
1 bij tot en met het laatste supplement f 275,— 
1 en alle andere merken albums. 

NOOIT KUNT U 6 CENT 
beter besteden, dan door per briefkaart, 
toezending van mijn 

GRATIS NIEUWSBULLETIN 
te verzoeken. 

D. N. SAHTIFORT 
EMHASINGEL 9 
GRONINGEN 

Koopt bij onze Adverteerders ! 
Aangeboden: 

1 Album Nederland en Kol., catalogusprijs 
f 3ÏÏ-—> en 7 Exelsior Albums met 4000 
zegels Europa. Aardige verzameling voor 
beginners. Tegen elk aannemelijk bod. 

L. H. Bosker 
(275) Rustenburgerstraat 399, Am! verdam. 

Velen probeerden cnze Ned. Missiep. en 
bewonderden de zeer gev. inhoud! BesteldeU 
reeds? 1/2 kg. 2,23, i kg. 4,oj. Pracht samenst. 
Noorw. en Finl (pi m. 1000 z.) slechts f4 75-
Vooruitbet. of remb. Porto extra!! (ïé6) 
T. HARTEVELD's Postzegelh. Rotterdam 
Essenburgstraat 14, Tel. 39944, Giro 507407 

English stamp collector wishes 
exchange. 

Write: J. BERGENTHAL, 
12 Corringham Court, London 

N.W. 11, England (162) 

Nederland en O.G. 
Partijtje prima zegels, alles ie kwaliteit, cata-
logusw. 12.(0 vocr de spotprijs van ï,2S, 
franco, philatelistisch gefrank. Nu kunt U Uw 
verz uitbreiden door omgaand te storten 
op giro 363149. H. J. HARSKAMP, Heren
straat 17, Eindhoven-Tivoli. ( ' ^ ) 
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Zijn grote behulpzaamheid en zijn prettige omgang bezorgden 
hem onder de verzamelaars — zowel hier te lande als in het 
buitenland — vele vrienden. Zijn nagedachtenis zal bij ons altijd 
m ere gehouden worden. 

Hij ruste in vrede. 

250e vlucht naar Johannesburg. 
De K.L.M. DC-6, die op 30 Augustus van Amsterdam naar 

Johannesburg vertrok, volvoerde hiermede de 250ste vlucht op de 
Trans-Sahara route in Zuidwaartse richting. Op dezelfde dag 
startte eveneens voor de 250ste keer een 
K.L.M.-machine van het vliegveld Johannes
burg met bestemming Schiphol. 

Met deze 500 vluchten werden in totaal 
31.000 Kg. post vervoerd. 

Dienst K.L.M, op Lydda hervat. 
Met ingang van 17 October jl. heeft de 

K.L.M, haar regelmatige diensten op Lydda 
hervat. Van die datum af voert de K.L.M. 1 
maal per week met de moderne DC-6 machi
nes een non-stop vlucht in beide richtingen 
op het traject Amsterdam—Lydda uit. Dii 
traject wordt afgelegd in 9 uur. De vliegtuigen _ ^ 
vertrekken op Maandag uit Amsterdam en op 
Dinsdag van Lydda. 

Luchtpostbladen. 
Van het type luchtpostblad vermeld in ons nummer van Mei 

j.l. op blz. 103 is thans in dezelfde uitvoering ook het luchtpost-
L 

blad voor de Marine verschenen. In plaats vjn in de 
K.N.I.L. 

linkerbenedenhoek \ a n het luchtpostblad staat thans op dit nieuwe 
luchtpostblad de letter ,,M". 

Hieruit kunnen wij dus opmaken, dat er geen luchtpostblad vooi 
de Marine (met „M") met ingedrukt zegel 10 c. type Hartz meer 
zal verschijnen. 

WEST-INDIE. 
Georgetown in K.L.M.-net opgenomen. 
Met ingang v?n de nieuwe dienstregeling van het West-Indisch 

Bedrijf van de K.L.M, op Curasao, welke op 19 September jl. is 
ingegaan, is de hoofdstad van Briti-Guyana, Georgetown, in het 
K.L.M.-luchtnet opgenomen. 

Eenmaal per week vliegt de K.L M. vanaf die datum van Cu-
lafao via Georgetown naar Paramaribo 

CANADA. 
Opening luchtlijn Vancouver (Canada) via Tokio 
naar Hongkong. 
Van de Canadese Posterijen werd bericht ontvangen van de 

opening van de luchtlijn Vancouver—Hongkong via Tokio om
streeks 19 September jl. Speciale afstempelingen zouden worden 
gebruikt voor het traject Vancouver—Tokio en voor het traject 
Vancoucer—Hongkong. 

De mededeling kwam te laat voor opneming in ons vorig num
mer. Na ontvangst van de betreffende luchtpoststukken komen 
wij hierop in deze rubriek nog nader terug. 

EGYPTE. 
Speciale vlucht Caïro—Brussel ter gelegenheid van de „Bepitec". 
De afbeelding van deze luchtpostbrief vindt U op de vóór

pagina van ons September-nuramer; in het betreffende artikeltje 
op blz. 203 was abusief blijven staan: „Hieronder geven wij een 
verkleinde reproductie van de voorzijde van de luchtpostbrief". 
De meesten onzer lezers zullen de vergissing wel bemerkt hebben. 

LUCHTPOSTBLADEN. 
Hongkong. 
Air Letter met ingedrukte zegel 40 cents (oranje), links hiervan 

de woorden „Hong Kong". Grijs papier. 

Liberia. 
Air Letter met daarop gestempeld zegel van 10 c. in rose kleur. 

De afbeelding op het zegel vertoont veel overeenkomst met die 
van de Amerikaanse Air Letter met het rode zegel van 10 c. 
Papier grijs. 

i¥.Äm,,iiiÄi 

Helicoptervlucht. 
LUXEMBURG. 

In Luxemburg vond voor het eerst een helicoptervlucht plaats. 
Hoewel aanvankelijk was medegedeeld, dat ook post vervoerd zou 
v/orden met deze eerste vlucht, blijkt thans uit de uit Luxemburg 
ontvangen berichten, dat met deze vlucht geen postvervoer heeft 
plaats gevonden. 

Mozambique. 
Bilhete Carta met ingedrukt zegel van 2 $ 50 in bruine kleur; 

links vliegtuig door ring met Inschrift „Por Aviäo", daaronder 
stadsgezicht van Lorenjo Marques. 

25 JAAR VLIEGEN OP INDIE. 
1 OCTOBER 1924—1 OCTOBER 1949. 

De roemrijke geschiedenis van een 14.000 km. lange luchtlijn. 
De luchtverbinding met Indonesië heeft in de loop van dit jaar 

verschillende malen in het brandpunt van de belangstelling gestaan, 
o.a. door de moeilijkheden, die de K.L.M, door politieke oorzaken 
op deze zo belangrijke luchtlijn heeft ondervonden. 

Thans staat deze luchtdienst, een voornaam onderdeel van het 
K.L.M.-bedrijf, opnieuw in het volle licht der openbare belang
stelling, omdat het 1 October j.l . 25 jaar geleden is, dat de eerste 
poging gedaan werd om Nederland en Indië door de lucht met 
elkaar te verbinden. 

Het was in 1919, toen de K.L.M, nog maar nauwelijks was opge
richt, dat het Nederlands-Indische Gouvernement een bedrag van 
ƒ 10.000 uitloofde voor diegene, die voor het eerst met een 
vliegtuig van Nederland naar Indië zou vliegen; de tocht moest 
vóór 1 September 1920 volbracht zijn en mocht 14 dagen duren. 
"Wel een bewijs, dat men niet al te veel begrip had voor de moei-
liikheden, die aan een dergelijke 14.000 km. lange tocht over 
onherbergzame gebieden, verbonden waren in een tijd, dat een 
vlucht van Amsterdam naar Londen nog een hele onderneming 
was. Zelfs toen men het bedrag had verhoogd tot ƒ 228.000 en 
de vliegtijd verlengd tot een maand, kwamen er nog geen lief
hebbers, die de tocht wilden ondernemen. 
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In de komende jaren maakten verschillende Nederlandse vliegers 
plannen om de lange reis naar Indië te ondernemen, maar al deze 
plannen liepen spaak bij gebrek aan een geschikt vlieguig. In 1924 
kwam er eindelijk leven in de brouwerij; de K.L.M.-vlieger Van 
der Hoop kwam met goed voorbereide plannen bij de president
directeur, de heer Plesman en bood aan om de vlucht te maken. 
Hij kreeg de beschikking over Fokker's nieuwste machine, de F-7, 
die pas uit de montagehallen was gekomen. Enige tijd werd dit 
toestel op de Londenlijn ingezet om de vliegers er mee vertrouwd 
Ie maken en op 1 October 1924 vertrok de Fokker, de H-NACC, 
van Schiphol naar Batavia; de grote reis was begonnen. Heel Ne
derland volgde de vorderingen der koene bemanning. 

De reis begon voorspoedig en zonder incidenten ging het via 
de Donaulanden op de Balkan af. Bij Philippopel in Bulgarije 
kreeg de motor echter kuren, een noodlanding werd onvermijdelijk 
en toen Van der Hoop beneden een geschikt veldje zag, ging hij 
daar landen. Er school echter een addertje in het gras in de vorm 
van een diepe voor; de Fokker kwam hier precies in' terecht, hij 
kapseisde en kwam krakend tot stilstand. Bij inspectie bleek, dat 
een nieuwe motor nodig was en die moest uit Nederland worden 
aangevoerd; drie weken gingen hiermee heen, toen was de Fokker 
eindelijk weer startklaar en kon de reis worden voortgezet. Nog 
vele avonturen wachtten de dappere vliegers, voordat zij eindelijk 
op 24 November hun trouwe Fokker op Batavia's vliegveld konden 
neerzetten. De terugreis verliep heel prozaïsch, aan boord van een 
schip, met de Fokker in gedemonteerde toestand in het ruim. 

De eerste retourvlucht. 
Het duurde drie jaar voordat er weer een vlucht naar Indië 

plaats had; de Amerikaanse krantenkoning en millionnair Van 
Lear Black, die al talrijke vluchten met een gecharterde K.L.M.-
Fokker gemaakt had, wilde nu ook wel eens een langere tocht 
maken en ging daarom in op het voorstel om naar Indië te gaan 
vliegen. Op 14 Juni 1927 vertrok hij met de Fokker F-7a H-NADP, 
bestuurd door Geyssendorffer en Schölte, naar Batavia en op 23 
Juli stond de machine weer op Schiphol. In October van datzelfde 
jaar was het -de K.L.M.-vlieger Koppen, die met een driemotorige 
Fokker, genaamd de „Postduif", naar Indië vloog; op 1 Ocober 
vertrok hij en op 28 October was hij weer terug. Deze vluchten, 
die voor die dagen recordvluchten waren, openden de ogen van het 
Nederlandse publiek voor de mogelijkheden van een geregelde 
luchtdienst op Indië en na een serie proefvluchten om de route 
nader te leren kennen, werd op 25 September 1930 de dienst op 
Indië officieel geopend. 

Indonesië dichter bij Nederland. 
In het begin werd eenmaal per veertien dagen naar Indië gevlo

gen met driemotorige Fokkers van het Type F-7b, een vliegtuig 
dat in die dagen wereldberoemd was en overal ter wereld gebruikt 
werd. In 11 dagen was men in Indië. Later kwamen de grotere 

Het is zeker voor de eerste maal in de geschiedenis van het 
postwezen, dat een zo groot aantal landen als thans het geval 
is besloten hebben ter herdenking van het zelfde feit een of meer 
postzegels uit te geven. Is er ook één verbond waarin zoveel 
staten zijn verenigd als in de Wereld Post Vereniging, deftig ge
heten „Union Postale Universelle"? En is dit verbond juist in deze 
tijd niet een prachtig voorbeeld van hetgeen door samenwerking 
der staten kan worden bereikt ? Zou één der aangesloten staten 
nog terug willen naar de postalische toestanden van de tijd vóór 
de tot standkoming van dit verbond ? "Wij menen wel zeker te 
weten, dat dit niet het geval is, en daarin alleen al ligt een grote 
reden om dit feit, juist in deze tijd waarin de internationale ver
houdingen vaak te wensen laten, te herdenken op een wijze welke 
in de gehele wereld de aandacht op deze samenwerking vestigt. 
En zijn er dan betere herauten dan de postzegels, die toch zo 
nauw bij dit postalische jubileum betrokken zijn ! Ook ons kleine 
vaderland, dat steeds op de bres heeft gestaan voor de vredesge-
dachte onder de volkeren en onderling overleg voorstaat waar 

Fokkers van de typen F-12 en F-18 op de Indië-lijn en werd de 
dienst verdubbeld, zodat eenmaal per week een vliegtuig vertrok. 

In 1933 en 1934 werd de luchtlijn naar het Verre Oosten pas 
goed populair, toen de „Pelikaan" en de „Uiver" langs deze lijn 
hun wereldberoemde vluchten maakten. Met twee recordvlvichten 
langs de langste luchtlijn ter wereld verwierf de „Vliegende Hol
lander" zich in die jaren reeds een grote wereldfaam. 

De succesvolle vlucht van de „Uiver" bracht de K.L.M, ertoe 
het Amerikaanse Douglas materiaal op de Indië-lijn te gaan ge
bruiken; de dienst werd eerst opgevoerd tot tweemaal en latei-
driemaal per week en de reistijd werd teruggebracht tot 5% dag. 
De nieuwste machines, van het type Douglas DC-3, konden 12 
passagiers naar Indonesië vervoeren. 

Stilstand en nieuwe start. 
Toen kwam de oorlog. De Indië-lijn ondervond al direct moei

lijkheden; het beginpunt moest van Amsterdam naar Napels wor
den verplaatst en de dienst moest worden teruggebracht tot een 
tweemaal wekelijkse. Toen in 1940 Italië aan de oorlog ging deel
nemen, werd de lijn vanuit Lydda in Palestina voortgezet totdat 
de inval van de Jappen in Indië het noodzakelijk maakte de dienst 
te stoppen. Van de vliegtuigen, die gebruikt waren voor de eva
cuatie van belangrijke personen en goederen naar Australië, kwa-
m.en er maar twee heelhuids uit de strijd. 

Sombere jaren volgden, maar in 1945 werden Nederland en 
Indonesië beiden weer bevrijd. Dr. Plesman kreeg in Amerika 14 
Skymasters los; op Schiphol, dat in de oorlog geheel verwoest 
was, werd hard gewerkt en op 10 November 1945 startte de eerste 
machine weer met bestemming Batavia. De „Vliegende Hollander" 
was weer gestart en de belangrijke dienst op Indonesië heropend. 

Weldra werd viermaal per week naar Indië gevlogen; later, met 
de komst van Douglas DC-4 en Lockheed Constellation vlieg
tuigen, werd de dienst geleidelijk opgevoerd tot een dagelijksi. 
dienst. De reistijd, met de Skymaster vier dagen, werd terugge
bracht tot 2}4 dag en de Constellations van vandaag nemen maar 
liefst 40 passagiers mee. Ook toeji door politieke gebeurtenissen 
de K.L.M, genoodzaakt was de route tijdelijk te verleggen via het 
eiland Mauritius, waardoor het grootste Oceaantraject ter wereld 
(5534 km.), moest worden bevlogen, bleven de „Vliegende Hollan
ders" in de lucht en hield de luchtbrug tussen Nederland en In
donesië stand. 

Sinds 25 jaar wordt nu naar Indië gevlogen; in die tijd werden 
ruim 53 millioen kilometer afgelegd, hetgeen overeenkomt met 
ruim 1300 maal rondom de aarde vliegen. Er werden ruim 104.000 
passagiers vervoerd, evenveel als het aantal inwoners van een stad 
als Nijmegen; verder vervoerden de K.L.M.-vogels ruim 1280 ton 
vracht en ruim 3000 ton post, oftewel 460 millioen brieven; als 
deze op één dag besteld moesten worden, zouden hiervoor ruim 
170.000 brievenbestellers nodig zijn. In totaal zijn tussen Nederland 
en Indonesië in 25 jaren tijd 3787 vluchten uitgevoerd. 

zulks maar mogelijk is, kan er trots op zijn, dat het van stonde 
af aan deel heeft uitgemaakt van deze wereld-vereniging. 

Wij, Philatelisten, staan vaak heel sceptisch tegenover de vele 
nieuwe postzegeluitgiften, waarmede sommige landen ons plegen 
te exploiteren, hetzij voor eigen of voor enig liefdadig doel. Ook 
ditmaal zal er door de grote stroom van postzegels, uitgegeven 
ter herdenking van het feit dat 75 jaar geleden de Wereld Post 
Vereniging werd opgericht, een flinke aanslag op de beurzen van 
de Philatelisten worden gedaan. Maar we zullen niet klagen, doch 
delen in de vreugde van de herdenking van deze belangrijke ge
beurtenis, welke ook voor de philatelie, verstrekkende gevolgen 
heeft gehad. 

Toen op 15 September 1874 te Bern de vertegenwoordigers van 
22 landen bijeenkwamen om er de voorstellen van Duitsland te 
bespreken om tot een postunie te geraken, was dit voor het 
grootste deel het werk van Heinrich von Stephan, de man die 
de „grote" postmeester van Duitsland zou blijken te zijn. Natuur
lijk was het ook hier, evenals bij vrijwel alle grote dingen, het 

PE WEI^EIP roSÏÏ ¥EÎ EIiiflD®DINI® WÏÏM^^^ 
(UNION POSTALE UNIVERSELLE). 
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sfsluiten van een historische ontwikkeHng. Niet het werk van één 
persoon, maar het werk van vele voorgangers, hetgeen tenslotte 
de man behoeft, die dit alles tot een goed einde weet te brengen. 
Ook von Stephan erkende dit zelf op het congres en verklaarde 
dat hij niets anders deed, dan een idee verwezenlijken, dat in de 
lucht hing. Het is dan ook niet vreemd, dat ook andere landen 
de eer opeisen van de grondgedachte van deze Unie. Zo wordt ook 
de Deen Joseph Michaelsen genoemd, die in 1859 zich reeds met 
deze idee bezig hield. Toch zal de naam van von Stephan als de 
grote stootgever in de vorming van deze Unie algemeen worden 
erkend. 

Na 14 zittingen was het mogelijk dat de akte van de Wereld 
Post Vereniging door de deelnemende landen kon worden onder
tekend. Het was op 9 October 1874 te Bern, dat hiermede de 
geboorte plaats had. De inwerkingtreding zou plaats hebben op 
1 Juli 1875. Om deze datum maakte ook Montenegro inmiddels 
deel van de ondertekenaars uit, hoewel dit land niet aan het 
congres had deelgenomen. De 23 landen waarmede deze wereld
vereniging aanving waren: Duitsland, Verenigde Staten van Ame
rika, Oostenrijk, België, Denemarken, Egypte, Spanje, Frankrijk, 
Groot Brittannië, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Mon
tenegro, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Rusland, 
Servië, Zweden, Zwitserland en Turkije (dat ook Bosnië-Herzego-
wina en Bulgarije omvatte). 

Wij willen thans niet verder op de geschiedenis van de Wereld 
Post Vereniging ingaan, daar velen hiermede wel op de hoogte 
zullen zijn en zij, die dit niet zijn, hieromtrent genoeg lectuur 
kunnen vinden in de oudere jaargangen van dit tijdschrift en ook 
andere tijdschriften hierover vaak schreven. Gaarne verwijzen wij 
naar het Maandblad, jaargang 1929, waarin de toenmalige hoofd
redacteur J. D. V. Brink een drietal artikelen aan dit onderwerp 
wijdde. Ook het gedenkboek dat door het Internationaal Bureau 
in 1924 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de U.P.U. 
werd uitgegeven onder de titel „L'Union Postale Universelle. Sa 
fondation et son développement", geeft een prachtig overzicht 
van de voorgeschiedenis van het ontstaan der U.P.U., alsmede de 
geschiedenis van jaar tot jaar waarin de congressen werden ge
houden. 

Het thans bij de U.P.U. aangesloten aantal landen is ons niet 
bekend, maar naar wij vernemen is dit thans ongeveer 135. Vrijwel 
al deze landen zullen ons één of meer herdenkingspostzegels voor
leggen, ja, er schijnen zelfs landen te zijn welke niet bij de U.P.U. 
zijn aangesloten en toch zulke zegels het licht doen zien. Daar 
op het ogenblik dat wij dit schrijven nog niet alle landen welke 
zulke zegels hebben uitgegeven of nog zullen uitgeven aan ons 
bekend zijn, is nog niet te overzien hoe groot de oogst aan deze 
zegels zal zijn. Maar zeker is het, dat een verzameling van al deze 
zegels reeds een aardige omvang zal hebben en zeker menig phila
telist en misschien ook wel sommige niet-philatelisten er toe zal 
brengen een afzonderlijke verzameling ervan aan te leggen. 

Dat ook de Nederlandsche P.T.T. aan deze herdenking deel 
neemt spreekt wel van zelf. Vaak hebben haar vertegenwoordigers 
op de congressen belangrijk werk gedaan. Wij noemen hier slechts 
de latere Directeur-Generaal J. P. Hofstede, die ook reeds aan de 
voorbereiding in 1863 te Parijs deelnam en tot 1891 steeds de 
congressen bezocht. 

Een hoogtepunt in dit 75-jarig bestaan is zeer zeker de oprichting 
van het bekende postmonument te Bern geweest, van welk monu
ment we het gedeelte bestaande uit de wereldbol omringd door 
vrouwenfiguren ook thans op vele herdenkingspostzegels vinden 
afgebeeld. Tot de oprichting van dit monument werd in 1900 
besloten als huldeblijk ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van de U.P.U. Het uitgevoerde beeld is het uitverkoren ontwerp 
van de Parijse beeldhouwer René de Saint-Marceaux. De inwijding 
had plaats op 4 October 1909 in tegenwoordigheid van vele auto
riteiten. Het nummer van het blad ,,L'Union Postale" van 1 No
vember 1909 is geheel aan dit gebeuren gewijd. 

Binnenkort hopen we in staat te zijn in ons blad een volledige 
lijst te kunnen publiceren van alle postzegels welke ter herinne
ring aan dit 75-jarig bestaan zijn uitgegeven. 

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

WÄiLiiii^i^gPÄBLiLi nm 

Zoals we in ons vorige nummer hebben beloofd geven we thans 
hierbij een foto van de heer P. Wittkämper Jr., aan wie door het 
Hoofdbestuur dit jaar eveneens de Waller-medaille werd toe
gekend. 

ILli©!̂  D i ^AA¥«IMiDÄDILillS Hf4lf 

Het is ons een genoegen de lezers hierbij een foto te kunnen 
geven van onze redacteur Nederland, aan wie door de Raad van 
Beheer van dit blad dit jaar de Leon de Raay-medaille werd 
uitgereikt. In ons volgend nummer hopen we enige nadere mede
delingen omtrent de begiftigde te kunnen doen. 

¥ÄIÜJI P i IHIAÎ  ©IP D i ITÄÎ  
I. 

„Makme-effe", zo zou ik deze eerste brief moeten beginnen. En 
zo begin ik hem dan ook. 

Verwacht vooral niet, lezer, dat U in deze brieven (waarvan ik 
er nog vele voor dit blad hoop te schrijven) philatelistisch-weten-
schappelijke verhandelingen zult vinden, of zwaarwichtige tandings-
of opdruk-afwijkingen. Neen ! 
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Hoe interessant deze soms ook mogen zijn, zij behoren tot het 
gebied van de expert. En ik ben geen expert. Ik ben een eenvou
dige verzamelaar (philatelist als U wilt), die het vorig jaar, na 
ruim 47 jaar afwezigheid, hier voet aan wal zette, en zowel hier 
als daar buiten onze grenzen goed m'n ogen en oren de kost gaf. 
En van al deze philatelistische belevenissen hoop ik U in luchtige 
stijl het een en ander te vertellen e n . . . . te amuseren. 

Als dit me lukt, ben ik al lang tevreden. En is mij de kennis
making zeer aangenaam geweest. 

* * * 
De devaluatie heeft ons niet alleen een waardevermindering van 

onze gulden gebracht, maar ook talloze adviezen en raadgevingen 
van welwillende informateurs (ik zit nog geen jaar in Holland, 
ziet U !). Ook op postzegelgebied. 

M'n vriend Pietersen is er hiermede lelijk ingevlogen en ging 
in paniekstemming over tot liquidatie van z'n overtollig post-
zegelbezit op een Haagse veiling. Zij bracht hem een ontgoocheling. 
Wat vroeger een halve cent of meer de franc opbracht, haalde 
nu met pijn en moeite een derde cent de franc. Hoofdschuddend 
kwam hij bij me. Hoe dat nu kwam ? Hoe dat nu in 's hemelsnaam 
mogelijk was ? Kijk 's, legde ik 'm uit, als we nu een waardever
hoging hadden gehad zou de gulden méér waard zijn geweest en 
zouden de prijzen gedaald zijn. Begrijp je dät ?, Ja dat begreep-ie-
wel, maar dat was dan toch om het even ? Juist, zei ik, dat is 't 
'm juist ! 

Pietersen is duizelig, boos en zonder groet weggelopen. 
Ik had geen gelegenheid meer om hem na te roepen, dat het 

veel beter is, rustig te wachten, tot we met onze Engels-sprekende 
vrienden kunnen neuriën: „Happy days are here again !" 

* * * 
Met onze laatste „Vergeet-hen-niet" weldadigheidserie gaat het 

niet al te best. In den Haag vertelden een tweetal kleine kantoor
boekhandelaren me, bezoek te hebben ontvangen van een betref
fende functionaris, die hen een twintigtal series opdrong. U weet 
wel, hoe dat zo gaat, 'n vriendelijk verzoek om toch mee te doen 
en niet achter te blijven met deze liefdadigheidsactie, enzovoorts. 
Voor hun winkelruiten hangt nu de bekende plaat, maar de heren 
„zitten" met de zegels, die onverkoopbaar zijn. De reden ? 

Och, zelfs een philatelistische beurs is niet bodemloos. 
En verder heb ik nergens ter wereld zulk een intensieve en 

perfect georganiseerde collectering voor liefdadigheid gezien als 
hier in Holland. M'n zoontje heeft alle speldjes verzameld, die 
ik zo in de loop van tien maanden heb thuisgebracht, en het zijn 

er al heel wat. Maar eindelijk wordt ook hier een grens bereikt 
en wat niet meer kan, kan niet meer. 

Daarom zijn er zo vele, die deze „Vergeet-hen-niet"-zegeli tóch 
vergaten te kopen. 

* * * 
Met „maakwerk" heb ik liever niets te maken, vooral niet als 

het de Japanse bezettingszegels van (het voormalige) Nederlands-
Indië betreft. Ik zag, na vier jaren, wonderbaarlijke stukken terug 
op onze nationale postzegeltentoonstelling in Krasnapolsky, Am
sterdam. Vier jaar geleden zag ik dezelfde stukken reeds bij mijn 
Chinese vriend P. aan de Ardjoeno Boulevard (later Hoornstraat) 
te Soerabaia, die een paar huizen van me af woonde en me een 
koffertje vol „echte" briefstukken liet zien, allen geadresseerd aan 
hem persoonlijk en voorzien van de ƒ 5 , — , ƒ10 ,— en ƒ 2 5 , — 
Konijnenburg en wat-U-maar-wilt. 

Eén enkele blik in de koffer deed me besluiten om nooit Japanse 
Bezetting te verzamelen en doet me nu de waarschuwing neer
schrijven om toch vooral voorzichtig te zijn met het betalen van 
vaak fantastisch hoge prijzen voor de hogere waarden. P. had niet 
alleen een verbijsterende voorraad van postfrisse vellen, maar 
bovendien nog hele bundels couverten met de Japse opdrukken 
op de ƒ 5 , — , ƒ10,— en ƒ 2 5 , — Konijnenburg. Druppelsgewijs 
komen deze nu los, dus verzamelaars van Japanse bezetting: Let 
op Uw saeck ! 

De gebruikte ƒ 5 , — , ƒ10 ,— en ƒ 2 5 , — Konijnenburg — op 
briefstuk of niet — zijn — eerlijk — fantasiën, ontsproten uit 
het brein van een fantast (of moet ik zeggen een wijze), die P. 
was. Want tijdens de Japanse bezetting was geen briefcorrespon-
dentie toegestaan of mogelijk, tenzij met heel uitzonderlijke ver
gunning en speciale censuurstempels. Bovendien zorgde de Jap er 
wel voor, dat de betere zegels in eigen zak verdwenen en ten
slotte was de postdienst zeer gebrekkig, door transportmoeilijk-
heden. Maar P. stond in verbinding met een hoge Indonesische 
autoriteit in het Medanse, en kreeg alles met een speciale koerier, 
buiten elk postverband, zelfs brieven met aantekenstrookjes ! ! 

Een verzameling postfrisse Japanse bezettingszegels lijkt me na
tuurlijk wèl zeer interesant en leerzaam, zij 't o o k . . . . duizeling
wekkend. Maar daar tussen door gebruikte en „officieel gelopen" 
hoge waarden te zien, maakt een wat triestige indruk op een ieder, 
die zeker weet, dat hier de grenzen van philatelistische fantasie 
tè ver overschreden zijn. 

Een andere, grappiger fantasie w a s . . . . maar neen, m'n ruimte 
is vol. Daarover dus een volgende maal. 

îGËiLS m BUËonmm SÄMII^IKIÄI^© door H. ZWIJNENBURG 

ENGELAND. 

Hoewel Engeland sinds vele jaren carnetzegels met reclame uit
geeft, zijn deze in Holland zeer weinig bekend. De mij ten dienste 
staande catalogi spreken niet van reclame-aanhangzegels. Ze 
komen met tussenperforatie links van het zegel voor, dus hori
zontaal verbonden en steeds twee boven elkaar, onderling ook weer 
geperforeerd verbonden. 

In The Philatelie Magazin van 28 Mei 1927 komt een artikel 
voor van L. J. Worthington met boven- en benedentekst der recla
mes, benevens daar achter het nummer van het postzegelboekje, 
terwijl in 1930 bij Yvert & Co. te Amiëns van de hand van 
Gaston Tournier verscheen het boekwerkje Les Timbres-Publi-
cité. Vooral dit laatste werkje geeft een schat van gegevens op dit 
gebied van verschillende landen. Ik weet niet of het artikel van 
de heer Worthington ooit vervolgd is en of er na 1930 een vervolg 
is verschenen op Les Timbres-Publicité. 

De gegevens, die ik aan bovengenoemde publicaties ontleen, kan 
ik dus slechts aanvullen met combinaties uit eigen verzameling, 
zonder dat ik daarbij evenwel de carnetnummers kan vermelden. 

Reclame aan zegels met beeltenis van George V. 
Combinatie no. 1. (carnet no. 1). 
Harmer, Rooke & Co. Ltd. 
Millennium Oat-Flakes. 
Combinatie no. 2 (carnet no. 2). 
Millennium Oat-Flakes. 

Harmer, Rooke & Co. Ltd. 
Combinatie no. 3 (carnets no. 3, 4 en 5). 
Millennium Oat-Flakes. 
Wright's Coaltar Soap (zie afb. 57). 
Combinatie no. 4 (Carnet no. 6). 
Royal and Crown Hotels, Scarborough. 
Wright's Coal Tar Soap. 

Afb. 57. Combinatie no. 3. 
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Combinatie no. 5 (carnet no. 7). 
Royal and Crown Hotels, Scarborough. 
Harmer, Rooke & Co. 
Combinatie no. 6 (carnet no. 8). 
Imperial Cable (tête bêche met het zegel). 
Air-Mails (tête-bêche met het zegel). 
Combinatie no. 7 (carnet no. 9). 
Gospo. 
Imperial Cable. 
Combinatie no. 8 (carnet no. 10). 
All Weather Tennis Courts. 
Harmer, Rooke & Co. Ltd. 
Combinatie no. 9 (carnet nos. 11, 13, 15, 16, 18, 28, 35, 44 

en 47). 
Air Mails. 
Imperial Cable. 
Combinatie no. 10 (carnet no. 12). 
Harmer, Rooke & Co. Ltd. (tête-bêche met het zegel). 
Harmer, Rooke & Co. Ltd. (normaal). 
Combinatie no. 11 (carnet nos. 14, 17, 21, 25, 29, 31, 59 en 78). 
Imperial Cable (normaal). 
Air Mails (normaal). 
Combinatie no. 12 (carnet nos. 19, 20, 23, 30, 34, 38, 43, 46, 

49, 50, 55 en 63). 
Telephone Service 43, 46, 49, 50, 55 en 63). 
Air Mails (zie afb. 58). 

Afb. 58. Combinatie no. 12. 

Combinatie no. 13 (carnet nos. 22, 26, 32, 40, 52 en 58). 
Air Mails. 
Telephone Service. 
Combinatie no. 14 (carnet nos. 24 en 41). 
Royal & Crown Hotels, Scarborough. 
Imperial Cable. 
Combinatie no. 15 (carnet nos. 27, 33, 36 en 57). 
Imperial Cable. 
Telephone Service. 
Combinatie no. 16 (carnet no. 37). 
American Holiday. 
Atlantic Transport Co. Ltd. 
Combinatie no. 17 (carnet nos. 39, 42, 45, 48 en 53). 
Telephone Service. 
Imperial Cable. 
Combinatie no. 18 (carnet no. 51). 
Knight's Castile. 
John Knight Ltd. 
Combinatie no. 19 (carnet no. 54). 
Knight's Castile. 
Robinson & Cleaver Ltd. 
Combinatie no. 20 (Carnet nos. 56, 61 en 74). 
Holiday Trips (Tourist third Cabin only). 
Atlantic Transport Co. Ltd. 
Combinatie no. 21 (carnet no. 60). 
Have you Tried Shavallo. 
John Knight, Ltd. 
Combinatie no. 22 (carnet no. 62). 

Terebene Toilet Soap. 
F.S. Cleaver & Sons Ltd. 
Combinatie no. 23 (carnets nos. 64, 68 en 72). 
Via Empiradio. 
Imperial Cable. 
Combinatie no. 24 (carnet no. 65). 
Harmer Rooke's. 
Harmer, Rooke & Co. Ltd. 
Combinatie no. 25 (carnet no. 66). 
Glastonburys (tekst omraamd). 
The Soft Sheepskin shoes (tekst omraamd). 
Combinatie no. 26 (carnet no. 67). 
Harmer Rooke & Co. Ltd. (tête bêche met zegel). 
Harmer Rooke & Co. 
(Beide teksten gelijk aan combinatie no. 10, alleen adres 188 

Strand W . C , in plaats van 69 Fleet St. E.C.). 
Combinatie no. 27 (carnet no. 69). 
Robinson & Cleaver. 
Robinson & Cleaver Ltd. 
Combinatie no. 28 (carnet no. 70). 
Garden Work for amateurs. 
Imperial Cable. 
Combinatie no. 29 (carnet no. 71). 
Knight's Castile (met afb. stuk zeep). 
Doctors recommend Knight's Castile (met afb. ruiter). 
Combinatie no. 30. (carnet no. 73). 
H. T. Battery. 
Ripaults Ltd. 
Combinatie no. 31 (Carnet no. 75). 
John Knight's Shavallo. 
Shavallo Shaving cream. 
Combinatie no. 32 (carnet no. 76). 
Holyday Trips (Tourist 3rd Cabin). 
Atlantic Transport Line. 
Combinatie no. 33 (carnet no. 71). 
Knight's Castile. 
John Knight, Ltd. 
Combinatie no. 34 (carnet nos. 79 en 94). 
Robinson & Cleaver (Irish Linens). 
Robinson & Cleaver (Ladies' Linen). 
Combinatie no. 35 (carnet no. 80). 
Knight's Castile (Lavender, etc.) 
John Knight, Ltd. (Three Visitors' Tablets). 
Combinatie no. 36 (carnet no. 81). 
Via Empiradio. 
Telephone Service. 
Combinatie no. 37 (carnet no. 82). 
Why not try Shavallo. 
John Knight, Ltd. 
Combinatie no. 38 (carnet no. 83). 
H. T. Battery. 
Ripaults Ltd. 
(letters kleiner dan bij comb. no. 30). 
Combinatie no. 39 (carnet nos. 84 en 89). 
South Africa for sunshine. 
Tours to South Africa. 
Combinatie no. 40 (carnet nos. 85 en 88). 
Buy Blades (Gilette). 
The blade with a Shave in it. 
Combinatie no. 41 (carnet no. 86). 
Cleaver's Terebene. 
F.S. Cleaver & Sons Ltd. 
Combinatie no. 42 (carnet no. 87). 
Desti Ltd. 
Silmos Lollies. 
Combinatie no. 43 (carnet no. 90). 
Wright's Coaltar Soap. 
Telephone Service. 
Combinatie no. 44 (carnet nos. 91, 95, 9?, 109, 113, 114 en 115). 
Telephone Service. 
Air Mails. 
Combinatie no. 45 (carnet no. 92). 
Knight's Castile delicately perfumed 
Knight's Castile (A British Beauty). 
Combinatie no. 46 (carnet no. 93). 
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Pomeroy Skin Food. 
Pomeroy Skin Food & Shampoo. 
Combinatie no. 47 (carnet no. 96). 
Your 3 Weeks Holiday ! 
White Star Line. 
Combinatie no. 48 (carnet no. 97). 
Cash's names. 
J. & J. Cash Ltd. 
Combinatie no. 49 (carnet no. 98). 
Wright's Lysol 
Air Mails. 
Combinatie no. 50 (carnet no. 100). 
Holiday Trips. 
Atlantic Transport. 
Combinatie no. 51 (carnet no. 101) 
Zyxt. 
Zyxt. John Knight, Ltd. 
Combinatie no. 52 (carnet no. 102). 
Your 3 weeks holiday. 
White star Line. 
Combinatie no. 53 (carnet no. 108). 
Pomeroy. 
Superfluous hair removed. 
Combinatie no. 54 (carnet no. 110). 
Desti Ltd. 
Telephone Service. 
Combinatie no. 55 (carnet no. 111). 
Zyxt. 
Zyxt. 
Combinatie no. 56. 
Billiards. 
The Billiards Player. (Wordt vervolgd). 

IKliïï IKliE)il^lLAMlg)Si [p)@SÏÏM(y)Si(ll)M 
Op de jongstleden gehouden vergadering van het bestuur van 

dit museum werd de in philatelistische kringen zeer bekende heer 
ir. A. G. Ferf te 's-Gravenhage benoemd tot correspondent-advi
seur van deze instelling. Wij zijn er van overtuigd dat het bestuur 
met de keuze van deze heer, die een alround philatelist is, een 
gelukkige keuze heeft gedaan. 

Jaarverslag 1948. 
Voor ons ligt het 19e jaarverslag van de Stichting Het Neder

landse Postmuseum. Evenals vorige jaar is ook dit verslag keurig 
uitgevoerd en bevat het naast het feitelijke verslag een geïllustreerd 
artikel „De beeltenis van het Staatshoofd op onze postzegels". 
Aangezien het verslag nog loopt over een jaar waarin het museum 
nog niet voor het publiek toegankelijk was, bepaalt zich dit dan 
ook tot de voorbereiding welke aan het betrekken van het nieuwe 
gebouw noodwendig vooraf moest gaan. Een aardige afbeelding 
van een aquarel, waarop een postruiter in winterlandschap, vormt 
een mooie inleiding. 

Naar aanleiding van het ingezonden stuk, voorkomende in ons 
vorige nummer, op blz. 209, van de heer J. W. R., betreffende 
het artikel „Een onpopulair land: Spanje", verzoekt ons de schrij
ver van dit artikel, de heer L. Stein, het volgende wederwoord 
op te nemen, aan welk verzoek wij gaarne voldoen. Hij schrijft: 

In het September-nummer van het Maandblad las ik een inge
zonden stuk van de heer Regeer, n.a.v. mijn lezing over Spanje. 

Hij is echter abuis wanneer hij gelooft wat zijn correspondent 
schrijft, want het is inderdaad reeds jaren zo, dat alle zegels aan 
de postkantoren verkrijgbaar zijn (dit was ook mijn ervaring met 
slechts één uitzondering in de vier en een half jaar, die ik in 
Spanje heb gewoond tot het uitbreken van de burgeroorlog). Niet
temin heb ik mij in verbinding gesteld met de heer Majo Tocabens, 
een autoriteit oj3 het gebied van Spanje (hij is uitgever van „Pu-
blicidad Filatelica") die in Barcelona woont. Deze deelt mede, dat 
alle nieuwe emissies te voren bekend gemaakt worden in de phi

latelistische pers van zijn land (hetgeen hij als uitgever van voor
noemd blad natuurlijk heel goed kan beoordelen). ledere verzame
laar krijgt gelegenheid de zegels tijdig te bestellen, resp. te kopen 
aan de kantoren. Een heel voornaam punt hierbij is, dat deze 
zegels — dank bij een veldtocht van de heer M. T. tegen ver
keerde practijken — tot het laatste zegel toe verkocht worden aan 
de kantoren, dus wanneer — zoals b.v. de nieuwe serie die op 
9 dezer uitkomt t.g.v. de UPU — in een oplage van meerdere mil-
lioenen gedrukt wordt, is er geen datum vastgesteld, wanneer de 
verkoop stop gezet wordt, maar blijven de zegels verkrijgbaar tot 
dat er geen meer zijn. Maar, — zegt de heer M. T. — er zijn 
altijd verzamelaars, die te laat opstaan en om zegels komen wan
neer ze uitverkocht zijn. Tenslotte zegt hij zeer sportief: Een 
zwarte markt van postzegels bestaat er niet in Spanje. 

IP.ÏÏ.ÏÏ. 
VERKRIJGBAARSTELLING VAN DE POSTZEGELS VAN 

NEDERLAND IN DE WAARDEN VAN 2,50, 5 EN 10 GULDEN 
Na gehouden besprekingen met de heer Dir' cteur -Generaal van 

de P.T.T. is het bestuur van de Nederlandschi' Bond van Vereeni-
gingen van Postzegelverzamelaars in staat gestold wederom aan de 
leden van de bij de Bond aangesloten verenigingen een vergunning 
te verstrekken, waarop deze een stel van bovenvermelde post
zegels, ongebruikt, aan de postkantoren kunnen kopen. 

Ter uitvoering daarvan zal het volgende door genoemde Direc
teur-Generaal ter kennis van het personeel van de postkantoren 
worden gebracht: 

„Ingaande 17 October a.s. kan aan postzegelverzamelaars op de 
hierna volgende voorwaarden 1 ONgestempeld exemplaar van elk 
der frankeerzegels van ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,— (nieuwe uitvoering) 
tegen betaling wordert verstrekt. De verstrekking zal uitsluitend 
plaatsvinden aan verzamelaars, aangesloten bij de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en tegen inle
vering van een ingevuld formulier, dat door de secretaris van 
genoemde bond en door het lid, waarvoor de zegels bestemd zijn, 
moet zijn ondertekend. De ingeleverde formulieren moeten wor
den voorzien van een afdruk van de dagtekeningstempel en dage
lijks worden ingeschreven op de daarvoor bestemde loketlijst, bij 
welke lijst de formulieren voor controle bewaard moeten blijven." 

Teneinde een goede uitvoering van een en ander mogelijk te 
maken, zullen door ondergetekende aan de secretarissen van de 
bij de Bond aangesloten verenigingen zo spoedig mogelijk een 
aantal kaarten worden verstrekt, welke dienen te worden ingevuld 
en zowel door de aanvrager als door de secretaris zijner vereni
ging moeten worden ondertekend, waarna het geheel, (bij ver
zending per post, „gefrankeerd") aan ondergetekende wordt 
toegezonden. 

Na invulling en ondertekening door ondergetekende, van een 
aankoopvergunning zal deze aan de aanvrager worden toegezon
den, waarop deze onder inlevering van deze vergunning de zegels 
aan het postkantoor zijner woonplaats kan betrekken. 

Aanvragen direct gericht aan ondergetekende zullen niet beant
woord worden en verkrijgen der aanvraagformulieren zal dus 
u i t s l u i t e n d bij de verenigingssecretarissen kunnen geschieden. 

Nadrukkelijk wordt er hier de aandacht op gevestigd, dat in 
het geval men lid van meer dan een vereniging is, men toch slechts 
eenmaal een vergunning voor de aankoop van 1 serie zegels kan 
verkrijgen. 

De Bondssecretaris, 
J. C. NORENBURG. 

\7^A©i[^i(!DS 
De heer de V. heeft vastgesteld, dat de postzegels in zijn ver

zameling Uruguay sterk de neiging hebben roestvlekjes te krijgen, 
ondanks dat de verzameling droog wordt bewaard te zamen met 
vele andere landenverzamelingen, bij welke laatsten echter nooit 
enige last van dergelijke roestneiging wordt ondervonden. Gaarne 
zou hij weten waaraan juist bij dit land het optreden van roest
vlekjes is te wijten. 

Weet een van onze lezers hiervoor een verklaring ? 

/ 
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^ © l i K W i l ^ K i M ^ ÏÏDJlPSCIKlI^DlFïïilM 
BRIEFMARKEN-KATALOG ZUMSTEIN, 1950 EUROPA .^3. 
AUFLAGE; UITGAVE VAN DE FIRMA ZUMSTEIN EN CIE 

TE BERN, MARKTGASSE 50. PRIJS : 12 ZW.FR. 

Wederom in een keurig roodlinnen band ligt deze catalogus 
met zijn bijna 1100 bladzijden en meer dan 20.600 afbeeldingen 
voor ons. Het is een prettig en handig boek, dat gemakkelijk 
naslaat. Ook voor de minder gevorderde verzamelaar, die vaak 
moeite heeft mei het onderbrengen van zegels met vreemde op
schriften, of opdrukken is deze catalogus een goede hulp, door het 
op de laatste bladzijden afbeelden van vele dezer zegels met aan
duiding waar deze thuis behoren, terwijl voor in het boek een 
verklaring wordt gegeven van enige algemeen gebruikelijke bena
mingen. De catalogus is door toevoeging van een aanvulling vrijwel 
tot op heden bijgewerkt. Een uitgebreide index vergemakkelijkt het 
opzoeken van bepaalde onderdelen van een land, zoals bezette 
gebieden e.d. Een mooi werk, waarop men niet te vergeefs een 
beroep doet bij het nasporen van zegels. 

STANLEY GIBBONS. POSTAGE STAMP CATALOGUS 1950. 
PART II. EUROPE. UITGAVE VAN STANLEY GIBBONS LTD. 
391 STRAND, L O N D O N . PRIJS 15 SH. + PORTO, 1 SH. 

Ook deze catalogus is alleen een Europa-catalogus en mist bo
vendien nog de zegels van Engeland, daar deze in een afzonderlijk 
deel zijn behandeld. Op mooi dun, maar sterk papier gedrukt in 
een omvang van ongeveer 850 bladzijden en verlucht door zeer 
vele en duidelijke afbeeldingen is deze 48e uitgave (de tweede in 
de uitgave van gesplitste delen) een practische handleiding, die 
velen niet gaarne zullen missen, te meer daar het reeds 2 jaar 
geleden is, dat de vorige uitgave verscheen en bijwerking dus zeer 
gewenst was. Maar de serieuse bewerking, welke we van deze firma 
gewend zijn, eist nu eenmaal veel tijd, en van zulk een bewerking 
geeft deze catalogus zeer zeker blijk. 

AFA FRIMAERKEKATALOG 1950. EUROPESE LANDEN. 
UITGAVE VAN AARHUS FRIMAERKEHANDEL, 

BRUUNSGADE 33, 1 SAL. AARHUS. 

Met een omvang van 150 bladzijden meer dan het vorige jaar 
en met ongeveer 10.000 afbeeldingen tegen 8.000 in de vorige uit
gave, mag zeker wel gezegd worden, dat er een grote winst valt 
te boeken. Gelukkig dat de Deense taal voor ons niet zo heel 
moeilijk is te begrijpen, waardoor deze catalogus ook voor de Ne
derlandse verzamelaar zeker bruikbaar is. Vooral wat de noor
delijke landen betreft bevat deze catalogus veel wat men in een 
andere catalogus te vergeefs zoekt. Wij kunnen dan ook zeer goed 
begrijpen dat dit boekwerk voor ons noordelijke buren een bij 
uitstek gezochte handleiding is. 

CATALOGUE DE TIMBRES-POSTE YVERT & TELLIER-
CHAMPION. UITGAVE YVERT EN TELLIER TE AMIENS, 

RUE DES JACOBINS 37. 

Deel I. Frankrijk en koloniën. 
Deel II. Overige wereld. 
Prijs van de twee delen gezamenlijk 1100 fr. -f porto (220 fr.). 
Wij willen niet verhelen, dat ondanks er vele en goede catalogi 

zijn, we hier in Nederland toch steeds weer ieder jaar reikhalzend 
uitkijken naar de nieuwe Yvert, zoals deze catalogus vrijwel alge
meen wordt betiteld. Evenals vorig jaar ligt de catalogus ook nu 
weer in 2 delen voor ons. Het eerste en kleinste deel omvat 
296 pagina's Frankrijk en koloniën. Voor ons, Nederlanders, is 
deze indeling nu juist niet gemakkelijk, want vaak zal nog het 
verkeerde deel worden opengeslagen wanneer naar een of ander 
klein gebied wordt gezocht. We twijfelen zelfs of dit ook niet 
soms aan Franse verzamelaars overkomt. Maar de uitgevers zullen 
wel hun (economische) reden hebben gehad om deze splitsing te 
handhaven en wij zullen dit inconvenient maar niet te zwaar 
laten wegen, want per slot van rekening gaat het er maar om 
wat er in staat. 

En dit is juist bij deze catalogus een voorname factor. 

Het tweede deel, omvattende de rest van de wereld, telt 1640 
bladzijden, zodat het gehele werk 1936 bladzijden dik is, dat is 
weer ongeveer 70 bladzijden meer dan vorig jaar. Wat de grijzen 
betreft geeft ook deze catalogus blijk grondig bewerkt te zijn, maar 
al te sterk mogen we thans onze maatstaven in dit opzicht niet 
aanleggen, gezien de steeds schommelende economische verhou
dingen, waaraan helaas ook onze postzegels niet ontkomen. Inder
daad is het, zoals een vriend van mij dit laatste uitdrukte, dat men 
de postzegels feitelijk in twee soorten valuta moet indelen, n.l. 
die stukken welke te vergelijken zijn met de z.g. harde valuta 
en die welke tot de zachte valuta gerekend dienen te worden. To t 
de eerste categorie zullen vele oudere uitgiften behoren, terwijl de 
z.g. nieuwtjes en uitgaven van de laatste jaren over het algemeen 
tot de tweede categorie gerekend dienen te worden. Dit voor 
ogen houdende is het niet vreemd te bemerken, dat verschillende 
oudere uitgaven een prijsstijging vertonen vergeleken bij het vorige 
jaar. Om een voorbeeld te noemen zien we U.S.A. no. 95 en 96. 
Columbus 4 en 5 dollar, resp. van 17.500 op 22.500 en van 20.000 
op 25.000 francs stijgen, en Mauritius no. 1 steeg van 2.500.000 
francs in 1948 op 3.500.000 francs in de nieuwe catalogus. Maar 
hierover zullen het merendeel van onze lezers zich niet bezorgd 
maken. Hoe de prijsverhouding na de devaluatie in beide landen 
zal uitvallen is nog moeilijk te zeggen, maar dit wil niet zeggen 
dat we daarom de Yvert zouden willen missen, hoe deze verhou
ding ook uit moge vallen. We zijn er van overtuigd dat deze 
algemene catalogus, nu de prijs voor vele verzamelaars weer be
taalbaar is en geen fantastisch bedrag behoeft te worden neergeteld, 
niet alleen zijn oude vrienden zal terug vinden, maar zeker er nog 
vele nieuwe vrienden bij zal maken. 

RODE KRUIS POSTZEGELS. H E T NEDERLANDSCHE RODE 
KRUIS OFFICIEEL ORGAAN VAN DE VERENIGING H E T 

NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS. SEPTEMBER 1949. 

In dit orgaan treffen we een aardig artikel van de hand van 
onze medewerkster mevr. M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff over 
„Rode Kruis Postzegels", verlucht met vele afbeeldingen hierop 
betrekking hebbende. Duidelijk blijkt hieruit welk een grote plaats 
in de wereld aan deze instelling is toegekend en dat vele landen 
gaarne de lasten daarvan verlichten door het uitgeven van post
zegels ten bate van hun Rode Kruis instellingen. 

Binnenkort zal het zelfde onderwerp onder de titel „Het Rode 
Kruis op postzegels" door de zelfde schrijfster in veel uitgebreidere 
vorm geschreven het licht zien bij de uitgever Drukkerij N.V. 
v /h J. Groen & Zoon te Leiden. Een onderwerp, dat reeds meer
malen bleek bijzonder in trek te zijn bij vele verzamelaars, en die 
een dergelijke verzameling hebben aangelegd. 

DIEREN IN HUIS EN ERF. DIBEVO, ORGAAN VAN DE 
DETAILHANDEL IN DIERENBENODIGDHEDEN 

EN VOEDERS. 

Met een klein variant op een bekend gedicht zouden we willen 
zeggen: „Postzegelartikelen schuilen overal, mijn vrinden; het is 
maar of men ze al of niet kan vinden !" En zo is het ook hier, 
waar we een aardig artikel over bovenvermeld onderwerp aan
troffen in het daarbij genoemde orgaan, welke artikel van de hand 
is van de heer W. H. Wolff, van wie we ook reeds meerdere 
artikelen in andere tijdschriften hebben vermeld. 

J)i(ü)©[g)mi[^QIiß^ 
N O G ENKELE ALGEMENE RICHTLIJNEN. 

Orde, netheid, smaak. 
We hebben nu in het kort behandeld: wat moet ik verzamelen, 

in wat voor een soort album, hoe richt ik zo'n album in en hoe 
plak ik mijn zegels op ? Daarbij heb ik de gelegenheid gehad al 
te wijzen op de eerste vereiste eigenschappen van een postzegelver
zamelaar: orde en netheid. Prettig is het bovendien, als de ver
zamelaar over enige smaak beschikt. Dit is meestal iets, wat je 
hebt of niet hebt, hetgeen echter niet zeggen wil, dat hij, die geen 
smaak heeft, zoiets niet tot op zekere hoogte zou kunnen aan-
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leren. Daarvoor is het echter noodzakelijk, dat hij niet alleen be
langstelling heeft voor zijn eigen verzameling, maar ook voor die 
van zijn mede-verzamelaars. Bekijkt men nu een andermans ver
zameling, dan moet de belangstelling ook weer niet uitsluitend 
uitgaan naar de zegels (vooral niet naar die zegels, die de ander 
wel en men zelf niet heeft), maar ook naar de manier, waarop de 
ander zijn schatten opgezet heeft. Daarom is het ook zo goed, post
zegeltentoonstellingen te bezoeken, om te zien hoe anderen het 
doen. Daarmee wil ik niet beweren, dat daar alles keurig van 
opzet is. Er zijn ook heel wat „grote" verzamelaars, die van het 
opzetten van een verzameling geen kaas gegeten hebben. Wie zijn 
ogen echter goed de kost geeft, ontwikkelt daardoor ongetwijfeld 
zijn smaak. 

Het bewaren der verzameling. 
Onthoud goed ! Alles, wat met vocht in verband staat, is voor 

de verzameling schadelijk. De afgelopen oorlog heeft ons voor de 
zoveelste maal duidelijk bewezen, dat vocht gehele verzamelingen 
radicaal bederven kan. Men bewaart nu eenmaal zijn postzegel-
schatten niet in een kelder, keuken, badkamer of ander vochtig 
vertrek. De beste plaats is: een droge kamer, waar niet of zeer 
weinig gestookt wordt. Wordt er regelmatig gestookt, dan moet 
men die verzameling ook weer niet in een vlak bij de kachel 
staande kast opbergen. 

Er zijn zelfs verzamelaars, die een zegel niet afweken, omdat 
dit de eerste aanraking met vocht betekent. Dat lijkt mij over
dreven: men plakt immers slechts gereinigde en van alle papier
resten ontdane zegels in zijn album. 

Het afweken van postzegels. 
Dit is ook een serieus werkje. Het geschiedt het beste in lauw 

water met de zegelbeelden naar boven en vooral niet te veel 
tegelijk. Ook vooral geen halve enveloppen erin gooien, maar de 
stukjes enveloppe zo kort mogelijk afknippen. Oppassen bij zegels, 
die op gekleurde enveloppen zitten, want maar al te vaak geven 
die af, kleuren dus het water, dat op zijn beurt die kleur weer 
aan de af te weken zegels doorgeeft. 

Er is een categorie zegels, die helemaal geen waterbad kan ver
dragen: dat zijn de zegels, die in geheel of gedeeltelijk oplosbare 
kleuren gedrukt zijn (denk aan de loslatende kleuren van de In
dische zegels); daarvoor is het noodzakelijk, dat je de catalogus 
goed raadpleegt of bij een van de leiders van de club om raad 
vraagt. 

Het drogen van de zegels. 
Na het afweken komt het drogen en ook dat vereist accuratesse. 

Liefst op vloeipapier met de zegelbeelden naar het papier gekeerd. 
Een en ander kan het beste geschieden bij een gewone kamertem
peratuur en dus vooral niet bij de kachel of in de zon, want dan 
krullen de zegels onherroepelijk om. Zijn ze van het ergste nat 
ontdaan, dan kan men een tweede vloeiblad er boven op leggen 
en daarop een voorwerp, dat een lichte druk veroorzaakt. Daar
door voorkomt men in ieder geval omkrullen. 

De pincet. 
Dat men bij al die werkzaamheden zo weinig mogelijk zijn 

vingers en zo veel mogelijk de pincet gebruiken moet, is vanzelf-
spiekend. Dat is in het begin wat onwennig — net als het eten 
met mes en vork — maar ook hier geldt: jong geleerd, oud gedaan ! 
Wie eenmaal aan zo'n pincet gewend is, zal hem voor geen geld 
meer willen en kunnen missen en zich ergeren aan verzamelaars, 
die postzegels uit de palm van hun hand of van het tafelblad 
trachten op te nemen door een vinger te bevochtigen en dan de 
zegel daarmee aanraken in de hoop, dat hij aan die „natte vinger" 
blijft hangen; lukt dat niet, dan nogeens of zelfs voor een derde 
keer. Arme postzegel ! Hij krijgt immers door een dergelijke her
haalde behandeling onherroepelijk een vuile plek, die er meestal 
niet meer uitgaat. 

Men spreekt weleens van de rode lijn, die door de geschiedenis 
loopt. Onthoud: de rode lijn, die door een verzameling van een 
rechtgeaard philatelist loopt — van de eerste tot de laatste blad
zijde — is orde en netheid ! 

K. E. K. 

\7iDy{^©iIitfl 
1 October Postzegelhandel A. van Amelsvoort te Tilburg in 

Huize Remmers. 
10 October J. K. Rietdijk te 's-Gravenhage in café-rest. Den 

Hout. 
4 November J. L. van Dieten te 's-Gravenhage in Pomona. 

[PIHIDILAÏÏiySÏÏDSCIlil AlILii^lLifl 
Een Noorse-Engelse-Zweedse wetenschappelijke expeditie zal in 

het najaar van 1949 onder beheer van het Noorse-Pool-Instituut 
te Oslo met haar eigen schip naar Koningin Maud Land in de Zuid
pool gaan en vermoedelijk aldaar blijven tot 1952. Gedurende haar 
verblijf in het Zuidpoolgebied zal door de expeditie een speciaal 
stempel worden gebruikt en kunnen verzamelaars reeds nu brie
ven bestellen die van twee speciale stempelafdrukken zullen worden 
voorzien en als aangetekend schrijven bij de terugkeer in 1952 
zullen worden verzonden. Het Noorse Pool Instituut heeft daartoe 
speciale enveloppen laten maken en de Noorse posterijen zullen 
voor de adressering zorgen. De prijs van iedere enveloppe bedraagt 
slechts 2 Noorse Kronen. Andere dan deze speciale enveloppen 
worden niet aangenomen ! 

Dus, verzamelaar, U weet waar U goed voor is. 
* * * 

Zoals U in ons Juni-nummer heeft kunnen lezen, werd iedere 
bezoeker van de Postzegeltentoonstelling te Brussel, de z.g. BE-
PITEC 1949, bij zijn entree-biljet gracieuselijk een door de P.T.T. 
uitgegeven souvenirblaadje aangeboden, warop een afbeelding .van 
de 3 eerste zegels van België, vervaardigd naar de oorspronkelijke 
platen. Hoewel noch deze zegels, noch het blaadje enige frankeer-
waarde had en dit dus zuiver een „aardigheid" was, schijnt dit toch 
aanstekelijk te hebben gewerkt, immers wij ontvingen de fotografi
sche afbeelding van een blaadje, waarop vermeld staat, dat het is 
uitgegeven souvenirblaadje aangeboden, waarop een afbeelding van 
postzegel." Dit blaadje is versierd met een afdruk van de originele 
stempel van de z.g. Delapierreproef (welk stempel zich in het 
Belgisch Postmuseum bevindt). De oplaag bedraagt 2000 genum
merde stukken. Intekenprijs 75 belg. franc -l- porto. Het is te 
bestellen bij Salon Leopold I te Gent. 

De verzamelaars kopen immers alles ! 
* * * 

Dat het in Yougo Slavië in de philatelistische kringen wel eens 
te denken geeft, onthult ons een schrijven uit Zagreb, hetwelk 
Dr. H. Feriz te Amsterdam ons welwillend ter inzage zond en 
door hem van bevriende zijde aldaar was toegezonden. Het schrij
ven betreft de twee door ons onder „Nieuwe Uitgiften" vermelde 
postzegels ter herdenking van de 5-)arige republiek. Nu zoudt U 
natuurlijk denken, dat zulk een feit zeker een zodanig volksfeest 
zou zijn, dat van deze postzegels ruim gebruik zou worden gemaakt 
en deze als propaganda ruimschoots te krijgen zouden zijn. Maar 
zie hier wat bedoelde persoon schreef: 

Enige dagen geleden werden bij ons weer nieuwe postzegels uit
gegeven. Ik vernam dit bijtijds en om U zeker een serie te kunnen 
bezorgen, stelde ik mij reeds om 6 uur 's morgens bij het postloket 
op. Ik was de 27ste. Toen ik aan de beurt kwam, waren de zegels 
uitverkocht, want men verkocht slechts een zeer gering aantal 
en dat nog alleen aan ingeschreven philatelisten. Ik moest dus 
onverrichter zake afdruipen. Later deelde een kennis mij mede, 
dat er nog enkele zegels voorhanden waren, maar dat deze alleen 
werden verkocht als men ze te gelijkertijd op een enveloppe plakte. 
Ook was de serie niet meer compleet te krijgen. Ik ging dus naar 
huis, schreef de enveloppe en deze brief en stuur U zodoende de 
nieuwe maar nu afgestempelde postzegels. 

PARTICULIERE POSTERIJEN IN GSTAADT. 
Het Gelderse Dagblad van 23 Juli 1949 geeft een aardig verslag, 

dat we met toestemming van de directie van dat blad ook gaarne 
aan onze lezers voorleggen. Genoemde directie hiervoor onze dank. 
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Het blad schrijft: 
In Gstaadt, een klein plaatsje in de buurt van München, heeft 

men geprobeerd naast de officiële Duitse posterijen een particu
liere postdienst in te stellen. De dorpen Gstaadt en GoUenhausen, 
die practisch één gemeente vormen, maar onder twee verschillende 
postdistricten vallen, hadden moeilijkheden bij de bestelling van 
de brieven. Een bewoner van een buitenwijk van de gemeente 
Gstaadt, die eens vlug een brief wilde sturen naar een bewoner 
van het op 4,5 kilometer gelegen dorpje Gollenshausen, kwam tot 
de ontdekking, dat het bij de posterijen niet zó vlug ging, want 
de brief deed er. . . . vijf dagen over. Ook de telefoongesprekken 
kunnen niet onmiddellijk doorverbonden worden, doch gaan via 
twee postkantoren, waardoor de kosten niet bepaald laag zijn. Om 
aan deze wantoestanden een einde te maken, besloot de gemeente
raad enige maanden geleden, zelf een postdienst in te stellen. 
Er werden 15.000 postzegels van 10 Pfenning voor gewone brieven 
en 12.500 postzegels van 40 Pfennig voor briefkaarten met betaald 
antwoord, gedrukt. Er werden stempels gemaakt en in de beide 
dorpen kwamen mooie wit-blauw gestreepte brievenbussen te 
staan, waar ieder, die op een vlugge wijze zijn post wilde verzenden, 
gebruik van kon maken. De één-armige veldwachter maakte pro
motie en werd postbesteller. Op deze manier deden de brieven er 
niet langer dan vijf uur over om hun doel te bereiken. 

De oprichting van deze particuliere postdienst door de gemeente
raad was niet alleen geschied ten behoeve van de inwoners, maar 
waarschijnlijk meer nog om een lid van de gemeenteraad, die van 
beroep postzegelhandelaar is, een winstgevend zaakje aan de hand 
te doen. Hij had zich al verheugd op een grote verkoop van „bij
zondere" postzegels met het poststempel van Gstaadt. 

De Duitse posterijen haalden echter een streep door de rekening. 
Zij schijnen van het ontstaan van de onderneming af het zaakje 
in de gaten gehouden te hebben, want op de eerste van de maand 
ging de veldwachter-postbesteller op zijn fietsje met zijn brieven 
van Gstaadt naar Gollenshausen en op de tweede dag was het hele 
zaakje door de politie in beslag genomen. 

Deze schone droom eindigde voor de rechtbank. 
Dat het in Zwitserland op postzegelgebied ook niet altijd even 

mooi schijnt te zijn, blijkt uit een berichtje dat ons werd toege
zonden en waar melding wordt gemaakt van het feit, dat een 
advertentie in een vooraanstaand philatelistisch blad de volgende 
mededeling bevatte: Ten einde aan de Bondsraad en hoge beamb
ten te worden voorgelegd, lieten de posterijen in een kleine oplage 
bijzonder zorgvuldig vervaardigde afdrukken op kunstpapier ver
vaardigen. Deze zegels zijn zeer zeldzaam. Wij bieden de com
plete serie van 15 waarden in onberispelijke blokken van vier, 
ongebruikt, aan v o o r . . . . slechts(!) 2000 francs. Arme verzame
laars ! 

Lijst van personen, omtrent wie .door het Bureau inlichtingen 
worden verstrekt: 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. 

De Asser Postzegelcentrale, Directeur W. J. de Jong, Oude-
straat 32, Assen. 

F. A. Brantsen, Huygenslaan 2, Bloemendaal. 
F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
Postzegelhandel „Frans Hals", Alb. Cuypstraat 40, Amsterdam. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 9, Rijswijk (Z.-H.) 
A. H. Kerkhoff, Wenckebachlaan 2a, Bandoeng. 
W. Th. van Keulen, Electrotechn. Bureau, Nunen (N.B.) 
H. J. Koeman, Amstel 272 hs, Amsterdam. 
L. Kuiper, Haagweg 165, Breda. 
M. H. Meevers Schölte, Vaillantlaan 81, den Haag. 
N. Oost, Klaverstraat 4, Julianadorp. 
E. A. J. Steijns, Groesbeekseweg 113, Nijmegen. 
G. F. A. Traa, Bettslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
J. A. Toebosch, Nassaukade 160 I, Amsterdam-W. 
De Winschoter Postzegelcentrale, Diiecteur G. W. Timmer, 

aldaar. 
België. 

Mej. Germaine van Acker, Sudermanstraat 1, Antwerpen. 
Firma Roger Decamps-de Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen. 

Denemarken. 
H. Bjerregaard, Norgesgade 34, Esbjerg, Denemarken, die ook 

wtrk t onder de Firma „Frimaerkehandelen Esbjerg". 
Duitsland. 

Kurt Aalhorn, Altenberg. Erich Hailer, Stuttgart. 
Friedrich Bucher, Weinheim. Walter Kohl, Berlijn. 
Lambert Derksen, Emmerik. Leo Mazur, Erlangen. 
Dr. Gabriel, Hamburg. F^, 
Dr. Rolf Merk, Freienstufen (afgevoerd van de lijst van Keur

meesters). 
Sammlerbund „S.V.", Kaufbeuren (Beieren). 
Wolfgang Veith, Leipzig. 
Werner Kurt Wiedersich, Hamburg, met een zaak te Leipzig en 

een filiaal in Brunswijk. 
Italië. 

Theodor Holste (World Philately), Merano. 
Milo Schaftschek, Casella Postale 548, Triest, Italië. 

Oostenrijk. 
Victor Cornelius, Oostenrijk. 
Arnold Petric, Untermeidlingerstrasse 99/5, Weenen XII/82. 

Zweden. 
Lars-Erik Andersson, Erik Dahlbergsväg 42A, Södertälje. 
Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 

te sluiten. Men wordt verzocht aan dit voorschrift stipt de hand 
te houden. 

De secretarissen der aangesloten verenigingen worden er aan 
herinnerd het Bondsinformatiebureau steeds in kennis te stellen 
van de in hun verenigingen plaats gehad hebbende royementen. 

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

Boskoop. 
* * * 

Het Bondsinformatiebureau vestigt de aandacht op de waar
schuwingen, die in de pers zijn verschenen tegen B. J. i. d. B., 
wonende te Nijmegen aan de van Welderenstraat 3. 

De man, tegen wien wordt gewaarschuwd, is bij het Bondsin
formatiebureau geen onbekende. Ook de campagne, die nu door 
hem wordt gevoerd, is reeds aanleiding geweest, dat verschillende 
brieven bij het Bureau zijn ingekomen. 

Wij achten het gewenst hieronder een persbericht letterlijk op 
te nemen, zodat iedereen gewaarschuwd is en op zijn hoede kan 
zijn. 

Pas op het „thuiswerk" voor ƒ 2,— per uur. 
De commissaris van politie te Nijmegen waarschuwt tegen 

het aanknopen van zakelijke relaties met B. J. i. d. B., wo
nende van Welderenstraat 3 te Nijmegen, handelende onder 
de naam „Postverzendhuis World Trading Company". B. 
plaatst advertenties, waarin hij gegadigden oproept voor 
„thuiswerk ƒ 2,— per uur". Hierop reflecteerden 4000 per
sonen. Dit thuiswerk bestaat in het afweken en sorteren van 
gebruikte postzegels, waartoe men voor ƒ 25,— een pakket 
van 3 kg. postzegels dient aan te schaffen, alsmede enig 
sorteermateriaal. Het blijkt nu, dat dit materiaal niet voldoet 
aan de voorspiegelingen, welke B. geeft. 

De directeur van de W. T. C. heeft nu dezer dagen weer 
advertenties geplaatst. „Ora jongens in Indië te steunen" 
moesten deze brieven gefrankeerd worden met „Vergeet-
hen-niet"-postzegels. Bijna 1000 gegadigden voldeden aan 
dit verzoek. Daar de handelswaarde van elk dezer zegels 
twee cent is, verdient de directeur nu ook weer extra. 

De commissaris van politie te Nijmegen heeft ook een 
verzoek tot de pers gericht dergelijke advertenties te wei
geren. 

Tot zover het bericht, waaraan niets behoeft te worden toege
voegd. 

De Beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
Mr. C. M. LOEF. 
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ALBANIË : 
120-126 Landschappen ƒ 5,— 
221-231 Diversen 12,50 
257-270 Italiaanse Bezetting 12,50 
271-272 Expresse 1,— 
289-302 Bevrijding 10,— 
330-335 Landschappen (gek.) 6,— 
362-364 Stafa 3,25 

idem spec. Bloc R! 5,— 
365-368 Bevrijding 5,— 
372-376 3e verjaardag 9,—■ 
387-394 Spoorweg 11,— 
T.S. 40-45 Assemblee 9,— 
BULGARIJE : 
472 Stambolijski 
536-538 Anti fascisme 
580-583 Revolutie 
588-589 Smirnenski 
601-607 Christo Boteff 
608-609 Lenin 
VI. 37-49 Vliegpost 
FINLAND: 
213 4 Mark 
225-228 Rode Kruis 
271-274 Rode Kruis 
282-286 Sport 
287 Stahlberg 
305-308 Rode Kruis 
311 Sport 
312-313 T.B.C. 
314 Instituut 
315 Auto 
317-318 Borga 
332 1797-1947 
333 Tourisme 
334-337 Rode Kruis 
338-340 Opdrukken 
341 Sveabourg 
342-343 Agricola 
345-348 Rode Kruis 
349-351 T.B.C. 
352-353 Arbeiders 
354-355 Hout congres 
Zumstein 358 Postzegeltent. 
Zumstein 359 35 Mark 
Zumstein 371-373 Steden 

OOSTENRIJK : 
477-480 Fis II 
489-494 Uitvinders 
517-533 Bezetting 
616 U.S.S.R. 
647 950 jaar 
739-754 Klederdrachten 

9,25 
24,— 

1,— 
0,25 
1,40 
0,25 
4,— 

0,15 
2,25 
0,70 
0,95 
0,10 
0,40 
0,15 
0,30 
0,12 
0,25 
0,25 
0,15 
0,15 
0,60 
0,90 
0,20 
0,30 
1,45 
0,95 
0,45 
0,60 
4,75 
0,80 
0,60 

2 4 , -
11,75 
0,75 
0,25 
0,20 
4 , -

Porto 171-184 
185-199 

YOEGO-SLAVIE : 
463-465 Sport 
466-468 Sport 
475-477 Karadzic 
482-484 Jaarbeurs 
485-488 Kosir 
489-491 Partijcongres 

idem 25, 1,20, 1,60 0,80 

ƒ 0,90 
0,75 

0,60 
0,60 
0,65 
0,60 
1,25 
0,95 

495-498 Donau conferentie 1,25 
499-501 T.B.C. R. 1,— 
492-493 Academie 0,75 
VI. 7-16 Landschappen 16,75 
M O N A C O : 
265-273 Sainte-Devote 3,50 
287-292 Weldadigheid 4,— 
301 Dag der postzegel 0,20 
314-318 -, T, ■ 
VI. 2831 ^ ^°^'° ^'~ 
319323 , „ , . , . 
VI. 3235 ^ Olympiade 6,— 
VI. 27 4,25 
VI. 812 Opdrukken 1,— 
VI. 1314 2,50, 
LIBERIA : 
Vi. 3237 10,75 
POLEN : 
509 18481948 0,35 
510512 Marx en Engels 2,— 
504507 Beroepen 1,— 
514 WarschauPraag 0,35 
515517 Ronde van Polen 0,60 
521524 Tentoonstelling 1,75 
548550 Werkcongres 0,50 
1949 5 j . Poolse omroep 1,10 
Bloc 9 Roosevelt 17,50 
SERVIË : 
3942 Krijgsgevangenen 2,— 
6871 Invaliden 2,15 
7276 P.T.T. 2,25 
7987 Bombardementen 2,— 
Porto 18 , 4,— 
TSJECHOSLOWAKIJE : 
471 Opstand 0,10 
472473 Kromeriz 0,25 
474476 100 jaar Herdenk. 0,60 
477 Benesj Rouwzegel 0,45 
478480 Gottwald 0,60 
481 Gottwald 20 Kr. 1,25 
482483 Onafhankelijkheid 0,30 
484486 Kind 0,60 
487 Pact met Rusland 0,20 
488 Gottwald 0,20 
489 Gottwald 10 K. 0,50 
490491 Lenin 0,40 

Yvert 1950 ƒ 12,85 plus ƒ 0,50 porto. 
Speciale catalogus Ned. en O.G. 1950 ƒ 1,50, plus ƒ 0,10 porto. 
Alle zegels, behalve de 3 landencollecties, zijn postfris en genum
merd volgens Yvert 1950 (tenzij Zumstein-nummer vermeld is). 

492-496 Schrijvers ƒ 0,95 
497-499 U.P.U. 1,10 
500-502 Partijcongres 0,60 
503-504 Chopin 0,75 
505-506 Smetana 0,50 
507 Puskin 0,15 
Bloc 9 Partisanen 10,—■ 
Bloc 12 Gottwald 1,90 
ITALIË: 

8891 50 jaar 1,15 
9394 Venetië 1,— 
98100 Rode Kruis 1,35 

110112 Dante 0,30 
113116 Vittorio Veneto 0,45 
121123 Mazzini 0,70 
124127 Propaganda 1,15 
134138 Mars naar Rome 1,20 
140142 Weldadigheid 2,50 
146151 Manzoni 18,50 
152155 Victorie 3,50 
156162 Crociera 4,75 
163168 Anno Santo 1,— 
186191 S. Franciscus 0,70 
192195 Militie I 0,75 
196199 Volta 0,60 
209212 Militie II 0,60 
213222 Emanuel Philbert 2,25 
223 Victor Emanuel 0,20 
224243 1,75 
244249 Monte Cassino 1,20 
251253 Huwelijk 0,50 
258262 Ferrucci 0,85 
254257 Militia 0,70 
263271 ., ,,. .,. 
VI. 2124 f Virgihus 
273 279 St. Antonius 
280282 Zeevaartschool 
283294 , „ ^ Al u • o T c 
■y, ;,/• ^ , , I Dante Alighieri 8,75 
295304 1 „ ., , ,. . TC 
VI 3238 ■■ *^=''''''^^°' 4'25 
305320 . . . _ 
VI. 3940 "■ " "• ^°™<^ '*'— 
321324 Universiteitsspelen 0,50 
325329 . . „ 
VI. 51ab '^ " " ° ^^"'^° ^'^° 
330336 . ^. . . . 
VI. 5663 > P ' "" ' ^ ^'^^ 

VI. 6467 ^ Voetbal 4,10 
337338 Pacinotti 0,40 
344345 Galvani 0,55 

VI. 6977 ^ Medaglie 6,85 
360365 . , . . , . . , .„ 
„ , „ . } Militia 2,40 

3,75 
0,90 
0,40 

364367 Aeronautica ƒ 1,90 
386-395 1 „ , , „ . 
VI. 96-101 ' Vac-colon. 6,80 
396-405 . . . 
Vl.102-106 ^ Augustus 3,85 
406-415 Beroemde mannen 7,— 
416-418 Marconi 0,45 
419-428 -, „ ■ ... 
VI. 107112'' """"^ ' ° 
429431 Spoorwegen 0,40 
432437 As 1,20 
437a437c As 2,25 
438441 Titus Livius 0,40 
443446 Gallilei 0,25 
447450 Rossini 0,25 
481503 Post 3,50 
504511 Republiek 0,65 
512515 St. Catharina 0,60 
516517 Constitutie 0,45 
518529 Onafhankelijkheid 2,75 
530 Bassano 0,20 
531 Donizetti 0,20 
532535 Venetië 1,— 
536 Jaarbeurs 0,25 
537 100 jaar Republ. 1,10 
538 U.P.U. 0,60 
545 Gezondh.raad 20 L 0,20 
546 Palladio 20 L 0,20 
547 Laurent de 

Médicis 20 L 0,20 
548 Bari 20 L 0,20 
1949 CatuUe L. 20 0,18 
1949 Brug St. Trinité 20L 0,18 
1949 Volta 20 en 50 L. 0,60 
VI. 1 0,25 
VI. 2 0,30 
Vi. 311 Victor Emanuel 2,50 
VI. l la17 Pegasso 0,30 
VI. 25 Balbo 34,— 
VI. 41 0,50 
VI. 4247 Zeppelin 5,50 
VI. 4849 Balbo 12,50 
VI. 5255 RomeBuenos

Aires 2,50 
VI. 68 2 Lire 0,05 
VI. 7883 RomeMogadiscio 5,25 
VI. 113121 2,— 
VI. 122 6 Lire 0,08 
VI. 123128 Radio 1,75 
VI. 129130 St. Catherina 3,50 
VI. 131134 1001000 Lire 22,50 
Rep. Soc. 2125 Expr. 34 0,25 

26 24,— 
2740 Expr. 6 0,30 
P. 1426 6,— 

Geallieerde Bez. Sicilië 19 1,50 

VIETNAM (INDOCHINA) 62 w. geheel compleet R.R. 
Yvert 1—58, met alle a nummers ! 

65,

LANDENCOLLECTIES ; 
500 Oostenrijk 

1 500 Nederland ƒ 22,50 
7,— I 500 Griekenland (in boekje) 27,50 

S. RIETVELD 
DEN HAAG LAAN VAN MEERDERVOORT 360 POSTBUS 19 
GIRO 4 9 3 6 0 6 - TELEFOON 394314 - Bankier: Ned. Handel Mij. 
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U.P.U. Wereldpostvereniging 
Ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de „Union Postale 
Universelle" (waarbij alle landen, 
waar postverkeer is, moeten zijn 
aangesloten) geven de meeste lan
den één of meer herdenkingsseries 
uit. Dat niet alle landen zo be
scheiden als Nederland zijn ge
weest (10 en 20 cent !) zult U 
wel uit onderstaande lijst merken ! 
De volgende landen kunnen wij 
U momenteel aanbieden: 
Algiers, 5, 15 en 25 franc ƒ 0,80 
België, 4 franc 0,40 
Denemarken, 40 öre 0,35 
Duitsland, 

West Berlijn 12, 16, 24, 
50, 60, 100, 200 4,75 
Baden, 10 en 20 pf. 0,35 
Würtemberg, 10 en 20 pf. 0,35 
Rheinl.-Pfalz 10 en 20 pf. 0,35 

Engelse Koloniën 66 kol. 
(264 waarden) 105,— 

Fiankrijk, 5, 10 en 25 franc 0,80 
Franse Koloniën 12 kol. 

ieder 1 w. 11,— 
Indonesia 15 en 25 sen 0,55 
Israël (Transjordaanse Bezet.) 

1, 10, 20 en 50 m. 3,— 
Italië, 50 Lire 0,50 
Joego Slavië, 3, 5 en 12 Dinar 2,50 
Libanon, 5, 7J^, 1 2 ^ , 25 

50 piaster 2,70 
Liechtenstein, 40 rappen 0,50 
Luxemburg, 80 c , 2)4, 4 

en 8 franc 1,65 
Marocco, 5, 15 en 25 fr. 0,80 
Noorwegen, 10, 25 en 40 öre 0,65 
Suriname, 7»^ en 27)4 cent 0,90 
Syrië 2 post en 2 Luchtp. 2,75 
Roemenië, 20 en 30 Lei 3,— 
Tiansjord-nië 4, 10, 20 en 

50 mils 2,25 
Triest, 50 Lire 0,50 
Tsjecho-Slowakije 3, 5 en 

13 Kroon 1,10 
Tunis, 5, 15 en 25 franc 0,80 
Turkije, 15, 20, 30 en 

40 kurus 1,90 
U.S.A., 10, 15 en 25 ets 2,50 
Zuid-Afrika, H , IJ^ en 3 p 

(2 talig) 0,80 
Zwitserland, 5, 25 en 40 r. 0,95 
Andorra, Albanië, Brazilië, Cura-
9ao, Duitsland Ost- en Westzone, 
Engeland, Finland, Griekenland, 
Hongarije, India, Japan, Monaco, 
Oostenrijk, Pakistan, Portugal, 
Polen, San Marino, Spanje, Rus
land, IJsland, Vaticaan, Zweden, 
zullen echter ook in de loop van 
Oct. of Nov. de verjaardag vieren. 
Wij hebben reeds maatregelen ge
nt men om ook deze series direct 
na verschijning hier te hebben. 
Mocht U voor bepaalde landen 
interesse hebben, vraag dan ge
heel vrijblijvend even prijsopgave! 
S. RIETVELD — DEN HAAG 
Postb. 19, L. V. Meerdervoort 360 
Giro 493606, Telefoon 394314 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

ALLES POSTFRIS 
Indonesië 
1947 opdc. 3 t/m 80 et f 3.75 
1948 Hartz IJ et. t/m f _i.— , . . f 3.95 

idem opdr. Indonesia . . . f 3.2 f 
i^/j Gld (f 2,50) opdr Indonesia f 4 7 5 

Curasao 
1943 Eiland«n compl f i.io 
1947 Niwin , f I.2J 
Suriname Luchtpost 
1946 Rode Kruis, T.B.C, compl. . f 2.35 
'949 27'/2 et. bruin i - 9i 
Sp*c. cotalogui 1950 Ned. & O.G. f 1.50 
Betaling met bestelling of onder rembours 
Beneden f 10.— porti extra 2 

Postzegelhandel W. F. Heimann 
Parnassusweg 24 hs, - Amsteidam-Z. 

Postgiro 512461 

Te koop gevraagd: VelUnga „De 
Poststempels van Nederland 1676— 
1915". Aanbiedingen met prijs aan 

G. VAN LIJF, 
(168) Oeverenwal 2, Miastricht. 
Te koop of in ruil gevraagd; zeldzaamheden 
foutdrukkeo, misdrukken, abklatsch enz van 
Rutland, Russ. Levanf, Russ. China, 
Ukraine, Azerbaidjon, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek eonnectie met derg speciaal-
verzamelaar. P. HARCK5EN, 
(191) Straatweg 61b, Hiregersberg 

200versct i . f 0,85, 500 versch. 
f2 .30 , 1000 versch f 5 , 8 0 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro 132330. (132) 

D O U B L E T T E N B O E K J E S . 
Onze doublettenboekjes, alom bekend, i6 pag. 
liggend, royale afwerking, grotere Tak jcs f. -. 20 
p. 10 f. ï.jo, p. 100 f. 13.50 franco. 
LUDEKER ■ Box 5103 ■ A'damZ. 
Vraagt rondzending Europa tegen halve prij«. 

Wat is: 

DIQU3IBIBIB 
Verzamelaars van eerste dag couverten etc. 
vraagt inl. aan Box $103, AmsterdamZ. 
Verschenen: 
Beroemde zecvaarderi en Ont
dekkingsreizigers . . op postz pr.fr. 0,86 
De Mens en zijn Wereld „ „ „ , 0.96 
Canada „ , , „ i 72 
Letterkunde en Muziek „ „ „ » 1.7* 
De Dierenwereld . . „ „ « „ Ï52 
Oranje en Nederland „ ^ « « 2.34 
Ter perse: Het Rode Kruis op 
postzegels (verschijnt eind Oct) , „ 1.34 

Levering geschiedt door de schrijfster 
Mevrouw M. J. VAN HEERDTKolff 

Eemnesserweg 91, Baarn 
na ontvangst van postwissel. (171) 

YVERT1050 F 12.05 
Z U M S T B I N 1 9 5 0 F 9 . 2 S 

 j  port. Levering na ontvangst van 
remise op giro 336559 of rembours 

R. Haagsma's Postzegelhandel 
Terweeweg 92  OEGSTGEEST 

Supplementen in aansluiting 
aan deze catalogi f 3.— per 
12 maandelijkse afleveringen 

^ictitisending en 
♦ NEDERLAND EN 0 . 6 . 
♦ EUROPA 
♦ ENGELSE KOLONIËN 
♦ FRANSE KOLONIËN 
♦ ZUID'AHERIKA 
♦ OVERZEE 
De ervaring van 18 jaar 
postzegelhandel en 30 jaar 
serieus verzamelen, weer

spiegelt zich in onze boekjes 

iW~ WAT ANDEREN ER VAN ZEGGEN. 
dhr. M. te H. 25/11/48. Uw zichtzending is de beste die 

ik tot op heden ontving. Keurig verzorgd en ge
makkelijk ingedeeld. Prijzen vind ik billijk. 

dhr. T. te E. 23/5/49. Mijn compliment voor de keurige 
verzorging. Ongeveer 20 jaar ontvang ik zendingen, 
maar nimmer waren deze als de Uwe. 

Jhr. B. te E. 28/5/48. Uw prijzen zijn lager dan ik ervaren 
heb met andere zendingen. 

Mr. M. te B. 28/9/48 dat ik vele zendingen ontvang, 
maar dat de Uwe altijd het beste verzorgd zijn. 

dhr. T. te A. 6/4/49. Uw keurige zending maakt al een 
bijzonder prettige indruk en verder kan nie
mand bezwaar hebben tegen de prijzen. Het doet 
mij genoegen met Uw firma te hebben kennis ge
maakt en zal ik U graag aanbevelen. 

Dr. B. te A. 10/2/48. Ik ben zeer ingenomen met Uw 
zending. De zegels waren prima. Vooral stel ik het 
op prijs dat U ook moeite doet voor de cents
zegels. 

dhr. S. te H. 20/11/48 , vooral het los uitprijzen van 
series vind ik aantrekkelijk. Ik sprak dhr. v. V. 
Hij was verrukt over de prachtige zending Eng. 
Kol. die hij van U ontving. 

dhr. F. te C. 8/5/49. Mijn compliment voor Uw zending. 
Vooral de goede beschrijving der zegels valt op. 

H r VOOR ELCK WAT WILS. 
BENT U AL ZEER VERGEVORDERD ? Dan vipdt U in 

de voor deze categorie bestemde boekjes vast iets naar 
Uw gading. 
Eén zending van Nederland bestaat dan b.v. uit ca. 1500 
ä 2000 zegels. Dit aantal wordt bereikt door het erin 
opnemen van: gebruikt en ongebruikt; type en tan
dingversch.; foutjes; enz. 
Dezelfde graad van compleetheid treft U aan bij de 
O.G. en de meeste Europalanden. Ook de selecties van 
ENGELSE KOL.; FRANSE KOL.; ZUIDAMERIKA en 
OVERZEE, zijn van heel goed gehalte. 

BENT U PASBEGINNEND VERZAMELAAR ? Dan ont
vangt U boekjes waarin minder kostbare zegels voor
komen. Daaruit kunt U de grondslag voor Uw verzame
ling leggen, van welk land dan ook, in prima kwaliteit 
zegels. 

Laat U de zendingen eens voor zichzelf spreken! 
Ook al verzamelt U slechts één enkel land; geeft het ons op 
a.u.b., onder vermelding of U pasbeginnend, gevorderd of 
vergevorderd bent. 

Postzegelhandel V A N D U I J N & V E R H A 6 E 
BERKELSELAAN 92b  ROTTERDAM  TELEF. 48209. 

http://pr.fr
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Prijs dezer «dvertentiet: 
f 3 .— bij Tooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

HOOIT KUNT U 6 CENT beter besteden, 
dan door per briefkaart, toezending van mijn 
GRATIS NIEUWSBULLETIN te verzoeken. 

D . N. SANTIFORT, 
Emmasingel 9 — Groningen. 
Wegens omstandigh. aaageb. 5-delig Excelsior 
Europa album met ca. 4000 zegels, alsmede 
nog niet gesort. Europa en gehele wereld. In 
totaal ca. 12000 zegels, waaronder vele com
plete series en ongebr. exempl. Prijs f 400. — 

C. RECTER. ie Const. Huygensstr. 51II, 
Amsterdam-W. (ï6j) 

Bod gevraagd o p : 
een hoeveelheid Kinderseries 1938, '39, '40 
en '41, alsmede Zomerseries 1939,'40 en'41, 
allen gestemp. frank, bij abonn. (t74) 

W. J. V. NIJENDAAL 
Schipborg B 79, post Annen Dr. 

Te koop, verzameling voor be
ginners, 8000 versch. postz., in 89 
tekencahiers. Heel geschikt voor 
uitbreiding. J. B. TUININGA, 
Oostersingel 154, Dokkum. (167) 

Bod gevraagd complete verzameling 
1850—194J : Duitsland met N. Guinea en 
Toga, Oostenrijk met Lombardije en Fiume, 
Oostenrijkse Levant, idem Bosnië, idem Kreta. 
Hongarije en Slowakije 191I—4J. Alles in 
uitstekende conditie. Brieven onder no. 169 
aai» het Bureau van dit Blad. 

TEÏ KOOP GEVRAAGD: Orig. KaBe 
albumbladen, zwart, met schutblad, 31 X 
271/2. Licht gebruikt geen bezwaar. Elk 
quantum. Aanbiedingen aan: (163) 

W. A. M. MELIS, 
Prinsenweg 105, Wassenaar. 

Tevens gezocht; SIAM nrs. 221, 222, 223. 

Rondzending Nederland en O . G . 
Ook Ie en speciale vluchten 

Posizegelh. H. VAN LIESHOUT 
Hurkscheatraai 26 — HELMOND 

Giro 325951 . 

A L U E S O N G E B R U I K T 
BULGARIJE 400/05 ƒ 0,40, 422/26 get. of enget, ƒ 0,65, 
463/70 ƒ 3,—, 512/14 ƒ 0,35, 515/22 ƒ 2,25, 575/79 ƒ 0,50. 
Vl.post 52 ƒ 0,40. FINLAND 214/17 ƒ 0,75, 234/39 ƒ 1,10, 
261/64 ƒ 0,65, 269/70 ƒ 0,25, 282/86 z.gom ƒ 0,35, 311 
ƒ 0,09, 312/13 ƒ 0,22, 314 ƒ 0,08, 333 ƒ 0,10 Militair 2 en 
3 ƒ 0,12. FRANKRIJK 461 ƒ 1,30, 525 ƒ 0,65, 526/37 
ƒ 1,90, 553/64 ƒ 1,25, 565/66 ƒ 0,25, 568/71 ƒ 0,60, 576/80 
ƒ 3,40. HONGARIJE 592/95 ƒ 0,50, 596 ƒ 0,30. LUXEM
BURG 282/87 ƒ 1,90, 294/99 ƒ 3,50, 356/59 ƒ 0,65. MO
N A C O 215/24 ƒ 3,75, 234/48 ƒ 3,75. NOORWEGEN 195/ 
98 ƒ 0,30, 213/18 ƒ 1,—, 241 ƒ 0,15, 242/43 ƒ 0,15, 244/45 
ƒ 0,25, 254/56 ƒ 0,50. OOSTENRIJK 517/33 f 0,50, 577/99 
ƒ 1,—, 653/62 ƒ 2,15, 712/21 ƒ 1,35. TURKIJE 795/803 frs. 
820 ƒ 2,—, 922/29 frs. 615 ƒ 1,75. 

YVERT GAT. 1950 ƒ 12,85 + 50 c. porto. 
ZUMSTEIN 1950 ƒ 9,25 4- 35 c. porto. 
SPEC. CAT. NED. & O.G. 1950 ƒ 1,50 -f 10 c. porto. 

Levvring aan onbekenden tegen vooruitbef. op giro 198391 . Porti extra. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHÄNDEL 
VOORSTRAAT 110 — UTRECHT 

A A N B I E : D I I V G B L O C S B U R O P A 

ALBANIË 
1937 Nr . 1 
1938 Nr . 2 
1938 Nr . 3 
BELGIË 
1935 Nr . 4 
1938 Nr. 8 
1938 Nr . 9 
BULGARIJE 
1937 Nr . 1 
DANZIG 
1937 Nr . 1 
DUITSLAND 
1930 Nr . 1 
1935 Nr. 3 
1936 Nr. 4 
1936 Nr . 6 
1937 Nr. 7 
ESTLAND 
1938 Nr . 1 
1938 Nr . 2 
1939 Nr. 3 
1939 Nr . 4 
HONGARIJE 
1934 Nr . 1 
1938 Nr . 3 
1938 Nr . 4 
1939 Nr. 5 
1940 Nr . 7 
1940 Nr . 8 
LETLAND 
1938 Nr . 1 
1939 Nr. 2 

gebr. 
gebr. 
gebr. 

en 2 

gebr. 
gebr. 
en 5 

en 6 

gebr. 

LIECHTENSTEIN 
1936 Nr . 2 
1938 Nr. 3 
1941 Nr . 5 
LITAUEN 
1939 Nr . 1 
1939 Nr. 1 
1939 Nr . 2 

gebr. 

getand 
ongetand 
gebr. 

ƒ 2 , -
1,75 
2 -

16,50 
1,50 
1,75 

2 — 

0,90 

3 0 , -
15,— 

1,75 
0,75 
4,50 

5,25 
1,25 
6,50 
1,25 

15,— 
1,30 
2,25 
6,75 
0,40 
0,40 

2,75 
2,75 

1,75 
1,75 

1 2 0 , -

1,25 
5,— 
3 , -

POLEN 
1928 Nr . 1 
1937 Nr . 2/4 
1938 Nr. 7 
1939 Nr . 8 

PORTUGAL 
1940 Nr . 1 

ROEMENIE 
1939 Nr. 3/5 
1940 Nr. 6 
1941 Nr. 8 
1941 Nr. 8 B 
1942 Nr. 9 
1942 Nr . 10 
1944 Nr . 12/13 

RUSLAND 
1937 Nr. 1 
1937 Nr . 2 
1937 Nr. 3 

SAN MARINO 
1937 Nr . 1 
1938 Nr . 2 en 3 
SPANJE 
1937 Nr. 1 
1937 Nr. 2 
1937 Nr . 3 
1938 Nr. 5 
1938 Nr . 6 
1938 Nr. 12 
TURKIJE 
1939 Nr. 1 
TSJECHO-SLOWAKIJE 
1937 Nr. 3 
1937 Nr . 5 
1946 Nr. 10 
1946 Nr. 11 
ZWITSERLAND 
1934 Nr. 1 

37,50 
6 , -
2,25 
4 , -

3 5 , -

1,35 
1 5 , -
2 -
2,— 
1,10 
2 , -
3,50 

1,— 
0,75 
3,75 

2,75 
1,25 

1,75 
1,75 
0,50 
0,90 
3,50 
3 , -

3,75 

0,30 
2,25 
0,55 
0,45 

37,50 

Uw mancolijst naar 

Postzegelhandel »PHILADELPHIA« 
J. M. GOSSE, KRUISWEG 45, HAARLEM. TEL. 15515 
GIRO: 135793. BANK: INCASSOBANK, HAARLEM. 

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 

Kleine verenigingen 
kurinen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Azië Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd. 

G . S T U R M S P O S T Z E G E L H A N D E L 
P O S T B U S T 4 7 - A J V i S T B R D A M CC.) 



2e helft October verschijnt: 

Speciale Catalogus 
Nederland en O.G. 1950 

10 e editie 

Officiële uitgave van de 
NEDERLANDSCHE VEREENIGING 
VAN, POSTZEGELHANDELAREN. 

325 pagina's tekst, geheel herzien, 
met talrijke afbeeldingen. 

Omslag ditmaal in twieekleurendjuk. 

Winkelprijs f 1,50 ,excl. porto. 

Verkrijgbaar bij alle erkende postzegelhandelaren. 

Plaats Uw bestelling tijdig. 

1 " n 
1 Voor onze ■ 

VEILINGEN 
1 zoeken wij steeds RARITEITEN, 1 

GEWONE en SPECIAAL COL
LECTIES, ZEGELS OP BRIEF, 

1 etc. etc. 1 
1 ^ Uitgebreide koopkracJitige clientèle. 1 
1 Hebt U iets te verkopen, stelt U zich omgaand 1 
J met ons in verbinding. 1 

32e VEILING 
1 * eind November, begin December. 1 

Roell 
poekema 

1 Prinsesfraat 5860 1 
1 hoek Juffrouw Idasfraot POSTBUS 45 1 

1 VGRAVENHAGE | 

M E B U S CATALOGUS 
NEDERLAND en O V E R Z . G E W E S T E N 

welke reeds 30 jaar wordt uitgegeven, verschijnt in October. De prijzen berusten op werkelijkheid, 
van z.g.n. fictie prijzen is hier dus geen sprake. Prijs 60 cent. 
Inmiddels iiebben wij bovendien een geheel nieuw en onmisbaar boek in bewerking: 

„Handboek en Catalogus: 
Japanse Bezettmg en Republiek Indonesia" 

Een documentair werk, samengesteld door uiterst competente medewerkers in Indonesië en hier 
te lande. Tegen de uitzonderlijk lage prijs van F 1.50. 
De prijzen in de nieuwe catalogus gepubliceerd, zijn volmaakt reëel, want getoetst aan de werke
lijkheid. Van alle veilingen hier te lande zijn de opbrengsten der diverse zegels, over een tijdvak 
van meer dan een jaar, zorgvuldig genoteerd en uit deze prijren is het gemiddelde berekend. 
Tevens hebben in Indonesië zowel als in Nederland vele handelaren hun medewerking aan de 
samenstelling van deze catalogus verleend en in het bijzonder een der grootste postzegelverenigingen. 
Zeer interessant is de vermelding der vervalsingen, met duidelijke cliché's. Alles is overzichtelijk 
en chronologisch opgezet. Ook de nieuwste vondsten, welke de laatste drie maanden gedaan 
zijn, worden in deze catalogus vermeld! 

J. MEBUS, NES 35, AMSTERDAM 
POSTGIRO 33046 GEVESTIGD 1915 ■ TELEFOON 4834145126 



ALGEHELE UITVERKOOP 
Aanbieding N6derland 

Toorop compl. * ƒ 4,— 
1924 Tentoonstelling 15.— 

• Tentoonstellingsstemp. 17,50 
1926 No. 163-165, ^1, IVi 

en 5 gld 0,75 
1927 203-207 R. Kr. spec, 

stemp. Dierentuin 3,— 
1930 229-231* Rembrandt 2,25 

Idem gestempeld 1,75 
1931 No. 236-237 70 en 

80 ets * 6,50 
Gestempeld 0.40 

1940 No. 332-345* 14 st. 4,25 
Gestempeld 0,40 

„ 346-349 \,2%, 5 
en 10 gld. zeer licht 
gest. Pracht ex. 5,50 
Zeer mooi gest. Pr. ex. 4,75 

„ Zwaar gestemp. ex. 2,50 
347, 2% gld. pr. gest. 1,— 
348 5 gld. Prima gest. 1,25 
349 10 gld. Prima gest. 2,75 

1940 356-371, 2% ct.-l gld. 3,50 
402-403* Legioen 0,90 
Idem 2 blokken* 4,— 

1943 40*-421 gest. Pr.ex. 0,55 
1946 449-453 Nat. hulpz. 0,60 

454-459 Princessen 0,35 
464-468 voor het Kind 0.25 

1947 469-484 5—60 et 0,65 
485-489 Zomerserie 0,25 
490-494 voor het Kind 0,25 

1948 495-498 Zomerserie 0,25 
LUCHTPOST 
1929 6 1 gld. 50 et. 0,75 

7 4 gld. 50 et. 2,75 
8 7 gld. 50 et. 1,— 
9 en 9a 36 et. ieder 0,12 
10 30 et. Postfr. 0.20 
11 -en \2]4 er. Postfr. 0,10 

DIENSTZEGELS 
No. 1* 1 et. Armenwet 0,35 

Xyi et. 0,45 
2 et. 1,50 
3 et. 0,45 
5 et. 2,— 
of ° 10 et. 13,— 

No. 

2° 
3* 
5* 
6* 
7* 

„ 8* of ° IJ^ opdr rood 11,50 
„ 9-15 Cour Perm. epl. 10,— 
„ 15a 30 et. get. 12^ 3,25 
„ 12 Vredeszegel 5,— 
„ 13 ny^ et. 2,— 
„ 16-19 compleet 6,— 
,, 20-24 compleet 0,85 

INTERNERINGSZEGELS 
„ 1 Groen. Postfr. 7,50 
„ 2 Bruin 3,— 

POSTPAKKET VERR.ZEGELS 
„ 1 11 op 22 f̂  et. Pfr- 75,— 
„ 1 A 0,40 
„ 2 A 15 et op 17Ji et. 4,50 
„ 1 B 11 et. op 22K et 0,40 
„ 2 É 15 et. op \7% 9,— 
„ 1 C 11 et. op 22H et. 1,10 
„ 2 C 15 et. op \7% et. 6,— 

NEDERL.-INDIE 
„ 16 lYs gld. Koning 8,50 

16A 2Kgld. get. 14 11,50 

24 12>4 et. Koningin* ƒ 6,— 
37 2 gld. 50 op 2 ^ gld. 4,50 
60 1 gld. lila op blauw 1,40 
61 2 ^ gld. zw.bl. op bl. 10,50 
80 IVs gld. Java 13,— 
97 1 gld. Buiten Bez. 1,15 
98 2J4 gld. Buiten Bez. 20,— 
98* 2% %. Buiten Bez. 24,— 
149*-159* Jaarbeurs 
5andoeng 35,— 
167*-170* Jeugdzorg 3,— 
172*-175* Witte kruis 5,75 

■176*179* Leger des H. 4,— 
182*185* Crisis 4,— 
204* 42 K et. Postfr. 1,— 
206 60 et. blauw" 0,35 
207 80 et. oranjerood 0,25 
1 gld. violet _ 0,25 
1 gld. 75 Hchtgest. 2,50 
1 gld. 75 gewoon gest. 2,— 
209 1 gld. 75 zwaar gest. 1,50 
210 2 H gld. roodviolet 0,45 
211*213* opdr. 2 et. 0,60 

Emma 0,60 
Chr. Mil. 

216* Koa 
217*220* 
Tehuizen 
221*225* 
226*227* 
230*234* 
235*238* 

L. des Heils 
Jamboree 
Asib 
Regeringsjub. 

Idem gestempeld 
239*240* K.N.LLM. • 
241*245*' Centr M. Bur. 2,50 
Idem gestempeld 2,— 
246,247, 249252 
ra/w postfr. 0,55 
254255 15 en 20 et m/w 0,35 

5,— 
3,— 
0,50 
2,50 
1,60 
1,10 
1,50 

30 et. m/w 
35 et. m/w 
40 et. m/w 
50 et. m/w 
60 et. m/w 
80 et. m/w 
1 gld. m/w 
2 gld. 
5 gld. 
271* Sociaal Bur. 

Idem gestempeld 
277* 20 et. 

20 et. gestemp. 
25 et. Postfr. 
35 et. gest. pr. ex. 95,— 
40 et. ^gest. pr.ex. 6,— 
60 et. gest. pr.ex. 0,90 
60 et. postf)^ 3,— 
1 gld. Paars 
10 gld. groen 
25 gld. 

„ 274*288* '10c.l"0 g. 
„ 343 10 gld. Pr. ex. 

*2^gld oranje 
opdruk Indonesia 

Idem gestempeld 
10 gld. Indonesia 
25 gld. Indonesia 
Idem zwaar gestempeld 
Speciaal Catalogus Ned. en Overz. 
Geb. 1950 ƒ 1,50 + porto 10 et. 
Yvert & Tellier 1950 2 Banden 
gehele wereld ƒ 12,85 + 50 c. p. 

257 
258 
259 
260* 
261 • 
262 
263 
264 
265 
266* 

277 
278* 
280 
281 
283 
283* 

'285 
288 
289 

1,25 
0,35 
1,20 

8 5 , -
3,— 
5,25 
3,50 
2,— 
4 , -
2,50 
1,90 

22,50 
3 5 , -
35,— 

0,90 
20,— 
7 5 , -

400,— 
6 , -

6 , -
3,— 
4,50 

15,— 
10,— 

Alle prima exemplaren. Orders boven 10 gld. franco aangetekend. 
HENDRIK VAM DER LOO'S P o s t z e g e l h a n d e l 
Heerengracht 8a, DEN HAAG, Telef. 112944. Giro 24302. 
Voorheen NieuwJtraat 26 en Noord-Blaak 93, Rotterdam. 
Bankrekening R. Mees & Zoonen. Nederl. Handel Mij. Bijk. 
Heerengracht, den Haag: WW 50 jaar postzegelhandel. 

Album Jap. Bezetting en de Republiek Indonesia is verschenen: 
prijs ƒ 10,—; klemband ƒ 12,50 op ivoorcarton ƒ 15,—; in 
klemband ƒ17,50. 

ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN. 
met alle typen en tandingen, kleumuancen, foutdnikken, 
bijna alles wat in de Bondscatalogus staat, geheel ia 
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 kleiAof schroefband „ 50,— 
COMPLEET ALBUM NEDERLAND EN OVERZ. GEWESTEN. 
In dit alfaumr is alles opgenomen, post- en portzegeb, armenwet, 
internering, enz., enz., ongeveer 110 pagina's. 
In schroefband , ƒ 6,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband „ 12,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe klemband „ 15,— 
EUE jaar verschijnt op deze albums een supplement, zoals reeds 
gedurende 30 jaar op de voorgaand« drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 31 x 30 cM. Bevat 
100 bladen met zacht geruit onderdruk. 
Op houtvrij "papier in luie schroefband, schrotven 

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

linnen en zware Engelse veren „ 11,— 
Op ivoor carton, in luxe schroefband „ 15,— 
Op ivoor carton, in luxe klemband „ 18,— 
Pincetten, zwaar vernikkeld „ 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes „ 0,6S 
BENELUX ALBUM. België zonder Congo, Luxembourg, Neder-
'land zonder overzeese gewesten, verschijnt dit jaar. 
Schrijft ons indien U er belangstelling voor heeft. 

Port wordt steeds extra berekend. 

•I. il/iBBUS Postzeéelt iandel 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. — GEVESTIGD 1915 
Tel. 48341 - 45125. Na 6 uur tel. Zandvoort 2837. Postgiro 33045 

E 
POSTIEQEIVEDIIN® 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

oa TEL. 30261 

REGELMATiB 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

Desgewenst verrichten wij gaarne voor-taxaties: 
bij verkoop doop onze bemiddeling binnen 1 jaar 
vindt restitutie van taxatieloön plaats. 

RONDZENDING. Sluit U aan als lid-kopen'en/of 
verkoper bij ons groot opgezet rpndzendbedpüf. 

Al het nnatepiaal van derden te onzen kan--
tope is I jp beupspolis tegen brand en inbpaak 
vepzekepd. VOOP inzendeps in onze veilingen 
ontstaan hiepdoop geen extpa-kosten. 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffman straat 23, Telefoon 28277, Rotterdam. 


