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HOOFDREDACTEUR : 
J. C. NORENBURG, Bergselaan 101a, Rotterdam-N. 

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

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, 's-Gravenhage. 
Luchtpost: 

J. C. E. M. Dellenbag, Staten weg 172c Rotterdam. 
Stempels: 

A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 's-Gravenhage. 
Jeugd: 

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

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

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

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

, ABONNEMENTSPRIJS : 
Gratis voor de aangesloten verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (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 ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN : 
1/1 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) ƒ 3,— per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7^, 

10 en 15'/« reductie, behalve op ,^leine Advertenties". 
De prijs van een advertentie op de voorpagina is 50 •/• 

hoger dan op een an-dere 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 Speciale Aanbieding België 1 
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,. 2 , -
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-, 2 , -
„ 4,— 
„ 3,25 
„ :?,50 
„ 0,60 
„ 2,— 
>, 2 , -
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„ 1,60 
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„ 0,80 
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n 1,40 
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„ 0,75 
„ 0,50 
„ 0,90 
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„ 1,40 
„ 1,20 
„ 1,25 
„ 1,60 
„ 0,75 
„ 3,50 
„ 2,50 
„ 4 , -
„ 10,— 
„ 7,50 

"512 . „ 0,65 
" 5 1 3 - 1 8 „ 7,50 
519—26 „ 4,50 

»538-^46 „ 1,60 
» 5 5 6 - 6 7 „ 3,50 
»573—82 ^ „ 1,20 
*583—92 „ 1,30 
»593-600 „ 0,80 
»593—601 „ 2,— 
H 0 3 - 1 2 „ 1,20 
^615—22 „ 1,20 
»625 -30 „ 2,— 
» 6 5 3 - 6 0 „ 1,60 
"699-700 . „ 0,75 
» 7 0 1 - 0 9 „ 2,— 
»716 -24 „ 1,90 
BLOKKEN 

*2 - „ 7,50 
*7 „ 1,40 
"8 1 — 
*9 „ 1,25 
*10 „ 2,50 
»10a „ 2,50 
»11 1 
*12 „ 1 , -
»13 1 
»14 1 
*15 „ 1,25 
*16 „ 1,25 
»17 1 
*20 „ 3,75 
"21 „ 1,75 
LUCHTPOST 

1—4 - „ 1,4C 
SPOORWEGEN 
» 2 8 - 4 2 „ 0,25 
»170—73 „ 7,50 

175—77 „ 0,40 
201 „ 11,— 

» 2 0 2 - 0 4 „ 2,50 
205—09 „ 7,50 

*210 „ 0,20 
PORTZEGELS 

17—24 „ 0,40 
» betekent ongebruikt 

POSTZEGELHANDEL G.V.1 
1 ROKIN 10 - AMSTERDAM - Telef. 33324 • Giro 2 1 2 7 8 1 

Veil ingen 
Indien U plannen heeft, om Uw verzameling van 
de hand te doen, stelt U zich dan met mij eens 
in verbinding, ik geef U gaarne alle inlichtingen 
en adviezen gratis. 

HENDRIK VAN DER LOO's Postzegeihandel 
Heerengracht 8a, DEN HAAG — Telef. 112944 
(voorheen Nieuwstraat 26 en Noordblaak 93, Rotterdam) 
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\7Alisfl m I^ii)ACÏÏDt 
Heeft U, geachte lezer, enig idee van hetgeen er zo al op 

de tafel van redactie en administratie neerfladdert? Zeker, U 
zult wel een aantal dezer dingen kunnen opnoemen, zoals 
tijdschriften, catalogi, boekwerken, advertentie-aanvragen en 
afrekeningen daarvan, enfin alles wat zo tot de dagelijkse 
post behoort. Maar, geachte lezer, laat ik U maar gerust zeggen, 
dat U geen volledig beeld kunt hebben van wat er verder 
nog op die tafel binnenkomt. 

Soms kijken administrateur en hoofdredacteur zelf nog wel 
eens verwonderd en vragen zij zich af wat voor gedachten 
sommige lezers (of zijn dit geen lezers?) van ons blad hebben. 
Meermalen is hier reeds gezegd dat ons Maandblad een tijd
schrift is „van en voor de lezers", en werd het vanzelfsprekend 
gevonden, dat een ieder zou begrijpen, dat hieraan toch ook 
grenzen zijn. Welnu, geachte lezer, het blijkt, dat dit toch 
tiiet door een ieder wordt begrepen, en zo komt het, dat er 
vaak dingen op de redactie- of administratietafel terecht 
komen, die U heus niet in ons blad zult terugvinden. 

Wil ik U er eens een noemen? Een paar weken geleden 
kwam er bij de administratie een verzoek binnen om een 
advertentie te plaatsen voor een jongeman v.g.h. die een 
meisje zoekt voor correspondentie, hetgeen eventueel tot een 
huwelijk zou kunnen leiden. U weet wel, brieven met foto 
enz. enz. Was hier nu nog de eis (!) bij gesteld dat de 
gegadigde behalve een lief en zacht karakter ook nog een 
postzegelverzameling dient te bezitten of althans philatelis
tisch moest zijn aangelegd, maar neen, deze laatste eis ontbrak 
geheel! Jammer, maar we zullen niet verklappen (want hij is 
philatelist!) wie deze huwelijkscandidaat is. Mocht toch een 
lieve, zachte philateliste willen weten waar haar kansen liggen, 
welnu misschien zou de administratie haar het geheim willen 
verraden, maar. . . . sans rancune! 

En dit is nu maar een enkel voorbeeld van hetgeen onze 
taak eist dat door ons gelezen moet worden. Het aantal 
verzoeken of we maar postzegels willen sturen voor een of 

ander doel, hetzij een persoonlijk of een algemeen, is ook 
zeer groot; ruil-adressen idem, maar U gelooft toch zeker niet, 
dat we gaan concurreren met onze eigen advertentie-rubriek? 
Wij willen het hierbij laten, hoewel er nog heel wat te ver
tellen zou zijn. Misschien een volgend maal, maar geachte lezer, 
mogen we dan ditmaal aan het „van en voor de lezer" voor 
goed toevoegen „maar binnen zekere grenzen!"? 

Nu nog een ander onderwerpje, want die brieven over alles 
en nog wat brengen ook wel goede dingen. Zo werd er al 
van enkele zijden gevraagd of het niet mogelijk zou zijn aan 
het einde van de jaargang een 'n beetje aardig uitziende band 
verkrijgbaar te stellen om het Maandblad daarin te doen 
inbinden tot een smakelijk geheel. En met deze verzoeken 
werd de redactie op een zeer gevoelige plaats getroffen, want, 
eerlijk gezegd, had de hoofdredacteur ook al van zo iets ge
droomd. Maar helaas heeft de hoofdredacteur hierin niet te 
beslissen en, hoewel zulks ook een financiële aangelegenheid 
is, ook niet de administrateur, maar wel de Raad van Beheer 
Hier is dit punt reeds door de Hoofdredacteur ter sprake ge
bracht en in beginsel toestemming verkregen. Maar U begrijpt, 
dat het niet mogelijk is om voor een paar lezers hierop verder 
in te gaan. In principe is dan ook gedacht aan een nette linnen 
band met duidelijke opdruk in de prijs van ongeveer ƒ 1,50. 
Is U hiervan voorstander en is U bereid zich zulk een band 
aan te schaffen, dan wordt U, geachte lezer, verzocht zulks 
aan ondergetekende bekend te maken, of misschien wil de 
secretaris van Uw vereniging (waar U natuurlijk lid van is!) 
een verzamelstaat maken en deze aan ondergetekende toe
zenden. Polst U hem eens! 

En hiermede voor ditmaal genoeg, want de vele kopij 
welke reeds lang ligt te wachten, legt beperking op. 

file:///7Alisfl
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I^Iii)lil^ILAi^i) 
Kinderzegels 1949. , < _ 
De aankondiging en beschrijving van deze zegels vind;ri we 

m D O H 652 van 19 October 1949 en in Persbericht 5663/173 
van 22 October 1949. 

We ontlenen hieraan: 
1. Van 14 November t / m 31 December 1919 vorden wederom 

Kinderzegels verkrijgbaar gesteld waarvan d; nettoopbrengst is 
bestemd voor steun van de arbeid ten bate van het bescherming
en hulpbehoevende kind in het algemeen, mot uitzondering van 
de zuigelingenbescherming. Zij blijven voor de fri.ikering geldig 
t / m 31 December 1950, 

2. De zegels zijn uitgevoerd in plaatdruk, in d.' volgende waar
den en kleuren: 

2 cent. Herfst, goudoruln, verkoopprijs 5 cent, 
5 cent. Zomer, rood, verkoopprijs 8 cent. 
6 cent. Lente, groen, verkoopprijs 10 cent. 

10 cent. Winter, grijs, verkoopprijs 15 cent. 
20 cent. Nieuwjaarszegel, blauw, verkoopprijs 27 cent. 
3. De ontwerpen, opschriften en waardecijfers inbegrepen, zijn 

van de kunstenaar Hub. Levigne te Maastricht, die de ontwerpen 
zelf graveerde. 

Voor 4 der zegels koos hij tot motieven de jaargetijden, die 
figuurlijk met bijbehorende attributen en toepasselijke details zijn 
voorgesteld. 

De gedachte voor de gehele serie is geweest: niet alleen de 
jaargetijden symbolisch weer te geven, doch ook hun wenteling 
om het wisselpunt der jaren. Het vijfde zegel, dat „nieuwjaars
zegel" kan worden genoemd, brengt dit in beeld (de nieuwe kaars 
op het zegel wordt aan de haast uitgebrande in de midwinter 
ontstoken, terwijl een vogel het vervliegen van de tijd aanduidt). 

4. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en Zonen, Gra
fische Inrichting N.V. te Haarlem. 

Het zegelformaat is 25 x 36 mm., de beeldrechthoek ± 21J^ x 
32>2 mm., de tanding 12% x 14. Papier zonder watermerk, gom
ming normaal. Vellen 10 x 10 = 100 zegels. 

Voor afbeelding zie omslag. 

Foutieve roltanding Kind 1931. 
De heer F. H. M. Post te Utrecht zond de hier afgebeelde 

zegels ter inzage. Bij de meest rechtse rij van het vel zijn de 
papierbruggen aan de rechterzijde doorgeperforeerd. Men kan zien 
dat de perforatie rechts buiten de zegels op minder dan een 
zegelbreedte afstand is ingeslagen. Het vel is dus niet de juiste 
afstand opgeschoven voor het maken van deze slag. 

Het eigenaardige van dit geval is, dat het zonder meer niet uit 
te maken is of dit bij de eerste of bij de laatste slag gebeurd is. 
Nemen we aan, dat het bij de laatste slag is, dan is het onbegrij
pelijk, dat de perforatie zich niet voortzet tot de uiterste rechter 
velrand. Er hadden zich nog een of twee gaatjes moeten bevinden 
naast de brugjes die hadden moeten blijven staan bij de volgende 
slag. Nemen we aan, dat het bij de eerste slag is gebeurd, dan 

» • ♦ ♦ » « * * « « 

is het onbegrijpelijk, dat dus de eerste slag fout is geweest en dat 
de volgende slag de juiste plaats ten opzichte van de zegels inneemt. 

Herrijzend Nederland. Dubbeldruk. 
De heer D. Hille Ris Lambers te Bennekom zond ter inzage een 

Herrijzend Nederland zegel met een zeer duidelijke spiegeldruk van 
het bovenste gedeelte van het zegel. 

Herdenkingspostzegels 75jarig bestaan Wereldpostvereniging. 
Op blz. 193 van dit jaar werd het een en ander opgenomen over 

deze zegels. Daarin is ook vermeld, dat de tanding 12 34 : 11K 
is. Aangezien deze mededeling voorkomt in het ons ter beschik
king gestelde persbericht, is deze zo overgenomen. Het blijkt echter, 
dat de tanding als 11>^ : llVt moet aangegeven worden. 

INDONESIË. 
Nieuwe zegels. 
In de loop vin deze maand zijn de volgende waarden in Indo

nesië verschenen: 
20 et. etsing no. 21. 
25 ct. etsing no. 15. 
30 ct. etsing no. 16. 
60 ct. etsing no. 19. 
Deze zegels hebben allen tanding U K  De voordien reeds ver

schenen 15 et. bestaat in twee tandingen n.1. de fijne tanding 12 >̂  
en de tanding 11K zoals ook de bovengenoemde waarden hebben. 

Foutjes in nieuwe cijfertype. 
Bij de 12}^ et. cijfertype komt een foutje voor. De middelste 

cirkel aan de rechterzijde is gebroken en lijkt op een „C" inplaats 
van een „O". 

Ind. opdruk 1947. 
Uit Indonesië wordt de opdruk 45 op 60 et. gemeld met v e r 

t i c a a l watermerk. Zonder opdruk is dit zegel (nog) niet bekend. 
Van de 80 et. met opdruk 1947 werd ons een exemplaar getoond 
welke zonder watermerk lijkt te zijn. Papier van dit zegel is 
dunner en doorschijnender dan dat van de zegels met het gebrui
kelijke zeer duidelijke watermerk. Het zegel is ter controle aan 
de firma Enschede gezonden, welke berichtte, dat men aan de 
hand van een enkele zegel moeilijk tot conclusies kon komen daar 
verder papieronderzoek tot beschadiging van het zegel zou lijden. 
Gaarne zullen wij berichten van onze lezers ontvangen over het 
vinden van dergelijke zegels welke wij hen verzoeken ons ter 
inzage te zenden. Voorkeur verdienen die stukken waarbij nog 
velranden aanwezig zijn, zodat het papieronderzoek op de 
velranden kan geschieden. 

SURINAME. 

De aangekondigde weldadigheidsserie (Juninummer blz. 115) 
blijkt voorlopig nog niet te verschijnen. Alle daarop betrejcking 
hebbende berichten welke wij ontvingen blijken nogal voorbarig 
geweest te zijn. Thans is medegedeeld dat de gouverneur het voor
stel om deze zegels uit te brengen voorlopig heeft afgewezen. Eerst 
als het Radiologisch Instituut een Stichting is geworden zal het 
voorstel opnieuw in beschouwing worden genomen. 

Portzegels tandingvl3>^ : 123^. 
Ter aanvulling van het bericht in het Januarinummer 1949 

bladz. 3 kan thans bericht worden dat ook de portzegels van 30 
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en 50 ct. in Suriname verkrijgbaar zijn in de tanding 13J4 : 12/^. 
De volgende waarden zijn derhalve nog steeds niet in Suriname 

in de nieuwe tanding verkrijgbaar: 
2Yi, 12, 12K en 20. 
Deze waarden kunnen derhalve tot op heden dus practisch niet 

gebruikt voorkomen in deze tanding. 

Nieuwe portzegels. 
Er gaan geruchten dat ook in Suriname een nieuwe serie port

zegels zal verschijnen in blauwe kleur. 

mwm^ mu^wi'm 
EUROPA. 

Albanië. t 
Op 10 October j.l. verschenen 2 zegels ter ere van de Albaans

Russische vriendschap met de afbeelding van een Albanees in natio
naal costuum en de toren van het Kremlin. 

2,50 L bruinrood. 
5 L d.blauw. 

Bulgarije. 
Dit land herdenkt het U.P.U.jubileum met de uitgave van een 

luchtpostzegel voorstellende een wereldbol waarvoor een band 
met het opschrift U P.U. en de jaartallen 1874—1949, terwijl 
boven de aardbol een duif met brief in de bek is afgebeeld. 

50 L. blauwgrijs. 

Denemarken. 

Twee zegels van de nieuwe reeks met 
afbeelding van koning Frederik IX ver
schenen met de bekende opdruk „Post
faerge"; het zijn de zegels: 

30 öre, oranje. 
40 öre, d.blauw. 
Ook verscheen een portzegel: 
40 öre, paars. 
Al deze zegels zijn getand 12%. 

Van het in ons vorige nummer vermelde U.P.U.zegel geven we 
thans hierbij een afbeelding. 

Duitsland. 
EngelsAmerikaanse Zone. 

MPf< 

MÉÉMMÉtÉÉMM 

30 (pf), d.blauw. 

Geldig voor de drie weste
lijke zones verscheen hier ter 
herdenking van het U.P.U.
jubileum een zegel met de 
afbeelding van het hoofd van 
Von Stephan ter linkerzijde 
waarvan een afbeelding van het 
hoofdpostkantoor te Berlijn en 
ter rechterzijde het huis te 
Bern waar de U.P.U. werd ge
boren. 

Baden. 
De herdenking van het U.P.U.jubileum was hier aanleiding tot 

de uitgifte van 2 zegels in gelijke tekening, met de afbeelding van 
een globe, waarvoor een lauwertak en daaronder een posthoorn 
en het Inschrift „75 jähre"; oplage 40.000 stuks van ieder. 

20 (pf) karmijn. 30 (pf) ultramarijn. 

RijnlandPfaltz. 
Hier verschenen ter gelegenheid van het U.P.U.jubileum over 

eenkomstige zegels als in Baden. Oplage 400.000 stuks van ieder. 

Russische Zone. 
Door een zetfout na de correctie is in ons vorige nummer tot 

onze spijt de vermelding van de Leipzigermessezegels enigszins 
onduidelijk geworden. Uit de daarbij opgenomen afbeeldingen 

bleek echter wel, dat hier sprake was van de gebruikelijke zegels 
ter gelegenheid van de Najaarsbeurs te Leipzig. 

Württemberg. 

Van de in ons vorig nummer vermelde post
zegels uitgegeven ter herdenking van de 100
jarige christensocialistische beweging beelden 
wij hierbij thans een der zegels af. 

Ook hier verschenen overeenkomstige zegels als in Baden ter 
gelegenheid van de U.P.U. Oplage 400.000 stuks van ieder. 

Engeland. 
Ook hier zijn inmiddels in de afgelopen maand nl. op 10 Octo

ber de zegels verschenen ter herdenking van de 75jarige U.P.U. 
Het zijn de volgende zegels: 

2K p. ultramarijn, portret van koning George VI geflankeerd 
door de twee delen van de wereldbol. 

3 p. violet, portret van koning George VI en afbeelding van 
het U.P.U. monument te Bern. 

6 p. lilarood, portret van koning George VI en ter linkerzijde 
daarvan een aardbol, waarachter een vrouwenfiguur met een brief 
in iedere hand, en achter deze figuur een windstrekenroos. 

1/  d.bruin, portret van koning George VI en ter linkerzijde 
daarvan een aardbol waar omheen een posthoorn. 

^••AMiMUk 

Finland. 
Ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van de Finse Coöpe

ratieve beweging verscheen op 2 October 1949een door Arne 
Karjalainen getekende postzegel van 15 Mk in een oplage van 1 
millioen exemplaren. 

15 Mk. groengrijs, borstbeeld van Hannes Gebhard. 

Sll#UHNiANiJ 
mmMMm. 

IA»««« ,.■■ « 
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Ook hier was het 75jarig U.P.U. jubileum aanleiding tot de 
uitgifte van een herdenkingspostzegel. Dit zegel werd getekend 
door de artiste Signe HammersténJansson en Vi.rscheen op 8 
October j.1. in een oplage van 1 millioen stuks. 

15 Mk. blauw, gezicht op een Fins merengebied; links boven een 
posthoorn, waaronder vermeld 1874—1949, terwijl bovenaan het 
zegel staat vermeld „Union Postale Universelle". 

Frankrijk. 
Ter gelegenheid van de vergadering gehouden door de voorzit

ters van de kamers van koophandel van de franse unie, verscheen 
hier een postzegel vervaardigd naar een tekening van André Spitz 
en gegraveerd door P. Munier. De afbeelding geeft de god van de 
handel Mercurius staande tussen symbolische vrouwenfiguren. 

15 fr. rood. 
De U.P.U. jubileumzegels ver

schenen op 7 November j.1. en 
vertonen veel overeenkomst met 
het hierboven vermelde zegel uit
gegeven ter gelegenheid van de 
vergadering van de Kamers van 
Koophandel. 2ij zijn dan ook van 
de zelfde tekenaar M. Spitz, maar 
graveur Cottet. 

Alle drie zegels hebben de zelf
de afbeelding van een vrouwenfi
guur in het midden van het zegel, 

omringd door figuren die de verschillende werelddelen symboli
seren. 

5 fr. groen. 
15 fr. rood. 
25 fr. blauw. 
Op 14 November zou wederom een serie postzegels verschijnen 

met afbeeldingen van beroemde mannen. In ons volgend nummer 
komen we hierop terug. De zegels zijn: 

5 fr. + 1 fr. groen, Montesquieu. 
8 fr. 4 2 fr. l.blauw, Voltaire. 

10 fr. + 3 fr. l.bruin, Watteau. 
12 fr. 4 4 fr. violet, Buff on. 
15 fr. f 5 fr. rood, Dupleix. 
25 fr. + 10 fr. zwartblauw, Turgot. 

Hongarije. 
De uitgave ter herdenking van de wettelijke inwerking treding 

van de Hongaarse Volksrepubliek, waarvan wij in ons September
nummer melding maakten, werd nog 
aangevuld met een tweetal zegels in 
de zelfde tekening (het nieuwe wapen 
van dit land), n.1.: 

20 fil. groen met rood en geel en 
blauw. 

1 ft. blauw met rood, groen en 
geel. 

Op 1 November j.1. verschenen de 
U.P.U. herdenkingszegels voor dit 
land. Het zijn 2 zegels voor de ge

wone en 1 zegel voor de luchtpost. 
Het opschrift luidt: „Egyetemes Pos

taegyesulet 1874—1949". De afbeel

ding der zegels vertoont de twee 
helften van de wereldbol naast el

kaar, verbonden door letters U.P.U. Hieronder voor de gewone 
post een posthoorn en voor de luchtpost een vliegtuig. 

60 fil, rood. 
1 Ft. blauw voor de gewone post en voor de luchtpost: 
2 Ft. roodbruin. 

Luxemburg. 
Op 5 December a.s. zullen hier de jaarlijkse weldadigheidszegels 

verschijnen. Dit jaar geven deze zegels een afbeelding van de 
Luxemburgse volksdichter Michel Rodange, geboren 311827 te 
Waldbillig en overleden 2781876 te LuxemburgClausen. Vooral 
bekend is zijn satirische epos „Rénert", welke hij in 1872 publi
ceerde. 

60 c. + 40 c. olijfgroen op grijs. 
2 fr. | 1 fr. violet op violetachtig chamois. 
4 fr. + 2 fr. violetachtig grijs op grijs. 

10 fr. ) 5 fr. bruin op geelachtig bruin. 

Liechtenstein. 
De in ons Septembernummer 

vermelde postzegels uitgegeven ter 
herdenking van het feit dat 250 
jaar geleden vorst Johann Andreas 
Adam van Liechtenstein het graaf 
■ichap Schellenberg kocht, zijn op 
15 November 1949 uitgegeven. 

20 rp. violet, Rossauer slot. 
Schilderijengalerij te Wenen. 

40 rp. blauw, Kerk te Bendern. 
1,50 Fr. roodbruin. Portret van 

Vorst Johann Adam Andreas. 

Portugal. 
In het bekende scheepstype van 1943 zijn hier enige aanvullings

waarden verschenen n.1.: 
80 c. groen. 

1 E 20 c. karmijnrood. 
2 E. blauw. 
2 E. 50 c. goengrijs. 

Spanje. 

«AMUUUMMÉMMMMMflMMI 

Dit land herdacht het 75jarig 
bestaan van de U.P.U. met de 
uitgifte van 3 zegels en wel 2 voor 
gewone en 1 voor de luchtpost. 

Het zijn voor de gewone post: 
50 c. roodbruin. 
75 c. blauw. 
En voor de luchtpost: 
4 pes. olijfgroen. 
Deze zegels zijn allen in de zelf

de tekening, voorstellende een 
aardbol waaromheen een lint slingert vermeldende „75 aniversario 
de la U.P.U. 9101949" links daarvan het Zwitserse gebouw waar 
de U.P.U. het levenslicht zag en recht het Postministerie te Madrid. 

Triest (Yougo Slavisch). 
Ter aanvulling van de STT VUJA opdrukken op postzegels van 

Yougo Slavië verschenen nog met die zelfde opdruk: 
4 D. blauw (Yv. 427) opdruk rood. 
9 D. lila (Yv. 430) opdruk blauw. 

16 D. l.blauw (Yv. 432) opdruk rood. 
Twee van de U.P.U. herdenkingszegels van Yougo Slavië, dooi 

ons in ons vorige nummer vermeld, zullen voor dit gebied ver
schijnen met de bekende opdruk STT VUJA en zijn de zegels: 

5 d. blauw. 
12 d. violet. 

Zweden. 

UNION ROST. UN 1\{ 
'1874 19+9 

SVERIGE 
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Van de in ons vorige nummer vermelde postzegel uitgegeven ter 
gelegenheid van het U.P.U. jubileum geven we hierbij de afbeel
dingen. Vermeld kan nog worden, dat de twee lage waarden ook 
in driezijdige tanding bestaan. 
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Zwitserland. 
Dit jaar zullen de Pro Juvcntute zegels, welke op 1 December 

a.s. verschijnen, voor de laatste maal afbeeldingen vertonen van 
alpenbloemen. Dit zal zeker vele verzamelaars spijten, want deze 
zegels zijn steeds een lust voor de ogen. Ditmaal vertoont de lage 
waarde, de 5 c. een mooi gegraveerd portret van de in 1549 over
leden schout uit Solothurn Niklaus Wengi. Dit zegel werd ont
worpen en gegraveerd door Karl Bickel. De bloemen zegels werden 
ontworpen door Hans Fischer. 

De zegels zullen tot 31 December a.s. worden verkocht en voor 
frankering geldig blijven tot 15 Januari 1950. Zij zijn: 

5 f 5 c. bruinkarmijn, Niklaus Wengi. 
10 | 10 c. groen, grijs en geel, zwavelanemoon. 
20 + 10 c. bruin, blauw en geel, alpen clematis. 
40 | 10 c. blauw, violet en geel, pracht anjer. 

BUITEN EUROPA. 
Brazilië. 

i * 
j .&.»;** i ■1« 

i*iC,s3.iD:'flil 

Van het in ons vorige nummer ver
melde zegel uitgegeven ter herdenking 
van Joaquim Nabuco, geven we thans 
een afbeelding. 

Canada. 
In ons Juninummer op blz. 118 gaven wij een afbeelding van 

de zegels in lage waarden met portret van George VI welke op 
het punt stonden te worden uitgegeven. Op het laatste ogenblik 
werd deze uitgave echter ingehouden, omdat bleek dat vergeten 
was op de zegels de woorden PostesPostage te vermelden. Thans 
is zulks geschied en komen deze woorden op de zegels, welke 
vrijwel geheel overeenkomstig de door ons toen afgebeelde zegels 
zijn, voor, direct links en rechts onder het opschrift Canada. Nu 
zullen de zegels op 15 November worden uitgegeven. 

De dienstzegels van dit land zullen voortaan niet meer geper
foreerd worden met de letters „O.H.M.S." maar zullen met deze 
letters als opdruk worden voorzien. De volgende zegels zijn 
als zodanig verkrijgbaar geseld: 

Type koning George VI: 
1942: 1 en 2 c. 

1943: 3 en 4 c. 
1949: 5 c. 
Landschappen e.d.: 
1946: 7 c. 
Luchtpost: 
1946: 10 c , 14 c , 20 c , 50 c. en $ 1. 
Merkwaardig is de bepaling dat men deze zegels alleen kan 

verkrijgen indien men te voren schriftelijk bevestigt, dat zij niet 
voor postale doeleinden zullen worden gebruikt. 

Ceylon. 
Dit land deed niet mede aan de algemene U.P.U. uitgiften van 

de Engelse koloniën en gaf zelfstandig een drietal zegels uit met 
andere afbeelding, n.l. die van een wereldbol. De zegels zijn: 

5 c. bruin en groen. 
15 c. grijs en rood. 
25 c. grijs en blauw. 

Cuba. 
Hier worden een drietal zegels gemeld uitgegeven ten bate van 

de herstelfondsen voor het P.T.T. personeel. De zegels vertonen 
een afbeelding van Ismaël Cespedes. 

1 c. geelgroen. 
2 c. karmijnrood. 
5 c. blauw. 

Egypte. 
Op 9 October j.l. verschenen 3 zegels ter gelegenheid van het 

U.P.U. jubileum. Alle zegels geven een afbeelding van de globe 
tegen de achtergrond van een postzegel, althans een in die vorm 
getand papier waarop een aantal malen de letters U.P.U. rond 
de bol voorkomen. 

10 m. d.rood. 
22 m. paars. 
30 m. d.blauw. 
Voorts verschen hier een poszegel ter herdenking van de ophef

fing van het gemengde justitiesysteem. Het zegel vertoont een 
aan een zijkant omgeslagen stuk papier, waarop de Egyptische 
tekst ook in het frans staat vermeld. Deze luidt Fin du Systeme 
judiciaire mixte 14 Octobre 1949. Achter het weggeslagen stuk 
papier komt een weegschaal te voorschijn alsmede de waardeaan
duiding. 

10 milis, 1. en d.groen. 

Engelse Koloniën en gemenebest. 
Voor deze gebieden verschenen evenals elders U.P.U. jubileum

herdenkingszegels, die voor al deze gebieden de zelfde tekeningen 
hebben en waarvan wij die van Malta afbeelden. Uitzondering 
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hierop maken echter de herdenkingszegels van Ceylon, Zuid-
Afrika, Transjordanië en Nieuwe Hebriden, die andere tekeningen 
vertonen en daarom elders onder de landsnaam zijn of worden 
vermeld. De zegels zouden allen op 10 October worden uitgegeven 
en gedurende 3 maanden verkrijgbaar blijven, uitgezonderd in Ascen
sion en St. Helena, waar zulks gedurende 6 maanden het geval zal 
zijn. De Nieuwe Hebriden zullen twee afzonderlijke series uitgeven, 
n.1. een in de Engelse en een in de Franse taal, maar in de zelfde 
waarden. De lijst is als volgt: 

Aden: 2% a op 20 c blauw; 3 a op 30 c rood; 8 a op 50 c 
oranje; 1 r op 1 / - blauw. 

Aden: Kathiri: idem. 
Aden: Qu'aiti: idem. 
Antigua: 2% d. blauw; 3 d. oranje; 6 d. violet en 1 / - bruin. 
Ascension: 3 d. rood; 4 d. blauw; 6 d. olijf en 1 / - grijs. 
Bahamas: 2% d.violet; 3 .blauw; 6 d.h.blauw en 1 / - rood. 
Barbados: 1% d.oranje; 3 d. blauw; 4 d.grijs; 1 / - olijf. 
Basutoland: I K d. h.blauw; 3 d.blauw; 6 d.geel en 1 / - bruin. 
Bechuanaland: 1}^ d. h. blauw; 3 d. blauw; 6 d. roodpaars en 

II- olijf. 
:. Bermuda: 2)4 A. grijs; 3 d. blauw; 6 d. violet en 1 / - groen. 

Brits Guyana: 4 c. rood; 6 c. blauw; 12 c. oranje en 24 c. groen. 
Brits Honduras: 4 c. groen; 5 c. blauw; 10 c. bruin en 25 c. 

h. blauw. 
Brits Salomons: 2 d. bruin; 3 d. blauw; 5 d. groen en 1 / - grijs. 
Brunei: 8 c. rood; 15 c. blauw; 25 c. roodpaars en 50 c. grijs. 
Cayman eil.: 2% d. geel; 3 d. blauw; 6 d. olijf en 1 / - bruin. 
Cyprus: \% pi. violet; 2 pi. rood; 3 pi. blauw en 9 pi. paars-

rood. 
Dominica: 5 c. h. blauw; 6 c. bruin; 12 c. violet en 24 c. olijf. 
Falkland eil. 1 d. violet; 3 d. blauw; 1/3 groen en 2 / - h. blauw. 
Falkland Dep.: 1 d. violet; 2 d. rood; 3 d. blauw en 6 d. oranje. 
Fiji: 2 . paarsrood; 3 d. blauw; 8 d. rood en 1/6 h. blauw. 
Gambia: I K d. grijs; 3 d. blauw; 6 d. roodpaars en 1 / - violet. 
Gibraltar: 2 d. rood; 3 d. blauw; 6 d. violet en 1 / - groen. 
Gilbert en Ellis eil.: 1 d. roodpaars; 2 d. grijs; 3 d. blauw en 

1 / - h-blauw. 
Goudkust: 2 d. bruin; 2K d. geel; 3 d. blauw en II- groen. 
Grenada: 5 c. blauw; 6 c. olijf; 12 c. roodpaars en 24 c. bruin. 
Hongkong: 10 c. violet; 20 c. rood; 30 c. blauw en 80 c. paars

rood. 
Jamaica: \% A. bruin; 2 d. groen; 3 d. blauw en 6 d. roodpaars. 
Johore: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje en 50 c. 

grijs. 
Kedah: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje en 50 c. grijs. 
Kelantan: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje en 50 c. 

grijs. 
Kenya: 20 c. oranje; 30 c. blauw; 50 c. grijs en 1 / - bruin. 
Leeward eil.: 2K d. grijs; 3 d. blauw; 6 d. roodpaars en 1 / -

groen. 
Malacca: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje en 50 c. 

grijs. 
Malta: 2K d. violet; 3 d. blauw; 6 d. rood en 1 / - grijs. 
Mauritius: 12 c. rood; 20 c. blauw; 35 c. violet en 1 r. sepia. 
Montserrat: 2% d. blauw; 3 d. bruin; 6 d. violet en 1 / - rood

paars. 
Negri-Sembilan: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje en 

50 c. grijs. 
Nieuwe Hebriden: 10 c. oranje; 15 c. violet; 30 c. blauw en 

50 c. roodpaars. 
Nigeria: 1 d. paarsrood; 3 d. blauw; 6 A. violet en 1 / - olijf. 
Noord Borneo: 8 c. rood; 10 c. bruin; 20 c. geelbruin en 55 c. 

h. blauw. 
Noord Rhodesia: 2 d. rood; 3 d. blauw; 6 d. grijs en 1 / - oranje. 
Nyassaland: 1 d. groen; 3 d. h. blauw; 6 d. violet en 1 / - blauw. 
Pahang: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje en 50 c. grijs. 
Penang: 10 c. roodpaars; 5 c. blauw; 25 c. oranje en 50 c. grijs. 
Perak: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje en 50 c. grijs. 
Perlis: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje en 50 c. grijs. 
Pitcairn eil.: 2% A. bruin; 3 d. blauw; 6 d. groen en 1 / - paars

rood. 
St. Helena: 3 d. rood; 4 d. blauw; 6 d. olijf en 1 / - grijs. 
St. Kitts: 2K d. blauw; 3 d. rood; 6 d. roodpaars en 1 / - groen. 
St. Lucia: 5 c. violet; 6 c. oranje; 12 c. roodpaars en 25 c. groen. 
St. Vincent: 5 c. blauw; 6 c. violet; 12 c. paarsrood; 24 c. groen. 

Sarawak: 8 c. rood; 5 c. blauw; 25 c. oranje; 50 c. violet. 
Selangor: 10 c. purper; 15 c. blauw; 25 c. oranje 50 c. grijs. 
Seychellen: 18 c. roodviolet; 50 c. violet; 1 r. grijs; 2 r. 25 c , 

olijf. 
Sierra Leone: 1/4 A. roodpaars; 3 d. blauw; 6 d. grijs; 11- olijf. 
Singapore: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje; 50 c. grijs. 
Somaliland: 10 c. rood; 30 c. blauw; 50 c. violet; 11- oranje. 
Swaziland: 1% A. l.blauw; 3 d. blauw; 6 d. roodpaars; 11- olijf. 
Tonga: 2K d. blauw; 3 d. olijf; 6 d. rood; 11- bruin. 
Trengganu: 10 c. roodpaars; 15 c. blauw; 25 c. oranje; 50 c. 

grijs-_ 
Trinidad: 5 c. roodviolet; 6 c. blauw; 12 c. violet; 24 c. olijf. 
Turks en caico eil.: 2% A. blauw; 3 d. geel; 6 d. roodpaars; II-

olijf. 
Virgin eil.: 2% A. blauw; 3 d. geel; 6 d. roodpaars; 11- olijf. 
Zanzibar: 20 c. oranje; 30 c. blauw; 50 c. roodpaars; 11- groen. 

Haiti. 
In Augustus j.1. verscheen hier een serie weldadigheidszegels met 

een toeslag ten bate van de bestrijding der t.b.c. en de malaria. 
De zegels geven een afbeelding van het nationaal sanatorium, een 
muskiet in de linker bovenhoek en het t.b.c. kruis in de rechter 
benedenhoek. De zegels zijn gedrukt bij de American Bank Note 
Co te New York en zijn geperforeerd 12. 

20 c. + 20 c. sepia en rood. 
30 c. + 30 c. blauwgroen en rood. 
45 c. + 45 c. roodbruin en rood. 
80 c. + 80 c. violet en rood. 
G. 1,25 + G. 1,25 blauw en rood. 
G. 1,75 -|- G. 1,75 karmijn en rood. 
Van deze zegels verscheen er een tweetal ieder in een afzonder

lijk miniatuur-velletje voorzien van het wapen van Haiti boven 
aan het velletje en in een oplage van 8000 series. Het zijn de zegeL 
in de twee hoge waarden die als zodanig in velletje vrschenen. 

Ifni. 
Ook hier postzegels ter herdenking van het U.P.U. jubileum en 

wel door overdruk van de landsnaam op de U.P.U. zegels van 
Spanje, hier voren vermeld. 

India. 
Op 10 October j.1. verschenen ook hier U.P.U. jubileumzegels 

alle met dezelfde afbeelding van een wereldbol, Asoka pilaar en 
briefcouvert. De opschriften zijn in de Engelse taal. 

3 p. d. groen. 3K a. ultramarijn. 
2 a. d.karmijn. 12 a. d.paars. 

Volgens mededeling van Whitfield King en Co. is in een der 
zegels van de z.g. archaeologische serie, vermeld in ons nummer 
van Mei j.1. een fout geslopen en zal dit zegel weldra worden 
vervangen. Het betreft het zegel van V anna met afbeelding van 
Bodhisattva, die thans op het zegel als het ware in spiegelbeeld 
is weergegeven, de soort rozenkrans in de linkerhand hoort in de 
rechterhand thuis en inplaats van de linker knie behoort de rechter 
knie te zijn opgetrokken. 

Japan. 
Ook dit land blijft zeer vruchtbaar wat het uitgeven van nieuwe 

postzegels betreft. De firma Whitfield King en Co., deelt ons dien
aangaande mede, dat hier de volgende zegels zijn verschenen of 
dit alsnog zullen doen. 

Op 30 October j.1. verscheen ter herdenking van de 50ste ver
jaardag van het observatorium te Mizuasawa een zegel van 8 yen. 

Op 31 October j.1. verschenen 4 postzegels van 8 yen ter gele
genheid van de 4e nationale athletiekwedsrijden. 

De in ons October-nummer vermelde zegels voor gewoon ge
bruik schijnen ook nog te zijn aangevuld me een zegel van 6 yen, 
terwijl binnenkort een serie van 5 luchtpostzegels is te ver
wachten. 

Een viertal zegels is ook hier verschenen ter herdenking van de 
75-jarige U.P.U., het zijn de zegels: 

2 yen, d.groen, kaart van Japan. 
8 yen, d.rood, wereldbol, vliegtuig, schip en trein. 

14 yen, karmijn, als 2 yen. 
24 yen, blauw, als 8 yen. 
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Salvador. i , ' r > , >1T1'!| 
Het 10 cent zegel luchtpost 1946 (Yv. Luchtp. 84) werd in 

Augustus j.l. voorzien van de opdruk van een nieuwe waarde: 
10 c. op 30 c. rood, hut. 

Saudi Arabia. 
Hier verscheen een nieuwe serie luchtpostzegels, alle zegels in 

de zelfde tekening van een tweemotorig vliegtuig. Het opschrift 
der zegels luidt: „Par avion — Royaume de l'Arabie Soudite". 

1 g. groen. 10 g. violet. 
3 g. blauw. 20 g. bruin. 
4 g. oranje. 

St. Lucia. 
De in ons Mei-nummer vermelde serie zegels in de nieuwe waar

den werd aldaar op 1 October j.l. verkrijgbaar, terwijl zij in Londen 
eerst op 14 October j . l . verkrijgbaar werden gesteld. 

Syrië. 
Hier verschenen enkele zegels voor de gewone post, welke 

zegels landschap afbeeldingen vertonen. Het zijn: 
5 pi. d.grijsgroen, waterval en vee, Tel-Chehab. 
7 pi. 50 c. d. bruin, idem. 

12 pi. 50 c. chocoladebruin, gezicht op Damascus. 
25 pi. d.blauw. 

Uruguay. 
Op 17 Augustus j.l. werd een als zodanig niet uitgegeven dienst-

zegel (official stamp) voorzien van een opdruk in zwart van het 
woord „Correos" alsmede van het teken voor de handel „mer-
curiusstaf en hoed" zulks in een oplage van 500.000 stuks. 

5 mil. oranje. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Het eerste U.P.U.-zegel vermeld in ons vorige nummer is ver

schenen en wordt afgebeeld onder Luchtpost. Zoals gemeld zijn de 
3 U.P.U. zegels welke hier worden uitgegeven ditmaal „luchtpost
zegels". Het op 18 November a.s. verschijnende 10 c. zegel geeft 
een afbeelding van departementsgebouw der posterijen, en in de 
lucht een silhouet van het U.P.U.-monument te Bern, waarvoor 
een vliegtuig. Het op 30 November d.a.v. verschijnende 25 c. zegel 
zal een afbeelding geven van een globe waarvoor een vliegtuig. 

Zuid Afrika (Unie van) 
Ter gelegenheid van de inwijding van het Voortrekkers-monu

ment te Pretoria zullen op 1 December a.s. 3 postzegels worden 
uitgegeven, welke zijn vervaardigd naar de ontwerpen van de Zuid-
Afnkaanse kunstenaar W. H. Coetzer. De zegels zullen gedurende 2 
maanden aan alle postkantoren in dit land verkrijgbaar zijn. D J 
landsnaam op al deze zegels is tweetalig (dus niet als bij de U.P.U. 
en andere zegels twee zegels naast elkaar elk in een der landstalen) 

1 p. rood, de voortrekkers op weg naar Natal in de omgeving 
van Kerkenberg (nu Binghamsberg) nabij Harrismith in Oranje 
Vrij Staat op de grens van Natal, waar ook de uit de geschiedenis 
bekende Retiefklip is. 

Het departement der posterijen geeft als toelichting het volgen
de: Op de voorgrond een voortrekkersmeisje dat een lammetje 
opneemt dat te zwak is om te lopen. De storm en bliksemstraal 
op de achtergrond symboliseren de moeilijkheden waarmede de 
Voortrekkers te kampen hebben gehad, zoals de ramp van Piet 
Retief en zijn manschappen die op 6 Februari 1838 bij Umgun-
gundhlovu, de stad van Dingaan het Zoeloe-opperhoofd, werden 
overvallen, alsmede de moord op de trekkers door de Zoeloes te 
Bloukrans op 12 Februari in het zelfde jaar. 

mm rmmmmm 

MM i i ü i É HÜÜÉÉMM 

Dit 1 penny zegel is tevens fiskaal zegel en vermeldt daarom 
behalve het woord Postseel Postage het woord Inkomste Revenue. 

1 /^ P- groen en goud. Dit zegel geeft een afbeelding van het 
Voortrekkersmonument oraraamd door de gevel van de Gelofte-
kerk, welke door de voortrekkers te Pieter Maritzburg werd opge
richt ter vervulling van de gelofte door Sarei Cilliers bij Dans-
kraal gedaan. Ter weerszijde van deze gevelomtrek de schilden 
zoals door de Zoeloes gebruikt werden en in de hoeken de kruit-
hoorns van de-voortrekkers. De afbeelding onder aan het zegel 
stelt een juk voor als symbool van de diensten door de voortrek
kers aan Zuid Afrika bewezen. 

3 p. blauw. Dit in trlp-
tiekvorm getekende zegel 
geeft in het linker paneel 
een afbeelding van een 
voortrekkersvrouw met 
kind in de armen en een 
schaap met lammetje. Op 
de achtergrond is de Dra-
kensberg (Cathkinpiek) 
afgebeeld, welke door de 

voortrekkers vanuit Blijvooruitzicht nabij Oliviershoekpas werd 
gezien. In het rechter paneel is een voortrekker te paard afgebeeld 
met zijn hond. Ook deze man kijkt evenals eerstbedoelde vrouw 
in de richting van Natal. 

Het middelpaneel geeft de afbeelding van een opengeslagen bijbel 
waarachter een kandelaar zoals deze door de voortrekkers werd 
gebruikt. Het licht dezer kaars syboliseert het licht, dat de voor
trekkers door hun trek in dit onbeschaafde deel der wereld heb
ben gebracht. Het is omringd door de dreigende schilden en asse-
gaaien der Zoeloes die daaromheen zijn gegroepeerd in de vorm 
van twee hoorns zijnde de knijptangbeweging van de aanvalsvorm 
der Zoeloes. 

De gegolfde lijnen langs de beide opstaande randen symboliseren 
het diepe spoor dat voortrekkers in de Zuid-Afrikaanse geschie
denis hebben nagelaten. 

Zuid West Afrika. 
De hierboven onder de Unie van Zuid-Afrika vermelde postzegels 

zullen voor dit gebied verschijnen met de hier bekend opdruk 
S.W.A. 

[p>©sïïsïï(y)i!^ii^iii»i 
Cuba. 

BUITENLAND. 

Cuba gaf een drietal enveloppen uit, twee voor drukwerken met 
een zegelindruk van 2 c. rood op wit papier, één voor binnenlandse 
brieven van 10 c. groen, eveneens op wit papier. De zegelbeelden 
vertonen respectievelijk M. Corona, J. C. Gomez en J. Miro. Het 
formaat is gewoonlijk 164 bij 92 mm., maar de envelop met 
Corona bestaat ook in 240 bij 105 mm. De envelop met het beeld 
Gomez is een vensterenvelop. 

De binnenzijde der enveloppen is met wapen, landsnaam enz. 
bedrukt. 

Dominica. 
Voor het binnenland gaf Dominica briefkaarten uit van 2 c. 

met blauwe zegelindruk en voor het buitenlands gebruik van 4 c. 
karmijn, het karton is wit en de Inschriften zijn blauw. Het zegel
beeld vertoont in beide gevallen het Hotel Jaragun in de hoofd
stad Trujillo. Aan de achterzijde komen bij beide kaarten dezelf
de 15 verschillende stadsgezichten van de hoofdstad voor. 

Duitsland. 
De Westzone gaf 2 kaarten uit ter herinnering aan de 1ste 

zitting van de z.g. Bondsdag te Bonn. Voor de omschrijving van 
de zegelbeelden kan ik verwijzen naar de nieuwe uitgiften-rubriek 

Bezoekt het Nederlandse Postmuseum 
te 's-Gravenhage - Zeestraat 82. 
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op bladzijde 216 van deze jaargang. De waarden zijn, evenals bij 
de zegels, 10 pfennig groen en 20 pfennig rood. 

f 

Mexico. 
Hier verscheen een postblad van 15 c. lichtblauw op gekleurd 

kürton met zegelbeeld een postbode. 

SïïiG^IP>iD.S 
NEDERLAND. 

Machinestempels. 
Wij zagen een aardige combinatie op een circulaire, gedrukt in 

blauwe inkt, geadresseerd met een schrijfmachine met blauw lint, 
gefrankeerd met een blauwe 2 ets. postzegel en deze laatste gestem
peld met een blauwe afdruk van het machinestempel Leeuwarden-
Station (vlag: Nederland werkt) dd. 27 October 1948. 

Van 11 October 1949 af werd in één der stempelmachines te 
Amsterdam C S . een vlag gebruikt met tekst: Schatkamers der 
Middeleeuwen Rijksmuseum t / m 30 October 1949. 

Met ingang van 1 November j.1. is in de stempelmachine van 
enkele grote steden wederom een vlag, bestaande uit 4 dunne golf-
lijnen (zoals deze tot voor circa 15 jaar veel gebruikt werd) opge
nomen. Deze vlag staat weer als vanouds rechts van het datum
stempel. De Persdienst der P.T.T. bevestigde ons desgevraagd, 
dat het hier een proefneming betreft, teneinde ten gerieve van 
verzamelaars tot een lichtere afstempeling der postzegels te komen. 
Daarnaast is deze indeling ook van belang voor P.T.T., omdat 
de datering der stempels op de veelal donker gekleurde zegels 
van de laatste tijd moeilijk leesbaar was en dit bij een links ge
plaatste datumstempel vanzelfsprekend generlei moeilijkheid op
levert. 

Voor zegelverzamelaars kan deze nieuwe wijze van stempeling 
inderdaad veelbelovend zijn, want, met alle waardering voor de 
medewerking van P.T.T. om gedurende de laatste jaren niet de 
vlag, doch het datumstempel op de zegels te laten afdrukken bij 
machinale stempeling, bij langduriger gebruik vloeiden ook de 
randen der cirkelvormige of vierkante datumstempels meermalen 
tot zwarte vlekken uit ! 

Voor stempelverzamelaars betekent het echter een terugkeer tot 
de vroegere eentonigheid, tenzij men af en toe toch teksten op 
zou nemen, eventueel als derde onderdeel van de afdrukken. Men 
zou dan de volgorde tekst-datumstempel-golflijnen naast elkaar 
krijgen, zoals in vroeger jaren in Duitsland wel voorkwam en hier 
te lande een enkele maal bij de z.g. baarfrankering te Amsterdam 

C S . gebruikt is. Daarbij stonden dan 2 verschillende waardestempels 
ter weerszijden van het datumstempel. 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
De heren Dunnebier en Relyveld meldden mij het gebruik van 

een nieuw stempel Curafao vliegveld Hato 1, sedert April 1949 
in metalen uitvoering en zwart afgedrukt. In October 1948 werd 
een rubber stempel in paarse inkt met hetzelfde Inschrift aldaar 
gebruikt. 

o.yciH]ïï[p©sir 
NEDERLAND. 

Drie jaar K.L.M. Zuid-Amerikadienst. 
Op 18 October jl. bestond de Zuid-Atlantische dienst van de 

K.L.M, drie jaren. In deze korte tijd heeft de K.L.M, twee gro t . 
lijnen over het Zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan getrok
ken. De eerste lijn, die van Amsterdam naar Buenos Aires, welke 
thans vijfmaal per veertien dagen wordt gevlogen, werd op 18 
October 1948 geopend en is met zijn 12.500 km. lengte, op de 
Batavia-lijn na, de langste welke de K.L.M, vliegt. De tweede van 
Amsterdam naar Paramaribo, met een doorgaande verbinding via 
Caracas naar Curafao heeft een lengte van 10.700 km. en werd 
op 20 Mei van dit jaar geopend. 

De ontwikkeling van de Amsterdam—Buenos Aires lijn is zeer 
snel gegaan. Van een éénmaal wekelijkse verbinding in 1946 steeg 
de frequentie tot vijfmaal per veertien dagen, terwijl de route en 
vliegtijden voortdurend werden verbeterd. Thans worden er drie 
routes gevlogen, nl. via Zürich naar Lissabon éénmaal per week, 
via Geneve naar Lissabon eveneens éénmaal per week en via Rome 
en Dakar éénmaal per veertien dagen. Van Dakar af volgen de 
Douglas DC-6 toestellen eenzelfde route nl. via Recife, Rio de 
Janeiro, Montevideo naar Buenos Aires. De in Mei geopende 
Paramaribo-dienst, welke éénmaal per week wordt uitgevoerd volgt 
de route via Brussel, Madrid, Lissabon, Dakar en vandaar naar 
Paramaribo. 

Het luchtverkeer tussen Zuid Amerika en Europa is niet zo 
intensief als over het Noordelijke gedeelte van de Atlantische 
Oceaan. Toch onderhouden niet minder dan 8 luchtvaartmaatschap
pijen verbindingen tussen Europa en Zuid-Amerka, met een fre
quentie van 19 diensten per week. De K.L.M, neemt in dit vervoer 
een niet onbelangrijke plaats in. Tot 18 October 1949 werden door * 
de K.L.M, naar Zuid-Amerika, inclusief de Paramaribo-lijn, niet 
minder dan 640 Oceaanvluchten uitgevoerd, waarbij meer dan 
30.000 passagiers, één miUioen kg. vracht en 63.000 kg. post 
werden vervoerd. 

Speciale K.L.M.-vIuchten naar Koeweit. 
Met ingang van 24 October jl. is de K.L.M, begonnen met het 

uitvoeren van een serie van zes speciale vluchten naar het olie
gebied van Koeweit aan de Perzische Golf en Bagdad. 

Deze vluchten worden eenmaal per week op Maandag uitge
voerd. De route heen wordt gevlogen via Cairo, terwijl de thuis-
vlucht op Woendag van Bagdad via Damascus en Marseille plaats 
heeft. 

Fusie Nederlandse verenigingen van luchtpostverzamelaars. 
Met ingang van 1 October jl. is de Ballon- en Zeppelin Post 

Club (BZPC) in de Nederlandse Vereeniging van Aero-philate-
listen „De Vliegende Hollander" opgenomen, waardoor de reeds 
lang gekoesterde wens om alle Nederlandse luchtpostverzamelaars 
in één vereniging bijeen te brengen, thans in vervuUing is gegaan. 
Door deze fusie zullen ongetwijfeld de belangen van de luchtpost
verzamelaars nog beter behartigd kunnen worden, hetgeen zeer 
zeker weer leiden zal tot uitbreiding van het aantal luchtpost-
verzamelaars in ons land. 

Het secretariaat van de vereniging is thans: Kleine Visserijstraat 
63a, Rotterdam-W. 

INDONESIË. 
Speciale stempel 30 jaar K.L.M. 
Ook in Indonesië werden de poststukken door de posterijen van 

een speciale afstempeling voorzien ter herdenking van het 30-jarig 
bestaan van de K.L.M. In tegenstelling met hier te lande, waar 
een machinestempel werd gebruikt, werd in Indonesië een rubber 
handstempel gebruikt. 

DENEMARKEN. 
Luchtpostblad. 
Op 9 October jl. verscheen in Denemarken een luchtpostblad 

van 2% gram met ingedrukte zegel van 40 ore in blauwe kleur 
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(met beeltenis van de koning). De buitenzijde van het blad is 
lichtgrijs, waarop over de gehele oppervlakte in het wit het woord 
„Danmark" in kleine letters is uitgespaard. Links boven staat in 
grote blauwe letters „Aerogram", daaronder in kastje „Luftpost/ 
Par Avion" en links onderaan een dubbel omlijnde driehoek 
waarin een kroor. en posthoorn zijn afgebeeld. Geheel in de lin
kerbenedenhoek staat nog het cijfer 1. Op de achterzijde de gebrui
kelijke mededeling dat niets mag worden ingesloten: „Hvis der 
laegges noget ind i aerogrammet, vil dette ikke blive fremsendt 
ad luftvejen". 

ZWEDEN. 
Eerste vlucht Stockholm-Bangkok. 
Op 26 October jl. heeft de openingsvlucht Stockholm—Bang

kok plaats gevonden door de S.A.S. (Scandinavian Airlines System). 
Er zou voor deze gelegenheid een speciale postzegel en een speciale 
kaart worden uitgegeven, terwijl de stukken tevens voorzien zou
den worden van een speciale afstempeling. Wij hopen hierop in ons 
volgend nummer nader terug te komen. 

U.S.A. 
Speciale luchtpostzegel van 15 cents. 
In de U.S.A. werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 

van de U.P.U. een speciale luchtpostzegel van 15 cents in licht
blauwe kleur uitgegeven; hieronder geven wij een afbeelding van 
deze zegel met de speciale afstempeling van de eerste dag van 
uitgifte. 

I CQIfENIiON STATtOM ^ <l l l I 

Helicopter-vluchten !n Chicago-district. 
In het Chicago-district hadden in Augustus en September ver

schillende helicoptervluchten plaats; wij ontvingen hiervan de 
volgende opstelling: 
A.M. 96. 20 Augustus, 1949: 

Chicago—Chicago A.M.F. (Air Mail Field); speciale 
stempel in groene kleur, geen A.S. 

Chicago A.M.F.—Chicago; speciale stempel blauw. 
A.M. 96. 19 September, 1949: 
Park Ridge 
Des Plaines 
Wilmette 
Oak Park 
Barrington 
Evanston 
Lake Forest 
Glencoe 
Arlington Heights 
Glenview 
Highland Park 
Waukegan 
Libertyville 

-Chicago A.M.F.; speciale stempel violet. 
zwart 
groen, 
violet, 
purper, 
purper, 
purper, 
violet, 
groen, 
zwart, 
zwart, 
groen, 
violet. 

De speciale stempels voor bovenstaande 15 trajecten zijn allen 
hetzelfde, alleen de kleuren verschillen. 

De aankomststempels van alle vluchten dd. 19 September zijn 
1 p.m., terwijl de vertrekstempels variëren van 10.30 a.m. tot 1 p.m. 
A.M. 96. 8 October, 1949: 

Chicago Convention Station—Chicago; speciale stempel 
blauw. Dagtekeningstempel en speciale stempel dragen 
belde een extra vermelding „American Air Mail 
Society". 

¥An m UAK ©p Pi ïïAi^ 
door A. P. CORTENBACH 

II. 

Die andere fantasie, waarvan ik U nog zou vertellen, t j a . . . . 
de uitdenker hiervan speelde met z'n hoofd en met z'n leven. 

Hij kwam, ergens op Java, tijdens de Japanse bezetting, een post
kantoor binnenwandelen, om een welwillendheidsstempel te vragen 
op een couvert met Japanse bezettingszegels. De beambte schoof 
hem het stempel toe met de woorden: „Doe 't zelf !" Doodbedaard 
plakte onze vrind de serie „Nederland zal herrijzen" naast de 
andere zegels op het couvert, stempelde zelf keurig af, bedankte 
en wandelde het postkantoor uit. 

Ook dit couvert zag ik hier in Holland terug. Met een lichte 
huivering voor de gevolgen van de koelbloedigheid van deze fana
tieke verzamelaar, die z'n hoofd op ' t spel zette om een interes
sant stuk te kunnen bemachtigen. 

* * * 
Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen zijn niet achter geble

ven bij de 75-jarige herdenking van de U.P.U. 
Wat de zegels van Nederland, Suriname en de Nederlandse An

tillen betreft: de gustibus non est disputandem. Over smaak valt 
nu eenmaal niet te twisten, maar wij kunnen ze werkelijk niet 
mooi vinden. 

De U.P.U.-zegels van Indonesië zijn heel wat mooier. Vakverde
ling, kleurnuancering en typografische afwerking zijn af. M'n 
vele buitenlandse vrienden, zelfs in het in dit opzicht verwende 
Amerika, zijn er allen vol over. En dat zegt wat. 

* * * 
De U.P.U.-herdenking heeft inmiddels vele Philatelisten in bin

nen- en buitenland geïnspireerd tot een nieuwe lijn in het verza
melen: een „U.P.U.-coUectie". 

Het aantrekkelijke van een dergelijke collectie (zoals b.v. ook 
de Engelse Silver Jubilee, Coronation en Victory-zegels) is, dat 
zij een afgesloten geheel vormt. Er is een eind aan ! En dat kunnen 
we van een bepaald land nooit zeggen, t e n z i j . . . . het wordt opge
slokt door een grotere broer en dus van de kaart verdwijnt. 

Helaas zal een U.P.U.-coUectie voor slechts weinigen bereikbaar 
zijn, want goedkoop is een complete collectie geenszins. Alle En
gelse dominions en kroonkolonies komen er ook weer aan te pas 
en dat zijn er héél wat. 

Maar met het kopen van allerlei zegels en van gehele collecties 
tegelijk gaat de aardigheid van het verzamelen er af en dus doen we 
het kalmpjes aan. En schrijven naargeestig aardige briefjes aan 
tal van adressen in de gehele wereld. Met insluiting van een 
antwoordcoupon. 

En met de kans, dat je ook voor deze dubbeltjes nooit wat 
terug krijgt. 

* * * 
Over politiek zal ik het in deze brieven nimmer hebben. Wij 

zijn Philatelisten en geen politici. Dat zij dus met nadruk voorop 
gesteld ! 

Ge begrijpt natuurlijk al, waar ik heen wil: de al of niet ver-
zamelwaarde van de zegels van de Republiek Indonesia, aan welke 
zegels nu al eenmaal altijd een politiek tintje zit. Daarover zal ik 
het dus niet hebben. Tenslotte moet een ieder voor zichzelf uit
maken, wat hij wel en niet verzamelen wil en elke verzameling 
heeft tenslotte imers de grootste waarde voor de verzamelaar 
zelve. 

Heel anders wordt het echter, als van zekere zijde getracht 
wordt, onze markt te_overstromen met grote hoeveelheden zegels 
van deze Republiek en als dit gebeurt door leden of personeel van 
de Indonesische delegatie ter Ronde-Tafel-Conferentie. Dat hier
mede gebruik (lees m i s bruik) is gemaakt van zekere diploma
tieke voorrechten om grote voorraden postzegels zonder vergun
ning hier binnen te brengen, is al verkeerd. Nóg verkeerder is 
het, als deze illegaal binnengebrachte zegels hier „en masse" ten 
verkoop worden aangeboden, met het doel hiervoor waardevolle 
(zij het ook gedevalueerde) Hollandse guldens terug te krijgen. 

Gelukkig zijn wij Hollanders nuchtere mensen. Want de Haagse 
handelaren, bij wie ik hierover mijn licht opstak, hebben me ver-
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teld, dat de heren niet veel succes hebben gehad met hun aanslag 
op onze philatelistische beurzen. 

Mogelijk vertel ik in de toekomst nog wel het een en ander over 
mijn persoonlijke ervaringen in (ons voormalige) Indië, wat betreft 
republikeinse postzegel-politiek en verkoopkunst te Batavia, Ge
duld slechts, waarde lezer. Want ik zal hiermede moeten wachten, 
tot het politieke weder geheel opgeklaard is. Of wel de storm in 
al z'n hevigheid is losgebarsten. 

* * * 
Tot slot een aardige mop, ééntje „met-'n-baard", dus vrij oud, 

maar velen Uwer zullen hem misschien nog niet gehoord hebben. 
Een philatelist ligt in 'n ziekenhuis, beterende. Honger als een 

wolf. U kent dat wel. De zuster brengt hem 'n lepel vol pap. 
„Zuster", smeekt hij, „ik zou zo graag wat willen lezen. Mag 

ik 'n postzegel . ' " . . . . 

VOOR IR. H. J. W. REUS. 

Waren wij in ons vorige nummer nog in de de gelegenheid een 
portret te geven van onze redacteur Nederland de heer ir. H. J. W. 
Reus te Arnhem, wie door de Raad van Beheer van dit Maand
blad dit jaar de bovengenoemde medaille voor zijn philatelistische 
publicaties in dat blad werd uitgereikt, het is ons een groot ge
noegen thans in de gelegenheid te zijn de lezers enige nadere 
bijzonderheden omtrent onze redacteur te kunnen geven. 

Voorop zij gesteld, dat de heer Reus wars is van alle verheer
lijking van zijn persoon en het zeer zeker nimmer in zijn bedoe
ling heeft gelegen zich op de voorgrond te plaatsen. Maar vol
bloed philatelist als hij is, voelt hij zich gedrongen zijn weten
schap niet als een geheim te bewaren, maar uit te dragen ten 
nutte van zijn mede-philatelisten in de bescheiden vorm, welke 
hem zo zeer ligt. Hierbij mag wel in het bijzonder vermeld wor
den, dat hij ook zeer geporteerd is voor verbreiding en verbre
ding van de philatelic onder de jeugd en werd door hem bij 
ondergetekende meermalen aangedrongen op de noodzakelijke 
opneming van een Jeugdrubriek in het Maandblad. Hoewel in 
becheidener omvang dan de heer Reus gaarne had gezien, is hier
aan gevolg gegeven toen de heer König zich bereid verklaarde deze 
rubriek op zich te willen nemen. 

De heer Reus, die op 1 December 1898 te Amsterdam voor de 
eerste maal zijn geluid (al was het misschien een wan-geluid) deed 
horen, werd op zijn 7e verjaardag gelukkig(?) gemaakt met een 
postzegelalbum, welke een goed gezinde oom hem toedacht. Eer
lijk gezegd, had hij nog nooit enige blijk gegeven zich voor post
zegels te interesseren, maar daar had oom ook niet naar gevraagd 
en was het dus louter een probeerseltje. Vader Reus, die bezitter 
bleek te zijn van ettelijke luciferdoosjes waarin postzegels werden 
bewaard, bleek echter paedagogische eigenschappen op dit terrein 
te bezitten en nam de album onder zijn hoede, om deze met 
zoonlief iedere Zondagavond te voorschijn te halen en te voor
zien van enkele zegels, die zorgvuldig werden uitgezocht en inge-
plakt. Beschadigde zegels werden absoluut geweerd. En, zoals ir. 
Reus ons toevertrouwde, het bleek goed gezien van zijn vader om 
de album maar niet aanstonds geheel aan zoonlief over te laten, 
want dan was er wellicht niet veel van terecht gekomen en zou 
de philatelistische ontwikkeling vrijwel zeker achterwege zijn ge
bleven. (De heer Reus was zo bescheiden om niet te zeggen, dat 
er dan een goed philatel'st verloren zou zijn gegaan, maar wij 
menen dit toch wel even te mogen opmerken). Een van de grond
regelen was, dat er geen zegels werden gekocht, geld er voor uit 
geven kwam absoluut niet aan de orde. En tiok de bekende lijm-
kwast, waarmede in die jaren helaas nog zo menig zegel ten gronde 
is gebracht, werd niet gebruikt. Wel geschiedde het inplakken nog 
niet zo geraffineerd als thans (speciale gompapiertjes voor onge
bruikte postzegels met gom of ongebruikte zegels zonder gom, 
voor gebruikte zegels enz. waren nog niet bekend). Op school 
werd ijverig met vriendjes geruild en was er geen sprake van 
„kopen". 

„Dat kan tegenwoordig niet meer", wordt er gezegd, „eenvoudig 
onmogelijk om op die manier wat te bereiken !" En dit noemt 

ir. Reus „de ontaarding van het verzamelen". Er was geen jacht 
naar volle bladzijden en complete series, maar het plezier bestond 
daarin, dat men weer een postzegel er bij gekregen had. Een 
zegel van een „vreemd" land was een van de grootste genoegens, 
daar werd aardrijkskunde en geschiedenis bijgehaald en het zegel 
werd bestudeerd naar wat er op stond. 

Eerst na de eerste wereldoorlog, toen wij overstroomd werden 
met allerlei postzegels, is ir. Reus zich meer gaan specialiseren, 
maar dit had echter nooit die invloed op zijn verzamelen, dat 
al het andere daarvoor in de steek werd gelaten. Ook thans nog, 
hoewel daarvoor geen cent wordt uitgegeven, worden door hem 
de zegels bewaard, van welk land deze ook zijn. Hij vindt dit 
voor iedere specialiserende verzamelaar nodig, daar door het onder 
de loupe nemen van vreemde zegels, de nodige en onontbeerlijke 
kennis wordt verkregen om te weten hoe zijn eigen speciaal gebied 
er voor staat in verband met hetgeen op het gebied der post
zegels in de gehele wereld gebeurt. Dit standpunt kunnen we 
zeer zeker onderschrijven en het verklaart dan ook, dat toen door 
vele verzamelaars onze zomerzegels 1949 als lelijke „sluitzegeltjes" 
werden gekwalificeerd, het ir. Reus was, die begreep dat hier van 
meer en beter inzicht in de moderne postzegel sprake was dan 
door velen werd vermoed. 

Moge ons Maandblad nog lang van de medewerking en het 
frisse inzicht van ir. Reus profiteren ! 

DE HOOFDREDACTEUR. 

Em B©'^AMUCM 
Mmm^iWËmümi 

door J. W. SMITS, arts. 

Weinig philatelisten zullen vermoeden tot welke verregaande 
discussies een zegelbeeld aanleiding kan geven. Zo heeft het zegel 
van 10 c. der vruchtenserie van_ St. Thomas et Prince de gemoe
deren in beweging gebracht. Dit zegel is o.a. afgebeeld in 1'Echo 
van 31 Augustus 1948 blz. 361 met onderschrift „Fruit du 
Jaquier". Maar eerst een botanische uiteenzetting. De broodboom, 
Artocarpus incisa (niet te verwarren met de Apenbroodboom), 
behoort tot de familie der Moraceeën en is gekenmerkt door een 
stevige stam en een brede kroon (afgebeeld op het zegel van Toga 
1897 1 p, Yv. 39). De bladeren zijn ingesneden, vandaar de naam 
,,incisa", de vrucht is bolvormig ovaal, een verzameling van steen-
vruchtjes met vlezig bloemdek, door de inboorlingen gebakken en 
als brood genuttigd: „fruta pao" ' genaamd (in Maandblad abusie
velijk rao genoemd). Vruchten en bladeren zijn afgebeeld op de 
zegels van Toga 1897 4 p, Yv. 43 en Salomoneil. 1939 1 Sh. Yv. 66. 

Een andere soort van dit geslacht is de Artocarpus integrifolia, 
die zoals de naam aangeeft langwerpige gaafrandige bladeren 
draagt, in Indië „Nangka" genaamd en waarvan de grote schijn-
vrucht langwerpig ovaal is, welk vruchtvlees door de inlanders 
gegeten wordt en uit de zaden, die op kastjes lijken, wordt een 
meelsoort verkregen die overal in Ceylon als voedingsmiddel 
wordt gebruikt. Deze vrucht is de Jaquiervrucht. 

Over de afbeelding op het bedoelde zegel van 10 c. zijn de 
Franse deskundigen Joao da Silva en Chapot in discussie getreden, 
wa.arvan de eerste de mening is toegedaan dat de vrucht niet de 
Jaquiervrucht is, terwijl de laatste tot een compromis wil komen, 

' door te betogen dat de afbeelding voorstelt het blad van de ge
wone broodboom en de vrucht, vanwege zijn ovale vorm, een 
slecht getekend exemplaar der Jaquiervrucht voorstelt met als 
onderschrift een foutieve benaming. Ik kan het met deze opvatting 
niet eens zijn, vooreerst: waarom zou de tekenaar van een in
lands gewas bladeren en vrucht van verschilende planten nemen. 
Had hij de Jaquiervrucht bedoeld, dan zou het onderschrift zeker 
luiden „Fruta jaca" en niet „Fruta pao". 

En vervolgens: uit mij ten dienste staande afbeeldingen van 
vruchten van de gewone broodboom blijkt, dat behalve de nor
male bolvorm dezer vruchten ook exemplaren voorkomen van 
ovalen, zelfs van langwerpige ovale vorm. Mijn conclusie is dus, 
dat de afbeelding op het zegel is: bladeren en vrucht van de ge
wone broodboom met juist onderschrift, terwijl de benaming in 
de catalogus verkeerd is. 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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\^il^iIi«D(gDI^©SI^DiyWS 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Kort verslag van de bestuursvergadering gehouden op Zaterdag 

15 October 1949 te Utrecht. 

Aanwezig zijn alle bestuursleden. De notulen van de vorige 
bestuursvergadering worden goedgekeurd, terwijl de rotulen van 
de besprekingen i.z. de Waller-medaille na enkele wijzigingen 
eveneens worden goedgekeurd. 

Naar aanleiding van de plaats gehad hebbende Luchtposttentoon 
stelling in het Postmuseum te 's-Gravenhage, zal de voorzitter, die 
lid is van het bestuur dezer Stichting, in dat bestuur de bezwaren 
van de Bond omrent deze tentoonstelling bespreken. 

Met de heer Korteweg zal getracht worden overleg te plegen 
inzake de door hem te schrijven philatelistische boekwerken. 

Besproken wordt de regeling van de verkrijgbaarstelling van de 
hoge postzegelwaarden van Nederland in verband met de daarom
trent gehouden bespreking met de wnd. Dir. Generaal der P.T.T. 

Nog steeds zijn de foto's, gemaakt op de binnenplaats van het 
Stadhuis te Amsterdam, door de betreffende fotograaf niet afge
leverd, hoewel het daarvoor verschuldigde bedrag door meerdere 
personen reeds werd voldaan. Er kwamen dan ook bij het bestuur 
klachten daaromtrent binnen, hoewel een en ander niet van het 
bondsbestuur was uitgegaan. Een onderzoek zal echter worden 
ingesteld. 

Het bericht van de Postzegelvereniging „Breda" i.z. de op 9 
October 1949 te Breda te houden jeugd-postzegeltentoonstelling 
wordt overeenkomstig het tentoonstellingsreglement voor kennis
geving aangenomen. In verband met het feit, dat hieraan tevens 
de z.g. „Dag van de Postzegel" zal worden verbonden, werd 
tevens besproken laatstbedoelde dag meer algemeen te doen zijn. 
In verband hiermede zal deze aangelegenheid aan de F.I.P. worden 
voorgelegd. 

Een verzoek van de U. Ph. V. om de internationale tentoonstel
ling 1952 te Utrecht te houden, kon vooralsnog niet in aanmer
king komen om aan de algemene vergadering te worden voorge
legd, daar deze tentoonstelling geheel afhangt van de medewerking 
van overheidszijde i.e. de Dir. Genearal van de P.T.T. Besprekingen 
dienaangaande worden gevoerd. 

Op een verzoek van de Stichting Nederl. Mettray om voor de 
in haar inrichting ondergebrachte jeugdige personen een lezing 
over postzegels te doen houden, wordt gunstig beslist, aangezien 
de heer König zich bereids daartoe beschikbaar heeft gesteld. 

Het verslag van de algemene vergadering welke op 26 en 27 
Augustus j.l. te Amsterdam werd gehouden, werd na enkele wijzi
gingen voor publicatie goedgekeurd. Op verzoek van enkele leden 
zal hieraan een adreslijst van de bij de bond aangesloten vereni
gingen worden toegevoegd. 

Vervolgens wordt een schrijven van de F.I.P. betreffende diverse 
onderwerpen behandeld. Geattendeerd zal worden op de ongetande 
Koninginne-postzegels, uitgifte 1940, alsmede het met een kruis 
geperforeerde zegel van 2 cent 1943 (symbolenserie), welke door 
de Bond als niet verzamelwaardig worden beschouwd. 

Aangezien het nodig zal zijn, dat na ondertekening door partijen 
van het contract inzake het Maandblad, de Bond vertegenwoordi
gers zal hebben in de Raad van dat blad, worden als bondsver
tegenwoordigers uit het bestuur aangewezen de heren Kielman 
en V. d. Ven, terwijl de heer Polling als plaatsvervanger zal optre
den. Voorts zullen de heren Buiter (Philatelist) en Koolman (Sant
poort) worden verzocht eveneens als bondsvertegenwoordiger in 
die Raad te willen optreden, terwijl de heer de Bosch Kemper (de 
Globe) zal worden verzocht zich als plaatsvervanger voor hen 
beschikbaar te stellen. 

De voorzitter brengt daarop verslag uit omtrent de door hem 
te Luik gevoerde besprekingen inzake de z.g. Benelux-postzegel-
tentoonstelling en de vervaardiging van een philatelistische film, 
waartoe door Philatelica het initiatief was genomen. 

Vervolgens wordt besloten de artikelenreeks, voorkomende in 
het Maandblad, van de hand van ir. Reus, betreffende de Eenkleu-
rige portzegels van Nederland als afzonderlijk werkje te doen 
verschijnen, waarvan de Bond de kosten ten bedrage van ongeveer 

ƒ 165,— voor zijn rekening zal nemen. Het boekwerkje zal dan 
tegen de prijs van ƒ 0,50 verkrijgbaar worden gesteld. 

De secretaris, 
J. C. NORENBURG. 

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

Overleden: 433 K. Lammers — 1238 H. C. Siebers. 
Bedankt: 333 G. C. Dorpema — 485 W. van Dijk — 1578 F. 

Exoo — 1625 G. Verboom — 57 W. Verwey — 1960 M. G. E. K. 
Fabian — 1915 J. E. Kat — 1634 A. A. van Oorschot — 1057 
H. W. Reilingh — 1222 A. "Wezel — 1054 Mevr. C. C. Zeeuw 
van der Laan-Weber. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: 1080 G. J. Balsing — 295 U. 
Ph. Boissevain — 1538 J. Boomsma. 

Mededelingen van de penningmeester: De leden worden, over
eenkomstig het reglement, beleefd uitgenodigd, hun contributie 
over 1950 ad ƒ 5,— vóór 1 Februari a.s. te voldoen. Bij giro-
overschrijving op postrekening 33805 ten name van de penning
meester der Nelderlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars 
te Bussum. 

Nït 1 Februari 1950 zal over het bedrag, vermeerderd met de 
incassokosten worden beschikt. 

Selon les Statuts, les membres sont priés de bien vouloir acquirer 
leur contribution pour 1950 (fis. 5,—) avant Ie Ier fevrier 1950; 
au dela de cette date on disposera ä leurs frais. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Octobernummer. 
Aanmeldingen: 908 W. Barendregt, Sgt. legerno. 270625051, 

4-5-7 R.I., Veldpostkantoor Soerabaia — 878 Mevr. V. R. Bee-
laerts van Blokland, geboren Baronesse van Tuyll van Serooskerken, 
Javaweg 73, Batavia — 1024 A. den Besten, Soebangweg 22, Batavia 
— 906 M. Boer, p / a B.P.M., Pladjoe, Z. Sumatra — 1146 P. 
Bootsma, Spanderswoud, 's-Graveland — 1048 Ir. E. E. de Bruyn, 
p / a B.P.M., "Willemslaan 2, Batavia — 1134 A. C. van den 
BijUaardt, vn Baerlestraat 99, Amsterdam — 1096 Mej. A. Deuss, 
p / a B.P.M., "Willemslaan 2, Batavia — 1100 Th. van Dissel, p / a 
N.I.P.B., "Willemslaan 2, Batavia — 951 M. Dijkers, Ketapangweg 
12, Batavia — 1045 J. R. Epema, "Wilhelminastraat 72, Nijverdal 
— 888 M. van Everdingen, p / a B.P.M., Pladjoe, Z. Sumatra — 
900 "W. Fabriek, p /a B.P.M., Pladjoe, Z. Sumatra — 1063 Dr. 
"W. J. Gerber, Nachtegaalstraat 94 II, Utrecht — 1085 H. Gerrits 
Ezn., Holthone D 8, Gramsbergen — 949 Mevr. G. E. van der 
Goot-van Lente van Baerle, p /a Bloedtransfusiedienst, Kramat 
101, Batavia — 1151 G. P. Jongejan, Sgt. legerno. 270715173, 
Vbd. A. Terr, Comm. "W.-Java, Veldpostkantoor Bandoeng — 
947 J. Lieshout, Dorpstraat 985, Assendelft — 931 Ir. F. H. H. 
Moquette, Botticellistraat 20, Amsterdam-Z. — 960 J. C. Muller, 
p /a B.P.M., Handelszaken, "Willemslaan 2, Batavia — 1015 F. G. E. 
Nilant, 724 Government Avenue, Pretoria, S. Afrika — 979 "W. 
Pieterse, Bontiusweg 17, Batavia — 863 H. F. "W. Saulus, p / a 
N.V. Billiton Maatschappij, Koningsplein Z. 18, Batavia — 1042 
E. van Uye Pieterse, Taludweg 63, Hilversum — 1102 B. Vree-
ling, OVG 6 Hp . V.A., Veldpost Medan — 1103 F. "W. "Wessels, 
280828, Dpi. Sld. Fact. no. 457, Terr. Verb. Dienst, Veldpost 
Bandoeng — 1031 G. "W. "Westerhout, p / a B.P.M., Handelszaken, 
"Willemslaan 2, Batavia — 932 H. C. Zondag, N.I.T., marconist 
m.s. „Aldegonda", p / a B.P.M., afd. Shipping, Pladjoe, Z. Sumatra. 

Aanmeldingen per 1-1-1950: 1167 H. G. Feringa, Palmenlaan 25, 
Batavia — 1168 Mej. A. E. "Wijnen, Tandjonglaan 50, Batavia. 

Aanmelding lidmaatschap ingetrokken: 573 J C. van Ogten. 
"Wijziging J.arboek: 1883 H. Koops te wijzigen in. H. Schraf-

fordt-Koops. 

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

Bedankt als lid: 52 J. H. de Haas, den Haag — 338 B. H. J. M. 
"Wijtenburg, Leur. 

"Voorgehngen als lid: D. Wiedijk, Grootschermer — R. J. Soe-
bert, Turnhoutsebaan 40, Borgerhout-Antwerpen — J. C. Rog-
mans, Breda, Haagweg 274 — F. Hogervorst, den Haag, Jaarsveld-
straat 266. 

Nieuwe leden: 423 H. M. M. Kersemaekers, Tilburg, Burg. 
Rauppstraat 8. 

Geroyeerd: 237 J. J. Melissen, Breda — 729 C. Cluytmans, Ant
werpen — 746 Montens d'Oosterwijk, Antwerpen. 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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Vergaderingen: Bestuursvergadering op Maandag 21 November 
a.s. om 20 uur in café „de Beurs,, Breda. 

Algemene vergadering op Maandag 28 November a.s. om 20 
uur in café „Moderne", Grote Markt, Breda. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS .,HC'^,
LANDIA", TE AMSTERDAM. Seen: A. D. Aeijelts, Nie. Maes
straat 47 bv., AmsterdaniZ. 

Ledenvergadering op Vrijdag, 25 November 1949, te 20.15 uur 
in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, AmsterdamC. De veiling 
wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 762 Hoen, D., Parnassusweg 11 hs., Amster 
damZ. — 670 Huizenga, mej. G. J., Alblasstr. 52II, AmstcrdamZ. 
— 269 Humalda van Eysinga, Jhr. F. J. van, van Eeghen?traat 39a, 
AmsterdamZ. 

Nieuwe leden: 251 Boogaard, N., Aalsmeerdcrdijk 454, Aalsmeer 
— 666 Boven, J. C. van, Vogelenzangstr. 44 hs., AmsterdamW. — 
603 Dool, B. V. d., p/a de heer J. Pasma, Kerkstraat 376378, 
AmsterdamC. — 604 Licht, P. J., Bloys van Treslongstraat 10 III, 
AmsterdamW. — 613 Uphaus, E., ter Haarstraat 28 II, Amster
damW. — 581 Velthuizen, A., Rivierenlaan 80, AmsterdamZ. 

Voorts de candidaatleden, genoemd in de nummers van Juli, 
Augustus, September en October. 

Overleden: 380 Reuser, J. H. A. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 632 Bakker, M. C. — 421 Bom

mer, F, — 93 Brabander, H. — 441 Franssen, H. J. — 676 Glas, 
K. — 368 Grouw, W. la — 313 Knaapen, J. G. J. — 731 Poelstra, 
B. — 498 Valk, F. J. v. d. 

Bedankt per 311049: 91 Alberts, B. J. J. — 212 Boekei, E. — 
30 Dorpema, G. C. — 569 Groenendaal, mr. J. — 88 Groot, 
G. H. C. de —■ 387 Harmsen, A. — 750 Jacobs, F. — 383 Jongh, 
Th. M. de — 739 Kerk, mevr. J. M. — 130 Keijzer, Jac. — 618 
Krijger, C. G. — 772 Langedijkde Goede, mevr. A. — 438 Lode
wijks, C. — 64 Mulder, J. — 736 Oude, H. K. de — 493 Peter
sen Sr., D. G. J, — 344 Riehl, E. — 285 Rogmans, J. C. — 34 
Schouten, J. C. — 80 Seljeé, D. — 741 Speijervan Kollern, mevr. 
R. — 470 Thijsse, H. — 720 Uittenbogaart Jr., J. W. — 582 
Vahlkamp, H. — 502 ViUhaber, J. H. C. — 18 Volkmaars, A. — 
508 Wientjes, B. E. M. — 602 Zimmerman, J. W. — 120 Zuijlen, 
J. van. 

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

Bestuursvergadering op Dinsdag 22 November a.s. des n.m. 8 
uur ten huize van mr. D. Haalman. 

Ledenvergadering op Dinsdag 29 Novembeï a.s. des n.m. 8 uur 
in Tivoli. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en me
dedelingen. 4. Ledenmutaties. 5. Jaarverslag penningmeester. 6. 
Jaarverslag dir. verkoop. 7 Rapport Verificatiecommissie. 8. Ver
kiezing Verif.commissie 1949/50. 9. Tijdschriftenoverzicht. 10. 
Pauze. 11. St. Nicolaasfeest. 

Bijeenkomsten Jeugdafdeling Utrecht in het N.V. Huis, Oude
gracht 245, op 18 November, 2 December en 16 December a.s. 
Aanvang 7.30 uur. 

Bijeenkomsten Jeugdfdeling Maarssen, in de Uloschool, Breed
straat, op 17 November en 8 December a.s. Aanvang 7 uur. 

Nieuwe leden: 4 candidaatleden, vermeld in het Octobernr. 
Candidaatleden: P. van Buren, Joh. Seb. Bachstraat 29, Utrecht 

(E.) — P. E. van der Veen, Ev. Meysterlaan 24, Utrecht (E.) — 
A. J. F. Vermeulen, Weth. D. M. Plompstraat 28, Utrecht (E.) 

Bedankt als lid: G. C. Dorpema, Zaandam. 
Overleden. J. van Maaren, Bilthoven. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secretaris: 
G. J. Stoop, Thorbeckelaan 236, 'sGravenhage. 

Candidaatleden: G. Hendriks, Voorburg (g.n.a.) — J. A. Hout
sager. Cyclaamstraat 37, Den Haag. 

Vergadering op Donderdag 24 November 1949 des avonds om 
8 uur in Diligentia, Lange Voorhout 5. 

De agenda wordt per convocatie bekend gemaakt. 
U weet dat de Novembcrbijeenkomst bedoeld is als speciale 

ruilavond en ook dat er een grote verloting is ? 

VRAAGT GRATIS I 

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

CONTRIBUTIE 1950: U kunt ons en U zelf helpen, door thans 
Uw contributie voor 1950 even over te maken. U helpt onze 
administratie hiermede en bespaart U zelf ƒ 0,25 inningskosten. 

Stort Uw contributie a.u.b. op mijn postrekening 315284 t / n 
Alg. Penn. Int. Verg. „Philatelica", Hulshorststraat 249, den Haag, 
met vermelding van: 
1. Lidmaatschapsnummer, hetgeen U vindt op Uw lidmaatschaps-

kaart van 1949. 
2. Juiste naam, voorletters en adres. 

De contributie bedraagt, uitgezonderd de afdelingscontributie: 
a. Nederland ƒ 5,— per jaar. b. Buitenland ƒ 6,— per jaar. 
Zij, die lid zijn van een afdeling, betalen hun contributie aan 

hun afd.-penningmeester, 
Afd. Rotterdam-Z. Ruilavond op Woensdag 30 November, 8 

uur in Klein Odeon, HiUedijk 188. 
Afd. 's-Gravenhage e . c : Vergadering 23 November, 7.30 uur 

in Pomona, Molenstraat. 
Bedanken: 129 A. Felix — 475 Th. E. Slot — 849 W. J. v. 

Brcderode — 896 A. J. v. Hagen — 1138 J. Dalstra — 1171 M. de 
Jager — 1258 J. P. Knijff — 1547 A. Timmerman — 2149 S. L. 
V. Vondelen — 2428 G. B. T. Bastiaanse — 2653 A. v. Velsen — 
2857 P. A. Martens — 3590 Job. de Vries — 3623 C. J. v. Dort 
— 4003 C. H. J. Rijnders — 4184 P. M. v. Driest — 4219 E. E. 
Kip — 4238 A. H . F. Beumer. 

Overleden: 704 B. Lubbers. 
Adres onbekend: 2225 J. J. Keet, v /h Julianastraat 99, Alphen 

a/d Rijn. 
Nieuwe leden, afd. Aalsmeer: Jl. 39 A. G. Buijs (12-2-1933) 

Ouderkerkerlaan 135, Nieuwer Amstel — Jl. 40 F. Hoffman (21-
1-1933) V. d. Ghiessenstraat 11, Amstelveen — 225 B. H. Bartels, 
V. d. Hooplaan 14, Nieuwer Amstel — 292 A. Kromhout, Kruis
weg 607, Hoofddorp — 369 R. Spelde, Amsterdamseweg 398, 
Nieuwer Amstel — 389 H. W. v. Veen, Landscheidingskade 59, 
Amstelveen. 

Afd. Amsterdam: 799 F. S. Bakker, Overtoom 315, Amsterdam-
W. — 825 Mej. A. de Jong, Const. Huijgenslaan 18, Bussum — 
849 E. A. Kroes p / a fam. Vermeer, ChurchilUaan 147 IIL Amster
dam-Z. 

Afd. Goes: 2014 H . Gunst, Voorstad 25, Goes. 
Afd. 's-Gravenhage: 2084 K. F. F. Balek, Nunspeetlaan 294, 

den Haag — 2086 J. J. Bergsma, Grote Markt 11, Den Haag — 
2089 A. H. Kloppenburg, Alex. Gogelweg 75a, Den Haag — 2096 
C. Kol, Huygensstr. 3, Voorburg —■ 2101 E. Leidelmeijer, Haagse
straat 63, Scheveningen — 2103 Mej. C. F. van Swieten de Blom, 
Laan van Poot, 346, Den Haag — 2107 J. de Veen, Riouwstraat 
89, Den Haag. 

Afd. Haarlem: Jl. 41 Mej. W. M._ Keesing (1491933) Duven
voordestr. 90, Haarlem — 2544 J. B. Koopman, Ged. Oudegracht 
60, Haarlem. 

Afd. Rotterdam (Zuid): 3514 J. Knoops, Gr. Visserijstraat 53, 
Rotterdam. 

Afd. Soest: 3700 J. W. Pas, Anna Paulownalaan 2, Soestdijk. 
Afd. Utrecht: 3831 A. .W. Barten, Leidseweg 63, Utrecht — 

3832 P. A. J. Cocural, Kr. Nieuwegracht 72, Utrecht (ingaande 
1 Januari 1948). 

Afd. Walcheren: 4101 F. A. Minderhoud, Langevieleweg 2, Mid
delburg. 

Afd. Zeist: 4190 F, Grootveldt, Vossenlaan 27, Den Dolder — 
4209 H. Witte, Veldheimlaan 29, Zeist. 

Individueel: 714 K. Buma, Krabbenbosweg 48, Hengelo (O.) 
Alle candidaatleden, bekend gemaakt in het Octobernummer, 

werden als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een har • 
telijk welkom toe. 

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering 
zal worden gehouden op Maandag 28 November 1949 in de 
bovenzaal van CaféRestaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang 
Bergsingel 228) te RotterdamNoord. Zaal open 7.30 uur. Aan
vang 8 uur. Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Be
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stuursmededelingen. Philatelistisch Nieuws. Ballotage Candidaat
leden. Verloting. Rondvraag. Daarna te circa 9.30 uur. 200ste 
veiling van uitsluitend uitgezochte interessante en waardevolle 
kavels. Bezichtiging op Zaterdag 26 November in ons clublokaal 
en voor de aanvang van de vergadering. 

Veilingcatalogus: In verband met het feit, dat op de hierboven 
aangekondigde vergadering de 200ste veiling van de R. Ph. V. 
zal worden gehouden, heeft het bestuur besloten aan alle leden 
een catalogus van deze veiling te doen toekomen. De leden worden 
opgewekt in grote getale op te komen, teneinde deze Jubileum
veiling, die iets bijzonders belooft te worden, tot een groot succes 
te maken. 

Bibliotheek: In de plaats van de heer A. M. van Loveren, die 
wegens vertrek naar het buitenland deze functie moest neerleg
gen, zal de heer P. J. Kortrijk des Zaterdagsmiddags in ons club
lokaal (bovenzaal Café „De Zon", Noordsingel hoek Burg. Roos ■ 
straat te Rotterdam) aanwezig zijn voor het uitlenen en in ont
vangst nemen van boeken en tijdschriften uit de bibliotheek. 

De Yvert catalogus 1950, welke in de Bibliotheek aanwezig is, 
kan slechts in het clublokaal worden ingezien doch mag n i e t 
worden uitgeleend. 

Philatelistisch nieuws: Het is reeds vele maanden een gewoonte, 
dat de voorzitter na de bestuursmededelingen het belangrijkste 
philatelistische nieuws aan de bezoekers van onze maandvergade
ling geeft en in aansluiting daarop een aantal nieuwe uitgiften 
onder de aanwezigen laat circuleren. Op de Octobervergadering 
circuleerde verder een door de heer Vermeer samengesteld raam met 
nieuwe zegels, welke door de afdeling Aankoop aan haar aange
slotenen worden geleverd. In verband met het feit, dat getracht 
zal worden in de toekomst voor de Philatelie als zodanig in de 
vergaderingen een ruimere plaats in te ruimen, wordt als nieuw 
agendapunt na de bestuursmededelingen de rubriek „Philatelistisch 
Nieuws" ingelast.. 

Het bestuur spreekt de wens uit, dat het bovenstaande vele 
„wegblijvers" zal brengen tot een geregeld bezoek van onze bijeen
komsten. 

Nieuwe leden: 1492 Mevr. G. M. DeekensLambers, Rochussen
straat 177a, RotterdamC. 2 — 1493 M. C. Rijneke, Broersvest 
4b, Schiedam — 1494 J. H. Veldman, Wolphaertsbocht 235c, Rot
terdamZ. 1 — 1495 J. H. Berendse, Heer Vrankestraat 48a, Rot^ 
terdamN. 1 — 1496 L. J. Buck, O. L. Vrouwestraat 9, Kerkrade 
— 1497 R. Buitenhuis, Plaswijcklaan 35, RotterdamN. 2 — 1498 
A. H. Dreher, Ie Pijnackerstraat 23b, RotterdamN. 1 — 1499 
M. Guurink, Sonoystraat 23c, RotterdamC. 2 — 1500 J. Kooy
man, Vroesenlaan 28b, RotterdamC. 2 — 79 J. D. Lock, Elzen
daal 13, RotterdamZ. 2 — 89 Mr A. W. L Talma Stheeman, 
Maasstraat 15011, Amsterdam, (ingaande 1 Januari 1950). 

Geroyeerd: 16 A. Versloot — 113 H. Klootwijk — 263 J. G. H. 
V. d. Bovenkamp Sr. — 344 J. L. Soudijn Jr. — 382 D. Reitsma 
— 395 F. A. C. Vermeulen — 557 Cor. de la Bije — 652 W. B. 
Rijke — 768 M. van Dijk — 887 C. Brussaard — 939 Fr. v. d. 
Plaat — 1178 L. J. Pierse. 

Opgezegd: 549 C. Ulrich — 793 A. van Ispelen — 1111 W. M. 
V. d. Velden — 1309 Mevr. W. H. Lobelv. Voorst — 1327 Mej. 
C. G. Lobel. 

Afgevoerd: 669 H. F. Wiwel (wegens vertrek naar het buiten
land zonder opgave van adres) — 1005 D. Roetman (vertrokken 
van het adres Delfgaauwstraat 76 te Rotterdam zonder opgave 
van adres). 

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

Mededelingen van het Hoofdbestuur: 
Op Zaterdag 4 Februari 1950 zal evenals verleden jaar te 

Arnhem ter gelegenheid van de diesvergadering een postzegel
beurs gehouden worden. Een vijftal handelaren kan een stand 
worden toegewezen, waarvoor ter tegemoetkoming in de kosten 
voor ledenhandelaren ƒ 5,— en voor niet-leden-handelaren ƒ 10,— 
verschuldigd zal zijn. De beurs zal geopend zijn van 14 tot 22 
uur. Het hoofdbestuur verwacht aanmeldingen hiervoor liefst 
zo spoedig mogelijk aan het adres van de secretaris. 

2. Er is een ledenlijst, bijgewerkt tot 1 September 1949, ver
krijgbaar ad ƒ 0,25 voor leden en ad ƒ 1,— voor niet-leden. Te 
bestellen onder gelijktijdige overschrijving van het verschuldigde 

POSTZ.HANDEL D. N. 

bedrag op girorekening 9692 ten name van de penningmeester 
der Vereniging van Postzegelverzamelaars „De Globe" te Arnhem. 

3. Royement van lidmaatschap werd door het hoofdbestuur 
op grond van art. 16 lid 2 AHR uitgesproken ten aanzien van 
J, Bcenen, Leeuwerikstraat 5 te Arnhem, 

4 De kaarten, benodigd voor het aanvragen van een aankoop
vergunning voor de frankeerzegels van ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,— 
(nieuwe uitvoering), als bedoeld in de bekendmaking van de bonds-
secrctarls in het October-nummer van het Maandblad (pag. 230), 
zijn voor leden van „De Globe" te bekomen bij de 2e secretaris, 
de heer J. W. Vonk, Mesdaglaan 36 te Arnhem. De aanvragen 
moeten behelzen: naam, adres, lidnummer en handtekening van 
het lid hetwelk een kaart wenst te ontvangen.. 

Vergaderingen: 
Afdeling Arnhem: Vergadering op Woensdagavond 30 Novem

ber te 19 uur 30 in „Centraal-National" te Arnhem. De heer 
Hamelberg zet zijn bes_preking over zegels van Groot Brittannië 
voort. 

Afdeling Ede-Wegeningen: Vergadering op Woensdagavond 7 
December te 20 uur in „hof vart Gelderland" te Ede. 

Woensdag 7 December 1949 feest ! Onze Sint Nicolaas-bijeen-
komst ! Komt allen ! Wie niet komt en ook geen bericht van 
verhindering stuurt, wordt door St. Nicolaas overgeslagen. 

Afdeling Nijmegen: Vergadering op Dinsdagavond 22 November 
te 20 uur in „Union" te Nijmegen. 

Afdeling Velp: Vergadering op Zaterdagavond 26 November te 
19 uur 30 in „Naeff" te Velp. 

Afdeling Zutphen: Vergaderingen op Woensdagavond 7 en 21 
December te 19 uur 30 in het „Volkshuis" te Zutphen. 

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

Ledenvergadering 6 December 1949; Ruilavond 20 December 
1949. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", 
Marnixstraat 400, aanvang half acht. Zaal open zeven uur. 

Nieuwe leden: De in het October-nummer van het Maandblad 
genoemde candidaat-leden, zijn alle aangenomen, terwijl opnieuw 
als lid is ingeschreven: 554 Joh. Denijs, Pretoriusplein 20II , Am
sterdam-Oost. 

Candidaat-leden: 196 Ds. H. Bremer, Singel 458, Amsterdam-C. 
— 218 Jan Widens, Scheldestraat 17II, Amsterdam-Z. — 227 
P. L. P. Gevaert, Argonautenstraat 2 I I , Amsterdam-Z. — 228 
H. A. Daniels, Haarlemmerstraat 3 I I , Amsterdam-C. 

Bedankt: 14 P. van Zoom — 564 C. Honing — 597 A. J. J. 
Veerkamp — 868 J. W. H. Kemper. 

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

Ledenvergadering: Donderdag, 24 November 1949 's avonds 8 
uur in café Restaurant „Suisse" Heerestraat te Groningen. 

Leden die in aanmerking wensen te komen voor een toestemming 
tot aankoop van de ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,— Koningin Juliana 
ongebruikt, worden verzocht zich op te geven bij de secretaris. 

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

Candidaat-leden: 1 P. Chr. v. Westering, Kerkplein 26, Bloe-
mendaal — 94 M. A. J. Daniels, Overboslaan 24, Heemstede — 
98 J. M. V. Perlstein, Bachlaan 16, Heemstede — 100 C. H. de 
Vries, Voorduinstraat 1, Haarlem. 

Overleden: 18 G. Hamer — 652 C. Verwer.. 
Bedankt per 1-3-50: 514 A. Cramer — 691 H. J. Vink. 
Afvoeren: 173 C. F. Rammelt — 666 C. Out — 508 M. Kamer

man — 486 G. J. Jansen — 206 P. M. den Hartog Gzn. — 325 
S. Hamstra — 642 A. Dekker Jr. — 483 W. Bronkhorst. 

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

Ledenvergdering. Hiermede hebben wij het genoegen U uit te 
nodigen tot bijwoning van de algemene ledenvergadring, welke 
gehouden zal worden op Woensdag 16 November 1949 des avonds 
om 20 uur in Hotel Central, Markt, Den Bosch.. Agenda: 1. 
Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen be
stuur. 5. Veiling (zie kavelbeschrijving). — 6. Gewone maandelijkse 
verloting. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. 

SANTIFORT, GRONINGEN 
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Geroyeerd wegens niet betaleri contributie: B. F. M. van Brun-
schot, Lokerstraat 33, Eindhoven — J. P. Westerlaken, Kastanje
laan 36, Uden. 

Nieuwe leden: L. F. C. Potjes, Vughterweg 41, 's-Hertogenbosch 
— L A. H. Harthold, Esschestraat 97, Vught — H. v. d. Sluijs, 
Middenweg 5, Vught. 

Candidaat-leden: Verbrugge's Gooise Postzegelhandel, Hilver
sum, Groest 90 — M. L. J. Smits, Victorialaan 1, Vught — Dr. 
W. M. A. N. v. d. Lugt, Stationsweg 12, D^n Bosch — Dr. J. 
Sprengers, GrootZiekengasthuis, Den Bosch — J. C. v. Brussel, 
Schout de Roystraat 14, Tilburg. 

Leden die in het bezit wensen te komen van de ongebruikte 
Nederl. zegels a ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,— met de afbeelding van 
H.M. Koningin Juliana kunnen daarvoor een aanvraag tot ver
gunning voor aankoop verkrijgen bij de secretaris. Gaarne spoedig 
bericht. 

Leden, die het Maandblad niet regelmatig ontvangen gelieven dit 
op te geven aan de secretaris. 

Het is de bedoeling op Dinsdag 15 November een grote veiling 
te houden, waarvoor de kavels i u n n e n worden ingezonden aan 
de heer P. M. J. Heeren, Geert van Woustraat 33, 's-Hertogen
bosch, tot 24 October a.s., zulks in verband met het gereedmaken 
van de kavelbeschrijving. 

De leden worden verzocht de kavels behoorlijk op te plakken 
en van een beschrijving te voorzien. 

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

Nieuwe leden: 360 Jhr. Mr. C . 'A . Elias, Amersfoortsestraatweg 
15, Bussum — 369 A. Eikelenboom, Pr. Hendriklaan 3, Bussum 
— 370 J. W. Dooremolen, Brinklaan, Bussum. 

Overleden: 347 Drs. H. C. Siebers — 349 A. Jaasma. 
Benoemd tot Ere-voorzitter de heer J. J. Quartel Sr., Lid no. 1. 

POSTZEGELVEREENIGING „SANTPOORT" TE SANT
POORT. Secr.: W. Merten, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Ledenvergaderingen: Op de Vrijdagen 11 en 25 November 1949 
worden onze ledenvergaderingen gehouden in het Jeugdhuis der 
N.H. Kerk te Santpoort. Aanvang 8 uur. 

De Jeugdclub, onder leiding van de heer en mevr. Schut, komt 
op dezelfde data bijeen. Aanvang 6.30 uur. 

Nieuwe leden: De 3 candidaat'eden, vermeld in het October-
nummer van het Maandblad. 

Candidaatleden: H. H. v. Danten, Prinsen Bolwerk 66, Haarlem 
— J. P. L. Kranendonk, Laz. Mullerlaan 3 Santpoort — C. Capel, 
Rustenburgerweg 20, Bloemendaal. 

Bedankt: 34 J. D. v. Schoneveld. 

POSTZEGELVEREENIGING „ZEEUWSCH VLAANDEREN". 
Secr.: R. Segers, Lange Kerkstraat 40, Terneuzen. 

Mededelingen: De leden worden er nogmaals aan herinnerd, dat 
het contributiejaar 1949 zijn einde nadert, in verband hiermede 
worden de achterstallige contributiën nog tijdig ingewacht. U 
bespaart onnodige kosten en verzacht het werk van de penning-
meer dhr. J. C. Westerweel, Axelschestraat 75, Terneuzen, Giro 
no. 147067. 

De leden die de aankoop willen doen van de zegels, zijnde: 
ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,—, kunnen hiervoor nog kaarten afhalen 
bij de secrearis der vereniging te Terneuzen. 

Bedankt: L. C. v. Waes, A 152, Westdorpe. 
Nieuwe leden: J. A. Roelaus, Mil. Hosp. Oog in Al, afd. B., 

Utrecht — Alp. Schirris, Blokken, Terneuzen — De Vin, Noord
straat 44, Terneuzen — W. Pama, Wilhelminaplantsoen, Terneu
zen — G. Boes, Patijnstraat 24, Gent, België — R. Vereecken, 
Resedastraat 5, Gent, België. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHOVEN", Secr.: J. Dolhain, 
de Genestetlaan 5, Eindhoven. 

Nieuwe leden: H. W. Briels, Hertesprong 5, Eindhoven — J. G. 
V. Gendt, Pietermaai 34, Willemstad, Curafao — Kreuger, Flora
laan 70, Eindhoven — J. J. Schipper, Roostenlaan 180, Eindhoven 
— J. W. L. Schneider, Tongelresestraat 255, Eindhoven — B. A. 
M. V. d. Velden, Gestelsestraat 66, Eindhoven. 

Bedankt als lid: F. Vos, Eindhoven — A. J. J. v. Seventer, Rot
terdam. 

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

Nieuwe leden: J. C. Smits, Laakkade 80, den Haag — G. de 
Grip, Brederostraat 61, Zwolle. 

EERSTE SURINAAMSE PHILATELISTEN VERENIGING TE 
PARAMARIBO. Secretaresse: Mevr. C. Hartogh, Zwartenhoven-
Brugstraat 54, Paramaribo. 

Nieuwe leden: per 1 Maart 1949: (abusievelijk nog niet eerder 
vemeld): 50 Ph. G. Chin, Swallenbergstraat 5, Paramaribo — per 
1 Augustus 1949: 64 H. Versteeg, Kamp. Tourtonnelaan, Parama
ribo — 65 F. Boetius, Gravenstraat 51, Paramaribo — per 1 Octo
ber 1949: 66 W. H. Hertly, Prins Hendrikstraat 21, Paramaribo — 
67 Mevr. J. A. Korma, Mr. L. J. Rietbergplein 1, Paramaribo — 
68 F. de Smedt, Watermolenstraat 37, Paramaribo — 69 Mevr. R. 
van der Leest, Fort Zeelandia 8, Paramaribo — 70 J. P. Meyer 
(Jr. lid), Verl. Gemenelandsweg, Paramaribo — 71 R. Elias (Jr. lid). 
Steenbakkerijsraat 32, Paramaribo — 72 A. Oppenheimer, agent van 
politie 2e kl. Albina (Sur.) — Per 1 November 1949: 73 C. Bogerd, 
Cromvlietplein 21, 's-Gravenhage. 

Bedankt: per 1 September 1949: J. Donner — 54 L. du Pont. 
Rectificaties: 15 J. E. Emanucls moet zijn F. Emanuels, Hooge-

sraat 8 — 55 Mevr. J. Darma moet zijn Mevr. J. P. Darma — 57 
F. J. J. M. Puts, Reestraat 57 moet zijn Reestraat 47, Nijmegen 
—58 E. H. Baron v. Itterson moe tzijn E. H. Baron v. Ittersum. 

De leden 57, 58 en 59 (Puts, v. Ittersum en Schneider) traden 
per 1 Juli 1949 i.p.v. 1 Juni toe als lid. 

Leden buiten Suriname. De mogelijkheid bestaat dat ook leden 
in Nederland, Indonesië, op de Ned. Antillen en in andere landen, 
lid van onze vereniging worden. Het inleggeld (één gulden) en de 
contributie (ƒ 6,— per jaar( behoren echter in Suiiname voldaan 
te worden, b.v. door tussenkomst van ruilcorrespondenten. 

Wilhelminafonds: De vereniging heeft haar medewerking toe
gezegd bij de verkoop van kaarten, welke de eerste officiële vlucht 
per K.L.M, op de lijndienst Amsterdam—Paramaribo vice-versa 
meemaakten. 

Deze dubbele kaart is een zeer aardig philatelistisch stuk gewor
den, daar zij voorzien is van het vertrekstempel Amsterdam C S . 
(20-5-'49), het speciaal stempel voor de heenvlucht, aankomst 
stempel Paramaribo (21-5-'49), vertrekstempel Paramaribo op het 
speciale zegel (23-5-'49), het speciale stempel voor de retourvlucht 
en tenslotte het aankomststempel Amsterdam C S . (25-5-'49). 

Naast het zeer mooie doel, waarvoor de opbrengst bestemd is, 
n.1. de bestrijding van de tuberculose in Suriname, blijkt het stuk een 
grote historische waarde te bezitten. Redenen waarom het bestuur 
verwacht, dat onze leden en ook andere personen grote aantallen 
van deze kaarten zullen kopen. De prijs bedr«agt minimum ƒ 2,50 
(S.C.) per kaart. 

Hoge waarden Nederland: Binnenkort zullen deze zegels met 
de beeltenis van Hare Majesteit Koningin Juliana voor onze leden 
tegen postprijs verkrijgbaar zijn. 

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

Volgende bijeenkomsten: In verband met het St. Nicolaasfeest 
wordt de beursavond gehouden op Maandag 12 December 1949 en 
de vergadering op Maandag 19 December 1949, telkens te 20.00 
uur in Café-Restaurant „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maas
tricht. 

PHILATELISTEN VEREENIGING „BAARN". Secr.: O. H. W. 
Krüsel, Ferd. Huycklaan 35, Baarn. 

Nieuw lid: Mevr. H. J. v. Helden-v. Hoorn, Nieuwe Domlaan 
11, Baarn. 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. Secr.: C. Luttik, Wijker-
straatweg 207a, Velsen-Noord. 

Ruilavonden: Maandag 14 en 28 November en 12 en 26 De
cember, Witte Kruisgebouw aan de Baantraat. Aanvang 7.30 uur. 

Contribtie. Vriendelijk verzoek aan de leden de achterstallige 
contributie voor 1 Januari 1950 te willen voldoen bij de penning
meester W. Marcusse, Hendrik Burgerstraat 14, Beverwijk of op 
de ruilavonden. 

Er zijn enkele aardige prijsjes binnengekomen voor de grati« 
verloting op de ruilavonden, wie volgt? 
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„JUNIOR" 
Catalogus voor de postzegels van 

Nederland en de 
Overzeese Gebiedsdelen 

1950 
( I e editie - Uitgave N. V. P. H.) 
Verschijnt t w e e d e helft van November 

Geïl lustreerd met ve le afbeeldingen, 145 p a g . tekst. 
Opgave van A L L E hoofdnummers. G E E N typen of 
tandingen. Z O N D E R toelichtingen tussen d e tekst. 

Deze voor d e I e maal verschi jnende , JUNIOR" 
catalogus is in handig zakformaat IOV2 x ISVz cm. 
Omslag in twee "kleurendiuk. 

De „JUNIOR" catalogus is bijzonder geschikt 
voor d e eenvoudige verzamelaar , d ie zonder 
typen of tandingen verzamelt en een catalogus 
wenst, waar in hij o p overzichtelijke wijze e e n 
o p g a v e vindt van ALLE hoofdnummers. 

WINKELPRIJS FI. 0.75 
Bij ve rzend , fl. 0.10 extra 

Verkr i jgbaar bij alle e r k e n d e postzegelhandelaren 

Uitgeefster: 

Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren 
Postbus 111 - Den Haag (177) 

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

Bedankt als lid: T. Spek, Haastrecht — J. Sturm, Haastrecht — 
C. de Groot, Gouda — A. van Eeuwen, Waddingsveen — G. J. 
Wormeester, Waddingsveen — Joh. Verwey, Gouda. 

Vergadering: Maandag 28 November a.s. in de bovenzaal van 
de „Réunie Sociëteit", (ingang Bioscoop Vestibule) beginnende om 
8 uur. 

Interessante veiling en bezichtiging mooie verzameling. 

DORDTSE LUCHTPOSTCLUB „DE POST JAGER". Secretaris: 
A. L. Blonk, Zuidendijk 32 U, Dordrecht. 

Contactavond: De eerstvolgende Contactavond wordt gehou
den op Maandag 21 November a.s. te 7.30 uur in de Chr. Lees
zaal, Voorstraat 396, Dordrecht. Agenda: 1. Beursuurtje. 2. Mede
delingen. 3. Veiling. 4. Verloting. 

Nummerwijzigingen: j .l . 2 A. J. Fuik te Zwijndrecht, wordt no. 
43 — j.l. 9 W. Mcret te Sliedrecht, wordt no. 46 — j.l. 10 R. v. 
Uden te Sliedrecht, wordt no. 56. 

Nieuw lid: j .l . 2 A. W. v. d. Kris, Scheldestraat 19, Dordrecht. 

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

De vergadering van 25 October 1.1. toonde vooral door het 
drukkerebezoek en de levendige belangstelling voor de te veilen 
kavels een groeiende belangstelling. 

Aanvraagkaarten ter verkrijging der 3 hoge waarden (ongestem
peld) van de serie met afbeelding van H.M. Koningin Juliana 
worden wederom uitgereikt op onze bijeenkomst van 29 Novem
ber e..k. Hierom en ook om andere belangrijke redenen worden 
alle leden opmerkzaam gemaakt op deze bijeenkomst, eveneens op 
de feestavond met attracties op 20 December (let op !) e.k. 

Beursavond: Eerstvolgende beursavond Woensdag 14 Dec. e.k. 
Candidaatlid: J. J. Verbrugge, Groest 90, Hilversum. 

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

Nieuw lid: H. W. Lagerwey, Graaf Florislaan 12, Hilversum. 
Vergadering: Ledenvergadering op Woensdag 16 November en 

Woensdag 21 December a.s. te 7.30 in de O.L.B. 's-Gravelandse-
weg 55, Hilversum. 

Beurs: Elke Zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur in de O.L.B. 
Verkrijgbaarstelling 2>2, 5 en 10 gld. Kon. Juliana: Bij de secre

taris zijn formulieren te verkrijgen, die U na invulling moet op
sturen naar de heer J. Norenburg, Bergselaan 101a, Rotterdam. 
U krijgt dan een ander formulier terug, waarop U de zegels kunt 
krijgen aan het postkantoor. Ieder kan slechts één formulier ont
vangen bij de secretaris na toezending van 12 cents in postzegels 
voor porto en administratiekosten. 

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

Nieuwe leden: 153 R. van Wetter, Meeuwenlaan 52, IJmuiden-O. 
— 155 Th. Keet, van Wassenaerstraat 1, IJmuiden-O. 

Geroyeerd: C. M. v. d. Maarel, Radboudstraat 6, Haarlem. 
Ruilavonden: 2 December Patronaatsgebouw; 16 December Café 

Gerrits, Driehuis! 30 December, Patronaatsgebouw te IJmuiden-O. 
POSTZEGEL VERENIGING „HELDER", TE DEN HELDER. 

Secr.: L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 
Vergadering. Huishoudelijke vergadering op Woensdag 23 No

vember 1949, 's avonds 8 uur in Café Postbrug, Koningsplein. 
Prijzen van de October-verloting kunnen worden afgehaald bij 

de heer Muts, Javastraat 139. 
Men wordt verzocht zijn contributie aan het zelfde adres te 

willen voldoen of storten op giro 335511 ten name van de pen
ningmeester P. V. H., Javastraat 139. 

Nieuwe leden: J. Humme, Lombokstraat 29, Den Helder — 
J. Brouwer, kapper H.Ms. Neptunus, Den Helder. 

VEREENIGING V. POSTZEGELVERZAMELAARS „DELFT". 
Secr.: J. A. v. d. List, Delfgauwfeweg 199, Delft. 

Nieuw lid: 147 K. Schoenmakers, Kon. Wilhelminalaan 205, 
Voorburg. 

Bedankt: 133 K. Bakker — 321 J. J. M. Borstlap — 7 Dr. J. 
Janzen — 17 G. de Jager — 258 J. Fick — 45 M. G. Siepman — 
142 K. FiUekes. 

Op Vrijdag 18 en Zaterdag 19 November a.s. 
houd ik mijn 

77e VEILING 
in Hotel P O M O N A , Molenstraat, Den Haag 
Een schat van goede zegels en"series, w.o. belangrijk 
Neder land en O .G . , prachtige restanten en collecties, 
benevens vele engros partijen komen in deze veiling 
onder de hamer. 
Voor serieuze reflectanten wordt de catalogus op aan
vrage gratis toegezonden. 
Voor volgende veilingen kan regelmatig goed materiaal 
worden ingezonden. 

Postzegelhandel K. A. WEEDA 
Zoutmanstraat 14a - DEN HAAG 

(184) Telefoon 394543 Giro 27773 
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d i k H « i B « B tf» 
ALBANIË 
303—311 Democratie ƒ 10,— 
319—325 Leger 10,— 
326—329 Rode Kruis 7,— 
336—340 Vrouwencongres 

getand en onget. 7,— 
341—346 Congres 13,25 
347—353 Balkanspelen 9,25 
354—361 Spoorwegaanleg 6,25 
369—370 Vredesconferentie 1,20 
381—386 Opdrukken 6,25 
1948 5 jaar leger 3 w. 3,50 
1949 6 jaar leger 3 w. 3,50 
1949 1 Mei 3 w. 3,50 
1949 Sovjet vriendschap 2,25 
T.S. 46—51 Republiek 6,25 

BULGARIJE 
547 Esperanto 0,40 
561—564 P T T 1,40 
DUITSLAND 
483—498 Hindenburg 4,50 
607 Verjaardag 1,25 
613 Nurenberg 1,50 
634 Verjaardag 1,— 
638 Dürer 3,75 
639 Bruine band 4,50 
640—651 Kameraadschap 6,75 
652—653 Dantzig 0,40 
663—666 Leipziger Messe 0,85 
667 Tentoonstelling 2,25 
668 Verjaardag 1,25 
670 Bruine band 1940 4,— 
675—683 Winterhulp 2,50 
704 Brume band 1941 1,50 
1945 SS en SA 2 w. 3,— 

ENGELAND 
238 Silver Wedding 12,50 
GRIEKENLAND 
521—533 Overdrukken 8,75 
545—552 Overwinning 9,50 
563—565 Gedeporteerden 2,50 
JUGOSLAVIE 
515—516 Sport 3,— 
LIECHTENSTEIN 
78—81 Watersnood 8,— 
160 3 Franc 8,— 
219—221 Rode Kruis 7.— 

Miliairen ƒ 
Octoberrevolutie 
Stalingrad 
Lenin 
Medailles 
Metchnikof 
Hersen 

RUSLAND 
734—737a 
871—878 
924—927 
953—959 
964—966 
998—999 
1000—1001 
1049—1050 Tchebitchef 
1051—1058 Moscou 
1228—1229 Tanks 
1256—1259 Kolenplan 
1264—1266 Schaaktournooi 
1278—1280 Electriciteitsplan 
1295—1302 Sanatoria 
1303—1304 Wapens 
1309—1310 Noordpool 
1311—1317 Vrouwendag 
1320—1321 Lenin 
1323—1325 Mil. Academie 
1334—1336 Popov 
1337—1338 Dag der pers 
Bloc 1 
Bloc 2 
Vliegpost 70—71 
SAARGEBIED 
34, 50 op 1 M. (Fr. 5800) 
TRIEST Zone „A" 
495, 497, 501 Philatelistisch 

Congres 5 w. 
VI. 13—16 
TRIEST Zone „B" 
1—3 Triptiek 
4 1 Mei 

1,10 
7 , -
1,50 
6 , -
7 , -
1,50 
2,75 
1,10 
3,75 
1,6C 
3,25 
1,45 
2,25 
3,75 
1,65 
1,60 
6 , -
1,60 
2,25 
2,25 
1,65 
0,90 
0,70 
2,25 

30,— 

4 , -
22,50 

1 4 , -
0,40 

TRIEST AMG. VG (blz. 852) 
1—21; VI. 1—8; Ex. 1—2 9,— 

TURKIJE 
973—992 
1014—1019 Jaarbeurs 
1054—1056 Wijncongres 
1060—1074 Inónu 
VI. 1—5 

M O N T E N E G R O 
32r-41 VI. 18—23 11,50 
POLEN 
483—498 Beroemde personen 3,— 
526 Vaersovie 0,40 
527 Congres 0,35 

Yvert 1950 ƒ 12,85, plus ƒ 0,50 porto. 
SfJcciale catalogus Ned. en O.G. 1950 ƒ 1,50 plus ƒ 0,10 porto. 

Tenzij anders vermeld zijn alle zegels postfris en 
genummerd volgens Yvert 1950. 

ZWEDEN 
76—83 Landstormen 
224—227 (alle tandingen) 

Gustaaf Adolph 
281—282 Sergel 
OOSTENRIJK 
405—418 Landschappen 
429 Fis 
634—637 Dr. Renner onget. 10,— 
MAROCCO 
271-274, VI. 70-73 Solidarité 3,25 

1 5 , -
2,50 
2,50 

22,50 
4,75 

6,25 

4,— 
1,10 

2 5 , -
17,50 

U. P. U. Wereldpostvereniging 
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de „Union Postale 
Universelle" (waarbij alle landen die in het internationale post-
verkeer betrokken zijn zich hebben aangesloten) geven de meeste 
landen één of meer herdenkingsseries uit. Dat niet alle landen 
zo bescheiden als Nederland zijn geweest (10 en 20 cent) 
zult U wel uit onderstaande lijst merken ! Deze lijst hebben wij, 
gezien het grote succes van onze October-advertentie, nog sterk 
uitgebreid. U dient ft echter rekening mee te houden dat onze 
voorraad van sommige uitgiften zeer beperkt is ! 

De volgende landen kunnen wij U momenteel aanbieden: 
Algiers 5, 15 - 25 franc ƒ 0,80 
Argentinië 25 c. 0,45 
Australië 3K d. 0,30 
Bahawalpur 8 w. (4 dienst) 1,50 
België 4 franc 0,45 
Bulgarije 50 Lewa 0,50 
Curajao 6 en 25 cent 0,90 
Denemarken 40 öre 0,35 
DUITSLAND 
West Berlijn 7 w. 4,75 
Baden 20 en 30 pf. 0,55 
Würtemberg 20 en 30 pf. 0,55 
Rheinland-Pfalz 20 en 30 pf. 0,55 
Oostzone 50 pf. 0,15 
Westzone 30 pf. 0,30 
Dominica 1, 2, 5 en 7 c 1,20 
Egypte 10, 22 en 30 mill. 1,50 
Engeland 4 waarden 1,65 
Engelse Koloniën 66 Kol. 

(264 waarden) 110,— 
Equator 7 waarden 2,75 
Finland 15 Mark 0,40 
Frankrijk 5, 15 en 25 franc 0,80 
Franse KoL 12 Kol. ieder 

1 waarde 11,— 
Hongarije 60, 1 en 2 For. 1,20 
India 4 waarden 2,— 
Indonesia 15 en 25 0,55 
Israël (Transjordaanse bez.) 

1, 1, 10, 20 en 50 m. 3,25 
Italië 50 Lire 0,50 
Japan 2, 8, 14 en 24 yen 1,60 
Joego-Slavië 3, 5 en 12 D. 7,25 
Libanon 5, 7K, n%, 25 en 

50 piaster 3,10 
Liechtenstein 40 rappen 0,55 
Luxemburg 80, 2>^, 4 en 8 fr. 1,65 
Marocco 5, 15 en 25 franc 0,90 
Noorwegen 10, 25, 40 öre 0,65 

2,45 
1,10 
0,60 
0,55 
7 , -

2,75 
2,25 

1,70 
3,— 

Nieuwe Hebriden (Frans) 
4 w. _ ƒ 2,45 

Nieuwe Hebriden (Engels) 
4 w. 

Noord Rhodesia 2 w. 
Zuid Rhodesia 2 w. 
Oostenrijk 40, 60, 1 Sh. 
Panama 8 waarden 
Philippijnen 4, 6, 8 c en 

een Bloc 
Polen 6, 30 en 80 Zl. 
Portugese KoL 8 waarden 
Rusland 4 waarden 
Roemenië 20 en 30 Lei 
Salvador 8 c en VI. 5, 10 en 

1 C. 4,25 
Spanje 50, 75 en 4 P. 1,05 
Spaanse Koloniën 
Suriname 7 ^ en 27 >̂  cent 0,90 
Syrië 2 post en 2 VI. 3,25 
Tanger, Kuwait, Bahrein en 

Muscat 16 waarden 10,— 
Transjordaniië 1, 4, 10, 20 en 

^50 Mill 2,25 
Triest Italiaanse Zone „A" 

50 Lire 0,60 
Triest Jougoslavische Zone 

„B" 5 en 12 D. 5,25 
Tsjecho-SIowakije 3, 5, 13 Kr. 1,10 
Tunis 5, 15 en 25 franc 0,80 
Turkije 15, 20, 30 en 40 K. 1,90 
U.S.A. 10, 15 en 25 ets 2,50 
IJsland 25, 35, 60 en 2 K. 1,25 
Zuid Afrika K. I K , 3 p. 

2 talig (6 w.) 0,80 
Zuid-West Afrika idem 0,90 
Zweden 10 (3 x) 20 (3 x) 

30 öre 1,35 
Zwitserland 5, 25 en 40 r. 1,— 

Waarschijnlijk leveren wij binnenkort ook (direct na uitgifte !): 
Andorra, Albanië, Birma, Brazilië, Canada, China, Fezzan, Grie
kenland, Monaco, Portugal, Pakistan, San Marino, Vaticaan. Mocht 
U voor een van deze landen interesse hebben, vraag dan geheel 
vrijblijvend even prijsopgave ! 

S. RIETVELD 
DEN HAAG LAAN VAN MEERDERVOORT 3 6 0 — POSTBUS 19 
GIRO 4 9 3 6 0 6 - TELEFOON 394314 - Bankier: Ned. Handel Mij. 
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Bussumse Postzeóemandel 
W. H. EECEN 

KAPELSTRAAT 15 - Tel. 6288 
G i r o 451627 

Zichtzendingcn van alle landen. Speciaal 
Nederland en Gew. Ie Emissie, Japanse 
Bezett. Indië. Scandinavië, Engelse Kolo
niën enz. Tevens voor verenigingen. 

Excelsior Europa in 10 delen (klemband) bij 
tot en met het laatste supplement ƒ 275,— 
en alle andere merken albums. 

Speciaal aangeboden: 
Nederland ong. 1913 Jub. ƒ 2,50 ƒ 15,— 
Nederland ong. 1913 Jub. „ 5,— „ 20,— 

Zwitserland no. 144 ong. „ 15,— 
Liechtenstein no. 222 gebr. „ 12,50 
Liechtenstein luchtpost 17/23 gebr. „ 7,— 
Danzig 1 gld. no. 191 gebr. „ 10,— 
Danzig 1 en 2 g. no. 191 en 193 ong. „ 45,— 
België no. 291a ong, „ 15,— 

ALLES ONGEBRUIKT: 
Curafao Spec. Cat. 121/37 ƒ 14,—; Suriname 
Vliegp. 1/7 ƒ 4,75; Bulgarije 571/74 ƒ 1,—; 
Duitsland 612 ƒ 11,25, 637 ƒ 5,—, 640/51 
ƒ 5,—, 667 ƒ 1,65, 668 ƒ 0,95, 670 ƒ 3,25, 
671 ƒ 1,75, 672 ƒ 1,65, 687 ƒ 0,50, 727 ƒ 0,85, 
730/33 ƒ 1,—, 738 ƒ 1,—, 739 ƒ 0,60, 748/59 
ƒ 1,—, 763/68 ƒ 0,60; 791/803 ƒ 0,60; Souve
nirs 7/9 ƒ 0,30; Gen. Gouvernement 72/74 
ƒ 2,—, 75/78 ƒ 0,95, 79 ƒ 1,25, 100/02 ƒ 0,50, 
107/11 ƒ 0,35, 123/27 ƒ 0,30, 136 ƒ 11,50; 
Boh. & Moravië 77/98 ƒ 2,75, 110 ƒ 0,50, 
Souvenirs 1 & 2 ƒ 1,25; Estland 131 ƒ 1,10, 
145a ƒ 0,40, 158 ƒ 0,85; Italië 124/27 ƒ 0,45, 
163/68 ƒ 0,45; Vaticaan 86/89 ƒ 0,50; Oosten
rijk 539/42 ƒ 2,50; 675/84 ƒ 0,40; Roemenië 
819/22 ƒ 0,35, 894/98 ƒ 0,50, 911/15 ƒ 0,30; 
Rusland 919/23 ƒ 2,75, 1067/71 ƒ 0,70, 1150/ 
59 ƒ 3,— ; Servië Duitse bez. 51/59 ƒ 0,45, 
60/63 ƒ 0,60; Vliegp. 16/20 ƒ 0,60; Tsjecho 
Slowakije 433/35 ƒ 0,85. 

Levering aan onbek, tegen voorui tbet . 
op G i ro 198391. Porti ex t ra . 

Utrechtscfie Postzegelhandel 
VOORSTRAAT 110 — UTRECHT 

► JUBILEUM 1923 
Nederland postfris 121131 compl, f 60.— 
Hederl.Indië postf . 160166 compl. f 35.— 
Curasao postfris 7581 compleet f 80.— 
Suriname postfris 104110 compl. f 85.— 
4 Series compleet samen . . . . f 250.— 

A. SLEGT 
POSTZEGELHANDEL 

f^y Lange Tisndeweg 7, Gouda 
Postrek. 269848 

VERKOOP BIJ EXECUTIE 
Op DINSDAG, 22 November 1949, des 
voormiddags 11 uur, zal door onderge
tekende deurwaarder, publiek è contant, 
zonder verhoging van opge ld aan de meest 
b i e d e n d e bij executie worden verkocht , 
in het p e r c e e l 'sGRAVENHAGE, Zuid
Binnensingel 216 (Inspectie der Directe 
Belastingen), de navolgende goederen: 

P O S T Z E G E L S 
Een album inhoud, pim. 1800 postzegels 

II i> 11 II 6 0 0 „ 
„ s tockboek , , ,, 3S0 „ 
IJ II II ! | • ' ^ II 
II It fi II 2 1 0 0 ,1 

Voorts enige vellen en losse postzegels 
zijnde pIm. 2700 stuks. 
De postzegels zijn voor een i e d e r te b e 
zichtigen in het gebouw 'sGRAVENHAGE, 
ZuidBinnensingel 216, op M A A N D A G 
21 November 1949, d e s namiddags van 
2 tot 4 uur en één uur voor de v e rk o o p . 

De Deurwaarder, belast met de executie, 
C. J. F. FRIETMAN. 

Voor zegels van Nederl. en O.G. in typen en 
tandingen naar MANUKOWSKI. 

Ook voor Albums, Catalogi 1950 Nog voorradig 
Zumstein van 1949 voor verlaagde prijs a f 4.25. 
Uitgebreide voorraad Pakketten series enz. zeer 
geschikt voor geschenken. Loupen, pincetten, enz. 

Aanbevelend, Postzegel en Albumhandel 
M. A. MANUSKOWSKI 

Wagenstraat 1C5, Den Haag 
Tel. 111610 Postr. 33530 (183) 

BOEKEN 
waar U iets aan heeft. 

Scott's United States stamps cat. specia
lized (uitgave Dec. 1949. Een cat. v/aar 
U vele jaren plezier van heeft) ƒ 15,90 
U.S.A. postage stamps illustrated and 
Identified, 8e druk „ 3,75 
A description of U.S.A. postage 
staps 1847—1947 „ 2,50 
Stamps and Posts of the Anglo-
Egyptian Sudan „ 7,35 
Michel Duitsland cat. 1949 „ 3,15 
Prinet België catalogus 1949 „ 1,25 
Max Ton: „Wie alte Marken kunst
voll repariert und gefälscht werden" „ 3,20 
Stanley Gibbons Europa cat. 1950 „ 10,— 
Stanley Gibbons King George VI 
cat. 1950 „ 2,45 
P. Hamilton: „British Stamps" „ 8,35 
Fr. J. Melville: „Postage stamps in 
the making" „ 12,— 
Medicine & Science in postage stamps „ 5,25 
Yvert: Wereld cat. 1950, 2 delen „ 12,85 
Zumstein: Europa cat. 1950 „ 9,25 
Uitgebreide prijslijst van Albums, boeken, etc. 
op aanvraag verkrijgbaar. 

D. N. SANTIFORT 
EHMASINGEL 9 
Giro 277850 

GRONINGEN 

Z I C H T Z B I V D I I V G B I V "̂  
Ü P * NEDERLAND E N O.G. 

EUROPA 
ENGELSE KOLONIEN 
FRANSE KOLONIEN 

1 ^ ZUID-AMERIKA 
1 ^ OVERZEE 
Ter illustratie: 

Een zending voor vergevorderden van landen 
zoals Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, 
Rusland, enz. bestaat uit ca. 1500 a 2000 zegels. 
Kleinere landen in dezelfde verhouding. Het
zelfde zegel is zoveel mogelijk gebruikt en on
gebruikt aanwezig. Verreweg de meeste series 
worden los uitgeprijsd. 

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

Po stzegelhandel 
VAN DUYN & VERHAGE. 

BeikeUelaan 92 Rotterdam Telef. 48209 

CURACAO. Alles prima kwaliteit. Eilanden, 
ongebr. ƒ 0,85; Kon. Familie, ongebr. ƒ 1,—; 
Koningin 1946 6/50 ct., ongebr. 5,—; Niwin, 
cngebr. ƒ 1,10; Koningin 1948-Hartz 6 et./ 
ƒ 1,50, ongebr. ƒ 9,50; Jubileum 1948, ongebr. 
ƒ 0,75; Kroning 1948, ongebr. ƒ 0.65; Kind 
1948, ongebr. ƒ 5,95; Ned. Antillen-450 Cura
fao, ongebr. ƒ 0,90; Luchtpost-Krijgsgevan
genen, ongebr. ƒ 2 5 , - - ; Luchtpost-Juliana-
R. Kuis, gebr. ƒ 16,50. 

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

Uitgebreide offerte ser. Ned. & O.G. op aanvr. 
Spec. Cat. '50 Ned. & O.G. fr. p . p. ƒ 1,60 
Yvert Catalogus 1950 franco per post „ 13,30 

Nederlandsche Postzegelhandel 
A. M. N . v. d. BROEKE, Amsterdam-C. 
N.Z. Voorburgwal 316, Postgiro 165298 

AANGEBODEN zegels en series van Ned. en O.G. 
tegen billijke prijs. — Vraagt gratis prijslijst. 
NEDERLAND rokonding 1926 

ongebruikt p . serie f 7.— 
CURACAO sluier 2 ^ gW-

ongebruikt per stuk "i 4,— 
TE KOOP GEVRAAGD postzegels, partijen, 
verzamelingen, massagoed, ook onafgeweekt. 
POSTZEGELHANDEL 

C . V. d . B i a N D E , 
Merelstraat 25 — UTRECHT — Giro 498361. 

SCHOORLSE 
POSTZEGELHANDEL 

(C. M. WINDER) 
Zendt ons eens Uw 
MANCOLIJST 

We leveren alles op zicht 
tegen zeer billijke prijs, 

uitsluitend Europa en Ned. Overz. Geé. 
Alle Europa nieuwtjes tegen zeer con-

curreerende prijs. ' 
Ook op abonnement. 
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„Handboek en Catalogus: 
Japanse Bezetting en Republiek Indonesia" 

(Is in bewerking) 

Een documentair werk, samengesteld door uittrst competente medewerkers in Indonesië en hier te lande. Tegen de uitzoc-
derlijk lage prijs van F 1.50. 
De prijzen in de nieuwe catalogus gepubliceerd, zijn volmaakt reëel, want getoetst aan de werkelijkheid. 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 prijzen is het gemiddelde barekend. Tevens hebben in Indonesië zowel als in Nederland vele handelaren hun mede
werking aan de samenstelling van deze ca'alogus 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 d-ze catalogus vermeld. 

J . MEBU5, NES 35 , AMSTERDAM - Postgiro 33045 . Gevestigd 1915 - Telefoon 48341-45!25 

I 
I 
I 
I 
I 

S I N T NICOI^AAS 
is weer in aantocht. Zorgt dat U bijtijds de geschenken voor 
Uw familie en vrienden in huis hebt. Doet daarom reeds 
omgaand Uw bestelling. Indien gewenst, verzenden wij Uw 
bestelling voor of uiterlijk op 4 December per post, naar 
een door U op te geven adres, met U als afzender. 

BLANCO ALBUMS : _ . 
No. O Form. 24 x 19 c m . 100 Bladen ƒ O Form. 

4 
5 
7 
9 

13 
14 
13L 

24 X 19 c m . 
28K X 25 c m . 

idem 
50 

100 
75 
200 
150 
150 
150 

zwaar pap. 
4,90^ 
6,— 
6,65 
7,75 

10,65 
10,65 
9,40 

zwaar papier 
in echt rood lederen band, pracht album „ 25,— 

54 Schaubeck form, in pracht linnen klemband „ 13,— 
55 Idem in luxe roodlederen klemband „ 16,50 

STOCKBOEKEN : 
Handige zakformaten in prijzen van ƒ 0,50, 0,75, 1,15 
1,80, 2,50; 
grotere formaten in prijzen van ƒ 3,60, 4,25, 5,90. 

Pracht boeken, form. 2514 x 32 cm. 10 bl. 2 zijdig m. bies ƒ 
Idem, idem 20 bl. 2 zijdig m. bies „ 
Idem 28 X 30 K cm, id, (echter schroefb.) „ 

o ö 

1,50, 

8,50 
15,— 
1 7 , -

LANDEN ALBUMS : 
Ned. & Overz. Gew. DAVO uitgave ƒ 15,— schroef band 
Idem 
Idem 

Holland schroefb and 
10,50 schroefband 

(schroef van binnen) 
Idem „ ., „ 12,— klemband 
Idem het populaire K.I. (Bonds) album 

EXCELSIOR LANDEN ALBUMS: in schroefband. 
(In klemband ƒ 2,— hoger). 

Amerika ƒ 13,50 Vaticaan schroefband 

ƒ 4,75 

België „ 20,-
Luxemburg „ 10,— 
Frankrijk „ 16,— 
Scandinavië „ 19,— 
Zwitserland „ 12,— 
Duitsland incl. zones „ 16,50 
Geheel cpl. Duitsland 
met oude staten etc. „ 46,— 

met cliché's 6,50 
in klemband 9,— 
in fraaie band 7,— 9,50 
id. ivoorcarton 9,— 11,— 

Vi-rder Excelsior landen albums 
leverbaar van nagenoeg alle lan
den van Europa. Vraagt hierover 
vrijblijvende inlichtingen. 

YVERT 1950 ƒ 12,85. ZUMSTEIN 1950 ƒ 9,25. BONDS
CATALOGUS 1950 ƒ 1,50. Radio Patent Plakkers voor 
postfris ƒ 1,25, voor gebruikt ƒ 0,85. Grote combinatiedoos 
ƒ 2,50. Pincetten ƒ 1,25. Fraaie eerste dag couverts voor 
de kindzegels 1949 (14 Nov.) ƒ 0,15. 

Op al bovenstaande artikelen, porto steeds extra ! (178) 

Postzegelhandel W. P. van der VEN ♦ WESTZIJDE 44b  ZAANDAM  Tel. 2098  Giro 235007 

Z I C H T Z E ND I N O E N V A N 
Nederland en O.G. 
Alle landen van Europa 
Engelse Koloniën 
Franse Koloniën 
Noord en ZuidAmerlka 
Azië 

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd. 

G . S T U R M S P O S T Z E G E L H A N D E L 
P O S T B U S 7 4 7  AiVlSTERDAiVl C C ) 
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BË Ëil^l^lLi(ü)I^D@i P@mEËQ>ËU /̂ÄBifl ßÜHPlil^aÄlNIP door Ir. H. J. W. REUS. 

Slotbeschouwing. 
Met het gedeelte, dat opgenomen is in het Juli-nummer van dit 

jaar, was ik eigenlijk aan het eind gekomen van wat ik belangrijk 
genoeg vond om vastgelegd te worden. 

Meermalen heb ik de opmerking moeten maken, dat door het 
ontbreken van gehele vellen, verschillende punten nog duister 
moesten blijven. Het is inderdaad meer dan jammer, dat er van 
de oudere oplagen vele zijn, waarvan het mij niet gelukt is een 
heel vel onder ogen te krijgen. 

Misschien zijn er nog in handen van particulieren of handelaren, 
maar deze hebben dan geen gehoor gegeven aan mijn oproep hun 
materiaal ter bestudering tot mijn beschikking te stellen. 

Dat alle hoop nog niet opgegeven is, zo nu en dan wat te ach-
tetrhalen, moge blijken uit wat nu als slot nog volgt. 

De % cent in tweevoudige druk. 
Op blz. 159 van 1948 heb ik meegedeeld, dat de J^ cent in 

twee uitvoeringen nog niet bekend was. 
Wel gaf het Handboek aan: 
% cent a (Ie druk): verlengde breukstreep valt buiten langs de 

C van CENT, terwijl de loodrechte lijn langs de linkerzijde der 
2 getrokken, tussen de E en de N van CENT valt; 

b (2e druk): verlengde breukstreep snijdt de C, terwijl de lood-
lijn langs de linkerzijde der 2 het linker staande been der N snijdt. 
Ik zelf was tot de conclusie gekomen, dat er verschil kon bestaan, 
omdat het zeer onwaarschijnlijk is, dat de blokjes met de waarde
aanduiding in een geheel precies gelijk zouden zijn aan het losse 
zetsel. 

Nu is het mij gelukt, de onderste 6 rijen met velrand in 
handen te krijgen van een vel in tweevoudige druk. 

Van welke oplage is nu dit veldeel afkomstig ? Er zijn er drie: 
de eerste van April 1912, de tweede van Februari 1913 en de 
derde van Februari 1914. 

Niet van de eerste. Op gronden die ik vroeger aangevoerd heb, 
moeten we aannemen, dat het vel uit het Postmuseum van de Ie 
oplaag afkomstig is. 

Het veldeel dat ik nu bespreek heeft wel dezelfde plaatfouten, 
doch een iets van plaats verschillende randbedekking (stippen) 
en wat van nog meer belang is, de tekening van de kleine 1 is 
verschillend. 

Bij de eerste oplaag is het bovenlijntje horizontaal; bij de enkel
voudige druk is dit lijntje hellend van links boven naar rechts 
beneden. 

Op mijn veldeel is het lijntje echter hellend. Ik zou daaruit willen 
concluderen, dat een van de kenmerken voor de eerste druk het 
horizontale lijntje is, en dat de andere oplagen alle een hellend 
lijntje hebben. Daarmee komt dus vast te staan, dat het niet juist 
is, het hellende lijntje als kenmerk voor de tweevoudige druk te 
gebruiken, zoals bv. in een oude Mebus catalogus (1933) staat aan
gegeven. 

Ik ben echter in conflict met de kenmerken van het Handboek, 
want op mijn veldeel snijdt de lijn de C niet en ook de loodlijn 
de N niet. Is het Handboek nu wel juist ? Op dit punt zeker niet. 

Het in het Handboek vermelde is bovendien niet logisch. We 
moeten n.1. wel bedenken, dat de cijfers en letters van de donker
blauwe porten van 1896, die in zwart werden afgedrukt, zonder 
meer voor het indrukken der waarden bij de tweevoudige druk 
gebruikt konden worden, waarbij ze dan in lichtblauw v/erden 
afgedrukt. 

Bij de donkerblauwe porten is nu het bovenlijntje horitontaal 
en worden de C en de N gesneden. Dus precies omgekeerd als het 
Handboek vermeldt. 

Logisch wordt dan ook, dat de enkelvoudige druk gelijk wordt 
aan de tweede en derde oplage van de tweevoudige druk, waar 
het lijntje aan de 1 hellend is en de C en de N niet gesneden 
worden. 

Ten overvloede wijs ik op de overeenkomst met de 7% cent, 
waarbij de enkelvoudige druk ook weer gelijk is aan de tweede 
oplaag van de tweevoudige druk nl. de kleine 1 die gelijk staat 
met de bovenkant van de vlag van de 7. 

De '/i cent delen we dus als volgt in: 

Tweede druk 
Ie oplaag: 

losse cijfers en letters 
Streepje aan de 1 horizontaal 
C en N gesneden 

cijfers en letters in een blokje 
Streepje aan de 1 hellend 
C en N niet gesneden 

Enkelvoudige druk 
gehele zegel een cliché 
Streepje aan de 1 hellend 
C en N niet gesneden. 

2e en 3e oplaag: 

m jiAiPAü̂ si BËEËnmmEË^u$ door N. F. HEDEMAN. 

Een gesprek met de heer Cortenbach over zijn artikel op blz. 
228 van het October-nummer van ons Maandblad maakte mij 
duidelijk, dat genoemd artikel de gedachten van de geacht; 
schrijver niet juist weergaf. 

Er staat: „Een enkele blik in de koffer deed me besluiten om 
nooit Japanse Bezetting te verzamelen en doet me nu de waar
schuwing neerschrijven om toch vooral voorzichtig te zijn met het 
betalen van vaak fantantisch hoge prijzen voor de hogere waar
den." 

Het is dus geen wonder, dat mij naar aanleiding hiervan opmer
kingen bereikten in de geest van: Jij kunt nu wel inpakken ! 

Echter, aangezien ik wist, dat de heer Cortenbach zelf ook 
hoge waarden aangeboden had, rook ik een misverstand en achtte 
ik het nuttig eerst eens even met hem te gaan praten, alvorens 
verder te reageren. 

Laat ik het eerst eens hebben over de Chinese vriend P. Deze 
Phoa Lim Kway heeft inderdaad veel maakwerk op zijn geweten; 
de Insiders wisten dit reeds lang. De slimmerik, thans uitgeweken 
naar Singapore, heeft voor de oorlog de postzegelhandel „Java" 
gehad en beschikte over vele relaties. Een familielid van Phoa 
reisde geregeld op en neer tussen het Medanse en Soerabaya om 
de „poststukken", die niet per post gingen, om zeker te zijn van 
de aankomst van de opgeplakte hoge waarden, over te brengen. 

De betreffende enveloppen hebben natuurlijk als poststukken een 
twijfelachtige waarde. Hiertegen wilde de heer Cortenbach waar
schuwen. Ook al, omdat er eerstdaags weer een partij hiervan op 
de markt gegooid zal worden. Ziet men dus op het adres Phoa 
Lim' Kway staan, dan is oppassen geboden, doch, let wel, op het 
„poststuk". 

Een tweede punt is, dat er in de Japanse tijd wel degelijk brief-
correspondentie toegestaan was. De blanken hadden voor iedere 
brief een speciale vergunning nodig, tenzij men behoorde tot de 
neutrale mogendheden. Zo heb ik zelf brieven in mijn collectie, 
die afgezonden zijn door Zwitsers, die geen relaties onderhielden 
met Phoa. Ook de zich in Indië bevindende en niet in militaire 
dienst zijnde Japanse burgers konden brieven schrijven, pakjes 
sturen enz., enz. Ook verschillende Indonesiërs weiden hiertoe in 
staat gesteld. 

Een derde punt is het al dan niet postaal verantwoord zijn van 
de hoge waarden, waarmede ik bedoel de 5, 10 en 25 gulden. Oor
spronkelijk stonden de heer Boekema en ik hier zeer sceptisch 
tegenover, doch wij herzagen ons standpunt. Trouwens in de 
tweede periodieke publicatie van de Nederlands Indische Vereniging 
van Postzegelverzamelaars "staat dezelfde rehabilitatie zwart op 
wit ! Er was inderdaad behoefte aan hoge waarden. 

Een handstempeltje kan natuurlijk wel eens „welwillend" op een 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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ongebruikelijk zegel afgedrukt zijn, doch een machinale overdruk 
op een grotere oplage is moeilijk te voorschijn te roepen: hiervoor 
waren Jappenorders nodig. U weet het, de 5 en 10 gulden werden 
machinaal overdrukt. Ook in de Grote Oost werd een speciale 
opdruk van 8}i gulden vervaardigd om de doodeenvoudige reden, 
dat men deze waarde voor een bepaald tarief postaal van node 
had. Ook de 25 gulden is 100 "/o echt gebruikt. 

In ons land zal men niet gauw een 10 of 25 gulden zegel op 
brief aantreffen, tenzij men overgefrankeerd had. Overfrankeren 
is nooit strafbaar geweest met uitzondering van de laatste jaren 
in postverkeer met het buitenland met het oog op de deviezen. 
"Wil men dus zegels van hogere waarden afgestempeld hebben, dan 
stuurt men zichzelf een lege brief of bestelt men het gewenste bij 
de Philatelistische Dienst van de P.T.T. in Den Haag. Het post
stuk is dan ook maakwerk, maar wat geeft dat ? De postzegels 
zijn volkomen echt en met de goede stempels zonder antidatering 
afgestempeld. Hoeveel bijzondere stempels worden er niet besteld ? 
Hoeveel echte brieven worden er verstuurd tijdens de Bondsdagen 
via het postkantoortje op de tentoonstelling ? Denkt U eens aan 
de frankering bij abonnement ! 

De brieven aan Phoa interesseren mij n i e t als poststukken, doch 
de postzegels, die er opgeplakt zijn, interesseren mij w e l , omdat 
het postzegels zijn ! Immers zij werden door bevoegde ambte
naren verkocht, afgestempeld en gecontroleerd. Dat het zeer vrien
delijk van Phoa was om veel te frankeren zonder verder diensten 
«an de P.T.T. te vragen betreffende het transport, daar hij hier 
zelf voor zorgde, kunnen wij het wel over eens zijn. De zegels 
kunnen toch zeker met meer recht serieus genomen worden dan 
de in onze catalogus staande 50 cent Kreisler met watermerk en 
zonder opdruk 1947. Laatstgenoemd zegel is uitsluitend aan het 
philatelistenloket te Amsterdam verkocht, doch heeft Indië nooit 
bereikt, dus kan niet echt afgestempeld voorkomen. Eigenlijk zou 
he beschouwd moeten worden als een niet tot uitgifte gekomen 
zegel, dat door de P.T.T. welwillend aan ons philatelisten aange
boden werd ! 

In mijn verzameling van de Japanse Bezetting prefereer ik zegels 
met goede en leesbare stempels. Want deze vertellen mij wanneer 
en waar zij gebruikt zijn en hoe de echte opdrukken er uit zien. 
iSliet dat ik bang ben van falsificaten. In de eerste plaats zijn er 
niet veel en in de tweede plaats zijn zij vrij gemakkelijk te her
kennen. Bovendien is het practisch niet voorgekomen, dat na de 
capitulatie der Jappen nog onoverdrukt gebleven postzegels alsnog 

(In de spelling van den schrijver). 
Mijn vacantie in Zwitserland stond wel zeer sterk in het teeken 

der philatelic. Ik logeerde in St. Gallen bij mijn Zwitsersche ruil
partner, en vanzelfsprekend kwam daardoor het accent sterk te 
liggen op de philatelie. Ik was een avond de gast van de bloeiende 
Phil. Verein, had het groote voorrecht een dag de gast te zijn 
van Zwitserlands grootste en wetenschappelijkste verzamelaar, Hans 
Wirth, en van nabij het grafisch werk te zien van Karl Bickel, te 
Wallenstadtberg, naar wiens atelier een excursie gemaakt werd, in 
verband met de juist gereed gekomen ontwerpen en drukproeven 
voor de groote nieuwe frankeerserie. Het leek me niet oninte
ressant U van deze drie ervaringen, in het kort , eens iets te 
v^^rtellen. 

Hoewel het midden zomer was, en zeer warm, waren toch een 
»O tal leden op de wekelijksche avond van de philatelisten ver
eeniging aanwezig. Een ongedwongen sfeer, mogelijk doordat St. 
Gallen een betrekkelijk kleine stad is. Alle leden kennen elkaar, en 
weten het speciale verzamelterrein of de bijzondere belangstelling 
van elk medelid, en hebben ze iets ontdekt of verworven, dan 
wordt dat de betrokkene, die zich speciaal op dat terrein beweegt, 
getoond. (Prijzen bij verkoop: % Zumstein of 1 "/o Yvert (100 
Yv. frs. = 1 Zw. fr.). 

Geïntroduceerd door mijn gastheer, werd ik bijzonder hartelijk 
door de president Domeisen welkom geheten. Het officieele ge
deelte van iedere wekelijksche bijeenkomst bestaat uit een kleine 
e}j:positie door een lid, die zijn geheelc of gedeeltelijke verzameling 
op de in de groote vereenigingszaal permanent aanwezige expo
sitietafels uitgelegd heeft en bespreekt. 

overdrukt werden met de goede Japse opdrukken. Wel heeft er 
een enorme zwendel plaats gevonden met de Rep. Indonesia op
drukken, doch dit interesseert me weinig, daar ik het niet ver
zamel. Om duidelijker tê zijn: onder de Rep. Indonesia opdrukken 
zijn er zeer velen, die op volkomen particulier maakwerk berusten. 
Dergelijke fantasieproducten hebben wij bij onze Japanse Bezet
tingszegels ook gehad, doch nadat wij hen als zodanig gesignaleerd 
hebben, zijn ze practisch van de markt verdwenen. Gedurende de 
tijd der Japanse Bezetting was het veel te gevaarlijk om falsifi
caten of fantasieproducten te vervaardigen, doch na de capitulatie 
kon men de onderdrukte lusten botvieren ! 

Doordat een hoog geplaatste Indonesiër uit het Medanse de 
heer Phoa behulpzaam was werd het een klein kunstje om ook d^ 
gebruikelijke censuurscempels op de enveloppen gestempeld te 
krijgen Deze censuurstempels zijn absoluut geen namaaksels, dus 
in zekere zin ook leerzaam De naam van de Indonesiër is aan 
enkelen wel bekend, doch uit politiek oogpunt is het beter de 
naam niet te noemen. De man is trouwens niet meer in het land 
der levenden. 

Uit een en ander zal U duidelijk zijn, dat de voorraad van Phoa 
nog lang niet uitgeput is, dus moeten wij voorzichtig zijn met de 
prijzen. Verder moeten wij het echt gelopen hebben van zijn 
brieven met een paar pondjes zout nemen en onze waardering 
zuiver baseren op de zich op de enveloppen bevindende afgestem
pelde zegels. 

De heer Cortenbach vond het spijtig, dat verschillende lezers 
zijn artikeltje verkeerd begrepen hadden, want het lag allerminst 
in zijn bedoeling om het verzamelen van de Japanse Bezettings
zegels te „kraken". Over alles wat ik hier weergegeven heb zijn 
wij het volkomen met elkaar eens. 

Ik heb van ons gesprek geleerd, hoe voorzichtig men moet zijn 
met een oordeel te vellen in de philatelie. De persoonlijke smaak 
en aanleg bepaalt wat en hoe men verzamelt, hetgeen weer in
houdt, dat de gestelde eisen zeer sterk variëren. Wij onderscheiden 
verzamelaarsgroepen van: Ie ongebruikte postzegels — meer of 
minder postfris —, 2e gebruikte postzegels — meer of minder echt 
gebruikt —, 3e stempels, 4e bijzondere stempels, 5e luchtpoststuk
ken, 6e vliegzegels, 7e ballonpost, 8e raketpost, 9e maximumkaar
ten, en wat al niet meer ! De brieven aan Phoa zijn nietswaardig 
voor een poststukken verzamelaar, doch wel voor het gilde van 
de stempeltuurders, terwijl de postzegelverzamelaars allerminst 
afkerig zijn van de opgeplakte postzegels. 

Ter eere van de Nederlandsche gast was er een prachtige ver
zameling Indonesië geëxposeerd, uitstekend van opzet tot aan de 
oorlog met Japan. Daarna was men het spoor volkomen bijster, en 
vooral van de huidige Indonesische kwestie bleek men eigenlijk 

■^T^W'T n-  TS*'«; «s^ " ^ 1 

DE STRIJD TEGEN DE KNOCHEN PRIMAIR. door G. J. PEELEN. 
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geen flauw idee te hebben. Men dacht dat de Hartz-zegels met 
opdruk Indonesië, uitgaven van de Repoebliek waren. Ik heb 
graag van de door de president geboden gelegenheid gebruik ge
maakt, in een causerie a' l'improviste, wat meer licht te verschaf 
fen in deze voor hen bijzonder ingewikkelde materie, waarbij ik 
gelegenheid had voor de Japansche periode de aandacht te vragen 
voor het werk van Hedeman en Boekema. 

Dit deed ik met temeer vrijmoedigheid, omdat me al gauw 
bleek, dat deze over het algemeen „Schweitzer duutsch" sprekende 
St. Gallers niet al te veel moeite hadden met gedrukt Nederlands. 
Niet minder dan 12 leden bleken bijv. mijn „tweede wereldoorlog 
op postzegels" doorgewerkt te hebben. 

Na expositie en causerie, wordt de bijeenkomst wat losser door 
de geanimeerde onderlinge ruil, en nieuwtjes uitwisseling, om aan 
het slot volkomen officieus geworden, over te gaan in een ge
zellig kaartavondje. Gedurende dat stadium had ik het genoegen, 
in het aangrenzende vertrek, waar de bibliotheek ondergebracht 
is, kennis te maken met de unieke falsificaten verzameling in 28 
zware banden. 

Uiteraard zijn die grootendeels gewijd aan de Zwitsersche objec
ten, die zich door hun zeldzaamheid altijd wel heel dankbaar 
terrein voor meer of minder geraffineerde falsificateurs getoond 
hebben — Waadt 4, heele en halve „Doppelgenf", Baseler duifje 
enz. 

Albums vol, zoo volledig mogelijk van alle gegevens voorzien: 
plaats en ,„atelier" van herkomst, al of niet gevaarlijk, kenteeke-
nen, enz. Een gedocumenteerd studiemateriaal vrijwel zonder 
weerga, naar men mij vol trots vertelde, het levenswerk van Hans 
Wirth, de groote Zwitsersche philatelist en voornaamste mede
werker van Zumstein's Handbuch. De plaatsgenoot waarop de St. 
Gallers trots zijn. Hij heeft zijn stempel op heel het vereenigings-
Itven gezet: en allen tot medestrijders geactiveerd tegen de „Kno
chen": nooit genoegen te nemen met een onvolwaardig stuk, hoe 
moeilijk ook een gaaf exemplaar te krijgen is. Weg met kortrandige 
itukken, tandingsgebreken, kleine dunne plekjes; ze worden niet 
verhandeld, niet geduld in ruilboekjes, ook al kost een gaaf stuk 
10.000 Zw. francs. 

Die maatstaf wordt ook aan de zegels van andere landen aan
gelegd en van daar dat al of niet overdrukte Hartz van In
donesië met de vooral bij de hoogere waarden zeer slordige tan
ding, telkens weer aan hun Indonesische ruilrelaties geretourneerd 
werden, ondanks hun beweringen dat die stukken practisch niet 
in 1 0 0 % gave tanding voorkomen. „Dan wachten we tot we 
er wel een vinden", is het laconieke antwoord. 

Die opvatting had ik de vorige dag al van de heer Wirth ge
hoord, een vermoeiende, maar uitermate leerzame dag, waarop ik 
me vaak in philatelistisch sprookjesland waande. Deze heer Wirth, 
oorspronkelijk, zooals de meeste rijke St. Gallers „Stickerei" 
fabrikant, was op zijn 34e jaar gaan rentenieren, d.w.z. zich geheel 
wijden aan de philatelie. Gedurende dertig jaar lang heeft hij zich 
van 's morgens 9 tot 's avonds 6 — zijn lunch laat hij op zijn 
kamer brengen — met zijn postzegels bezig gehouden, om dan 
's avonds, na het avondeten nog wat te „postzegelen !" 

Twee zalen van kamers zijn langs de wanden van vloer tot 
plafond met breede stalen kasten, naar zijn eigen ontwerp ge
bouwd, bedekt. Ze zijn zoo diep, dat ze een volledige gereconstru
eerde plaat van de oude Engelsche 'zegels (vellen van 240 stuks) 
makkelijk bevatten kunnen. 

Op uitschuifbare stalen platen, bevindt zich telkens één plaat 
no. Aan de binnenzijde van iedere kast een vernuftig uitgedachte 
inventarisopgave met nummering en uitknipsel van het zegelbeeld, 
waardoor hij feilloos bijv. elke gewenschte reconstructie van de 
practisch alle 225 platen alleen al van de no. 16 van Engeland 
voor het grijpen heeft. 

Ik dacht in alle bescheidenheid wel iets van philatelie af -^ 
weten, maar bij die verzameling, die me telkens sprakeloos deed 
staan, die dag, voelde ik me voortdurend een kleine krullen 
jongen, die het a.b.c. nog leeren moet. De bedoeling was een be
zoek van een paar uur. Ik was om 9 uur present. Om twaa'f 
uur had ik nog maar een kleine inleidende indruk gekregen, van 
wat er <e zien zou zijn, als ik veertien dagen achtereen zou 
blijven. 

„Nee, nee, U blijft hier lunchen", decreteerde mijn gastheer, 
met een druk op het schellekoord aan de lamp. U moet in ieder 
geval mijn Nederlandcollectie in 1'. banden zien. 

Geen omslag. De lunch is in 
het oog van mijn gastheer 
alleen maar een hinderlijke 
doch noodzakelijke onderbre
king van „zijn levensweek". 
Geruischloos rijdt een dienst
meisje een serveerboy binnen, 
met heerlijke sandwiches en 
vermouth. Al knabbelend 
„werken" we door. Een Ne
derland-verzameling, leze^, 
zooals ik niet geloof dat er 
in Nederland een te vinden iä. 
Compleet gebruikt en onge
bruikt, op typen en tandingen, 
allicht, in paren en blokken, 
dat ook, maar alleen al eenige 
albums gewijd aan plaatfouten 
en foutjes, waarvan ik het be
staan niet vermoedde. 

En gedocumenteerd. De 
heer Wirth verklaart me zijn 
vaste principe: eerst dan wordt 
iets als plaatfout ingelijfd, als 
hij een tweede volkomen iden
tiek „Belege stück" er naaät 
kan plakken, als bewijs dat 
het geen druktoevalligheid is. 
Daarnaast de puntstempels — 
compleet — en, heel naïeve 
Spielerei, die niets met phi
latelie te maken heeft, een 
heele pagina met no. 313, 

gebruikt, alleen omdat hij dat zoo'n prachtig zegel vindt. Tot 1940 
gaat zijn verzameling. Behalve Zwitserland, stopt hij met a l l e s 
na die datum. „Roofzuchtige klaplooperij der postdirecties", oor
deelt hij kort maar krachtig. 

Op tentoonstellingen inzenden doet hij uit principe nooit. Hij 
wil, ook niet voor een paar weken, afstand doen van zijn 
collectie. 

Wel staat zijn verzameling altijd op, voor elke serieuse ver
zamelaar die er kennis van nemen wil. Dat vindt hij heerlijk. Het 
is allerminst zijn bedoeling als een vrek zijn rijkdom angstvallig 
voor zich alleen te behouden. 

Hij vertelde me, hoe een week tevoren een Oostenrijksche phi
latelist een middag belet gevraagd had. Die man, een pater, was 
zoo opgetogen geweest, dat hij was blijven eten, om 's avonds nog 
verder te zien. Hij was blijven slapen, om ook de volgende dag 
's morgens nog te kunnen benutten, en het bezoek had zich onge
merkt t o t . . . . 4 volle dagen uitgebreid! 

„Wunderbar, wie dieser Mensch sich gefreut hat !" zegt hij, met' 
een dankbare glimlach. In zijn testament heeft de heer Wirth be
paald dat deze heele millioenen en nog eens millioenen verzameling 
aan het postmuseum te Bern komt. Ik heb nog mijn best gedaan 
voor Dr. Weber, maar zonder resultaat ! ! "" 

Karl Bickel, de ontwerper ook van de jongste Zwitsersche fran-
keerserie is niet jong meer, maar frisch en modern van geest 
gebleven. Hij had geen gemakkelijke taak, van de vrij prozaïsche 
industrie objecten bijv., een smakelijk en aantrekkelijk zegelbeeld 
te maken. 

Hij heeft gestyleerd en geromantiseerd, zeker, maar zonder dè 
„fotografische herkenbaarheid" die de leek nog altijd terugvindèa 
wil op zijn zegel, al te zeer geweld aan te doen. Ik was in de ge-'' 
legenheid een aantal plaatsen, die hij afbeeldt zelf te bezoeken: de 
Sentis zweefbaan en de drie beroemde bruggen bij St. Gallen. 

Mijn foto van deze objecten, naast het zegelbeeld van hetzelfde 
onderwerp, zal duidelijker dan een lange uiteenzetting doen zien, 
wat ik bedoel. Natuurlijk kwamen ook de Nederlandsche zegels 
ter sprake, en het deed me bijzonder veel genoegen dat die zéér' 
gewaardeerd worden; opmerkelijk eenstemmig was men in de Lof 
voor onze laatste zomerzegels, die ik zoo vaak heb moeten ver
dedigen tegen zeer ondeskundige critiek die ze ten onrechte iH 
Nederland ondervonden. 

Dat konden de Zwitsers haast niet gelooven: Nederland is toch 
het land der schilders, ook van de modernen. Ze keken me ver^' 

POST2.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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baasd aan, toen ik vertelde, dat de overgrote massa, volstrekt geen 
gevoel heeft voor de moderne kunst of het nu de beeldende kunst 
of de muziek betreft, dat ze niet veel verder komen dan de 
romantische school en stillevens waar je de netechte kersen 
zóó af zou plukken ! En dat die massa zweert bij de Oostenrijksche 
zegels ! 

Tja, dat begrepen ze niet. De Oostenrijksche zegels getuigen 
van knap vakmanschap, zijn zorgvuldig en uitstekend gedrukt, 
maar het is nog dezelfde geest als van vóór den oorlog. Ze zijn 
moeilijk modern te noemen en ze passen niet bij de geest van 
onze tijd. Er is in die tusschenliggende jaren toch wel zoo het 
een en ander gebeurd, ook in de beeldende kunst. En als het 
goed is, moeten de zegels dat toch weerspiegelen! Men kan in 

1949 geen zegel uitgeven, dat in 1910 modern was ! Het deed me 
verbazend veel genoegen, juist daar deze meening te hooren, die 
volkomen met de mijne overeenkomt. 

Ze hadden slechts de hoogste lof voor onze P.T.T., die de naam 
van Nederland hoog houdt, juist door modern en frisch te blijven 
met zijn zegels en de kunstenaars van t h a n s hun kans te geven. 
Niet maar doorborduren op het verouderde verleden, maar voor
uitstrevend meegaan met de tijd waarin we n u leven, met de 
kunstvorm die t h a n s l e e f t , en daardoor pas met recht de 
zegels een spiegel makend van de eigen tijd. Ik geef dit compliment 
met graagte door. Misschien zal het ook het inzicht van menigeen 
verhelderen, die nu ongemotiveerd en ondeskundig critiek levert, 
op eigen zegels, en zich blind blijft staren op Oostenrijk. 

î@iiiLS m BUË©Mmm mmm^AU^ door H. ZWIJNENBURG 

Uit eigen verzameling geef ik nog de volgende combinaties, die 
ik met een letter aangeef: 

Combinatie A. 
Cash's Washing Ribbons, 
J. & J. Cash Ltd. Coventry. 
Combinatie B. 
Send for a Free Copy. 
The paper that tells you. 
Combinatie C. 
For Safety of Capital (zwarte letters). 
Commercial Fixed Trust Ltd. (zwarte letters). 
Combinatie D. 
For Safety of Capital (bruine letters). 
Commercial Fixed Trust Ltd (bruine letters). 
Combinatie E. 
For Safety of Capital (bruine letters). 
National Fixed Investment Trust Ltd (bruin). 
Combinatie F. 
Saving is Simple (bruine letters). 
With a Post Office Home Safe (bruin). 
Combinatie G. 
Saving is Simple (zwarte letters). 
With a Post Office Home Safe (zwart). 
Combinatie H. 
Number one Bond. 
Britain's Best Notepaper. 
Combinatie I. 
Telephone Service (bruine letters). 
Air Mails (bruin). 
Combinatie J. 
Cash's Satin LingerieRibbons. 
J. & J. Cash Ltd. 
Combinatie K. 
For Safety of Capital (bruine letters). 
Amalgamated Fixed Trust (bruin). 
Combinatie L. 
For Safety of Capital (zwart). 
Amalgamated Fixed Trust (zwart). 
Combinatie M. 
Kargo. 
Pepus. 
Combinatie N. 
Drages Fine Furniture. 
50 Months to pay and no deposit. 
Met beeltenis van Eduard VIII. 
Combinatie A.A. 
Stamp collectors. 
Chas. Nissen & Co. Ltd. 
Combinatie B.B. 
Spread your Capital. 
Invest in Century. 
Combinatie C.C. 
Everitt 's patent. 
Everitt's patent Co. Ltd. 
Combinatie D.D. 
Kargo The „Best" Gard Game. 

Castel Bros Ltd. 
Combinatie E.E. (afb. 59). 
Drages Fine Fourniture. 
Free Book. 

mmmmrmm 

I DRAGESl 
FIHE : 

I FURNITURE: 
an^ * 

50 PAYWAIf« 

FBEE B O O R : 

_ 1 ith i our «■«lie am' ♦ 
[ jUdrtss.andahanc! * 

be sent \mi • 
. DRAGESim: 

; n-n, Oziaci St, ! 
" w i ; 

i m > 

Afb. 59. Comb. EE. 

Combinatie F.F. 
Your Friends are on the Telephone. 
Air Mails. 
Combinatie G.G. 
Come on the Telephone now. 
Air Mails. 
Met beeltenis van George VI, aangegeven met Romeinse cijfers. 
Combinatie I. 
Saving is Simple. 
With a Post office Home Safe. 
Combinatie II. 
Send your good wishes. 
By greetings telegram. 

uminfTPwrr»»^'*» 
tree 

Better fautlonery 
Fotttana Note 
Aaare Shade only 
N.ui.^er 2,5.2, 
rjox Fnveioptitü 

t^btib,, ^.abinets 
S. compt;n*liuais 

Ask yyur SUtioncr 
for 

FONTÄNÄ NOTE. 
T.i nbt^sr. a ^^iiple 
afiJx thi^ ti) d post 

caro 
■Wto GoJUn». Som 

& Co . Ltd , 
St., Gk5s,£ow. C.4 

Afb. 60. Combinatie IV. 
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Combinatie III. ■•«■■laiiitiiiii 
The Times Furnishing Company. ' % ^ 
The Times Furnishing Co. Ltd. | ^ k ^^ ; 

Combinatie IV (afb. no. 60). ; ^ T 
Fontana Note. \ jm^\>.. 
Wm. Collins, Sons & Co. Ltd. • jf^ ^ ^ 
Combinatie V. ; ^ ^ 
Cash's Satin Lingerie Ribbons. ;*Jli44jyytj!LJJtii 
J. & J. Cash, Ltd. Coventry. ; ^ ' " ' ■ " " " ^ 
Combinatie VI. _ | R A 
You can reach your ^mÊl^wn»ê 
Friends at sea by radio telegram. H i ^ S R B n 
Combinatie VII. XmÊÊÊÊBfJs^ 
Post Early ' S H M ^ E I ^ P 
in the day. , [KpJHHPW^J 

Deze lijst zou ik nog met diverse enkelvoudige vignets kunnen 
aanvullen. Daar mij van deze vignets de plaatsing onder of boven 
niet bekend is, zou dit voorlopig weinig zin hebben. Ik mag 
slechts hopen, dat later gegevens opduiken, die meer klaarheid 
brengen. 

Tenslotte wil ik hier nog neerschrijven, dat ook Engeland z'n 
zegels met Andreaskruis heeft. Bovenstaand geef ik hiervan een 
voorbeeld. 

De laatste postzegeltentoonstelling te Amsterdam heeft enkele 
vragen bij mij op doen komen, die ik gaarne eens aan een breder 
kring zou willen voorleggen. 

Nog altijd speelt het voordrukalbum een grote rol, zowel bij 
de algemeen als de speciaalverzamelaar. Niettemin kan de laatste 
zich niet redden wanneer hij tenminste niet de afwijkingen en de 
niet in de voordrukalbums opgenomen verschillen kan onder
brengen op losse bladen, die hij naar eigen inzicht kan opzetten. 
Is men dus enigszins verder gevorderd, dan zal men zelfs liever 
helemaal een eigen opzet volgen en op een album met blanco 
bladen overgaan. 

Tot zover schetste ik de gebruikelijke gang van zaken. De prac
tijk geeft hier de weg aan. Maar hoe brengt men een „eigen opzet" 
tot stand? Toch alleen maar aan de hand van een speciaalcatalogus 
of monografieën over een bepaald onderwerp. Voor België dus 
niet Prinet, maar volgens Balasse. Dit kan natuurlijk, indien men 
zijn gids te zeer op de voet volgt, tot gevolg hebben, dat verza
melingen, naar dezelfde gegevens opgezet, een tamelijk eenvormig 
beeld vertonen. Hoewel in vele gevallen meerdere literatuur be
schikbaar is, moet men op andere gebieden dikwijls al blij zijn, 
wanneer er één gids — en niet te zeer verouderd — bestaat. 

Nu kwam mij onlangs in handen het tweede deel (Africa) van 
„The Encyclopaedia of British Empire Postage Stamps" (uitgave 
Robson Lowe Ltd., Londen 1949. Prijs 21/). Dit boekwerk biedt 
naast tal van gegevens op het terrein van frankeerzegels, fiscaal
zegels, pakketzegels enz. ook vermelding van handstempels en 
poststukken, alsmede korte overzichten van de postgeschiedenis, 
een opgave van vervalsingen e.d.m. Het is een lofwaardige uitgave. 
Temeer omdat zij geen enkel onderwerp naar mijn mening uitput. 
In afzonderlijke hoofdstukken vindt men b.v. vermeld: „South 
African wars en North African Campaign". Naast de geschiedenis 
van de verschillende oorlogen wordt daarna de postdienst be
sproken (zowel zegels, stempels, censuur e.d.). Het geeft een juist 
inzicht in de verhoudingen en toch wordt er ruimte gelaten om 
gebieden als deze, die noch met goede woorden, noch met geld 
ooit „compleet" te krijgen zijn, zelfstandig in een verzameling te 
bewerken. Geen twee verzamelingen zullen er hetzelfde behoeven 
uit te zien. 

Als vanzelf komen wij dan tot Nederland en Overzeese Ge
biedsdelen. Wat bestaat daar aan dergelijke literatuur ? Afgezien 
van enkele goede werken, merendeels alweer van oudere datum, 
kan tot onze schande en spijt alleen een grote achterstand gecon
stateerd worden. En nu kan wel getracht worden hier en daar 
met een monografie iets aan te vullen, doch wat ondernomen zou 

IPGÜOILAÏÏiySïïOSClHI AaHil^lLËD 
Toen wij in ons Augustusnummer van dit jaar melding maak

ten van een artikel in het tijdschrift „Hotelwereld" en daarbij een 
afbeelding gaven van enige zegels met vrouwen in diverse kleder
drechten, voorzagen we reeds, dat meerdere lezers uitdrukking 
zouden geven aan hun instemming met dergelijk soort zegels, hoe
wel wij daarbij direct aantekenden dat een en ander wel niet op 
de weg van onze P.T.T. zou liggen. Het is nimmer ons voor
nemen geweest een polemiek in deze uit te lokken en zullen we 
zeker niet alle reacties vermelden. We menen echter een uitzon
dering te mogen maken voor de volgende reactie uit de U.S.A., 
waarin Dr. F. J. Belinfante ons het volgende schrijft: 

„In Uw blad van Augustus komt op blz. 1S7 een stelletje afbeel
dingen voor van zegelontwerpen tonende Nederlandse klederdrach
ten. Ik laat buiten betoog of de P.T.T. zo iets reeds van plan 
is uit te geven of niet, maar ik ben er zeker van, dat uitgifte van 
dergelijke zegels hier in Amerika een geweldige furore zou maken. 
Dergelijke zegels — ook afbeeldingen van molens e.d. — zouden 
hier ongetwijfeld enorme belangstelling trekken, niet alleen van 
de gewone postzegelverzamelaars, maar ook van niet verzamelaars, 
vooral ook kinderen, voor wie deze zegels met illustratie van hun 
aardrijkskundelessen wellicht aanleiding tot het opzetten van ver
zamelingen van Nederlandse zegels in het algemeen zouden geven. 
Een buitengewoon geslaagd stelletje zegels !" 

moeten worden is: het maken van een groot plan, zodat verschil
lende deskundige medewerkers een deel van het terrein bewerken 
volgens een vooraf overeengekomen schema. Immers wil men 
niet te zeer los van elkaar werken, dan moeten de verschil
lende medewerkers, vóór de respectieve bijdragen in druk ver
schijnen, van elkanders conclusies kennis kunnen nemen. 

Het is al moeilijk genoeg om een prijslijst samen te stellen, hoe
veel meer dan een werk, waarin op wetenschappelijke grondslag 
niet alleen de frankeerzegels worden vermeld, doch ook het gebruik 
dat er van gemaakt is. 

De talrijke nieuwe en onnodige uitgiften zijn niet te volgen. Bo
vendien loopt men gevaar een plaatjesplakker te worden, of men 
deze grafische producten nu landsgewijze of groepsgewijze bijeen
brengt of volgens onderwerp (dieren op postzegels, handelsproduc
ten, medici, musici en zovele andere mogelijkheden meer). In be
ginsel gaat men hierbij uit van de voorstelling. 

Wil men echter iets anders, dan dient men m.i. minder te letten 
op het „compleet" zijn. Als beginsel aanvaarde men, dat men 
bepaalde perioden uit de geschiedenis van het postwezen wil illus
treren. Neem b.v. de Deutsche Dienstpost in den Niederlanden. 
Zegels komen hier bijna niet aan te pas, maar de stempels spreken 
hun interessante taal. Hoe interessant kan zijn een verzameling 
Nederlandse veldpost. De brieven van de Napoleontische oorlogen 
mogen voor velen onbereikbaar zijn, maar die uit de periode 
1939—1940, regering te Londen, bevrijding van het Zuiden, zijn 
nog wel te krijgen. 

„Bijeengaren" is een element van „verzamelen", maar het maakt 
speurzin en kennis van het terrein niet overbodig, integendeel. 

De laatstgenoemde wijze van verzamelen is het, die ik persoon
lijk te rechtvaardigen acht met betrekking tot de besteding van 
vrije tijd. Of men nu luchtpost, veldpost, normaal verkeer, 
scheepspost, posttreinen e.d. tot uitgangspunt neemt, dat alles doet 
er minder toe. He zijn alles mogelijkheden, onleend aan de post
geschiedenis en niet mogelijkheden uit de maakwerkindustrie. Een 
maximumkaart moge verrassend mooi zijn, het is een plaatje in 
de tweede macht. Bovendien is het aantal mogelijkheden op dat 
terrein eindeloos voor verzamelaars en voor de fabriceerders er 
van. De postgeschiedenis biedt telkens ook weer onverwachte 
mogelijkheden, maar wanneer een stuk „echt gelopen" heeft (is het 
Frans niet duidelijker wanneer het spreekt van „servi"?) dan krijgt 
men toch niet het vermoeiende gevoel, dat men bij het bezichtigen 
van maakwerk krijgt. Daar is meestal het doel zoek; vergelijk dat 
eens met de puntstempels. Of er nu in een land 20, 200 of 500 
zijn uitgegeven is bijzaak; hoofdzaak is dat ze alle hebben gediend 

¥ii^MIMlilLilN ©IP WilTËli^SCIHIAIPIPilDJIIiCi ©^©üliiSiLA® door j. H. BROEKMAN 
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voor briefvervoer. En van elk nummer kan men trachten zo dicht 
mogelijk te komen aan het begin van het gebruik tot aan 
het einde. Over die van Nederlandsch-Indië is zelfs het laatste 
woord nog niet gesproken. Daar kan men zelf nog ontdekkingen 
doen. 

Interessanter dan de ƒ 25,— zegels met min of meer dubieuse 
anker-opdrukken zijn de stempels uit de Japanse bezettingstijd. 
Wie een poststuk of zegel op geheel stuk in handen krijgt, kan als 
het ware dadelijk beoordelen of het stuk „gelopen" heeft of maak
werk is. Soms is maakwerk niet te ve rmi jden . . . . helaas doet 
België met haar zegels „bij inschrijving", om slechts één voorbeeld 
te noemen, ons zien hoc van hogerhand een bepaalde wijze van 
verzamelen gepropageerd of in de hand gewerkt w o r d t . . . . als 
men compleet wil zijn in hetgeen officieel werd uitgegeven, maar 
hoeveel interessanter is het terrein van gebruikte poststukken en 
zegels op geheel stuk. 

Destijds heb ik er mr. van Peurscm naar aanleiding van diens 
boekje over Hawaii eens op gewezen, hoe hij, door ook de waarde-
aanduidingen van de poststukken van Hawaii te beschrijven, mooi 
illustratie-materiaal voor zijn betoog naar aanleiding van de zegels 
gekregen zou hebben. Voor Hawaii was dit het meest typische 
voorbeeld in verband met zijn vele publicaties. 

Veel sterker geldt dit nog voor het werk van G. J. Peelen 
„Postzegels schrijven geschiedenis van de 2e Wereldoorlog". Van 
wie de titel van het boek is, weten wij niet, maar de inhoud 
wordt gedekt door een titel als: „de jongste geschiedenis door de 
postzegels weerspiegeld". Minder attractief en minder verkoopbaar. 
Het gehele boek trouwens is voor het grote publiek bestemd. Hoc 
kan men, wanneer men de postzegels als documenten beschouwt 
die men als bron bezigt voor het schrijven van geschiedenis, het 
gebruik dezer zegels negeren ? Het boek had 3 of 4 maal uitge
breider moeten zijn, wanneer aan al de diverse veldposten, tijde
lijke kantoren, handstempels e.d. evenzeer van philatelistisch be
lang en in wezen zuiverder postale documenten dan ongebruikte 
zegels, recht was geschied. Merkwaardig genoeg heb ik onder d, 
afbeeldingen van dit boek niets van dien aard gevonden. Vergelijk 
dat nu eens met de wijze van bewerking van de Encyclopaedia 
of British Empire Postage Stamps. Zelfs wanneer men voor ogen 
heeft bij een groter publiek propaganda te maken voor de phila
telic, dan zou men juist eenzijdigheid moeten vermijden en niet 
alleen frankeerzegels moeten beschrijven. Glasewald's „Die Post 
im Kriege" is, hoewel verouderd, nog altijd hoogst interessante 
lectuur. 

Dal Nippon in Z. O. Azië van Hedeman en Boekema is ver
dienstelijk pionierswerk. Op het ogenblik dat de copie werd afge
sloten — Juni 1947 — was er zeker nog weinig meer te vermelden 
over poststukken en Japanse handstempels. Op dit ogenblik zou
den die beide gebieden wel uitgebreider behandeld kunnen worden. 
Het bewijsmateriaal dat deze gebieden opleveren, kan op zijn beurt 
weer voor de postzegelverzamelaars van belang zijn. Ik zelf schreef 
een artikel over de poststukken van de Japanse bezettingstijd in 
Indonesië voor Postal Stationery en l'Entier postal, dat in beide 
bladen echter nog niet geplaatst werd. In Nederland mag men 
echter meer verwachten dan een elementaire inleiding en meer dan 
hetgeen ik gaf zou ik nog niet durven schrijven. Er is zo weinig 
materiaal en zoveel nog op te lossen. Maar alweer: zonder ver
gelijking van de uitkomsten op verschillend terrein (dat één veld 
van onderzoek is) kunnen wij er niet komen. 

Ik stel mij niet voor om met één artikel meningen te veranderen 
of voldoende propaganda te maken voor een andere achtergrond 
als grondopzet van een verzameling. Bovendien wekt elke propa
ganda weerstand. De maximum-kaart-verzamelaar echter zou zich 
eens moeten afvragen, waarom hij niet liever de zegels los en 
de afbeelding afzonderlijk verzamelt, of waarom hij geen ex-libris 
of prentbriefkaarten verzamelt, waar de postzegels niet bij te pas 
komen. Financieel komt hem dit wellicht goedkoper uit. Verzen 
of tenminste onverschilligheid is ook uit de handelaars-hoek wel 
te verwachten. Wie postgeschiedenis als leidraad neemt is veel 
minder bereid om hoge prijzen te betalen voor dingen, die slechts 
een kwestie van chequeboek en banksaldo zijn. Is het niet merk
waardig, dat b.v. Prinet de Belgische precancels (préoblitérés) 
begint te vermelden met 1938 (jaar waarin zij aan de post ver
krijgbaar werden gesteld voor iedereen), maar geen prijs geeft voor 
alle préos, die vóór dat jaar verschenen zijn ? In 1938 ontdekte de 
P.T.T. deze inkomsten-bron en schiep maandelijks verschillende. 

al spoedig weer overgaande tot halfjaarlijkse uitgiften. Maar onder 
de oudere Belgische préos, met plaatsnaam en jaartal, zijn veel 
zeldzamere aan te wijzen. Dat is, vooral op geheel stuk, een inte
ressant postaal gebied. Zijn wij ver mis als wij veronderstellen dac 
van die préos vóór 1938 geen voorraad bij de handelaren is ? Op 
die terreinen verschijnen dan vanuit de verzamelaars-wereld cata
logi, zo Rotsaert-Biji. 

Over Nederland bezitten wij uit de verzamelaars-wereld naast 
de „handelaars-catalogus" en afgezien van de leidraad, die de Bond 
in 1922 uitgaf: 

Van W. P. Costerus Pzn. „De proeven der poststukken van 
Nederland, 1942 (overdruk uit het „Maandblad"); 

E. J. Enschedé „De frankeerstempels van Nederland en Over
zeese Gebiedsdelen" (2e uitgave) mt supplement verschijnend in 
„de Postzak"; 

P. C. Korteweg's z.g. Proevenboek (alleen zegels) van Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen 1931; 

P. C. Korteweg „De puntstempels van Nederland, 1940"; 
■P. C. Korteweg „Postdienst en poststempels hier te lande tot 

1811, 1941"; 
R. Tocila „Luchtpostcatalogus 1948"; 
Mr. G. W. A. de Veer „De poststukken van Nederland". 
(Hierbij valt op te merken dat door de bewerking van de stof 

door mr. de Veer, de catalogus van W. G. Zwolle nog gebruikt 
moet worden. De lijst, samengesteld door de heren Costerus, Voss 
en Zwolle, verschenen in het jaarboek 37 (1937) der Nederlandse 
Vereniging van Postzegelverzamelaars, is verouderd. De soortgelijke 
lijst voor de Overzeese Gebiedsdelen, die een jaar later verscheen, 
bewerkt door Costerus en Zwolle, is nog steeds niet vervangen 
door één van later datum). 

O. M. Vellinga „De poststempels van Nederland 1676—1915 
(2 delen), 1932". 

F. W. van der Wart Jr. „De poststempels van Nederland" 
a. Reclamehandstempels en gelegenheidsstempels 
b. Machinestempels (beide afzonderlijk uitgegeven). 
De bovengenoemde werken bestrijken een uitgebreid veld. Als 

tijdschriftartikel verschenen nog verschillende detailstudies en een 
aantal vindt men in de verzamelbundels „Postzegelkunae en post
wezen 1852—1932" (uitgave Nederlands Maandblad) en „De vraag
baak der philatelic" (uitgave De Philatelist, 1934). 

Toch ben ik van mening dat een meer op elkaar afgestelde be
werking in één handboek zin zou hebben. 

De opmerkingen, die ik maakte, zijn min of meer los gegroe
peerd. Bij mij kwam de vraag op: als de Nederlandse philatelic in 
1952 een internationale tentoonstelling te verzorgen krijgt, zullen 
Nederlandse verzamelaars dan temidden van hun gasten geen gek 
figuur slaan ? Zijn er verzamelingen, die vergelijkbaar zijn ? Zijn 
wij bereid en bij machte in de komende jaren iets van onze ach
terstand in te lopen ? Dat er zoveel materaal in de oorlog verkocht 
en verdwenen is, is zeker een handicap. Dat er zoveel beperkende 
bepalingen t.a.v. het ruilverkeer met het buitenland bestaan een 
tweede. Vóór de oorlog immers kwam op mijn eigen terrein, post
stukken, veel uit het buitenland, aangezien deze tak van philatelic, 
bij gebreke van handelaren, aangewezen was op het internationaal 
contact tussen verzamelaars onderling. Misschien dat het spoedig 
vorderen van de Benelux hier nog verbetering brengt. 

Zo geloof ik dat op twee terreinen achterstand heerst: materiaal 
en studie. Als het eerste dan door de vele handicaps minder ge
makkelijk tö verhelpen is, dan ligt het tweede geheel aan ons zelf. 

In dit verband is het misschien wel goed eens te vermelden, hoe 
een internationaal samengestelde jury te werk gaat. Voor mij ligt 
de catalogus van de Bepitec (die zich baseert op het reglement van 
de F.I.P., artikel 27). Een inzending kan maximaal 100 punten 
veiwerven, verdeeld als volgt: 

Impression générale 10 
Qualité et conservation 15 
Développement et degré d'avancement 15 
Rareté 20 
Connaissances philatéliques et 
recherches personelles 40 

Voor 30—45 behaalde punten werd een diploma verleend; 46—60 
bronzen medaille; 61—75 zilver; 76—90 verguld zilver; 91—100 
goud. 

Analyseren wij deze cijfers, dan staan de zeldzaamheid, kwali
teit, uitgebreidheid en volledigheid mede in verband met de finan
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ciële mogelijkheden van een verzamelaar. De andere helft der 
punten echter komt uit de algemene indruk, philatelistische ken
nis en persoonlijk onderzoek. Dit is geen gering deel en bij gebreke 
aan topstukken of luxekwaliteit kan men toch behoorlijk mede
dingen, wanneer men op die punten van beoordeling, die geheel 
tot het „eigen werk" gerekend kunnen worden, het hoogste 
presteert. 

Philatelistische kennis gaat terug op hetgeen in handboeken te 
vinden is, en eigen ervaring leerde. Persoonlijk onderzoek vereist 
initiatief en ook een beetje geluk op het terrein, waar men mede 
bezig is. 

Het is verheugend dat de verhouding 50—50 kansen biedt aan 
vele verzamelaars. 

Bovendien kunnen de verenigingen in een afzonderlijke klasse 
toch ook fraaie inzendingen van hun leden exposeren, al worden 
die dan volgens een andere wijze beoordeeld. 

Drie jaren resten ons nog voordat de Nederlandse Philatelistische 
wereld in haar geheel in het examenbankje komt te zitten. Aan
gezien het een vergelijkend examen is, wordt het niet gemakkelijk. 
Toch geloven wij dat, wanneer men zich er van bewust is dat 
wij een achterstand hebben in te halen, al veel gewonnen is. 

Dit artikel had geen ander doel dan enkele problemen te schet
sen, die voor verdere bespreking en gemeenschappelijk overleg wel 
een oplossing zullen kunnen vinden. 

door H. MEIJER 

Dit overzicht beoogt een inzicht te geven in het totaal van de 
door de Posterijeft en Telegrafie in Nederland uitgegeven post
zegels. Om dit doel te bereiken zijn alle postzegels geteld en in 
groepen verdeeld, waardoor het mogelijk is vergelijkingen te 
maken en conclusies te trekken. De benodigde gegevens zijn ont
leend aan de „Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen" 1949 (9e editie), uitgave van de Ne
derlandse Vereniging van Postzegelhandelaren te 'sGravenhage. 
De telling omvat de periode 1852 tot en met 1948, waarbij in 
afwijking met genoemde catalogus de uitgifte 1948 — Voor het 
Kind — in de telling opgenomen is. Uiteraard zijn alleen geteld 
de normale zegels, zoals deze vetgedrukt, zonder toevoeging van 
letters in de genoemde catalogus voorkomen. Tandingen, plaat
fouten, verschillende typen van één postzegel zijn dus buiten de 
telling gelaten. Opneming in de telling zou een onjuist beeld 
geven en is voor het beoogde doel overbodig. 

Naar de reden van uitgifte zijn de postzegels te verdelen in 5 
groepen, te weten: 

groep I frankeerzegels 
groep II luchtpostzegels 
groep III portzegels 
groep IV roltanding 
groep V dienst en andere zegels. 
Aangezien een verdeling naar de reden van uitgifte plaats had 

moesten de roltandingszegels volledigheidshalve als afzonderlijke 
groep vermeld worden. De bijzonderheden van deze postzegels 
zijn overigens vermeld onder groep I, zodat de roltandingzegels 
verder buiten beschouwing blijven. Vermeld zij slechts, dat in 
totaal 101 postzegels met roltanding uitgegeven zijn, waarvan 72 
met tweezijdige en 29 met vierzijdige roltanding. 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 
samenstelling der verschillende groepen. 
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Bij de beschouwing van deze cijfers valt het onmiddellijk op, 
dat, zoals te verwachten, de gewone frankeerzegels met of zonder 
toeslag het grootste deel (n.1. 76 %) uitmaken van het totaal 
Merkwaardig is ook, dat de zegels met lage frankeerwaarden (tot 
en met 10 et.) minder vaak gewijzigd zijn, dan de zegels met een 
frankeerwaarde van 11 — 99 ct., hoewel toch vermoedelijk de 
lage frankeerwaarden vaker gebruikt worden. De aandacht zij er 

voorts op gevestigd, dat bij de zegels met toeslag, met name uit 
kolom 5 de herdenkings of gelegenheidszegels met toeslag inbe
grepen zijn. Het relatief hoge aantal zegels met toeslag bewijst, 
dat deze zegels vrij veel gebruikt worden. Aan zegels met toeslag 
werden uitgegeven 191 stuks (in 47 emissies) of 37 % van het 
totaal van groep I. Aan herdenkings of gelegenheidszegels werden 
uitgegeven 77 stuks (in 25 emissies) of 13 "/o van het totaal. De 
emissies vn zegels met toeslag waren ook groter, n.1. gemiddeld 
5 zegels tegen 3 zegels bij de emissies van gelegenheids of her
denkingszegels. 

De toeslagen variëren van 20—1500% van de frankeerwaarde, 
wanneer de tijd van de Duitse bezetting even buiten beschouwing 
gelaten wordt. In deze tijd werd een zegel uitgegeven met een 
toeslag van 700 "/o ! Op een andere zegel werd een toeslag geheven 
van 300 Vo. 

Tijdens de Duitse bezetting werden 78 zegels uitgegeven in 11 
emissies, waarvan 18 zegels ter vervanging van zegels met de beel
tenis van H.M. de Koningin. 

Verder is getracht het uiterlijk van de Nederlandse postzegels 
in cijfers weer te geven. Daarbij hebben de voorstellignen op de 
postzegels, de op en overdrukken en het watermerk het voor
werp van telling uitgemaakt. De voorstellingen zijn voor dit doel 
onderverdeeld in een zestal subgroepen, n.1.: 

1. regerend staatshoofd 
2. idem + andere voorstelling 
3. personen met uitzondering van regerend staatshoofd 
4. cijfertypen 
5. landschappen, bruggen, gebouwen e.d. 
6. overige voorstellingen. 
De resultaten van deze telling zijn samengevat in onderstaande 

tabel: 
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Uit deze tabel blijkt, dat het cijfertype bij de Nederlandse post
zegels vrij veel voorkomt. Opvallend is, dat het aantal „overige 
voorstellingen" groter is dan het aantal zegels met de beeltenis van 
het regerend staashoofd, hoewel toch de laatstbedoelde zegels onge
twijfeld het meest gebruikt worden. De oorzaak hiervan moet 
gezocht worden in de emissies van zegels voor een bijzonder doel 
(Zomer en Kindzegels), waarvan het aantal emissies tamelijk 
groot is, terwijl deze zegels slechts kort verkrijgbaar zijn en daar
door minder gebruikt worden. Het is jammer, dat de subgroepen 
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2 en 5 zo slecht bezet zijn. De Overzeese Gebiedsdelen hebben 
in dit opzicht aantrekkelijker postzegels dan het moederland. Het 
aantal op- en overgedrukte zegels bedraagt ruim 13 Vo van het 
totaal. Ruim de helft hiervan komt voor rekening van portzegels 
en dienst- en andere zegels. In totaal bedragen 264 of bijna 40 Vo 
van de Nederlandse postzegels een watermerk. 

Een bezwaar van de bovenstaande cijfers is het ontbreken van 
vergelijkingsmateriaal met andere landen. Het zou zeer interessant 
zijn gelijke gegevens te verzamelen van andere landen en een 
groot aantal uitkomsten te vergelijken met de cijfers uit het voor
gaande. Hieruit zou kunnen blijken in welke mate de in Nederland 
uitgegeven postzegels afwijken van of overeenstemmen met de 
postzegels, die in andere landen uitgegeven zijn. 

li@iKWIil^KiBifl « ÏÏDJlB)S€lKll^DIFïïiMl 
STANLEY GIBBONS PRICED CATALOGUE OF KING 

GEORGE VI POSTAGE STAMPS 1950, STANLEY GIBBONS 
LTD. 391 STRAND, LONDON, W.C. 2. 2e UITGAVE. 

PRIJS: 3/6. + P O R T O 2 P. 

Hoewel de titel doet vermoeden, dat deze catalogus alleen zegels 
vermeldt waarop een afbeelding van koning George VI voorkomt, 
is dit in werkelijkheid niet het geval, maar is het een catalogus 
vermeldende de zegels gedurende de regering van deze vorst tot 
op heden uitgegeven; voorwaar reeds een omvangrijk geheel. Aan
gezien onder deze zegels dus ook meerdere zegels vallen met af
beeldingen van koning George V, daar deze nog enige tijd in 
omloop bleven gedurende de regering van George VI, zijn deze 
zegels thans, in afwijking met de eerste uitgave van deze cata
logus, hierin opgenomen. Als voorbeeld noemen wij de serie 
zegels van Ierland uitgegeven 1922—1934. Zulke zegels zijn, om 
hierop de aandacht te vestigen, met een sterretje aangeduid. Deze 
uitbreiding had tot gevolg dat het aantal afbeeldingen werd ver
meerderd en mede door de sedert de vorige uitgifte verschenen 
nieuwe zegels bedraagt het aantal afbeeldingen nu 1200 tegen 1000 
in de Ie uitgave. Het aantal vermelde postzegels nam toe van 
4500 in de Ie uitgave tot 5400 in de 2e uitgave, dus een ver
meerdering van 900 zegels. Op een afzonderlijke bladzijde, achter 
in de catalogus, treffen wij nog een opgave aan van de in de 
Unie uitgegeven postzegels ter herdenking van het U.P.U.-jubileum, 
zoals deze bij het ter perse gaan van de catalogus was vastgesteld. 
De tekst van deze catalogus omvat dit maal dan ook 14 blad
zijden meer dan de Ie uitgave. Al met al dus een aanmerkelijke 
uitbreiding, die deze catalogus zeker ten goede is gekomen en ze 
zeker nog aantrekkelijker maakt dan haar voorganger. Waar de 
eerste uitgave een verkoopsaantal van 90.000 stuks behaalde, zal 
het ons niet verwonderen of dit maal wordt de 100.000 stuks 
bereikt. Wij wensen de uitgevers dit althans zeker toe als beloning 
voor hun mooie uitgave. 

H E T RODE KRUIS OP POSTZEGELS 
D O O R M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

Zoals reeds ter loops in ons vorige nummer bij een bespreking 
van een tijdschriftartikel werd vermeld, was de uitgave van boven
vermeld boekwerkje van onze bekende Nederlandse schrijfster op 
philatelistisch gebied en medewerkster aan dit blad, te verwachten. 
Thans ligt het in de bekende vorm van al haar philatelistische 
boekjes voor ons. Hoewel het bij de schrijfster zeker voorop zal 
hebben gezeten, dat het in de eerste plaats om de postzegels ging, 
is dit boekje echter ons inziens in de eerste plaats een werkje 
over het Rode Kruis geworden, en zijn, waar zulks mogelijk was, 
de postzegels en hun afbeeldingen daarbij te pas gebracht. Er 
komen dan ook enkele hoofdstukken in voor waar de postzegels 
nog verstek laten gaan. 

Door alle facetten van deze nuttige instelling te belichten is 
het boekje een mooie propaganda voor het menslievende werk 
dezer instelling geworden. Maar ook voor de Philatelisten is du 
boekje een nuttige aanwinst, al was het alleen maar om de daarin 
opgenomen lijst van de postzegels der gehele wereld uitgegeven 
ten bate van het Rode Kruis, welke lijst alleen al 11 bladzijden 
omvat en een pracht handleiding is voor allen, die een afzonderlijke 

verzamc'ing van Rode Kruis-zegels willen opzetten of deze reeeds 
in aanleg hebben. 

Zeer lezenswaardig zijn de beschrijvingen van Florence Nightin
gale en Clara Barton. Dit wil niet zeggen, dat de overige hoofd
stukken niet lezenswaardig zouden zijn, want dan zouden wij dit 
in alle opzichten aardige en interessante boekje zeker te kort 
doen. Wij hopen dan ook dat dit handige boekje van 70 bladzijden 
in veler handen zal komen. 

SPECIALE CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND EN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN/1950. 

10e EDITIE. PRIJS ƒ 1,50. 

Voor ons ligt weer de jaarlijkse „Officiële uitgave van de Ne-
derlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren", kortweg de 
Handelaren-catalogus genoemd. Dit jaar is de voorzijde van het 
omslag in een rode kleur gehouden, welke het geheel een prettig 
aanzien geeft. Het formaat is iets langer dan vorige jaar. 

Dat deze catalogus zich niet alleen 10 edities heeft weten te 
handhaven, maar zeker ook een groot aantal nieuwe aanhangers 
heeft weten te verwerven, is niet verwonderlijk. In 1934 verscheen 
de eerste editie, toen 175 bladzijden omvattende (thans 296). De 
eerste emissie Nederland werd daarin uitvoerig behandeld met vele 
illustraties, welke we helaas thans niet meer in de catalogus aan
treffen. Daartegenover vindt men thans uitvoeriger mededelingen 
omtrent de prijzen van de zegels van de diverse platen en mede
delingen omtrent druk, papier, proeven, e.d. En de prijzen zijn 
in die jaren wel iets veranderd. In 1934 noteerden de eerste 3 
zegels Nederland ongebruikt resp. ƒ 35,—, ƒ 30,— en ƒ 45,—, 
terwijl de 1950-catalogus hiervoor aangeeft resp. ƒ 80,—, ƒ 100,— 
en ƒ 150,—. Het is verleidelijk om al die oude prijzen der volgende 
emissies ook eens naast elkaar te zetten, maar dat zou ons hier 
te ver voeren. Natuurlijk is een handelaren-catalogus in de eerste 
plaats een prijzen-catalogus, en geen handboek. Toch mogen wij 
de handelaren dankbaar zijn, dat zij ons in hun catalogus heel 
wat meer schenken dan de simpele opsomming van prijzen van de 
diverse zegels en hun variëteiten. 

Ook thans hebben de uitgevers zich nog niet gewaagd aan een 
uitvoeriger behandeling van de zegels der Japanse bezetting in 
Nederl.-Indië, zeker indachtig aan het spreekwoord dat voorzich
tigheid de moeder der porceleinkast is (en Japans porcelein is 
nu eenmaal zeer teer !) 

Over de prijzen valt niet veel te zeggen. Zoals te verwachten 
was is over het algemeen een kleine teruggang te constateren, 
terwijl enkele zegels een grotere achteruitgang hebben geboekt. 
Zo noteerde Indonesië no. 287 (5 gulden Konijnenburg) in 1949 
nog resp. ƒ 250,— en ƒ 275,—, maar liep dit zegel in 1950 terug 
tot resp. ƒ 160,— en ƒ 180,—. 

Al met al, ook thans weer een nuttige uitgave zowel voor de 
gevorderde als de eenvoudige verzamelaar, waarvan vooral de 
laatste veel uit dit boekwerkje kan leren. Wij twijfelen er niet 
aan, of ook deze catalogus zal zich, ondanks concurrentie, zeker 
weten te handhaven. 

CATALOGUE DES TIMBRES-POSTE D'EUROPE 
OCCIDENTALE 1950 JEAN FARCIGNY, COURBEVOIE 

(SEINE). 42. RUE VICTOR H U G O . 3e EDITION. 
OCTOBER 1949. PRIJS 375 FRS. 

Ook deze catalogus, die het westelijk deel van Euopa behandelt, 
is weer in een nieuwe uitgave verschenen, bijgewerkt tot zover 
zulks maar mogelijk was. 

In zijn voorwoord zegt de uitgever niet te hebben kunnen vol
doen aan de wens van vele verzamelaars om ook Monaco in dit 
werkje op te nemen en wordt dit door hem gemotiveerd door te 
wijzen op de vele door hem speculatief genoemde uitgaven van 
dit land. Alvorens tot opname van de zegels van dit land over 
te gaan, wil de samensteller eerst nog eens afwachten of Monaco 
wat meer wijsheid zal gaan betonen met haar uitgiften. 

Bij ItaÜë vinden we thans ook lokaal-post en bevrijdingsuitgaven 
vermeld. Bij Nederland vinden we helaas ! vermeld het 2% cent
zegel (symbolen) met geperforeerd kruis. De prijs zullen we maar 
niet noemen. Ook het radiozegel van ƒ 1 , — staat als een bijzon
dere uitgave vermeld h. raison van frs 700,— ! 

Jammer is het, dat deze catalogus zich alleen tot west-Europa 
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beperkt. Ons dunkt dat een bewerking van geheel Europa op 
gelijke voet als thans voor de westerse landen is geschied, een heel 
wat aantrekkelijker geheel zou hebben opgeleverd. Wel is waar 
beperkt het grootste deel dei verzamelaars in Frankrijk en om ■ 
liggende landen zich tot het verzamelen van deze westerse landen, 
maar toch mogen we de interesse voor de oostelijke landen van 
Europa niet te gering schatten en zal het aantal verzamelaars van 
zegels van een of meerdere dezer gebieden heus niet zo weinig 
zijn. 

Wat de prijzen betreft, menen wij met 5^ cent per franc wel in 
de normale grijzen te zijn beland. 

iri[i^ir©®saSïïi[Lyii^©(ii^ 
In ons Septembernummer gaven wij op blz. 206 de lijst van 

bekroningen welke op de Nationale Postzegeltentoonstelling te 
Amsterdam in Augustus j.1. werden toegekend. 

De heer F. Jansen te Zwolle berichtte ons, dat zijn naam op 
deze lijst ontbrak, hoewel hem voor zijn inzending luchtpostbrieven 
(inzending no. 45) een bronzen plaquette werd toegekend. Inder
daad is zulks het geval en bieden wij onze excuses aan voor deze 
niet gewilde weglating. 

j)i(y)(gig)i^(y)ii^Oiß^ 
VERZOEK AAN ALLE OUDERE VERZAMELAARS ! 

Ditmaal is de jeugdrubriek bestemd voor alle oudere verzame
laars. 

Het zal U bekend zijn, dat er in ons land naast de ongeveer 
100 philatelistenverenigingen voor „grote mensen" ook een twin
tigtal jeugdclubs bestaan. De meesten daarvan hebben een moe
dervereniging, die zich het lot van haar kind, dat echter ook 
Uw kind is, aantrekt. Daarnaast zijn er enkele, die het zonder die 
moederhulp moeten doen. Het bestaan dezer jeugdclubs hangt 
af van de min of meer goede l e id ing . . . . én het beschikbare 
zegelmateriaal. 

Op de onlangs te Utrecht gehouden bijeenkomst van de zgn. 
„ContactCommissie voor het philatelistisch Jeugdwerk in Ne
derland", waar de leiders der verschillende jeugdclubs vertegen
woordigd waren, bleek mij, dat vele jeugdclubs gebrek aan mate
riaal hebben. 

Met het oog op de beide feesten in December (St. Nicolaas en 
Kerst) zou ik die jeugdclubs en ook U willen helpen. U hebt 
ongetwijfeld een groot aantal doubletten, waarmee U feitelijk geen 
raad weet. De jeugdclubs weten dat wel ! Stuurt U deze doubletten 
— ik zou willen zeggen onmiddellijk — aan de secretaris van 
voornoemde „ContactCommissie": de heer J. de Jong, Runstraat 
18, Utrecht, dan kan deze nog vóór de Sint de binnengekomen 
hoeveelheden, pondspondsgewijze (letterlijk en figuurlijk !) aan de 
verschillende jeugdclubs distribueren. U bezorgt daarmee de jeugd 
— én dus ook hun leiders — een heerlijke Decembermaand. 

Ik ben er van overtuigd, dat ieder Uwer, die weleens in de 
stralende ogen van verzamelende jongens en meisjes (die zijn er 
ook !) gekeken heeft, als zij van een „grote" verzamelaar zo maar 
een paar zegels of zelfs een mooie complete serie cadeau kregen, aan 
deze oproep gevolg zal willen geven. En mocht U geen doubletten 
hebben, besteedt dan eens een paar kwartjes voor deze speciale 
jeugdactie. Weest U eens, wat iedere verzamelaar van nature — 
helaas — is, niet behoudend. 

Van de dank der jeugd en van die hunner leiders, die vele 
vrije uren belangeloos voor de jeugd en dus voor de toekomst van 
ons aller liefhebberij over hebben, kunt U reeds bij voorbaat ver
zekerd zijn. 

De voorwaarde, die ik als Jeugdrubriekredacteur voor de 
ContactCommissie er aan verbind, is, dat alle jeugdclubs in het 
land er in mee moeten delen. Jeugdclubs, stelt U dus in verbin
ding met de secretaris der ContactCommissie onder opgave van 
het aantal leden van Uw afdeling. Het hindert dus niet, of U 
al dan niet reeds bij de ContactCommissie aangesloten bent, of 
dat de moedervereniging al dan niet bij de Bond aangesloten is 
Jeugdclubs zijn immers ons aller belang. 

Daarom geldt mijn laatste woord de heren handelaren. Be
schouwt U zich in deze ook als verzamelaars en stuurt eveneens 
iets naar bovengenoemde ContactCommissie. Bedenkt, dat het 
joch, dat met een kwartje in zijn knuist voor Uw toonbank een 
goedkoop zegeltje of serietje. komt kopen, eens een goede klant 
zou kunnen worden 

De Redacteur der Jeugdrubriek 
K. E. KÖNIG. 

OPROEP 
BETR. DE NEDERLANDSE INTERNERINGSZEGELS/1916 
Sedert het verschijnen van mijn artikel „Rondom der Neder

landse Interneringszegels' in het April en Meinummer van „Het 
Vlaamsch Postzegeltijdschrift" is er heel wat gebeurd. Ik heb dan 
ook niet stilgezeten en dank zij naarstig zoeken en corresponderen 
met officiële instanties, alsmede met enkele personen, die nauw 
betrokken waren bij de internering hier te lande in de jaren 1914/ 
1918, heb ik weer enkele nieuwe gegevens aan mijn artikel kunnen 
toevoegen. Bovendien bestaat er een redelijke kans, dat ik nog 
enkele belangrijke gegevens zal binnenkrijgen. 

Het geheel rechtvaardigt een herplaatsing van mijn — helaas — 
te weinig verspreid artikel over deze materie. Voor een uitste
kende illustratie zal vanzelfsprekend door het Maandblad zorg 
worden gedragen. 

Ten einde nu zo volledig mogelijk voor de dag te komen, ver
zoek ik alle Nederlandse en ook Belgische bezitters van Neder
landse Interneringszegels op brief, mij een volledige beschrijving 
van de in hun bezit zijnde stukken te doen toekomen. Het gaat 
er vooral om, te kunnen vaststellen, welke afstempelingen er zoal 
gebruikt zijn en hoe groot de dataspreiding bij de onderscheiden 
blieven is. 

Beschrijving b.v. aldus: 
Ie groen zegel, afgesempeld met poststempel „Legerplaats bij 

Zeist 3", datum: 161116. of 
2e groen zegel afgestempeld met ovaal lila stempel: Interne

ringsdepot Harderwijk, 2e afdeling; 
3e er komen de vo'gende Duitse stempels op voor: (s.v.p, aan

geven: vorm, kleine of hoofdletters, kleur); 
4e behalve de groene zegel komt (komen) er nog de volgende 

stempel(s) op voor: (s.v.p. weer nauwkeurig aangeven: vorm, aan
tal regels, grote of kleine letters, kleur van de stempel). 

Tenslotte ben ik U ook reeds bij voorbaat dankbaar voor alle 
gegevens, waarvan U meent, dat ze van belang zouden kunnen 
zijn. 

Ieder, die zou willen meewerken, om van deze „stiefkinderen" 
der Nederlandse philatelic een zo volledig mogelijke beschrijving 
te geven, zeg ik hierbij reeds vriendelijk dank. 

Alle correspondentie richten aan: 
K. E. KÖNIG, redacteur Jeugdrubriek. 
Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 

PIHIDIAÏÏËILDSÏÏDSCH ÄLILil^iLiii 
Het Octobernummer van de Schweizer BriefmarkenZeitung 

constateert, dat vele landen met hun U.P.U.jubileumzcgels voor 
een probleem hebben gestaan en ten slotte niet beter hebben 
weten te doen dan terug te grijpen op het gedenkteken, dat voor de 
U.P.U. te Bern is opgericht. Dit monument komt dan ook op 
een groot aantal zegels in een of andere vorm voor. Ook de 
wereldbol heeft vele postzegelontwerpers geïnspireerd (?) Ook onze 
Nederlandse U.P.U.zegels krijgen een kritiekje en hiervan heet 
het: Holland heeft zich een regelrechte Posthoornsalade veroor
loofd ! Interessant zou het zijn mettertijd eens een wedstrijd uit 
te schrijven welke U.P.U.zegels het mooiste en welke het lelijkste 
worden gevonden. 

11 en 12 November 1949: De Nederlandsche Postzegelveiling te 
Amsterdam. 

30 November, 1 en 2 December 1949: 332 veiling van J. L. 
van Dieten te 'sGravenhage. 
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Tekst r a n deze annonces 
▼6ór de Ie in te zenden 

aan de administratie. 

Te koop aangeboden 
Yv»rt 1949, nieuw voor f 4.50, tevens een 
scel briefkaarten (85 st) met mooiste plekjes 
van Nederland, uitg. Ned. Posterijen, Italiaanse 
tekst f 12.50 
Brieven onder No, 176 Bureau van dit Blad. 

WERELDYERZAMELING 
ruim 20.000 zegels in 7 losbladige 

albums te koop. 
Voor serieuse liefilebbers, geen handelaren, 
ter bezichtiging in Amsterdam na afspraak. 

Brieven onder no. 179 Bureau van dit Blad 

Gevraagd: Argentinië 1858/72 
Brazil ië 1844/61 
Canada 1851 65 
Chil i 1853/62 

Liefst gebruikt. Latere uitgaven uitgeiloten. 
JOHN H. GRUNO, 

(182) Vischmarkt 3ib, Groningen. 

BIGMAIL met ruiladressen in divese landen 
der wereld, adressen en diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, postwissel of giro 
266831. 

C. J. H. TER RIET, Veenstr. 22, Enschede 

2 0 0 v e r s c h . f 0 , 8 5 , 5 0 0 v e r s c h . 
f 2 , 3 0 , 1000 ve rsch f 5 ,80 post

zege ls u i t m i j n doub l , f r a n c o . 
D. V. O M M E N , Epe, Popu l ie ren 

laan. Pos tg l ro 1 3 2 3 3 0 . (,32) 

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatschenz van 
Rusland, Russ. Levant, Russ. China, 
Ukraine, Az*rbaidjan, Botoum, Georgië, 
Armenië Zoek connectie met derg speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, HU'egersberg 

Verschenen: 
Het Rode Kruis op Postzegels 
door M. J. VAN HEERDT—KOLFF. 

Met vele illustraties, benevens een alpha
betische lijst van alle landen, die R. K.post
zegels hebben uitgegeven Prijs f 1.34 franco. 
Bestellingen worden uitgevoerd door de 
schrijfster, Eemnesserweg 91, Baarn, na 
ontvangst van postwissel. 

Eerder Verschenen: 
De Dierenwereld op Postzegels pr.fr. f 1.52 
Beroemde zeevaarders en ont
dekkingsreizigers op Postzegels „ „ f 0.86 
Canada op Postzegels „ „ i 1.72 
Letterkunde en Muziek op Postz. „ „ f 1.72 
De mens en zijn wereld op P''>stz f 0.96 
Oranje en Nederland op Posiz. ,. „ f 2.34 

Voor Bestellingen zie onder 
bovenstaande advertentie. (190) 

Suche Briefmarkenaustausch, 
gestempelte und reine 

A. Janät, Hradec Kr. IV, 
Czechoslovakia (i88) 

Te koop aangeboden: {189) 
3 Schwanenberger albums, resp. 

Europa met ruim 2000 zegels f 20.— 
Afrika f 15.—, Ametika f 15.— 

J. B. MARS, Frans Halsstraat 38, Nijmegen 

Prijs dezer adyertentiei: 
/ 3.— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

POSTZEGELZAKJES 
Formaat 6̂ /2 x loV? eerste kwaliteit prima 
doorz. per duizend f 4,2$. Bij afname van 
jooo 10 0/0 kort ng. (i94b) 
A. SLEGT,  Giro 2é9848 
Lange Trendeweg 7  G e u d o 

Te koop gevraagd 
Zeppelieniegel $ 2.i0 blauw van de Ver
enigde Staten, op echt gevlogen kaart of brief 
in prima staat. Brieven met prijs ain 

M. POËTH 
(196) Spoorstraal 57, Tegelen 

I ONZE I 
BMRB 

32« VEILING 
vindt plaats op 

I 19, 20 en 21 December a.s. . 

Koell 
jjoQKema 

I 
Prinsestraat 5860 
hoek Juffrouw Idastroot POSTBUS 45 

'sGRAYENHAGE 
I 

Philatellste te Amsterdam vraagt 
THUISWERK op postzegelgebied, 
schrijfwerk etc. 

Brieven onder no. 193 aan het 
Bureau van dit Blad. 

TE KOOP : In Excelsioralbum tot 1949 bij: 
Hongarije Yvert 43 000 fr. (Zumst. 710 fr.) 

Toor I jo gulden 
Polen Yvert 7.350 fr. (Zumst. 171 fr.) 

voor 35 gulden (i92) 
Mooi object om op verder te gaan. Brieven 
C. KARS, Amstelkade lééa, Amsterdam. 

Besiel nu voor de feestdagen 200 
vers.h. postz. f 0 .80 5 0 0 . f 2 . 2 0 , 
1000 f 5 . 6 0 , 100 Nederl . f 1 .  , 150 
Nederl . en Indië f 1.25. 
H. MEIJER, Langstr. 101,Wassenaar 
Giro 109571 of per posiwisselfranco 
toezending. ('91») 

Neemt proef. Wij leveren onuitge

zochte kilo's Nederl. ä f 2.75 met 
kind en gelegenheidszegels. Franco 
huis. H. MEIJER, Langstraat 101, 
Wassenaar. Giro 109571. (191b) 

D O U B L E T T E N B O E K J E S . 
Onze doublcitenboekjes, alom bekend, 16 pag. 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f..2o 
p. 10 f. i.jo, p. IOC f. 13.50 franco. 
LUDEKER  Box 5103  A'damZ. 
Vraagt rondzcndlng Europa tegen halve pr iji. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

„Voor het kind" 1949 f  . 2 8 
per serie, frank, bij abonnement elke hoeveel

heid leverbaar Betaling met bestellin.g Porto 
extra Poslzegelhandel W F. HEIMAKH 

Pornassusweg 24 ht. 
AmsterdamZ. Postgiro 5124i1 

EXCELSIOR LANDEN 
ALBUMS IN SCHROEFBAND. 
België en Congo ƒ 20,— 
Frankrijk „ 16,— 
Luxemburg „ 10,— 
Scandinavië „ 19,— 
U.S.A. „ 13,50 
Duitsland (oude Duitse 
Staten en v.m. Koloniën) „ 16,— 
Duitsland (bezette gebieden, 
Danzig, Memel, Saar, Gen. 
Gouv. etc.) „ 17,50 
Duitsland (Duitse rijk en 
na 1945 bez zones „ 16,50 
Vaticaan „ 6,50 
met afb. zegels „ 7,— 
In klemband alle per band 
hoger „ 2,— 
Nederland & Overz. Ged. 
Bonds (K 1) „ 4,75 
Holland-album „ 8,-— 
Holland de Luxe „ 10,50 
Davo-album „ 15,— 
Blanco albums van ƒ 4,90 
tot ƒ 13,50. 
Stockboeken van ƒ 0.35 
tot f 15,—. 
Yvert 1950 ƒ 12,85. 
Zumstein ƒ 9,25. 
Bondscatalogus 1950 ƒ 1,50. 

Porto steeds extra. (197) 
Alle albums zenden wij U 
gaarne op zicht. 
P o s t z e g e l h a n d e l 

JViaria W e s t e r h u i s 
Huidenstraat 13 Amsterdam-C. 

DIQIIIJIBIQ 
Het doel van de 
(.International First Day Cover Servico" 

is, een organisatie te zijn waarin de belangen 
van verzamelaars van First Day Covers en alle 
speciale stempels zo goed mogelijk beschermd 
worden. Lidmaatschap ing. heden t/m. eind 
1450 is f. 2.50 incl. 2 maandelijks 24 pag. 
.»Vraag en Aanbod". Meldt U non heden als 
lid of vraag toezending van nns orgaan 
Wij leveren nieuwtjes op ons FDC in abonne
ment IFDCS BOX 5103 Amsferdom-Z. 

GOEDE EUROPA COLLECTIE 
ie koop gevraagd dcor 

Postzegelhandel H. v. LIESHOUT 
Hurkschestraat 26 Helmond 

Koopt bij onze adverteerders! 

De Postzegelclub „WASSENAAR" 
te "Wassenaar, met ruim 60 gevorderde 
verzamelaars, vraagt voor haar afdeling 

„Rondzending" 
goed materiaal. Desgewenst afrekening per 
sectie van 15 leden. Gevraagd wordt 
Europa en Overzee, doch geen massawaar. 
Provisie lO'/o- Inzendingen aan 

J. de la Rie (''̂ ) 
Storm V. 's Gravesandeweg 57 - Wassenaar 

http://pr.fr


AMMMriMM 
St. NICOLAAS-CADEAUX 

^ in grote verscheidenheid 
Philea blanco Album Nr. 1, 27 x 32 cM., linnen schroefband, 

75 bladen ivoorcarton ƒ 7,—. 
Philea bianco Album Nr. 2, 27 x 32 cM., linnen schroefband, 

100 -bladen houtvrij album ƒ 6,—. 
dit zijn wel de beste blanco-albums die voor dit geld 

in Holland verkrijgbaar zijn. 
Albums Nederland en O.G. Favoriet form. 26'/^ x 29>j, ruime 

opstelling, prima papier fraaie uitvoering ƒ 12,50, in geh. 
Imnen band ƒ 15,—. Ook prima zijn het Davo album ƒ 15,—, 
Holland album ƒ 8,50. 

Algemene Albums. Pax Europa ƒ 17,50, Davo Jeugd Album ƒ 5,90 
en ƒ 2,95, verder levarbaar albums voor nagenoeg alle Euro-
peese landen als België en Congo ƒ 20,—, Frankrijk ƒ 16,—, 
Scandinavië ƒ 19,—, Zwitserland ƒ 12,—, Duitsland ƒ 17,50, 
U.S.A. ƒ 13,50 etc. 

Insteekbeeken, Gomstrookjes, Pincettes in vele soorten. 
Alle Europeese Nieuwtjes leveren wij kort na verschijnen tegen 

billijke prijzen. Alle U.P.U.-uitgaven zowel van Europa, Eng. 
Kol., Franse Kol. en OVERZEE leverbaar. 

Vraagt regelmatige toezending van onze aanbiedingen. 
Komt U in Amsterdam, verzuimt U dan niet eens aan te lopen 
in ons filiaal, N.Z. Voorburgwal 151, juist ^p de hoek van de 
Paleisstraat. U zult hier zeker iets van Uw gading vinden ! 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
HILVERSUM, Telefoon 4323 
Surinameloan 31, Giro 1700 

Fil. AMSTERDAM 
N.Z. Voorburgwal 151, Tel. 47103 

TALLOOS ZIJN DE AANVRAGEN 
van Serieuze Verzamelaars om onze 
PRACHTIGE ZICHZENDINGËN ! ! ! 

Welnu, het begin is er w e e r l l 
Onderstaande landen zijn voor verzending gereed: 

NEDERLAND, NED. INDIÉ, CURAgAG, SURINAME, 
BELGIË, BELG. CONGO. RUANDA, URÜNDI, 
FRANKRIJK, LUXEMBURG, ZWITSERLAND, BRITS 
CENTR-, ZUID- en OOST-AFRIKA, UNIE v. ZUID-
AFRIKA en AUSTRALIË. 

Alles landsgewijs, zowel gebruikt als ongpbruikt opgeplakt. 
Maaki U w keuze uit onze prachtig verzorgde, 
naar de tijdsomstandigheden geprijsde zicht-
zendlngenl 
U zult er zeker pleizier van hebben I ! 

Aan ons onbekende aanvragers geschiedt eventueel toe
zending na opgave van referenties. 

Ook Uw M A N C O L I J S T E N nemen wij gaarne 
in behandeling. 

Z O J U I S T V E R S C H E N E N : 
Speciaal catalogus Ned. en O.G. 1 9 5 0 f 1.50 
Wereldcatalogus Yvert 1 9 5 0 (2 delen) f 1 2 , 8 5 
Europacatalogus Zumstem 1 9 5 0 f 9 . 2 5 

(180) Prijzen Exclusief porto. 

Postzegelhandel A. JAASMA 
KAPELSTRAAT 31 ~ BUSSEM 

GIRO 5 8 0 2 7 2 T E L E F O O N 5 8 3 5 

iMh 

ZIGHTZEPINGEN 
EUROPA en NEDERLAND en 0.6. 
Waarom onze zichtzendingen zo gewild zijn: 
1. ledere zichtzending bevat altijd één of meer 

landen vrijwel compleet, gerangschikt en ge
nummerd naar Yvert-catalogus. Ook de betere 
zegels zijn aanwezig, zodat U ook de moeilijk 
compleet te krijgen series kunt aanvullen. 

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

3. U krijgt de landen, welke U wenst op zicht, 
dus geen zegels van gebieden welke U toch niet 
verzamelt, en U kunt hieruit rustig thuis een 
keuze maken. 

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

POSTZEGELHANDEL 
Pf .PHILADELPHIA 

J. M. GOSSE 
KRUISWEG 43 - HAARLEM 

Tel. 15515 Giro 135793 
Bank: iNCASSOBANK HAARLEM 

U i t k n i p p e n . 

U gelieve mij eens bij wijze van proef één Uwer 
zichtzendingen te willen sturen. De volgende 
landen hebben mijn speciale belangstelling: 

Naam, adres en woonplaats: 

Handtekening: 



Speciale Aanbieding 
Nederland 1946 2 ^ , 5 en 10 gld. Zeer lichtgest. ƒ 5,50 

„ idem zeer mooi gestempeld , „ 4,75 
„ idem zwaar gestempeld „ 2,50 
„ ^ 1949 Koningin Juliana 2}^, 5 en 10 Gld „ t,50 

idem 10 Gld. „ 3,— 
1933 Duitsland Wagner compl. 9- st. mooi gestempeld „ 35,— 

Wagner No. 476 20 Pf. „ 8,— 
Wagner No. 477 25 Pf. „ 5,50 
Wagner No. 478 40 Pf. ^ „ 19,— 

1938 „ Bruine Band op envel. met speciaal st. „ 12,— 
1937 „ Blok met rode oodruk. Spec, stemp. „ 6,— 
1924-25 „ 5 Mark * . „ 1,— 
1936 Frankrijk. Trans Atlant, vlucht no. 321 10 Fr. „ 10,— 
1931 Bulgarije. Luchtpost No. 9, 20 Lewa Postfr. „ 1,— 
1932 Bulgarije. Luchtpost No. 11. 50 Lewa Postfr. „ 3,25 
1932 Bulgarije. Luchtpost JSIo. 12—14. Cpl. Postfr. 3 st. „ 55,— 
1947 Brunei. No. 74. 1 Dollar. Pr. ex. Licht gest. „ 2,— 

Brunei. 5 Dollar. Pr. ex. Licht gest. „ 11,— 
1932 Canada. Luchtpost. No. 4. Echtgel. brief „ 3,— 
1912 Engeland. No. 154. 5 Sh. Pracht ex. „ 1,50 
1948 Engeland. No. 238. 1 £ Pakketstempel. Pr. ex. „ 10,— 
1936 Ecuador No. 345-350. Driehoeken Phil. Tent. Pfr. „ 2,90 
1936 „ Luchtpost nos. 45 en 46. Compl. Postfr. „ 1,65 
1936 „ Luchtpost nos. 47—52 Driehoeken. Postfr. „ 4,50 
1944 „ Luchtpost nos. 126. 5 Sucres licht gest. „ 3,25 
1944 „ Luchtpost no. 140. 5 Sucres, licht gest. . „ 0,75 
1946 „ Luchtpost no. 161. 5 Sucres, licht gest. „ 2,50 
1945 „ Luchtp. Souv. no. 18. 10 Sucres, licht gest. „ 6,— 
1935 Estland: No. 131. 3 Kr. Licht gest. „ 1,50 
1932 Hongaije Nos. 445—448. 1—10 Pengo's. Pr. ex. „ 6,50 
1938 Hongarije. Nos. 507—508. Horthy 2 en 5 Pengo „ 0,45 
1933 Nicaragua. Luchtpost nos. 68—7S. Postfr. „ 12,50 
1937 Nieuw Foundland. Nos. 208—218. Postfr. „ 8,50 
1940 Rusland. Nos. 783—799. Compl. Pr. ex. „ 8,50 
1920 Tsjecho-Slowakije. Ltichtp. no. 6. 1 los ex. getand 

28 K. op 1000 H. Postfr. uit het mid. gedr. „ 30,— 
1940 Trinidad en Tobaco. No. 147. 1 $ 20, licht gest. „ 1,20 
1939-40 Unie van Zuid-Afrika. Nos. 46 en 56. 5 Sh. 

Pr. ex. p. st. .. 0,60 
1939-40 Idem. Nos.114 en 115, 10 Sh. Pr. ex. p. st. „ 1,50 
1945 Zwitserland. No. 415. Pax. 3 Fr. Pracht ex. . „ 3,75 

De volgende 5 series zijn met specimen opdruk. De prijzen 
tussen haakjes zijn die van Yvert, zonder specimen opdruk. 
Enige zijn zo kostbaar en schaars, dat men. met specimen 
genoegen kan nemen. 

1932 Br. Bechuanaland. Nos. 46—57 ü P.—10 Sh. 
Edward (Fr. 10.162) compl. ƒ 15,— 

1933 Falkland Eilanden Nos. 59—63, 65—70 'A P-— 
1 £ zonder 4 P (Fr. 79.075) „ 65,— 

1932 Kaiman Eilartden. Nos. 73—84 compl. 
14 P.—10 Sh. (Fr. 46.190) „ 45,— 

1930 Malta. Nos. 154—170. K'P.—10 Sh. compl. 
(F. 5,972) ,, 7,50 

1930-31 Noord-Borneo. Nos. 240—241. 2 en 5 $ 
compleet (Fr. 10.500) „ 15,— 

Yvert 8c Tellier 2 banden geh. wereld „ 12,85 ^ 
en porto ƒ 0,50 

Orders boven 10 Gl^. franco aangetekend. 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
POSTZEGELHANDEL 

Heerengracht 8a, DEN HAAG, Telef. 112944. Giro 24392. 
Voorheen Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93, Rotterdam. 
Bankrekening R. Mees Sc Zoonen en Nederl. Handel Mij. 
Bijk. Heerengracht 8a, Den Haag. ^ff 50 jaar postz.handel. 

Vraagt aan gratis en franco: 
Handelingen en praktijken der Prijzen-commissie van de Ned. 
Ver. van Postzegelhandelaren. 

Album Jap. Bezetting en de Republiek Indonesia is vertchenen: 
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 Bondscatalc^us staat, geheel in 
chronologifdie 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 klem of schroefband „ 50,— 
COMPLEET ALBUM NEDERLAND EN OVERZ. GEWESTEN. 
In dit album is alles opgenomen, post- en portzegels, armenwet, 
internering, enz., enz., ongeveer 110 pagina's. 
In schroefband ^ ƒ 6,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband „ 12,50 
Op zwaar houtVrij papier, in luxe klemband „ 15,— 
Elk jaar verschijnt op deze albums een supplement, zoals reeds 
gedurende 30 jaar op de voorgsande drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 31 x 30 cM. Bevat 
100 bladen met zacht geruit onderdruk. 
Op houtvrij papier in luxe schroefband, schroeven 

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

linnen en zware Engelse veren „ 11,— 
Op ivoor carton, in luxe schroefband „ 15,— 
Op ivoor carton, in luxe klemband . „ 18,— 
Pincetten, zwaar vernikkeld „ 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes „ 0,65 
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. 
%J. il/iEïBUS P o s t z e g ^ e l l i a n d e l 
AMSTERDAM, NES 35 bjl de Dam. " — GEVESTIGD 1915 
TeL 48341 - 45125. Na 6 uur teL Zandvoort 2837. Postgiro 33045 

POS1fSg@IËILVilllN@ 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 A M I T E R D A M - C . 

„aa TEL. 30251 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

Voor onze D E C E M B E R V E I L I N G sluit de 
inzendtermijn 2 8 N O V E M B E R a.s. 
RONDZENDING. Sluit U aan als lid-koper en/of 
verkoper bij ons groot opgezet rondzendbednijf. 
Steeds boekjes voorradig in diverse prijs
klassen, aangepast aan het huidige prijspeil. 

Al hst nnateriaal van derden te onzen kan
tore is op beurspolis tegen brand en inbraak 
verzekerd. Voor inzenders in onze veilingen 
ontstaan hierdoor geen extra-kosten. 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23, Telefoon 28277, Rotterda 


