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REDACTEUREN: 
Postzegels van Nederland: 

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

A. J. Uylenr Herman Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
Portzegels vaa Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

L. Frenkel, Graaf Florisuraat 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, 'j-Gravenhage. 
Luchtpost: "* 

J. C. E. M. Ddlenbag, Statenweg 172c, Rotterdam. 
Stempels: ' 

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

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

A. M. Benders, grts te Maiirik (Gld-). 
Correspondentie betreffende de redactie te zenden aan de 

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

Correspondentie betreffende abonnementen en adver|enties 
uitsluitend te richten aan de^administratie. 

ABONNEMENTSPRIJS : 
Gratis voor 4e aangesloten verenigmgen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland en 

I Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per post.. ƒ 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post ,, 8,50 
Afzonderhjke nummers , 0,75 
Nummers van oude .jaargangen: 
Per jaargang ƒ1,25. Per̂  nummer ƒ0,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN : 
IJl pag. ƒ 130,— , 1/2 pag. ƒ 70.— 
1/3 pag. „ 50,— -1/4 pag. „ 40,— 
1/6 pag.,, 30,— 1/8 pag, „ 25,-^ 
1/9 pag. „ 22,50 1/12 pag. „ 18,— 
1/16 pag. „ 14,— ^ 1/18 pag. „ 12,50 
2.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor leden van aange

sloten Verenigingen) ƒ 3,— per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7H, 

10 en 15 '/« reductie, behalve pp „Kleine Advertenties". 
De pn)S van een advertentie op de voorpagina is 50 •/• 

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

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

sii^ van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Degenen di#* afzonderlijk op }iet Maandblad geabonneerd Zijn 
— dus geen lid zijn van een bij het Maandblad aangesloten ver
eniging — en wier abonnement op 31 December^ a.s. eindigt, 
worden verzocht hun abonnementsgeld" over 1950 (indien dit 
abonnement verlengd moet worden), zijnde voor Nederland en 
O.G. ƒ 7,50 en voor het buitenland ƒ 8,50, over te maken op 
postrekening 344900 ten name. van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Dordrecht. 

In de.^vergadering van de 

VERENIGDE NATIES 
is het voorstel behandeld om 

Internationale Postzegels 
uit te geverr. 

Zolang het echter nog niet zover isr zullen 
en ieder ja^ar supplennentbladen verschijnen 
voor het 

FAVORIET-ALBUM 
HET album voor Ned. en O. Ĝ . 

Ook nu weer zijn de supplementen verschen-en, 
20 bladen , '. . . f 1,75 
Porto en emb. 15 cent. 
Compleel album . . f 12,50 
In, geheel linnen J)and f 15.— 
Porto en emb. 50 cent. 

KEKKEIl 'S POSTZEGELHANDEL C.V. 
Rokin 10 - Amsterdarh-C. 
Tel. 33324 - Giro 21278 

RBGERIIVaS-KILO'S Corig. v e r z e g e l d ) 
FINLAND '45 ƒ 18,— ; FINLAND '46 ƒ 16,50; DENEMARKEN 
'46 ƒ 15.— ; DENEMARKEN '47 ƒ 15,— ; DENEMARKEN '48 
ƒ16,— ; DENEMARKEN '49 ƒ15,— ; NOORWEGEN I ƒ24,— ; 
NOORWEGEN H ƒ 15,— ; ZWEDEN ƒ 30,—; NOORWEGEN 
Missie ƒ 15,— ; U.S.A. Missie ƒ 10,—. 

P M I L B A - BL,A-IVCO - A L B U M S ' 
Album Nr. 1, 75 bladen ivoorcarton 27 x 32 , ƒ 7,— 
Album Nr. II, 100 bladen-houtvrij album papier 27 x 3-2 „ 6,— 
SCHWANEBERGER-KLEUREN-BOEKJE „ 3,60 

In Jan. '50 verschijnt,de MICHEL EUROPA cat. 1950. 
Prijs zal belafigrijk lager zijn dan voor de editie. 1949. 
GEEFT THANS REEDS UW BESTELLING OP. 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
H LYERSUM, Telefoon 4323 Fit. AMSTERDAM 
Surinamelaon 31, Giro 1700 N.Z. Voorburgwal 151, Tel.47103 
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Postzegelboekjes van Zweden sinds 1920 in verband met de tandingen hunner zegels. — De zegels van 
de Repoeblik Indonesia. — Onder de loupe. — Nuchter. — Over de vergeet-hen-niet-zegels 1949. — 
Jeugdrubriek en vtrdere kleine rubrieken. 

"^AM m [̂ iPAODH 
Het laatste kilerderblad van dit jaar hangt alweer voor, als 

we ons nederzetten om het gebruikelijke voorwoord van de redac
tie voor dit nummer gereed te maken. En daar een hoofdredacteur 
niet alleen achteruit, maar ook vooruit moet zien, ziet hij alweer 
de jaarafsluiting voor zich. Nauwelijks zullen de lezers dit num
mer hebben gelezen of het nieuwe jaar zal weer voor deur staan. 
Dan zien we even om naar hetgeen achter ons ligt en ook de 
hoofdredacteur .slaat even zijn clik terug en laat zijn oog en 
gedachten gaan over de jaargang, welke met dit nummer wordt 
afgesloten. Is deze geslaagd ? Heeft zij over het algemeen bevre
diging geschonken ? Het zou ons niet passen hierop zelf beves
tigend te antwoorden, vooral niet, omdat ons vaak uit brieven 
min of meer teleurstelling tegenklinkt, hetzij over een bepaald 
onderwerp, hetzij over het blad in het algemeen of over het 
uiterlijk daarvan. Ja, lezer, gelukkig is de redactie zich bewust 
dat er nog veel te verbeteren valt en als haar dan zulk een ont
stemmende brief bereikt, welnu, dan slikt ze even en mompelf 
We zullen trachten ook hier verbetering in te brengen. 

Natuurlijk is niet alles mogelijk wat gevraagd wordt, want 
iedere lezer heeft zo zijn eigen wensen en ons blad is nu eenmaal 
bestemd voor ongeveer 16.000 lezers. Het is ook voor de redactie 
niet altijd gemakkelijk om uit te maken, wat er wel en wat er niet 
in een bepaald nummer moet worden opgenomen, vooral als er 
— en we zeggen: gelukkig ! — voldoende kopy is, zodat gekozen 
moet worden wat wel en wat niet geplaatst dient te worden. In 
de eerste plaats wordt dan in het oog gehouden het blad zo veel
zijdig mogelijk te doen zijn, dus zo min mogelijk meerdere artikelen 
over een zelfde onderwerp. Maar dit is niet alléén doorslaggevend, 
want ook de lengte van een artikel spreekt een woordje mee en 
het kost vaak heel wat overleg met de drukker en heel wat passen 
en meten om tot een goed geheel te komen. Alleen jarenlange 
routine en prettige samenwerking van de drukker met de hoofd
redacteur zijn in staat een goed blad op te leveren. Het is dan 
ook met schroom, dat we deze jaargang afsluiten. Want, zoals U 
wellicht reeds weet uit het verslag van de Raad van Beheer van 
dit blad, hetwelk enkele maanden geleden werd gepubliceerd, staat 
in het nieuwe jaar in dit opzicht verandering te wachten, door 
overgang naar een andere drukker. Nu is het natuurlijk verre van 
ons om geen vertrouwen in deze nieuwe drukverzorger te stellen, 
maar wel weten we, dat deze een moeilijke taak op zich neemt, 
welke zeer zeker in de eerste tijd ook de hoofdredactie veel 
zorgen zal brengen. 

Waarom we dit alles zeggen ? Wel, eenvoudig omdat meermalen 
inzenders van kopy ongeduldig worden, ja zelfs bedreigingen uiten 
hun artikel aan andere bladen te zullen geven als het niet aan
stonds in het volgend nummer verschijnt. 

Gachte inzender van kopy, juist mijn woord bij de afsluiting 
van deze jaargang wil ik gaarne tot U richten. Denkt U zich eens 
de moeilijkheden van de redactie in, houdt daarbij mede voor 
ogen, dat U de bedoeling heeft mede te werken aan de bevorde
ring van de philatelic door bij te dragen aan het blad dat de 
grootste kring van philatelisten om zich verenigt en waar Uw 
woorden dus het meeste effect hebben. 

Dat is ook voor U-zelf „ware philatelist" zijn ! Het onderge
schikt maken van eigen persoon ten dienste van de philarelie, dat 
maakt het mooie en aantrekkelijke van deze hobby uit. En alleen 
cp deze wijze kunnen goede resultaten bereikt worden, waarvan 
U ten slotte ook zelf profiteert. Indien deze geest ontbrak bij de 
redacteuren van ons blad, dan zou het er met ons Maandblad 
droevig uitzien, maar juist omdat deze begrippen sterk in ons 
leven, putten we hieruit de moed om steeds door te gaan. Ook 
het volgende jaar !! En het geeft ons bij het afsluiten van deze 
jaargang een zeker voldaan gevoel. Hebben we dan ook niet be
reikt wat we ons zelf hadden voorgesteld, toch geeft het ons 
voldoening te weten te hebben bijgedragen aan de vreugde van 
Uw hobby, onze nooit genoeg geprezen en nimmer- genoeg ge
diende Philatelie. 

Geachte lezer, bladert U ook nog eens de afgesloten jaargang 
door en ziet eens of dit jaar Uw philatelistische kennis is ver
meerderd, want meer weten is ook meer genieten, vooral in onze 
liefhebberij. Spaar ons Uw critiek niet, want dit kan mede helpen 
iets goeds op te bouwen. Voor een redactie is niets moeilijker dan 
zelf-kritiek. Intussen danken wij U voor Uw belangstelling welke 
U ook dit jaar in ons blad hebt getoond. Door het thans ge
bruikelijke voorwoord van de redactie is de band tussen U en 
haar verstevigd en daarom drukken wij in gedachten U onze 
philatelistische vriendenhand en wensen U: „Zalig uiteinde en 
gelukkig nieuwjaar !" 

J. C. NORENBURG. 

MEDEDELINGEN. 
Dank zij de nasporingen van de heer Wittkamper is het gelukt 

de fotograaf te ontdekken, die op de binnenplaats van het Raad
huis te Amsterdam een groepsfoto vervaardigde en in de verga
derzaal, waar de bondsvergadering werd gehouden een lijst ter 
tekening legde voor bestelling van deze foto. Deze fotograaf was 
noch door de Bond noch door de Nederl. Vereeniging daartoe 
aangezocht. Het is gebleken een onsolide adres te zijn en is het 
alleen aan de ijver van de heer Wittkamper te danken, dat deze 
zaak in het reine kan komen. Echter is de lijst waarop de be
stellingen en betalingen werden gedaan verdwenen. Een ieder die 
reeds geld voor deze foto heeft gestort, wordt daarom verzocht 
zulks aan de heer Wittkamper mede te delen. Zijn adres luidt: 
P. Wittkamper, Graaf Florisstraat 58, Bussum. 

Het spreekt vanzelf, dat nieuwe bestellingen n i e t worden aan
genomen, daar een dergelijk adres zulks niet verdient. 

Aan ons verzoek in ons voorgaand nummer gedaan om opgave 
voor het eventueel betrekken van een stempelband voor de thans 
geëindigde jaargang van dit blad, is slechts door zeer weinigen 
gehoor gegeven. Nog geen tiental aanmeldingen kwamen hiertoe 
binnen. Alleen deze maand kan men zich nog hiertoe opgeven. 
Stelt U er dus belang in een stempelband te betrekken, bericht 
dit dan spoedig. 

REDACTIE. 
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Kinderzegels 1949. 
Aan het over deze zegels in het November-nummer vermelde 

moet nog toegevoegd worden, dat op de velranden geen telcijfers 
voorkomen, doch wel de bekende dubbele randhjnen. 

Verder moet hier de tanding, zoals deze uit het Persbericht was 
overgenomen worden gecorrigeerd. De zegels hebben kamtanding 
en dus moet de tanding aangegeven worden als 12% : 14. 

Een opmerking over de opeenvolging der Jaargetijden moeten 
we nog maken. Het is onbegrijpelijk dat de volgorde lente, zomer, 
herfst, winter niet is aangehouden bij het aanbrengen der waar
den. Een philatelist zet de zegel op volgens waarde en krijgt nu 
herfst, zomer, lente, winter. 

Koningin Julianazegels van 35 en 40 cent. 
D.O.H. 695 van 9 November 1949 deelt ons aangaande boven

genoemde zegels het volgende mede: 
1. Zodra de voorraad frankeerzegels van 35 en 40 cent van de 

vorige uitgifte uitgeput is, zullen ter voldoening aan aanvragen 
om zegels van deze waarden, zegels in de nieuwe uitvoering 
worden verstrekt. 

2. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat ook 
op deze zegels het bepaalde bij punt 7 van de do. 426/1949 (geen 
verkoop van zegels in de nieuwe uitvoering, voordat de zegels 
van het bestaande type zijn uitverkocht, tenzij aan verzamelaars) 
van toepassing is. 

3. In afwijking van het meegedeelde in punt 3 van genoemde 
do. is om redenen van practische aard de aanvankelijk gekozen 
kleur van de vorenbedoelde zegels gewijzigd onderscheidenlijk in 
grijs-blauw en violet. De kleur van de reeds verschenen nieuwe 
frankeerzegels van 5 en 50 cent moet worden aangeduid met 
resp. bronsgroen en groen. 

Buitengebruikstelling postzegels vroegere uitgiften. 
Aan het eind van elk jaar verschijnt er een D.O. waarin vermeld 

staan de postzegels waarvan de geldigheidsduur eindigt met het 
eind van het kalenderjaar. Zo lezen wij nu in D.O.H. 697 van 
9 November 1949: 

1. De aandacht wordt er op gevestigd, dat met ingang van 
1 Januari 1950 de volgende postzegels buiten gebruik worden 
gesteld en voor de frankering waardeloos worden: 

a. Herdenkingspostzegels 50-jarig Regeringsjubileum H.M. 
Koningin Wilhelmina; 

b. Zomerpostzegels van de uitgifte 1948; 
c. Weldadigheidspostzegels (Kinderzegels) van de uitgifte 1948. 

Dubbele roltanding Kind 1931. 
Onder het hoofd Foutieve Roltanding werd de vorige maand 

iets meegedeeld over een afwijking in de roltanding Kind 1931. 
De heer F. A. van Dongen maakt ons er op attent, dat het 
geen foutieve, doch dubbele tanding is. M.i. is een dubbele tanding 
foutief, maar in ieder geval is het duidelijker in dit geval van een 
dubbele tanding te spreken. 

De heer van Dongen geeft ook een toelichting op het ontstaan 
hiervan. De eerste slag van de kam is fout geweest, d.w.z. te veel 
naar rechts. Dit is direct na de eerste slag gemerkt en de vellen 
zijn toen op hun juiste plaats gelegd. Als men de gaatjes telt die 
de perforatiepennetjes van de zijstukken van de kam geslagen 
hebben, dan ziet men dat het er tien zijn; dit komt juist overeen 
met het aantal gaatjes dat de kam normaal onder elk zegelbeeld 
slaat. 

Perforatie afwijking Inhuldigingszegels. 
Herhaalde malen heeft men mij zowel de 10 als de 20 cent 

Inhuldigingszegel toegezonden, waarbij ongeveer in het midden 
der hoogte van de zegels een papierbrugje in plaats van een 
perforatiegaatje aanwezig was. Dit verschijnsel, dat af en toe ook 
bij de gewone frankeerzegels voorkomt wordt veroorzaakt door 
de breuk van een perforatiepennetje. 

Herrijzend Nederland. 
De heer van Gorkom te Arnhem toonde ons een exemplaar van 

het Herrijzend Nederland zegel, waarbij de linkeronderhoek niet 
afgedrukt was. De fout was klaarblijkelijk veroorzaakt, doordat 
de punt van het vel dubbelgeslagen was en daarbij «.en gedeelte 
van het vel bedekt had waar het ontbrekende stuk van het zegel
beeld had afgedrukt moeten worden. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Kinderzegels 5 + 3 cent plaat 1 knip 1. 

„ 5 + 3 cent plaat 1 knip 2. 
„ 6 + 4 cent plaat 1 knip 5. en plaat 2. 
„ 10 + 5 cent plaat 1 knip 6. 
„ 20 + 7 cent plaat 1 knip 16. 

Van Krimpen 1 cent L / R 2, 2 cent 22. 
Koningin Juliana 5 cent L / R 2, 6 cent L / R 2. 

„ 10 cent L / R 6 — L / R 7 — L/R 8 — L/R 9 
— L/R 10. 

„ 20 cent L / R 2. 
De 15 cent L/R is nu ook gevonden met knip 11. 
Bij de 50 cent L 1 moet opgemerkt worden, dat de L. zodanig 

verminkt is, dat er alleen een verticaal streepje overgebleven is. 
Dit streepje lijkt ontstaan te zijn door retouche van een R. 
Abusievelijk zou dus op het linkergedeelte van de cylinder een 
R geëtst zijn, die zo goed mogelijk in een L. is omgetoverd. 

©\7li[^;S[i[iS[i ©üDUlDSPilLifiifl 
INDONESIË. 

Intrekking lopende waarden: 
De frankeerzegels van Amerikaanse en Australische druk, de 

voor-oorlogse zegels en overdrukken op deze zegels, zomede de 
zegels van de emissie 1948 (met en zonder overdruk Indonesia) 
zullen evenals de briefkaarten, postbladen en verhuiskaarten zon
der zegelopdruk „INDONESIA" na 31-12-49 niet meer geldig 
zijn voor de frankering. 

Gelegenheid tot inwisseling van oude verhuiskaarten van 19 
t/m 31 December a.s.; de overige waarden kunnen niet worden 
ingewisseld. 

Nieuwe zegels. 
In de afgelopen weken zijn ook de nog ontbrekende lagere 

waarden verschenen. Onderstaand een opstelling in volgorde van 
de etsingnummers, en in volgorde van de waarde. 
ETS No. WAARDE WAARDE ETS No. 

1 — 2V2 ets. 1 et. — 9 
2 — n% „ 2 „ - 8 
3 - 5 „ 2% „ - \ 
^ — 7% „ 3 „ - 5 
5 — 3 „ 4 „ - 6 
6 - 4 „ 5 „ - 3 
7 — 10 „ 7 ^ „ - 4 
8 — 2 „ 10 „ — 7 
9 - 1 „ 1 2 ^ „ - 2 

10 — 15 „ U.P.P. 15 „ — 12 
11 — 25 „ P.P.U. 20 „ — 21 
12 — 15 „ 25 „ — 15 
13 — ƒ ! , — 30 „ — 16 
14 — 40 „ 40 „ — 14 
15 — 25 „ 45 „ — 17 
16 — 30 „ 50 „ — 18 
17 — 45 „ 60 „ — 19 
18 — 50 „ 80 „ — 20 
19 - 60 „ ƒ 1 , - - 13 
20 — 80 „ U.P.U. 15 „ — 10 
21 — 20 „ U.P.U. 25 „ — 11 

ATTENTIE. De gebruikte papiersoort voor de koerserende 
zegels is zeer gevoelig. Bij het afweken der zegels ontstaan snel 
dunne plekjes indien de zegels niet zolang in/op het water gelegen 
hebben, dat het zegel geheel los van het papier is gekomen. 
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Albanië. 
EUROPA. 

Met het portret van generaal Hoxha, het tegenwoordige hoofd 
van de republiek, verscheen hier een serie van 8 postzegels met 
het opschrift Republika PopuUore e Shqipërisë. 

0,50 Lek, violet. 8 Lek sepia. 
1 Lek, groen. 5 Lek, blauw. 
1,50 Lek, rood. 12 Lek, roodviolet. 
2,50 Lek, bruin. 20 Lek, blauwgrijs. 

België. 
Eindelijk verscheen hier het reeds lang aangekondigde zegel ter 

ere van de priesterdichter Guido Gezelle. Deze ook in Neder
land zo zeer door zijn eenvoudige, maar van zijn geloof getui
gende verzen bekende geestelijke werd op 1 Mei 1830 te Brugge 
geboren en overleed op 27 November 1899 aldaar in het Engels 
klooster, waarover hij het bestuur voerde. Er is veel door en over 
hem geschreven. In ons land verscheen in 1923 bij de Wereld 
Bibliotheek een werkje in 2 delen „Het leven van Guido Gezelle" 
door Alois Wagrave, Pr., een boekwerk waaruit we de mens en 
dichter in al zijn grootheid leren kennen. De toeslag komt ten 
bate van het Gezellemuseum te Brugge. 

1,75 fr. + 75 c. d.groen, portret van Gezelle. 

Bulgarije. 
Een serie van 3 postzegels werd gewijd aan de grensbewaking 

en geven de zegels dan ook afbeeldingen van een of meer grens
wachters op de uitkijk. 

4 L. roodbruin. 
20 L. blauwgrijs. 
60 L. olijf. 

Denemarken. 
In de nieuwe serie met afbeelding Koning Frederik IX verscheen 

op 8 December j.1. het zegel van 50 ö., tanding 12/ i . 
50 ore, grijs, Frederik IX. 

Duitsland. 
Eindelijk gaat het op philatelistisch gebied iets dagen bij onze 

oostelijke buren. Niet alleen dat door de vorming van de West
Duitse Bondsrepubliek meer eenheid zal komen in de uitgifte 
van postzegels, ook de strijd tussen west en oost schijnt voorlopig 
althans gestaakt te zijn en worden de postzegels van OostDuits
land en OostBerlijn in de gehele westelijke zone als geldige fran
kering erkend en omgekeerd worden de postzegels van West
Duitsland en WestBerlijn in de oostelijke sector erkend, zodat 
poststukken, mits voldoende gefrankeerd, niet meer met port 
worden belast. Indien zij uit de andere sector komen. 

De zegels welke in de Franse sector geldig zijn kunnen thans 
ook in het overige westelijke gebied voor frankering worden ge
bruikt, hetgeen volgens Die Lupe tot gevolg heeft, dat thans in 
de Westelijke zone 100 postzegels en blokken uit de Franse zone 
en 48 uit de EngelsAmerikaanse zone, dus totaal 148 stuks voor 
frankering kunnen worden gebruikt. 

Baden. 

mmmm 

Van de in ons vorige nummer vermelde 
zegels uitgegeven ter gelegenheid van het 
U.P.U. jubileum geven we thans de afbeel
ding. 

Russische Zone. 
Op 27 October j.1. verschenen hier 2 postzegels ter gelegenheid 

van het Internationaal Congres van Postbeambten. Deze zegels 
geven een afbeelding van een vrouwelijke en een mannelijke post
bode. Achter hen is een wereldbol en de Potsdammerpoort zicht
baar. 

mmmmm 

12 pf. blauw, oplage 13^ miUioen. 
30 pf. rood, oplage 750.000 stuks. 
Op 30 October j.1. verscheen hier een postzegel ter gelegenheid 

van „De Dag van de Postzegel 1949" in een oplage van 1 millioen. 
Het zegel vertoont een vergrootglas waarachter een gedeelte 

van een 1 Kreuzer Beieren zichtbaar is, 
12 + 3 pf. grijszwart. 
Het ontwerp voor al deze zegels is van Ferd. Gravenhorst. 

Frankrijk. 
Een nieuwe serie met afbeeldingen van beroemde personen ver

scheen hier op 15 November j.1. Het zijn de volgende zegels: 
5 f. f 1 f. groen, portret van Montesquieu, tekening van 

Lemagny, gegraveerd door Dufresne; 
8 f. + 2 f. zwart, portret van Voltaire, getekend en gegra

veerd door Ouvré. 
10 f. f 3 f. steenrood, portret van Watteau, getekend en 

gegraveerd door Cheffer. 
12 f. | 4 f. violet van Buffon, getekend en gegraveerd door 

Barlangue. 
15 f. | 5 f. rood, portret van Dupleix, getekend en gegra

veerd door Serres; 
25 f. | 10 f. blauw, portret van Turgor, getekend en gegra

veerd door Ouvré. 

mmrwmmmmmmmt 11 • ■ IUI I ^ ^ W V f V 

* " ^ " " 
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Van de in ons vorige num
mer vermelde heidenkingsze
gels ter gelegenheid van het 
75jarig bestaan van de U.P.U. 
geven we hierbij een afbeelding 
van een dier zegels. Alle 3 ze
gels vertonen de zelfde af
beelding, beschreven in ons 
vorige nummer. 

Hongarije. 
Op 20 November j.I. was het juist 100 jaar geleden dat de be

kende hangbrug van Boedapest in gebruik werd gesteld. In de 
jongste wereldoorlog werd de brug ernstig beschadigd, doch juist 
op dezelfde datum van de eerste ingebruikstelling kon de brug 
thans opnieuw, geheel hersteld, weer voor het publiek verkeer 
worden opengesteld. Dit feit is aanleiding geweest om er met 
postzegels de nodige aandacht aan te besteden. Er verschenen n.l. 
te dier gelegenheid een drietal zegels voor de gewone en een 
tweetal voor de luchtpost, terwijl nog een speciaal miniatuurvel
letje eveneens hiervoor het licht zag. De zegels zijn: 

voor de gewone post: 
40 f., 60 f. en 1 forint, 
voor de luchtpost: 
1,60 en 2,— forint. 
Het speciaalvelletje bevat een zegel van 50 forint, hetgeen ook 

de prijs voor het gehele velletje is. Het opschrift van dit velletje 
luidt in het Nederland«, vertaald: „Ter herinnering aan de weder
opbouw van de Hangbrug 1849—1949". 

De zegels zijn getand 12 : 12H, maar een klein aantal is ook 
ongetand (gesneden) uitgegeven. 

een ontwerp zijn van M. Brandt, geven een afbeelding van het 
„Leinster House" alsmede van de wapens der 4 provinciën van 
dit land. 

2K p. roodbruin. 
3 p. blauw. 
Op 5 December verscheen hier het James Manganzegel ter her

denking van de 100jarige sterfdag van deze dichter. Het zege' 
vertoont een door R. J. King getekend portret van Mangan. 

1 p. groen. 

Luxemburg. 

Zoals we nog in ons vorig nummer 
konden vermelden verschenen hier 
op 5 December een 4tal postzegels 
Caritas 1949 met afbeelding van 
Michel Rodange. Thans geven we 
hierbij een afbeelding van een dezer 
zegels. 

Oostenrijk. 
De koerserende klederdrachtenserie werd aangevuld met een 

tweetal nieuwe waarden, terwijl reeds thans een der zegels van 
deze serie in andere kleur wordt uitgegeven. De uitgifte geschiedde 
op 30 November j.I. maar de frankeergeldigheid ving eerst op 
3 December j.I. aan. De ontwerpen dezer zegels zijn, evenals van 
de andere zegels dezer serie, van prof. Josef Seger. 

40 gr. groen (vroeger violet) Weense uit 1840. 
80 gr. rood, Stiermarken, Ennsdal. 
90 gr. violetbruin. Stiermarken, midden. 

Op 17 November j.I. verscheen een serie nieuwe Portzegels in 
de waarden 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 gr. en 1, 1,20, 1,35, 
1,70, 2, 5 en 10 Sh. Deze zegels zijn in boekdruk uitgevoerd, de • 
groschenwaarden in rood en de hogere waarden in roodviolet. De 
ontwerpen zijn van de schilder Ernst Schrom. 

Ter gelegenheid van de „Dag van de Postzegel 1949" (feitelijk 
moeten we hier spreken van „Dagen", want het betreft hier 3 
en 4 December 1949) verscheen hier een speciaal zegel met toeslag. 
Het werd ontworpen door prof. Wilhelm Dachauer, terwijl de 
gravure werd uitgevoerd door Hubert Woyty. Het zegel verscheen 
reeds op 30 November j.I. maar verkreeg eerst op 3 December 
frankeergeldigheid. 

; .REPUBLIK 

Ierland. 
Op 21 November verschenen hier 2 postzegels ter herdenking 

van de internationale erkenning van de republiek. De zegels, die ■ÖSTTERREléÖ 

De afbeelding is die van 3 brieven, alle 
voorzien van het bekende WIPAzegel 
1933, ieder met een der 3 afstempelingen: 
Wipa Künstlerhaus Wien; Wipa 1933 Kon
gresshaus Wien en Wipa 1933 Sezession. 
Het eerst genoemde zegel is gedeeltelijk 
door een vergrootglas afgebeeld. Tussen 
eerste en tweede brief steekt een olijftak. 
De oplage van dit zegel is 680.000 stuks. 

6 0  1  1 5 gr. rood. 
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Polen. 
Op 9 October j.1. versehenen hier 3 postzegels gewijd aan de 

herdenking van het 75-jarig bestaan der U.P.U. 
6 zl. violet, oude postkoets. 

30 zl. blauw, stoomboot. 
80 zl. groen, vliegtuig. 
Alle met achtergrond van een wereldkaart. 

Roemenië. 
Ter ere van de Roemeens-Russische vriendschap verscheen hier 

een postzegel bestaande uit 2 zegels welke door opschriften met 
elkaar zijn verbonden. Deze zegels zijn zowel getand als ongetand 
verschenen. Watermerk RPR 

20 lei, donker rood. 

Rusland. 
Hier zagen weer verschillende uitgiften het licht en wel: 2 zegels 

ter herdenking van de 200-jarige geboortedag van de schrijver 
A. N. Radischtschev, met portret van deze persoon. 

40 k. groen. 1 R. zwartgrijs. 
De 150e verjaardag van de dood van de architect Bagenow werd 

herdacht met de uitgave van 2 zegels met de afbeelding van een 
gebouw en portret in medaillon. 

40 k. violet. 1 R. bruin. 
Een 10-tal sanatoria werd ieder afzonderlijk afgebeeld op een 

zegel van 40 k. Het zijn alle sanatoria aan de Zwarte Zee gelegen, 
terwijl de kleuren der zegels verschillen. 

De held uit de burger-oorlog Tschapajew werd wederom op een 
postzegel vereerd, evenals zulks in 1944 (en in 1948 in andere 
kleur en waarde) geschiedde. Ook thans is het portret het zelfde. 

40 k. vermiljoen. 
Het feit dat 100 jaar geleden de bekende physioloog Ivan Pe-

trovic Pavlov (1849—1936) het levenslicht aanschouwde — hij 
won in 1904 de Nobelprijs voor geneeskunde — was aanleiding 
tot de uitgifte van 2 postzegels met een zelfde afbeelding van 
deze geleerde 

40 k. bruin. 
1 R. leigrijs. 

De 125-jarige geboortedag van de dichter Nikitine werd even
eens met de uitgifte van een tweetal zegels herdacht, met portret 
van deze persoon, n.L: 

40 k. bruin. - - , 
\ R. blauw. 

Als propaganda voor de bebossing van Zuid-Rusland versche
nen hier 6 zegels, waarvan de 40 k. in leen zeer groot formaat, de 
overige in gewoon langwerpig formaat: 

25 k. smaragdgroen, machinale beplanting. 
40 k. violet, bos als veldbeschutting. 
40 k. groen en zwart, kaart van Zuid-Rusland (groot formaat). 
50 k. blauw, vijvers en bassings. 

1 R. d.bruin, als 25 k. 
2 R. bruin, bosbouw-onderwijs aan kinderen. 

Ook hier verschenen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de U.P.U. twee postzegels, zowel getand als ongetand, in een 
gelijke tekening van een wereldbol omgeven door brieven, een 
postkoets, schip, trein en vliegmachine. 

40 k oranjebruin en d.blauw. 
50 k. d.groen en grijs. 

Yougo Slavië. 
Van de in ons October-nummer vermelde zegels uitgegeven ter 

gelegenheid van het U.P.U.-jubileum, geven we thans een afbeel
ding van 2 dezer zegels. Het zegel van 12 dln. is in de zelfde 
tekening als de hier afgebeelde 3 din. De kleur van dit zegel is 
bruin (door ons aanvankelijk opgegeven als violet). 

Op 15 December zal hier een 4-tal postzegels verschijnen ter 
herdenking van het 100-jarig bestaan van de Yougoslavische spoor
weg. Het zijn: 

2 din. groen, stoomlocomotief uit 1849. 
5 din. blauw, diesellocomotief. 
3 din. rood, stoomlocomotief van heden. 

10 din. oranje, electrische spoorbaan. 
Voor de luchtpost verschenen deze zegels in bloks met ver

sieringen op de velranden, getand en ongetand. De zegels van deze 
velletjes dragen het . opschrift „avionska posta". 

BUITEN EUROPA. 
Angola. 
Ter gelegenheid van de herdenking van het U.P.U.-jubileum 

verscheen hier een postzegel met de afbeelding van een bol waar
voor een brief aan de achterzijde gezien en waarop twee stempels 
resp. met jaartal 1874 en 1949. 

4 a. groen. 

Argentinië. 
Ter gelegenheid van het wereldkampioenschap schieten, ge

houden te Buenos Aires, van 4 tot 12 November j.1. verscheen 
hier op eerstgenoemde datum een luchtpost-postzegel met afbeel
ding van de kampioensbeker en op de achtergrond een schiet
schijf. Het inschrift luidt: „Campeonato Mundial de Tiro 1949". 

75 c. bruin. 
Het in ons October-nummer aangekondigde zegel uitgegeven 

ter gelegenheid van het U.P.U. jubileum, geeft een afbeelding van 
een wereldbol, waarop Zuid-Amerika duidelijk is te zien; boven 
de bol vliegt een duif; ter weerszijden een vrouwen-figuur. 

25 c. d.groen. 

Australië. 
Het in ons vorige nummer aangekondigde zegel ter herdenking 

van de eerste directeur-generaal der porterijen aldaar. Lord For
rest, is volgens Whitfield King en Co. op 28 November j.1. ver
schenen. Het vertoont behalve het portret van deze man, een 
lol papier waarop een kaart van Australië, alsmede op de achter
grond een kompas. 

2i4 d. rood. 
In het bekende wapentype van de 5 / - en 10/- zal op 16 Januari 

a.s. een zegel van £ 2 verschijnen, meer speciaal voor de lucht-
pakketpost. 

Brazilië. 
Het 75-jarig bestaan van de U.P.U. was hier aanleiding tot de 

uitgifte van een enkel zegel, waarvan we hierbij een afbeelding 
geven. De afbeelding geeft een wereldbol, waaromheen een band 
vermeldende UNIAO POSTAL UNIVERSAL; het geheel zweeft 
tussen wolken. 

CrS 1,50 blauw. 
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Voorts verscheen hier een postzegel dragende het Inschrift 
Vocapoes Sacerdotais 1° Congresso, en geeft een afbeelding van 
een engel met kruis in de handen, opziende naar een ster, terwijl 
voor zijn voeten een opengeslagen boek (bijbel) ligt. 

CrS 0,60 flets rosepaars. 

Ceylon. 
Volgens mededeling van Whitfield King en Co. zullen hier 5 

nieuwe zegels aan de koerserende worden toegevoegd, alle op 
watermerkpapier Lotus en Sri. Deze zegels zullen zijn: 

5 c. Kiri Vehera Polonnaruwa, groen. 
15 c. Vesak Orchidee, groen en roodpaars. 
30 c. Sigiriya berg, geel en rood. 
75 c. Ceylon in vogelvlucht, blauw en oranje. 

1 r. Madirigiriya (oude ruïnes), blauw en bruin. 

Chili. 
Ter herdenking van het 100jarig bestaan van de Kunstacademie 

verschenen 2 zegels voor de gewone en 2 zegels voor de luchtpost 

60 c. blauw 
en voor de luchtpost: 

5 p. d.groen. 

2 p. 60 c. d.blauw. 

10 p. bruin. 

Congo (Belgisch). 
De serie zegels 1948 (zie Maandblad van Juni 1948) werd aan

gevuld met een tweetal nieuwe waarden n.1.: 
3 fr. type 10 fr. en 
6 fr. 50, type 20 fr. 

nVf«WW«<nP*VM«*«M 
4F F ^ 

HPST,«»». ' *"®»»* ;« 

^ ^ « ^ , ^ . „ _ . 

:CONGO ß 

■ 
...M 
ELÖ 

*«*a* i iÉ* i UÊm htritf« 

de Het voor dit gebied uitgegeven zegel ter herdenking 
75jarige U.P.U. beelden we hierbij af. 

4 fr. donker blauw. 

Cuba. 
Als weldadigheidzegels ten bate van het P.T.T. personeelher

stellingsfonds verschenen hier 3 postzegels met de afbeelding van 
Ismael Cespedes, een pioniertelegrafist. 

1 c. groen. 
2 c. rood. 
5 c. blauw. 

Dominica. 
In een weinig smaakvolle uitvoering van een vogel met gespreide 

vleugels op een aardbol verscheen hier een 4tal zegels ter 
herdenking van het U.P.U.jubileum. 

1 c. sepia, l.groen en d.groen. 
2 c. sepia, 1.geelgroen en d.geelgroen. 
5 c. sepia, l.blauw en d.blauw. 
7 c. sepia, l.ultram^riin e^ d.ultramarijn. 

Ecuador. 
Dit land schijnt een overvloed van oude zegels te bezitten, want 

reeds herhaaldelijk werden zulke zegels voor een of ander doel 
met een overdruk voorzien. Ook thans is dit weer het geval met 
de uitgifte ter herdenking van het U.P.U.jubileum. Het betreft 
hier 3 zegels voor de gewone en 4 zegels voor de luchtpost. De 
zegels voor de gewone post zijn opdrukken op nog onbekende 
zegels met de afbeelding van het San Pablomeer, waarop in 
zwart de opdruk 75 Aniversario U.P.U. en in rood een nieuwe 
waarde opdruk: 

0,15 op 50 c. groen. 
0,25 op idem. 
0,30 op idem. 
De zegels voor de luchtpost zijn opdrukken op zegels met een 

afbeelding van het gouvernementspaleis te Quito met overeen
komstige opdruk als de zegels voor de gewone post: 

60 c. op 3 S. oranje. 1 S. op idem. 
90 c. op idem. 2 S. op idem. 

Guatamala. 
De in ons Meinummer aangekondigde zegels zijn thans ver

schenen. Het is een serie van 5 postzegels ter herdenking van 
broeder Bartolomeus van Las Casas (1474—1566), die als bescher
mer voor de inlandse bevolking optrad. De zegels geven een 
afbeelding van de broeder die zijn rechterhand zegenend uitstrekt 
boven een geknielde inlandet. 

/i c. vermiljoen. 3 c. rose. 
1 c. sepia. 4 c. blauw. 
2 c. groen. 

Guinea (Portugees). 
Met de zelfde afbeelding als voor Angelo verscheen ook hier 

een zegel ter herdenking van de 75jarige U.P.U. 
2 E. oranjebruin. 

Guinea (Spaans). 
De voor dit gebied uitgegeven postzegel ter herdenking van het 

U.P.U. jubileum is verschenen en vertoont twee inlanders in een 
typisch vaartuig van dat gebied. Oplage 75.000. 

4 pesetas, lila. 
Ter gelegenheid van de „Dag van de Koloniale Postzegel" ver

scheen voor dit gebied een luchtpostzegel met afbeelding van de 
eerste gouverneur van Guinea, de Graaf van Argelejo en een 
gezicht op de baai van San Carbos. 

Ter uitvoering van het verdrag van El Pardo droeg de Veceroy 
van Buenos Ayres aan de graaf van Argelejo op het gebied in 
bezit te gaan nemen dat aan Spanje was toegewezen. Op 17 April 
1778 voer deze daarom met het fregat Catalina en vergezeld van 
2 kleinere schepen van Buenos Ayres uit met een bemanning van 
150 koppen, en kwam op 21 October d.a.v. bij het eiland aan 
in een baai die San Carlos werd genoemd (thans de hoofdstad 
van deze kolonie). Drie dagen na aankomst wtrd het gebied in 
bezit genomen en de Spaanse vlag gehesen. De 25ste d.a.v. werd 
het eiland Annabon in bezit genomen. Gedurende de reis hier 
heen stierf echter de Graaf van Argelejo en nam de luitenant 
kolonel Primo de Riviera het commando over. 

Ifni. 
Met de opdruk van de naam van dit gebied verschenen 6 lucht

postzegels van Spanje, type Juan de la Cierva: 
25 c. rood, opdruk blauw. 
50 c. bruin, opdruk rood. 

1 P. ultramarijn, opdruk rood. 
2 P. groen, opdruk rood. 
4 P. grijsblauw, opdruk rood. 

10 P. violet, opdruk rood. 
Ook alle overige in Spanje in koers zijnde zegels werden over

eenkomstig overdrukt, evenals het expressezegel 1941 (Yv. 30). 

In het Postmuseum vindt U duidelijk en uniek 
alles omtrent zegels en de druktechniek! 
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Indië (Portugees). 

Met de afbeelding van een aardbol, welke 
om een as draait, alsmede een brief welke 
aan de achterzijde 5 lakken vertoont ver
scheen hier ter gelegenheid van het U.P.U. 
jubileum een postzegel: 

lYi tangas, rood. 

Irak. 
Hier zijn een drietal postzegels verschenen ter gelegenheid van 

de 75-jarige U.P.U., alle zegels met het Inschrift „Universal Postal 
Union 1874—1949". 

20 f. blauw, portret van wijlen Koning Ghazi en de afbeelding 
van een postruiter; 

40 f. oranje, portret van wijlen Koning Faisal en de afbeelding 
van een ruiterstandbeeld: 

50 f. roodviolet, portret van Koning Faisal II en een vignet 
waarop o.a. een wereldbol, brief en lauwertak. 

Israël. 
De definitieve serie postzegels met afbeeldingen van oude 

munten zal thans in de volgende waarden verschijnen: 
3 pr. grijs. 15 pr. karmijn. 
5 pr. l.violet. 30 pr. blauw. 

10 pr. groen. 50 pr. bruin. 
De waarden 100 en 200 pr. zullen later verschijnen, evenals 

een serie portzegels n.1.: 
2 pr. geel. 20 pr. vermiljoen. 
5 pr. violet. 30 pr. blauw. 

10 pr. groen. 50 pr. bruin. 
Beide series zullen vermoedelijk op 18 December a.s. verschijnen. 

Japan. 
De in ons vorige nummer vermelde 4 postzegels op 30 October 

uitgegeven ter gelegenheid van het U.P.U. jubileum zijn ook onge-
tand in blokvelletjes verschenen, zonder gom. 

Voorts verscheen hier nog op 1 November een postzegel ter 
gelegenheid van „De Week der Post". 

8 yen violet. 3 wilde ganzen en maan (langwerpig staand for
maat). 

Voorts zal hier een serie postzegels verschijnen met de afbeel
dingen van beroemde mannen en van een vrouw. Totaal zullen 
het 17 stuks zijn, waarvan er reeds twee zijn verschenen, terwijl 
de overige zegels geleidelijk zullen worden uitgegeven. De be
doelde personen zullen zijn: 

de schrijvers: 
Dr. H. Noguchi S. Natsuma 
T. Terada O. Mori 
S. Kimura S. Masaoka 
S. Nishi I. Higuchi (vrouw) 
K. Ume de schilders: 
Y. Fukuzawa H. Kano 
T. Okekura S. Hishida 
Y. Niyima de toneelspelers: 
Dr. I. Niitobe S. Tsubuchi 
K. Uchimura Ninth Danjiro. 

Kaap Verde. 
Met de zelfde afbeelding als voor Angola verscheen hier voor 

de U.P.U. herdenking: 
1 E. roodlila. 

Macao. 
Met de zelfde tekening als voor Portugees Indië verscheen hier 

het U.P.U.-herdenkingszegel: 
32 avos, bordeaurood. 

Mozambique. 
In de tekening van het betreffende zegel van Portugees Indië 

verscheen hier ter herdenking van het U.P.U.-jubileum het zegel 
4 E 50, blauw. 

Pakistan. 
Van de in ons October-nummer 1948 vermelde postzegels zijn 

de 3 en 10 a. voor de gewone post en de 3 a. dienst, thans iri 
gewijzigde vorm verschenen voor wat betreft de maansikkel en 
ster die in de hoeken nu zijn omgekeerd, terwijl het beeld van 
het vliegveld helderder is weergegeven. 

Palestina. 
In ons October-nummer staat op blz. 222 onder dit gebied 

abusievelijk vermeld als tweede zegel van de reeks 1 mils, groen, 
opdruk zwart, dit moet echter zijn: 

4 mils, groen, opdruk rood. 

Perzië (vroeger Iran). 
Dit land is weer tot zijn oude naam teruggekeerd. Toch ver

melden we nog het verschijnen van een 5-tal postzegels, welke 
de naam Iran als landsnaam vermelden. Het is een serie zegels 
met afbeeldingen van stadsgezichten en gebouwen, alsmede het 
portret van de Shah. 

20 d. paars en l.blauw. 1 r. l.paars en l.groen. 
25 d. bruin en blauw. 1,50 r. d.groen en vermiljoen. 
50 d. l.groen en l.blauw. 

Salvador. 
De in ons October aangekondigde zegels ter herdenking van 

het U.P.U. jubileum zijn verschenen en wel 1 zegel voor de 
gewone en 4 zegels voor de luchtpost. De zegels zijn alle van een 
zelfde tekening bestaande uit een gevleugelde brief, waarachter een 
brandende toorts. 

Vour de gewone post: 
8 c. blauw. 

Voor de luchtpost: 
5 c. lichtbruin. 

10 c. zwart. 
1 C. donkerlila. 

St. Helena. 
Op 1 November j.1. verschenen 3 zegels in de bekende tekening 

van „The colony's badge" en portret in medaillon van George VI 
in nieuwe kleur n.1.: 

1 d. groen en zwart. I K d. karmijn en zwart. 
2 d. rood en zwart. 

St. Thomas en Prince. 

Ook hier verscheen een postzegel ter 
herdenking van het U.P.U.-jubileum en 
wel in de zelfde tekening als voor Angola. 

3 E 50, zwart. 

Spaans West Afrika.. 
Ter gelegenheid van de „Dag van de Koloniale Postzegel" werd 

voor dit gebied op 23 November j.1. een postzegel uitgegeven 
voor de luchtpost. Dit zegel vertoont de afbeelding van Isabella, 
de katholieke van Castilla, met scepter en kroon; op de achter
grond een missie-kerk in de typische koloniale stijl gebouwd. De 
datum van 23 November werd gekozen omdat op deze datum in 
het jaar 1504 door Isabella verschillende privilegies werden ver
leend, hetgeen geschiedde juist 3 dagen voor haar dood. 

5 pesetas, geelbruin, koningin Isabella. 
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Timer . 
Ook hier verscheen in de tekening van het U.P.U.-zegel van 

Portugees Indië het herdenkingszegels voor bedoeld jubileum 
16 avos, bruin en geel. 

Uruguay. 
Een tweetal zegels in het type met de afbeelding van Artigas 

verscheen thans met zaagtanding, terwijl de druk vermelding 
onder het zegel niet meer rechts onder, maar midden onder het 
zegelbeeld staat. 

5 m. zwart. 
8 c. rood. 
De in 1946 gebruikte opdruk in schuine letters Correos, waar

onder een Hermesstaf, komt thans ook voor op een zegel van 
5 m zwart. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Het in ons vorige nummer vermelde luchtpostzegel uitgegeven 

ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de U.P.U. is in een 
zeer lichtblauwe kleur uitgevoerd. 

Het tweede door ons aangekondigde luchtpostzegel van 10 c. 
is inmiddels op 18 November j.1. verschenen en is uitgevoerd in 
paars. De afbeelding is overeenkomstig die, welke in ons vorige 
nummer werd vermeld, n.1. het departementsgebouw der poste
rijen en in de linkerbovenhoek een deel van het U.P.U. monu
ment te Bern, waarvoor een vliegtuig. 

West Afrika (Spaans). 
Zowel het grote koloniale gebied van Spanje aan de westkust 

van Afrika als het kleine gebied van Ifni, zullen voortaan post
zegels hebben met het opschrift „Africa Occidental Espanola. 

Het eerste met dit Inschrift verschenen zegel is dat, hetwelk 
werd uitgegeven ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de 
U.P.U. Het vertoont het kopstuk van een bewoner dezer streken 
en draagt de letters U.P.U. alsmede de jaartallen 1874—1949. 

4 pesetas, donkergroen, landsbewoner. 
De koerserende serie zegels zal worden vervangen door een 

serie met afbeeldingen van landschappen, alsmede het portret van 
generaal Franco in medaillon. 

IP>©S7SÏÏ(y)l!^il^iG!fl 
BUITENLAND. 

Engeland. 
Het porto voor aangetekende brieven verhoogde Engeland met 

1 penny. Te dien einde werd de envelop van 534 pence, licht
bruin, voorzien van een tweede zegelindruk van 1 penny, rood 
en blauw. 

Gaarne ontving ik een opgave van de lezers over de formaten 
waarin dit „provisorium" verscheen. 

De definitieve envelop, met de zegelindruk van 6% pence, rood
bruin en blauw, is reeds verschenen. Tot dusverre zijn twee for
maten bekend, ook hier houd ik mij voor mededelingen aanbe
volen. 

IsraëL 
Voor de tweede keer sinds de oprichting gaf deze Staat een 

poststuk uit, en ook ditmaal is het een gelegenheids-envelop. Het 
betreft thans een envelop van 15 pruta, die ter ere van de vijf-
en-zeventlgste verjaardag van de president het licht zag. 

Het zegelbeeld, rechts, vertoont het Negeb-gebied met een paar 
kamelen. Kleur bruin. Links een foto van Dr. Welsman met een 
aantal regels tekst. 

Polen. 
Dit land gaf een propagandakaart uit, waarop een korte rede

voering van de president staat afgedrukt, benevens een zegelindruk 
van 10 Zloty, rood, president Bierut voorstellend. Grijs karton. 

ndDciKiir^osir 
NEDERLAND. 1^%^' 

Duizendste retourvlucht naar Batavia na de oorlog, 
10 November 1949. 
Op de dag af precies vier jaar na de heropening van de Am-

sterdam-Batavia-lijn op 10 November 1945, heeft de K.L.M, haar 
duizendste na-oorlogse retourvlucht naar Indonesië gemaakt. 

Deze vlucht werd op 10 November jl. uitgevoerd door gezag
voerder H. Vis met de Locheed Constellation PH-TDB „Batavia". 

Gedurende de na-oorlogse jaren werd op deze lijn o.a. 2450 ton 
post vervoerd. In de veertien jaren vóór de oorlog, 1928 tot begin 
1942, werden 970 vluchten naar Batavia uitgevoerd; hierbij werd 
door de Fokkers, de Douglas DC-2 en DC-3 o..a. 937 ton post 
vervoerd. 

Versnelde Constellation-dienst New York—Teheran. 
Met ingang van 2 December jl. heeft de K.L.M, de dienst 

Amsterdam—Teheran versneld; de overnachting te Istanboel is 
komen te vervallen en het vertrekuur van Schiphol is van 's mor
gens naar 's avonds verlegd. Hierdoor is aansluiting met het 
New York-vliegtuig mogelijk geworden. De afstand New York— 
Teheran (12.000 Km.) wordt hierdoor in ongeveer 35 uur afgelegd. 

K.L.M.-lijn naar Athene tot Damascus doorgetrokken. 
Met ingang van 1 December jl. is de K.L.M.-lijn naar Athene 

doorgetrokken tot Damascus. Tweemaal per week vliegen de 
K.L.M.-Convairs het traject Amsterdam—Nice—Rome—Athene— 
Damascus v.v. Op de Indië-lijn doen de K.L.M.-Constellationi 
Damascus reeds tweemaal per week aan. 

Nieuw Luchtpostblad. 
Hieronder geven wij een afbeelding van het nieuwe luchtpost

blad van 2>2 gram met ingedrukte zegel van 30 cent. Het porto 
ad 30 cent is het post- en luchtposttarief voor dit blad voor alle 
bestemmingen ter wereld. 

Bami i I 

Tweede Dingaansvlucht naar Zuid-Afrika op 14 December 1949. 
Ter gelegenheid van de onthul

ling van het Voortrekkersmonu
ment te Pretoria in Zuid-Afrika, 
werd op 14 December jl. door de 
K.L.M, een tweede Dingaans
vlucht naar Zuid-Afrika uitge
voerd. De onthulling van het 
monument vond plaats op Din-
gaansdag 16 December jl. 

\/rN^n-rnri/,/rnN«/^kii I««I-MT- Naar aanleiding van deze vlucht 
VOORTREKKERMONUMENT i^,, j , p . j T een poststempel 

P R E T O R I A 
, 1949 

DINSAANS 
^ DAG 
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vervaardigen, dat op alle poststukken voorzien van de aanduiding 
„Per K.L.M.-vlucht Amsterdam—Johannesburg, 14 December 1949" 
werd aangebracht. De K.L.M, gaf hiervoor speciale enveloppen 
uit a ƒ 0,10 per stuk. 

Na terugontvangst der stukken komen wij hierop nader terug. 

DENEMARKEN. 
Eerste vlucht S.A.S. naar Bangkok. 

^ 2640-49 -^ 
5c aWNtHG z 

Met deze, in ons vorig nummer 
onder „Zweden" vermelde vlucht, 
werd ook post vanuit Denemarken 
meegegeven. De luchtpoststukken 
werden ' vanuit Kopenhagen verzon
den en de zegels dragen een afdruk 
van een speciale stempel, welke voor 
deze gelegenheid door de Deense 
Posterijen werd aangemaakt. 

Hiernaast geven wij een afbeel
ding van deze stempel. 

(„Indvielses-Flyvning" betekent 
„inwijdingsvlucht"). 

OOSTENRIJK. 
Ballonpostvaart Bregenz 23 October 1949. 
Ten bate van de reeds meer gemelde „Oesterr. Kinderdorf Ver

einigung" vond in Bregenz op 23 October jl. een ballonvaart 
plaats met officieel postvervoer. Evenals bij vorige ballonvaarten 
voor dit doel werden ook deze keer speciale enveloppen uitge
geven, thans zelfs 6 verschillende soorten, nl. 3 met verschil
lende afbeeldingen, in bruine kleur en ingedrukte 15 gr. zegel en 
3 met deze zelfde afbeeldingen in violette kleur, doch met inge
drukte 30 gr. zegel (St. Gebhard). Bovendien was het nog mogelijk 
gewone enveloppen of kaarten te verzenden met deze vaart, doch 
dan moesten deze behalve van de normale frankering ook nog 
voorzien zijn van een rood etiket „Mit Ballonpost" (in witte letters 
uitgespaard), welk etiket evenals de speciale enveloppen 3 Schilling 
kostte. In het geheel waren er dus zeven verschillende luchtpost
stukken van deze postvaart, hetgeen o.i. wel rijkelijk veel is. Niet
temin willen wij toch op deze plaats onze waardering uitspreken 
voor het door de organisatoren verrichtte werk, die er uitstekend 
in zijn geslaagd vele verzamelaars gelukkig te maken door hen op 
deze wijze in staat te stellen een zeer attractief luchtpoststuk aan 
hun verzameling toe te voegen. 

Op de voorpagina geven wij een afbeelding van een der speciale 
enveloppen, waarop U tevens de speciale afstempelingen kunt 
zien. 

Wij zagen van deze vaart ook een kaart met Nederlandse fran
kering (groene 4 cents zegel) met etiket „Mit Ballonpost" en de 
3 afstempelingen zoals deze ook op de andere stukken voor
komen. Voor zover ons bekend, bestond er echter geen mogelijk
heid officieel via de Nederlandse P.T.T. post voor deze vaart 
mede te geven, daar hier het etiket „Mit Ballonpost" (hetwelk 
vereist was) niet verkrijgbaar was. Toch is het wel een aardig 
stukje. 

ZWEDEN. 
Eerste vlucht Stockholm—Bangkok. 

Van deze in ons vorig nummer 
reeds vermelde vlucht geven wij 
hieronder nog de afbeelding van de 
daarvoor gebruikte speciale post
stempel. Een speciale zegel werd ech
ter voor deze vlucht niet uitgegeven 
en ook zagen wij tot op heden nog 
geen speciale kaart. Wel gaf de Scan
dinavian Airlines System speciale en-
voloppen voor deze vlucht uit; wij 
zagen deze in 2 tormaten (met de
zelfde afbeelding en tekst) nl. ca. 

t liyi X 18 cM. en het bekende on-
j y handige langwerpige formaat (10>^ x 

23 cM.) 

26.10.49 S } 

U.S.A. 
Helicopter-vluchten in Chicago-district. 
Ten vervolge op de in ons vorig nummer vermelde vLuchte.i 

volgen hieronder nog een aantal nieuwe eerste vluchten. 
A.M. 96, 24 October, 1949: 

Geneva, 111.—Chicago A.M.F.; speciale stempel in groene kleur. 
Bellwood, 111.—idem, idem in karmijnrode kleur. 
Villa Park, 111.—idem, idem in rode kleur. 
St. Charles, 111.—idem, idem in karmijnrod^ kleur. 
Batavia, 111.—idem, idem in blauwe kleur. 
La Grange, 111.—idem, idem in blauwe kleur. 
Hinsdale, 111.—idem, idem in zwarte kleur. 
West Chicago, 111.—idem, idem in violette kleur. 
Aurora, 111.—idem, idem in violette kleur. 

De aankomststempel voor. deze vluchten was Chicago 111. 
A.M.F. 24 Oct. 1 p.m. 

De vertrekstempels variëren van 10.30, 11,00, 11,30 tot 12,00. 
De speciale stempeis voor deze vluchten hebben allen dezelfde 

afbeelding nl. een helicopter in vlucht; daarboven staat „United 
States Airmail Service via Helicopter", rechts van de helicopter 
„First Flight A.M. 96" en onderaan „Chicago Area'. 

A.M. 96, 24 October, 1949: 
Downer's Grove, 111.—Chicago A.M.F.; speciale stempel in groene 
kleur. 
Maywood, 111.—idem, idem in violette kleur. 
Elmhurst, 111.—idem, idem in zwarte kleur. 
NaperviUe, 111.—idem, idem in rode kleur. 

Vertrekstempels, resp. 10,30 A.M. 12.30 P.M., 12.00 M, 11.00 
A M , ; aankomststempels Chicago 1 P.M. 

Chicago, 111.—Aurora, 111.; speciale stempel in blauwe kleur. 
Vertrekstempel 10.30 A.M.; aankomststempel 12.00 M. 
Speciale afstempelingen idem als hierboven. 
Ten slotte een speciale enveloppe van een helicoptervlucht te 

Pittsburgh op 26 April 1949, op de linkerhelft bedrukt met de 
afbeelding van een postkantoor en daarboven een caricatuur van 
een helicopter met de woorden „Post-Gazette" op de romp. Boven 
deze afbeelding staat „First Helicopter Mail/Pittsburgh, Pa., April 
26, 1949" en onder de afbeelding „Sponsored by the Pittsburgh 
Post-Gazette". Vertrekstempel Pittsburgh, Air Mail Field, 26 April 
1949 11 A.M. Geen aankomststempel. 

SïïIil^lPiiLS 
NEDERLAND. 

Gelegenheidsstempels. 
Van 12 tot en met 20 November j.1. werd in de Minderbroe-

derskerk te Venlo een internationale poppententoonstelling ge
houden. De correspondentie, gepost in een aldaar geplaatste brie
venbus werd voorzien van paarse afdrukken van een bijzonder 
stempel (op de zegels), gelijk aan het eerder te 's-Hertogenbosch 

gebruikte model met wijziging van 
plaatsnaam en data. (zie afbeelding 
in het October-nummer van dit 
blad). Ter datering werd een ge
woon handstempel Venlo nr. 6 op 
de Aukkcn afgedrukt. 

Ook dit jaar werd weer een rij
dend postkantoor ter stimulering van 
de verkoop der Kinderpostzegels in
gericht, hetwelk van 15 November 
t / m 31 December een tournee door 
het gehele land maakt. Volgens een 

persbericht der P.T.T. wordt de volgende route gevolgd: 
Utrecht 15/16 Nov. Hengelo 1 Dec. 's-Hertogenbosch 15 Dec. 
Hilversum 17 Nov. Enschede 2 Dec. Tilburg 16 Dec. 
Amsterdam 18/19 Nov. Deventer 3 Dec. Breda 17 Dec. 
Zaandam 21 Nov. Zutphen 5 Dec. Middelburg 19 Dec. 
Haarlem 22 Nov. Apeldoorri 6 Dec. Breskens, Terneuzen, Hulst 

20 Dec. 
Leeuwarden 23 Nov. Arnhem 7 Dec. Bergen op Zoom 21 Dec. 
Heerenveen 24 Nov. Nijmegen 8 Dec. Dordrecht 22 Dec. 
Groningen 25 Nov. Venlo 9 Dec. Rotterdam 23/24 Dec. 
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Assen 26 Nov. Roermond 10 Dec. Delft 27 Dec. 
Meppel 28 Nov. Heerlen 12 Dec. 's-Gravenhage 28/29 Dec. 
2wolle 29 Nov. Maastricht 13 Dec. Leiden 30 Dec. 
Almelo 30 Nov. Eindhoven 14 Dec. Amsterdam 31 Dec. 

Volgens een courantenbericht is dit autopostkantoor met een 
„mobilofoon" uitgerust, welke men vanuit verschillende plaatsen 
kan opbellen. Telefonisch bestelde kinderzegels met een minimum 
van ƒ 2,50 worden in enveloppen, voorzien van het speciale stem
pel onder rembours toegezonden. 

Machinestempels. 
De in het vorige nummer vermelde machinestempels met 4 

golflijnen worden — met tussenpozen — gebruikt te 's-Graven
hage sinds 1 November, te Amsterdam-C.S. en Utrecht-Station 
sinds 2 November en te Rotterdam-C.S. en Haarlem-Station (de 
toevoeging „Station" ontbrak totdusver in de overige machine
stempels van Haarlem !) sinds 3 November. Op 15 November 
20 uur was te 's-Gravenhage bij dit type het datumstempel kop-
staand aangebracht. 

Met ingang van 14 November j.1. wordt te Amsterdam-C.S., 
Arnhem-Station, 's-Gravenhage, Haarlem, Rotterdam C S . en 
Utrecht-Station weer het bekende Kinderzegel-cliché met twee 
kinderkopjes gebruikt. 

Nieuwjaarsstempels. 
Teneinde verzamelaars van deze, alleen bij de jaarwisseling ge

bruikte, machinestempels (bestaande uit de plaatsnaam in recht
hoekige omlijsting) in de gelegenheid te stellen deze voor hun 
verzameling met een minimum aan moeite en kosten te verkrijgen, 
stellen wij ons voor deze collectief aan te vragen bij diè postkan
toren, die hiervan vermoedelijk gebruik maken. Dit zijn de 
volgende 34 kantoren: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam-C.S., 

Het is met onze portzegels toch eigenlijk een eigenaardig geval, 
niet zo zeer wat die zegels zelf betreft, dan wel de wijze van ge
bruik. Wat toch is het geval ? 

In vroeger tijd was het gewoonte om de brieven ongefrankeerd 
te zenden, je mocht niet denken, dat de ontvanger van de brief 
niet in staat zou zijn de verschuldigde port te betalen; het werd 
toen dus zelfs als onbeleefd gevonden de brieven gefrankeerd te 
zenden, en de ontvanger van zijn kant betaalde voor de brief 
en vond dat ook heel gewoon. 

Dit is intussen anders geworden en nu vinden we het juist heel 
onaangenaam en onbeleefd als men voor zijn brief porto moet 
betalen en dan nog wel Strafporto, alsof men zelf gezondigd heeft 
tegen iets. 

Nu zal in de allermeeste gevallen de afzendi^r dit wel niet 
opzettelijk hebben gedaan, nonchalance, vergeetachtigheid of zo 
iets zal wel de reden zijn, dat hij zijn brief niet voldoende had 
gefrankeerd, maar toch zeker niet om de ontvanger .te nood
zaken hiervoor te moeten opkomen, en het verschuldigde te 
moeten betalen. Deze laatste toch is hieraan volkomen onschuldig 
en het is toch al heel onbillijk, dat juist hij hiervoor door de 
Post wordt aangesproken.. 

In Indië hadden onze inlanders, als zij al eens schreven, de 
gewoonte om de brieven zonder postzegel in de bus te doen, en 
zagen er geen been in om de ontvanger dit te laten betalen, maar 
deze van zijn kant voelde al evenmin voor dat been en weigerde 
de brief. Veel van deze stukken kwamen dan ook bij de rebuten 
terecht, want de afzender, als die bekend was, dacht er ook 
niet over de port te betalen. 

Voor de goede gang van zaken voor de betreffenden was dit 
niet zo erg, want als vaste regel ging het in die brieven er alleen 
om, om geld te lenen „minta oewang", zoals dat heette en dan 
bofte de ontvanger ook nog. 

De post zelf maakte het zich al heel gemakkelijk door de brief, 
die zij anders toch moest bezorgen, nu idem zoveel meer met 
port te belasten, wat op zich zelf nog te verdedigen zou zijn 
vanwege de extra moeite, maar dat de ontvanger hiervoor op 

Apeldoorn, Arnhem-Station, Breda, Bussum, Delft, Deventer, 
Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gouda, 's-Gravenhage, Gro

ningen, Haarlem, Heerlen, 's-EIertogenbosch, Hilversum, Leeu
warden-Station, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rot
terdam-C.S., Scheveningen, Schiedam, Tilburg, Utrecht-Station, 
Venlo, Zaandam, Zeist, Zutphen, Zwolle. 

Lezers, die hieraan wensen deel te nemen, dienen ons uiterlijk 
23 December a.s. toe te zenden aan onderstaand adres: 
a. het benodigde aantal geadresseerde en gefrankeerde visitekaart

envelopjes en/of drukwerkkaarten, welke aan de achterzijde de 
vermelding moeten dragen vanuit welke van bovengenoemde 
plaatsen toezending wenst; 

b. een bedrag, gelijk aan 1 cent per ingezonden stuk (ook wan
neer men méér dan één ex. van eenzelfde plaats wenst te 
ontvangen) als portovergoeding voor de collectieve aanvragen; 

c. antwoordporto voor terugzending van stukken, waarop plaat
sing van bovengenoemd stempel niet mogelijk blijkt. 

Geldsbedragen kunnen in ongebruikte, geldige postzegels van 
Nederland bijgevoegd worden en per postbewijs, postwissel of 
giro 131237 t/n van A. v. d. Willigen, Laan van Poot 194, den 
Haag, worden toegezonden. 

¥ifly&ä<giii^ 
20 en 21 December 1949: R. Boekema, 's-Gravenhage, in hotel 

Pomona, Molenstraat 53, 2 uur n.m. en op 20 December ook 
7.15 uur n.m.. 

18 en 19 Januari 1950: J. L. van Dieten, 's-Gravenhage; 333e 
veiling. 

moet komen, die hieraan toch helemaal geen schuld heeft, dat 
wil er bij mij niet in. De schuldige is de afzender en die moet 
dan ook boeten voor zijn fout. 

Het is wel eigenaarig, dat de post in haar hart hier ook wel 
iets voor voelt, want voor brieven naar het buitenland maakt zij 
wel een uitzondering. De afzender van de brief krijgt ingeval van 
geen of te weinig frankering de brief terug, met een opgeplakt 
strookje, waarop hij verzocht wordt het ontbrekende bij te passen, 
zonder dat Strafport wordt berekend. 

Ja, het stations-postkantoor hier ter plaatse ging zelfs nog ver
der, want ik kreeg het verzoek het ontbrekende te komen be
talen, terwijl de brief, om geen vertraging te hebben, intussen 
maar vast was doorgezonden. 

Dit is de service toch wel wat al te ver doorgedreven, waarbij 
nog het aardige van het geval was, dat ik op de bewuste brief 
in plaats van Arnhem, Bandoeng had geschreven en de brief hele
maal niet naar Indië moest gaan. 

Dat er intussen heel wat nonchalante, vergeetachtige of andere 
mensen zijn, die hun brieven niet voldoende frankeren, moge 
hieruit blijken, dat, naar mij bereidwilligst werd medegedeeld, voor 
het kantoor Arnhem het bedrag aan portzegels iedere maand rond 
duizend gulden bedraagt. 

Hoe de post het verschuldigde wil innen, dat kan ik niet be
oordelen, maar dat er in de tegenwoordig toegepaste methode 
toch wel iets scheefs zit, dat zal men mij toch wel moeten toe
geven. 

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

ook van 19—22 uur en Zondags 
van li—n uur. 

©WIL^ »ÏÏE IBEÏÏAIËN V©W SE®EIS door H W. BOREL 
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(Lezing gehouden op het Bondsbekertournooi te Breda, Sept. 1948, 
door J. Dekker, Amsterdam) 

Hoewel de hoofdschotel der postzegelboekjes gevormd wordt 
door de emissies sinds 1920, veroorloof ik mij toch een klein 
historisch uitstapje om de boekjes van de vroegere emissies even 
de revue te laten passeren. 

De eerste postzegelboekjes werden in April 1904 uitgegeven met 
zegels in het bekende Oscartype van 1891, kopergravure in de 
waarden van 5 ore, lichtgroen en 10 öre karmijn. Deze boekjes 
bevatten 5 blaadjes ieder van 6 zegels, welke blaadjes altijd aan de 
bovenzijde zijn vastgehecht. Om dit te kunnen bereiken werden 
speciale platen van 90 zegelbeelden samengesteld, welke als volgc 
waren samengesteld: 3 rijen normaal, de 4e rij onbedrukt, 3 rijen 

normaal en 3 rijen kopstaand, zodat in een vel de rijen 7 en 8 
têtebêche stonden, met de onderzijde der zegels tegen elkaar. 

De têtebêche paren dezer zegels zijn echter niet bekend, daar 
de complete vellen niet aan het publiek werden verkocht. 

Een gevolg van deze werkwijze was echter, dat 1/3 van het 
aantal zegels van een vel een kopstaand watermerk „kroon" ver
toont, wat dan ook het veel voorkomen hiervan bij de waarden 
5 en 10 öre in verhouding tot het voorkomen bij de overige 
waarden verklaart. 

43.539 boekjes met 5 öre zegels en 99.813 boekjes met 10 öre 
zegels werden verkocht met een toeslag van 5 öre. Deze toeslag 
verviel op 15 December 1913, hetgeen een overdruk van de omslag 
van het boekje medebracht. De oplage van deze boekjes was resp. 
125.128 met 5 öre en 45.796 met 10 ore zegels en het duurde tot 
einde 1915 alvorens de boekjes uitverkocht waren. Vergelijk hier
mede de boekjes met Rode Kruiszegels van 1945, welke een oplage 
hadden van 831.400 boekjes, die binnen 6 maanden waren ver
dwenen ! 

De volgende emissie, Gustaaf V en face, van 1910 bracht pas in 
1916 nieuwe boekjes met 5 öre en met 10 öre zegels, ieder bevat
tende 5 blaadjes van 4 zegels. Deze blaadjes werden van normale 
vellen van 100 gescheurd, zodat er evenveel boekjes voorkomen 
welke aan de bovenrand zijn geniet als waarbij dit aan de onder
rand is geschied. Het „restant" der vellen, ten bedrage van 60 Vo, 
werd gebruikt voor de aanmaak van automaatrollen van 1000 
zegels. 

In 1917 ging men tot een nieuwe vorm over, n.1. 2 velletjes van 
2 x 5 zegels met de zijrand geniet, zodat er evenveel normale als 
kopstaande boekjes voorkomen. Deze vorm bleef voor het nor
male formaat tot 1940 in hoofdzaak gehandhaafd. De voorkomende 
waarden der zegels zijn 5, 7, 10, 12, 15 en 20 öre, waarvan de 7 
en 12 öre nog te Stockholm verkrijgbaar zijn. 

In 1922 werden de boekjes met 15 öre zegels weer uitgegeven, 
nu echter met 5 x 2 zegels met boven of onderrand geniet. 

Onlangs werden boekjes van de z.g. Landstormzegels van 1917 
ontdekt ! En wel in 3 vormen, inhoudende: 

a. 10 zegels van 5 öre en 10 zegels van 10 öre, 
b. 30 zegels van 5 öre en 10 zegels van 10 öre. 
c. 50 zegels van 5 öre en 25 zegels van 10 öre, 

postprijs waarbij dan nog toeslag komt. De verschillende grond
zegels werden door elkaar gebruikt, waarbij alleen op de opdruk
waarde werd gelet. De boekjes werden recht en kopstaand als 
bovenvermeld verkocht door het Bureau van de Landstorm, en 
n i e t door de postkantoren ! ! 

Overgaande tot de hoofdschotel, de emissies sinds 1920. kunnen 
wij naar de tandingen 4 groepen onderscheiden, waarvan de normale 
uitvoering, alleen verticaal getand 9X nu buiten beschouwing 
wordt gelaten. 
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Men vindt de volgende drie bijzondere groepen: 
a. zegels alleen verticaal getand 13, uit de jaren 1920/37, 
b. zegels vierzijdig getand 9%, uit de zelfde tijd, 
c. zegels drie- en vierzijdig getand 12%, van 1938 tot heden. 
Al deze zegels hebben gemeen, dat zij gedrukt worden in rotatie-

staaldruk op een eindloze baan, welke een breedte heeft van 300 
m.m., dat is ruim 10 x de normale zegelhoogte. (Uitvoerige ge
gevens over de druk en de voorkomende typen kunt U vinden 
in een artikel van Dr. Benders, op blz. 204 van het November
nummer van het Maandblad 1927, en blz. 84 April 1935). 

Het _ gebruikte papier kan men naar de Zweedse benaming als 
volgt in groepen indelen, waarbij achter elke groep een specifiek 
zegel wordt opgegeven met het Yvertnummer daarvan: 

A. Hard getint papier zonder watermerk. 
(3 öre, oranjebruin, Yvert 122). 

B. Poreus zacht, iets getint papier met waterwerk letters. 
Kungl. Postverket. 
(20 öre Gustav Adolf, vierz. getand, Yvert 130a). 

C. Als B met bovendien golflijnen van links onder naar rechts 
boven. 

D. Wit papier zonder watermerk, 
(postjubileumserie 1936 Yvert 235 e.v.) 

Daar het watermerk in het B-papier bestaat uit een voortdurende 
herhaling van Kungl. Postverket in dubbellijnige hoofdletters in 
de lengte van de papierbaan en meestal slechts 2 van deze zegels, 
kopstaande ten opzichte van elkaar, op de breedte voorkomen, 
volgt hieruit, dat ruim 80 °/o der zegels op B-papier geen water
merk vertoont, en zegels met gewoon- en met kopstaand-water-
merk meestal even zeldzaam zijn. Ook komt het voor, dat de 
achterzijde bedrukt is, waardoor de letters van het watermerk in 
spiegelbeeld en in kopstaand spiegebeeld, weer ongeveer even zeld
zaam verschijnen. 

Dit is ook met het C-papier het geval, met dit verschil echte»-, 
dat de genoemde 80 "/o hierbij dan uitsluitend een watermerk van 
lijnen vertoont, waarbij de op de achterzijde van het papier ge
drukte zegels direct alle herkenbaar zijn, doordat de lijnen hier 
van rechts onder naar Hnks boven lopen. Dit laatste komt zelfs 
het meest voor ! 

Zo kan men dus van het B-papier 5 en van het C-papier 6 
variëteiten vinden. (N.B. Alle watermerken gezien vanaf de voor
zijde der zegels). 

Het is dus ook duidelijk, dat men verschillende watermerk 
variëteiten, zonder en met letters bij het B-papier en de combi
natielijnen en lijnen met letters bij C-papier alleen in verticale 
paren of strips uit de postzegelboekjes kan vinden. 

Er is nog een reden waarom deze boekjes van groot belang voor 
de specialisten zijn. Zoals bekend komen er om de 17 zegels 
(normaal formaat) gekleurde strepen voor tussen twee zegels, die 
ontstaan zijn door het niet precies aansluiten der beide cylinder-
helften van de rotatiepers. Deze lopen natuurlijk ook door over 
de onbedrukte buitenrand van de vellen, die bij de verticaal ge 
tande zegels wordt weggesneden, maar bij de vierzijdig getande 
zegels wordt deze gebruikt om de blokjes van 10 (5 x 2 stuks) 
in de boekjes te hechten. Op deze rand nu, aan beide kanten van 
deze strepen kunnen punten, tekens of cijfers, liggende ia spiegel 

schrift, voorkomen, die men niet kon gelijkstellen met plaatnum-
mers, daar men op een bij elkaar behorend cyUnderhelftenpaar bijv. 
de cijfers O, 1, 2, 3 tegenkomt, in dier voege dat 1 en 2 resp. 3 en O 
naast elkaar geplaatst zijn en dus O en 1 op de ene en 2 en 3 op 
de andere cylinderhelft voorkomen. 

Het bovenstaande over papier en strepen geldt alleen voor de 
uitgiften tot en met 1937, de latere worden tot op lieden uitslui
tend op D-papier, dat nog in twee kwaliteiten voorkomt, gedrukt 
en de strepen zijn nu vervallen, daar de drukcylinder één geheel 
vormt. Op de rand komen ook cijfers voor, eerst hggend enkel-
'ijnlg, sinds 1940 normaal, overeind staande en gestreept 1 en 2. 
Zij staan precies tegenover elkaar tussen zegels 34 en 1, en 17 
en 18 op de drukcylinder. Zij dienen om het tellen te vergemak
kelijken. Zij komen op beide randen voor. Een uitzondering vormc 
de 20 Kr. waarover later meer. 

De zegels alleen verticaal getand 13 werden uitsluitend gebruikt 
in rollen van 500 en 1000 stuks in de postzegelautomaten. Deze 
groep beperkt zich tot het Spaarbankzegel van 1934 en de 5 
en 10 öre in het leeuw-type, waarbij de 5 öre alleen in type II 
en de 10 öre zowel in type I als II, welke laatste ook gemakkelijk 
door het verschil van het gebruikte papier zijn te onderscheiden. 
De tanding weid uitgevoerd in een speciaal geconstrueerde ma
chine met de verticale tandingslijnen uit de oudste vel-tandings-
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NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. Secretaris: J. C. Norenburg, 
Bergselaan 101a, Rotterdam-N. 

HOGERE WAARDEN NEDERLAND. 
Het komt herhaaldelijk voor dat aanvraagbriefkaarten, welke 

aan de secretaris worden ingezonden, te laag en zelfs in het geheel 
niet gefrankeerd zijn. Bij gewone verzending per post dienen deze 
kaarten met 6 cent (binnen Rotterdam met 5 cent) aan zegels te 
zijn gefrankeerd. Met port belaste kaarten zullen voortaan wor
den geweigerd, zodat de afzender extra kosten te betalen krijgt. 

BONDSRAAD. 
Het adres van de secretaris van de Bondsraad is ingaande 4 

December j.1. gewijzigd en is thans: A. Starink, Boomakkerweg 
Huize „Avondrust", Lunteren. 

Van de verenigingen zijn de volgende secretariaten in andere 
handen overgegaan: 

Haagsche Philatelisten Vereeniging. Secretaris: Ir. M. Brink-
gieve, Ananasstraat 93, 's-Gravenhage. 

Nederlandsche Vereeniging van Aerophilatelisten „De Vliegen
de Hollander". Secretaris: J. Polak, Kleine Visserijstraat 63a, Rot
terdam-W. 

Postzegelvereeniging „Roosendaal". Secretaris: H. J. Loesberg, 
Heuvellaan 21, Roosendaal. 

Philatelisten Vereniging „Zuid-Limburg". Secretaris: Jos. J. 
Peters, Orleansplein 12b, Maastricht. 

Eerste Surinaamse Philatelisten Vereniging te Paramaribo. Se
cretaresse: Mevr. C. Hartogh, Zwartenhoven Brugstraat 54, Pa
ramaribo. 

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

MEDEDELINGEN. 
A, van het Secretariaat. ^ 
De heren secretarissen van de afdelingen worden verzocht het 

jaarverslag over 1949, alsmede de ledenlijst per 1 Januari 1950 
vóór 31 Januari 1950 in te zenden aan de Ie secretaris, de heer 
Ir. J. M. Böeseken, Kerkstraat 15 te Goor (O.). 

Tot secretaris van de afdeling Nijmegen is benoemd de heer 
B. A. Ontrop, Mr. Franckenstraat-29 te Nijmegen. 

Leden waarvan de adressen onbekend zijn, blijven nog zes 
maanden lid, te rekenen van af de datum, waarop aan hen ge
zonden stukken als onbestelbaar worden terugontvangen. Van de 
navolgende leden zijn de adressen onbekend: 

1Ó40 Mej. G. Verdonlii — 968 E. V. W. Sanders — 132 J. H. 
van Loo — 709 Mevr. E. C. Adèr-Bergsma — 1496 Ph. E. Stob-
beringh — 885 T. Jansen — 1718 F. P. Ro^zenboom — 1511 
R. L. M. Eggermont — 1102 B. Vreeling. 

B. Van de Penningmeester. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement beleefd uitge

nodigd hun contributie over 1950 ad ƒ 5,— vóór 1 Februari a.s. 
te voldoen. Bij giro-overschrijving op postrekening 33805 ten 
name van de penningmeester der Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars te Bussum. Nä 1 Februari 1950 zal over 
het bedrag vermeerderd met de incassokosten worden beschikt. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het November-nummer, 
met uitzondering van no. 1045 J. R. Epema. 

Aanmeldingen: 1203 Jac. Brinkhuis, Missiehuis, Hoorn — 1178 
P. J. Gastelaars, p/a Borsumij, Binnennieuwpoortstraat, Batavia-
Stad — 1992 Ing. J. K. van Genderen Stort, Westeinde 53, Voor
burg — 1272 H. J. Groenendijk, Groen van Prinstererlaan 11, 
Voorburg — 1993 J. Grooten, Dr. Blookerstraat 34, Voorburg •— 
1236 H. H. A. Haverkamp, Graafseweg 38, Nijmegen — 1278 
L. F. de Jong, Laan van Heldenburg 54, Voorburg — 1295 R. J. G. 
Kammeraat, Westerlookade 37, Voorburg — 1305 P. J. Keijzer, 
Westeinde 10, Voorburg — 1995 Mevr. J. M. C. Kluit-van Beers, 
Dr. de Visserstraat 189 flat, Rotterdam-C. — 1589 J. Meijer, 
JConinginnelaan 28, Voorburg — 1996 H. Oldenhof, Geldeloosepad 
54, Medemblik — 1991 J. J. C. Peters, Steenstraat 162, Boxmeer 
— 1311 D. de Roos, Groen van Prinstererlaan 29, Voorburg — 
1784 J. Verburg, Markgraaflaan 59, Vlaardingen — 1518 J. Ver

kerk, Westenenkerzijweg 15, Apeldoorn. (Lid „Philatelica") —■ 
1528 N. M. de Vos, Arnhemseweg 67, Apeldoorn. 

Aanmeldingen per 1749: 1990 C. de Bièvre, p/a Philips N.V., 
Postbus 11, Batavia — 1848 J. H. Boas, Serdangweg 24, Medan 
— 1477 R. C. J. Brostowski, Hoge Bergweg 18, Emmahaven bij 
Padang (S.W.K.) — 1490 D. C. Egberts, Javaweg 62 A, Batavia 
— 1189 Gouw Pak Hong, Oosteinde 45, Bandoeng — 1481 H. 
Hendrikse, Bontiusweg 17, Batavia — 1218 Mevr. J. van der Jagt
de Vos, Sulthansweg 41, Medan — 1434 P. C. J. Knegtel, korpo
raal, legerno. 260822049, 2IV7 R.I., Veldpostkantoor Palembang, 
Z.Sumatra — 1341 Mej. W. Küh, Javastraat 16, Bandoeng — 
1488 J. M. van der Meer, p/a B.P.M., Balikpapan, Borneo — 1482 
H. Mooiweer, p / a B.P.M., Pladjoe, Z.Sumatra — 1398 Mej. 
M. Ossendrijver, Javastraat 14, Bandoeng — 1967 G. Ottens Darmo 
boulevard 100, Soerabaja ■— 1312 Mevr. M. C. F. Quaadgras
Schotsman, p / a S.V.P.M., Pendopo, Palembang, Z.Sumatra — 
1330 G. Reekers, Madioenweg 26, Batavia — 1486 J. Schelling, 
p/a B.P.M., Pladjoe, Z.Sumatra — 1407 Zr. J. Schot, Boengsoe
weg 6, Bandoeng — 1429 Mej. G. Smid, Tempelhof 21, (Verlengde 
Djeroeklaan), Bandoeng — 1994 W. G. Stieltjes, Kapt. Inf. Knil., 
p/a C.D.K.B., Veldpostkantoor Meester Cornells, Java. (lid „Phi
latelica") — 1385 Sunarto, Boengsoeweg 6a, Bandoeng — 1890 
G. A. van der Velden, p/a De Javasche Bank, Soerabaja — 1438 
J. K. de Vries, Soebangweg 1, Batavia — 1217 A. J. van Wiechen, 
2e luitenant. Hotel Savoy, kamer 12, Koningsplein Zuid, Batavia. 

Overleden: 561 Mevr. M. van de Endede Vries — 421 G. 
Hemer. 

Aanmelding lidmaatschap ingetrokken: 1100 Th. van Dissel. 
Afgevoerd wegens vertrek naar Indonesië: 636 H. Veldkamp. 
Royement wegens wanbetaling: 616 W. de Jongh — 988 J. P. 

Kuipers. 
Bedankt per 311249: 1649 J. H. van den Akker — 1017 

H. P. Allaries — 347 S. van Ammers — 1122 Mej. C. H. Baaijen 
— 1905 J. J. L. E. Beekman — 203 E. Th. van der Bent — 167 
H. van Bergen — 1774 A. de la Bey — 1671 D. F. Blokhuis — 
1788 Th. Boef — 1629 Ir. G. J. W. de Boer — 1847 D. Bolderheij 
— 1577 W. ter Brake — 226 M. L. A. Bruggeman — 1858 Mevr. 
F. L. BuikemaZandt — 1769 M. J. F. Buikema — 1152 H. W. 
Carton — 1313 Mr. H. J. Cohen — 1622 K. W. Coppoolse — 
1517 D. Daalder — 1126 J. W. van Deutekom — 138 W. A. 
Donker — 1597 S. W. Duursma — 1006 H. van Dijk — 423. 
Chr. Eeltjes — 1089 S. E. Engel — 79 M. Feddema — 1335 Mr. 
F. O. Fock •— 364 Mej. B. Geerling — 1639 J. Geuzebroek — 
1782 J. Grit — 1805 H. B. Gumoes — 224 G. Haasnoot — 1712 
J. H. ten Hagen — 860 E. R. Haighton — 1131 H. J. H. Harnas 
— 219 C. F. Hartmans — 1958 N. G. Hazelhoff — 1478 L. C. 
F. E. van Helden Tucker — 102 P. H. J. Helder — 1047 H. D. 
Hers — 1067 Dr. W. F. Hesselink — 278 J. J. van ' t Hoogerhuys 
— 1132 J. C. Hoogeveen — 1861 P. Hoogeveen — 1710 L. C. R. 
Horning — 723 Ir. K. H. R. Hoyer — 1978 H. H. Hultzer — 
1864 M. E. L. Israël — 1968 Mevr. J. C. J. Jahnvan der Valk 
— 1082 J. Jansen — 1010 M. J. M. Janson — 1091 K. H. Kaat 
— 168 J. Kamphorst — 1771 J. C A. de Keijzer — 1197 H. J. 
Kokkes — 1344 J. de Kreek — 1623 C. J. Kruimel — 468 Mevr. 
E. KruUaartsKuhlen — 1105 K. Krijgsman — 374 W. M. Lank
horst — 1135 J. Lap — 1136 A. van der Lee — 1555 J. L. F. 
Leeuwenhoek — 1139 W. A. M. Melis — 1626 Mevr. B. Messe
maeckersde Graaf — 1138 P. G. Meijer — 1431 H. Molenaar — 
1665 Jac. Ouwerkerk — 1099 W. E. Palm — 727 Mevr. E. B. 
Pieterse — 319 M. J. C. Pieterse — 1892 F. J. Pols — 1154 F. J. 
Pot — 1319 Mr. Ph. L. J. Reijinga — 787 J. de la Rie — 1497 
W. C. Rivière — 1142 Mej. A. C. Roodhuizen — 905 L. de Rooy 
— 803 Mr. G. Sassen — 94 E. A. Schaaf — 1150 Ir. H. Scheeres 
  273 Mej. M. Ch. Schmidt   449 A. Schoufour — 1883 Mevr. 
H. SchraffordtKoops — 566 H. F. Schwencke — 1144 A. Sma
bers — 1276 Mevr. P. H. J. Smabersvan Hogezand — 249 L. M. 
Smulders — 1526 Mevr. J. C. B. Stammv. d. Velden — 1044 A. G. 
Stoon — 1374 M. van Straalen — 1026 P. G. Tanchette — 392 
A. G. J. Terpstra — 1614 C. P. Tieleman — 1153 D. Vels — 
1722 Mej. T. Verbrugge — 1491 J. F. Verseef — 387 H van Vliet 
— 980 J. F. de Vries — 1018 W. de Vries — 1793 J. Chr. de 
Vrijer — 222 Mevr. D. Waalkensv. d. Goes — 1857 G. P. Wal
ther — 1155 J. Ph. Wegenwijs — 1020 J. A. Westhoff — 107 
J. D. Wilton — 403 J. T. C. Winia — 1424 W. Wisse — 1156 
W. van der Worp — 1716 H. Zwaagman. 

POST2.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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POSTZEGELVERENIGING „BREDA". Secr.: J. H. van Wer-
meskerken, Min. Nelissenstiaat 21, Breda. 
Voorgehangen als lid: S. v. d. Hoek, Breda, Baronielaan 198 — 
A. Malando, Hilversum, Orionlaan 114 — B. A. C. Oosterbaan, 
Breda-Ginneken, Pr. Alexanderlaan 7 — Dr. H. J. P. ten Gate, 
Breda, Fr. Rooseveltlaan 65. 

Nieuwe leden: 697 (E) F. M. Hogervorst, den Haag, Jaarsveld-
straat 266 — 338 D. Wiedijk, Grootschermer, Dorpstraat A 93 — 
702 (E.) R. J. Soebert, Borgerhout-Antwerpen, Turnhoutsebaan 40 
— 17 J. C. Rogmans, Breda, Haagweg 274. 

Bedankt als lid met ingang van 1 Januari 1950: 494 A. F. J. 
Aben, — 71 J. H. L. v. Besouw — 552 J. W. E. Biemond — 
554 Mej. C. E. M. Brouwers — 368 Mevr. L. A. de Greeuw — 423 
A. C. Haast — 497 J. P. Helmonds — 259 A. H. Klokke — 401 
G. K. Maurits — 675 Mevr. W. Plasman — 698 Th. Potter — 
421 G. F. Schmit — 565 J. A. Stevens — 661 J. A. Texier — 
549 A. J. M. Verhoeven — 705 J. A. M. Verwer — 587 H. J. 
M. H. Wouters — 707 M. Dijk — 105 G. Beltman — 640 M. v. 
Betuw — 292 C. A. J. Bouwmeester — 443 Ir. A. L. J. M. Fick 
— 647 W. J. P. de Greeuw — 200 W. den Heeten — 594 C. 
Hondsmerk — 657 J. M. Onder de Linden — 485 Mevr. A., 
Moerenberg-Mols — 33 Mevr. J. G. Pezij-Olthuis — 304 J. C. 
Randoe — 527 J. L. A. G. Raaymakers — 628 Ph. Th. Tammen 
— 331 Mevr. G. T i a — 39 Ir. H. P. Waterschoot — 159 H. L. J. 
Weidema — 283 Mevr. E. M. Weygers — 566 J. P. Wiegman — 
695 S. H. J. Bosman. 

Vergaderingen: Bestuursvergadering op Maandag 19 December 
a.s. om 20 uur in café „de Beurs" te Breda. 

Ledenvergadering op Woensdag 28 December 1949 om 20 uur 
in café „Moderne", Grote Markt, Breda. 

Jeugdvereniging op Zondag 8 Januari 1950 om 10.30 in café 
„Moderne", Grote Markt, Breda. 

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

Vergadering: Ledenvergadering op Vrijdag, 30 December, te 
20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. 
De veiling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 120 Bras, W. H., Kerkstraat 30, Oostzaan — 
110 Pasma, J., Leidseplein 18 1, Amserdam-C. — 133 Smit, P., 
Vespuccistraat 77 hs., Amsterdam-W. — 145 Spaan, C , Haarlem
mermeerstraat 121, Amsterdam-W. 

Nieuwe leden: 569 Lemke, G. W., Zaanstraat 62 III, Amsterdam-
C. — 441 Leffers, L. J., Nieuwenhuysenlaan 12, Amstelveen. 

Voorts de candidaatleden, genoemd in het November-nummer. 
Overschrijving: Het lidmaatschap ten name van het overleden 

lid W. J. L. v. d. Haas moet overgeschreven worden op Mevrouw 
F. A. V. d. Haas-Eibers, Willem de Zwijgerlaan 235 hs., Amster
dam-W. Het nummer blijft 246. 

Bedankt per 31-10-49. 695 Boeren, A. — 542 Clarté, Ir. R. — 
778 Haas, J. A. de — 587 Helmers-Stevens, Mevr. D. — 399 
Jonge, M. H. de — 406 Kan, E. — 25 Manen, D. J. van — 318 
Scheephorst, F. N . 

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

Ledenvergadering op Dinsdag 27 December 1949 des n.m. 8 uur 
in Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. Agenda: 1. Opening. 2. No
tulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Ledenmutaties. 
5. Rapport Verificatie-commissie boekjaar 1948/9. 6. Verkiezing 
Verif. comm. 1949/50. 7. Voordracht door de heer K. E. König, 
Koog a/d Zaan, over „De Oostenrijks-Hongaarse veldpost gedu
rende de eerste wereldoorlog. 8. Pauze. 9. Tijdschriftenoverzicht 
door de heer mr. J. E. Beekman. 10. Rondvraag. 11. Veiling. 12. 
Verloting. 13. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugd-afd. Utrecht, in het N.V. Huis, Oude 
Gracht op 6 en 20 Januari 1950. Aanvang 7.30 uur. 

Bijeenkomsten Jeugd-afd. Maarssen in de U.L.O. School, Breed-
straat op 5 en 26 Januari 1950. Aanvang 7 uur. 

Nieuwe leden: 3 candidaat-leden, vermeld in het November-nr. 
Candidaat-leden: L. Bonhof, Burg. Keestrasingel 19, Culemborg 

— C. Jansen Cz., Fred. Hendrikstr. 53, Utrecht (oud-lid) — P. 
Saltzherr, Dahliastraat 18, Culemborg (E.) H. J. A. M. Verkroost, 

Schoolstraat Ib, Utrecht (E.) — mevr. T. de Jong-Voorting, 
Soestdijkscheweg 15 Z, de Bilt (E.) 

Veiling. Op Dinsdag 17 Januari zal in de Bestuurskamer van 
Tivoli een veiling worden gehouden, met inzendingen, uitsluitend 
van leden. Aanvang 8 uur. Bijzonderheden omtrent het inzenden 
van kavels zullen in de December-vergadering worden bekend 
gemaakt. 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secretaris: 
Ir. M. Brinkgreve, Ananasstraat 93, 's-Gravenhage. 

Candidaat-lid: Ir. L. L. E. Ornstein, Prinse Vinkenpark 36, 
's-Gravenhage. 

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

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 lidmaat-
schapskaart 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. 

Bedanken: Jl. 20 Mej. A. Lageveen (5-8-1936) (afd. R'dam-Z. 
— Jl. 24 J. E. Josephus Jitta (27-9-1935) — 295 A. Seyen ten 
Hoorn — 754 J. A. v. d. Spek — 1156 G. C. W. v. Mastwijk — 
1202 J. F. ten Hove (afd. 's-Grav.) — 1442 J. Schuling — 2713 
K. Bos (afd. Kab-st.) — 2933 J. Martinus (afd. Kab.st.) — 3277 
J. P. Burgerhof (afd. 's-Grav.) — 4296 Mevr. W. A. Cruickshomk. 

Overleden: 618 Ed. v. Gemund — 969 Ph. Rademaker — 1032 
A. Volkmaars — 3543 C. M. Verhulst — 1047 D. Jonker ,(afd. 
's-Grav.) — 1357 H. L. v. d. Vecht (afd. Utr.) — 1705 Mevr. 
E. B. Reynders (afd. Haarl.) 

Adres onbekend: 2013 J. Roetman v / h Pr. Mauritslaan 13, 
Harderwijk (bedankt voor Afd. Harderwijk). 

Royeren: 2567 A. Bijland — 3824 Mevr. A. H. H. Kerkhoff-
Vervuurt — 345 Mr. J. H. v. Peursem. 

Afvoeren: 799 F. S. Bakker (afd. A'dam). 
Royement intrekken: 295 Mevr. A. Heisen v. d. Kempstraat 10, 

Nijmegen (oud no. 389). 
Bedanken intrekken: 1299 A. Schneider (Afd. Tiel) Tongelse-

straat 255, Eindhoven (oud no. 1318). 
Nieuwe leden: Afd. Aalsmeer: 129 A. Everaardt, Venneperweg 

663, Nieuw Vennep — 444 F. H. de Jonge, Hortensialaan 44, 
Aalsmeer — 453 J. Keler, Zuwe 40, Uithoorn — 345 G. v. d. 
Neut, Kon. JuKanalaan 8, Uithoorn — 460 Th. G. v. Scheppin
gen, Bozenhoven 31, Mijdrecht — 473 C. J. v. Steenkiste, Pr. Irene-
laan 2, Uithoorn — 475 N. W. v. Wier, Amsterdamseweg 372b, 
Amstelveen. 

Afd. Amsterdam: 799 H. Th. Neyenhuys, Bonairestraat 97II, 
Amsterdam-W. — 849 Jac. Visser, Churchilllaan 209II, A'dam. 

Afd. Deventer: 2108 Mevr. R. Speyer-v. KoUem, Brinkgrever-
weg 248, Deventer — 2109 S. Weyler, 2e Sauwerlandstraat, De
venter. 

Afd. 's-Gravenhage: Jl. 24 R. G. Post (31-10-1937), Koninginne-
laan 28, Rijswijk — 2539 Ir. J. H. Hesselberg, Nassaukade 13, 
Rijswijk — 2545 I. A. Th. v. d. Laan, Pr. Mariannelaan 108, Voor-
bvrg; 2546 Mej. B. Poesse, IJsbranszstraat 1, Scheveningen — 2554 
W. de Ridder, Batjanstraat 14c, Den Haag — 2568 A. F. W. B. 
Sloet tot Everlo, Emmastraat 29, Den Haag. 

Individueel: 3104 J. Ebbinge, W. Sprengerstraat 17, Leeuwar
den — 3123 P. C. M. V. d. Drift, Verl. Heereweg 198, Groningen. 

Afd. Rotterdam-Zuid: 3591 J. A. Jansen, Wieldrechtstraat 6a, 
Rotterdam-Z — 3596 M. P. Toen, Schefferstraat 9a, Rotterdam. 

Afd. Utrecht: 3794 Mej. H. R. J. W. S. Holzschuher von Harr
lach, Croeselaan 250, Utrecht. 

Afd. Walcheren: 4074 Mej. C. Baas, v. Akenstraat 15, Nieuw 
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en St. Joostland (Walch.) — 4078 L. Verbost, Seislaan 1, Middel

burg. 
Alle candidaatleden bekend gemaakt in het Novembernummer, 

werden als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een harte
lijk welkom toe. 

Afd. Soest: O p 7 en 8 Januari houdt de afd. Soest i.v.m. haar 
2e lustrum een plaatselijke postzegeltentoonstelling in het gebouw 
St. Jozef, Steenhoffstraat, Soest. Een ieder is hartelijk welkom. 

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

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal 
worden gehouden op Maandag 19 December 1949 in de Bovenzaal 
van CaféRestaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 
228) te RotterdamNoord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmede
delingen. Philatelistisch Nieuws. Ballotage candidaatleden. Ver
loting. Rondvraag. Daarna te ca. 9.30 uur Veiling. Bezichtiging 
van de kavels op Zaterdag 17 December in ons clublokaal en voor 
de aanvang van de vergadering. 

Bibliotheek: In de bibliotheek in ons clublokaal (bovenzaal Café 
„De Zon", Noordsingel 101, hoek Burg. Roosstraat) is aanwezig 
een exemplaar van de handelaarscatalogus Nederland en O.G. Dit 
kan slechts ter plaatse worden ingezien, doch mag niet worden 
uitgeleend. 

Hetzelfde is het geval met de Yvertcatalogus, welke des Don
derdagsavonds in het clublokaal te RotterdamZuid (Café „De 
Gunst", Brielselaan 192) aanwezig is. 

Bijzondere verloting: Ter stimulering van het vergaderingbezoek 
zal van 1 Januari a.s. af een bijzondere verloting met waarde
volle prijzen worden georganiseerd, waarover in het volgende 
Maandblad nadere mededehngen zullen volgen. 

Nieuwe leden: 31 J. F. Alen, Wijker Brugstraat 10, Maastricht 
— 43 J. L. van Es, Violenstraat 7, Rotterdam N 2 — 72 A. J. 
de Geest, Avenue Concordia 7b, RotterdamO — 75 P. Kribbe, 
Meerkoetstraat 33a, RotterdamZ. 1 — 86 H. del Prado, Cein
tuurbaan 62, Sint Nicolaas, Aruba, Ned. Antillen — J.91 A. Dijk
man, Nieuwe Kerkhof 5b, Groningen, (ingaande 1 Januari 1950). 

Opgezegd: 1008 J. M. Sieben. 
Afgevoerd: 39 A. Beunderman v /h Pr. Bernhardkade 22a, 

RotterdamN. 2 — 716 H. L. de Mink, v / h Schinkelstraat 20a, 
RotterdamO. wegens vertrek zonder opgave van nieuw adres. 

Opzeggingen per 1 Januari 1950: 51 A. ]. H. G. Beyleveld — 
90 A. J. E. Tops — 166 P. Kool — 176 M. F. Adriaanse — 184 
H. Korpershoek — 195 W. J. Pfeiffer — 202 J. J. Grummels — 
204 Mr. D. M. Meertens — 211 Mevr. L. M. M. MulderBax — 
311 H. Philipsen Jr. — 349 Ir. W. E. R. van Herwijnen — 359 
G. A. van Dee — 394 G. J. H. v. d. Heijden — 442 A. B. M. 
Schackmann — 489 J. Berger — 507 J.. v d. Heuvel — 513 C. J. 
Borloff — 515 G. C. Dorpema — 525 J. W. Cleypool — 535 
H. B. Pekelaar — 543 J. J. van Rooijen — 552 Mej. C. G. Drijver 
— 556 G. P. Blom — 602 D. Bakker — 615 C. A. M. van Hoek 
632 I. J. Ham — 683 C. Bak — 692 C. P. M. Palms — 696 Mevr. 
M. A. Sneijders de Vogel — 707 H. Ivens — 710 J. F. van der 
Kolf — 721 Mej. W. F. J. van Vugt — 724 Mr. A. W, A. van 
Eekelen — 767 J. A. v. d. Spelt — 775 D. van der Ent — 781 
Tj. Ferwerda — 813 G. Paris — 830 W. J. P. de Greeuw — 
832 Tjioe Bian An — 843 C. J. Ulrich — 853 L. van Weijen — 
864 I. van Veelen — 902 F. van Apeldoorn — 905 A. C. va'n 
Baarlen — 915 H. P. C. Jamin — 935 M. Otte — 959 E. C. van 
Asperen — 978 M. Leenheer — 982 C. C. Nengerman — 998 
P. de Jong —• 1010 H. K. G. v. d. X̂̂ al — 1013 W. de Baat — 
1053 G. J. Stahlie — 1110 M. A. M. Tobé — 1117 A. Borstlap — 
1125 C. P. F. Bosschart — 1197 Drs. J. Ph. van Dalen — 1224 
J. Erkelens — 1230 J. A. M. Lindeman — 1240 Mr. T. Leopold 
— 1247 G. van Dalen, — 1260 A. v. d. Beek — 1275 G. E. M. 
Kuijntjes — 1291 Mej. J. van Velden — 1297 Mevr. P. Gerver
Smit — 1332 W. de Knegt — 1337 J. Verkerk — 1369 J. Wisch
mann — 1388 J. v. d. Schalk — 1392 D. Tiekstra — 1402 K. A. 
Cley — 1409 J. van der Meer — 1424 J. W. F. van Lingen. 

Afgevoerd: 1291 Mej. J. van Velden, v.h. Witte de Withstraat 
89b, RotterdamC. 2; van het genoemde adres vertrokken, zonder 
opgave van adresverandering. 

P0ST2.HANDEL D. N. 

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

Vergadering: Ledenvergadering 3 Januari 1950; Ruilavond 20 
December 1949 en 17 Januari 1950. Alle bijeenkomsten zijn op 
Dinsdagavond, in „Bellevue", Marnixstraat 400, aanvang half acht. 
Zaal open zeven uur. 

Nieuwe leden: De in het Novembernummer van het Maand
blad genoemde candidaatleden zijn allen aangenomen, terwijl 
opnieuw als lid is ingeschreven: 1075 Mej. T. Overeem, van 
Breestraat 192III, AmsterdamZuid — 233 W. B. van Noord, 
Joris van Andringastraat 251, AmsterdamW. 

Candidaatleden: 244 J. Th. Galesloot, Overtoom 307, Amster
damWest — 254 B. H. Bromet, van Walbeeckstraat 291, Am
sterdamW. — 257 L. van der Hout, Floris Versterstraat 4II , 
AmserdamW. — 261 J. E. Cserno, Cura9aostraat 8II , Amster
damWest. 

Overleden: 485 Jan Dorenbos. 
Bedankt: 148 A. Dallinga. 
Bedankt per 31 December 1949: 529 J. M. Smids Jr. — 480 

H. P. Rijpstra — 571 B. G. Spijker — 423 B. Abas — 1073 
mevr. A. L. EecenKlink — 488 G. Holswilder — 1066 mej. Rie 
Sitter — 552 C. J. F. M. Wennen — 475 F. J. de Gauw — 65 
L. H. Bartels — 356 H. L. Lutz — 965 H. H. Brinkman — 259 
J. V. d. Molen — 838 J. J. Hagenbeek — 446 J. C. F. van Brakel 
— 1014 C. J. Janknegt — 515 P. J. Licht — 686 J. Keyzer — 
814 M. C. Voorbij — 891 G. Broertjes — 443 J. H. van Ammers 
— 877 A. Nicolay — 927 N. H. van Boven — 848"Cor Kars — 
160 Th. Potter — 6 H. Th. Lieve — 267 H. Th. Neyenhuys — 
952 A. J. Baljet — 1129 C. de Boer — 797 J. Veltrop — 593 
F. V. Steenhardt Carré — 949 M. Drieënhuizen — 145 J. A. 
Ebrecht — 1080 Th. J. van Heil — 1059 H. J. van Woerkom — 
174 J. den Hartog — 1124 H. Bender — 888 N. C. Benard — 
385 W. J. Beekman — 373 J. K. Bottema — 444 J. W. v. d. Scheer 
— 1137 J. H. V. d. Vlis — 107 J. B. van Beek — 397 G. A. 
Botter — 217 A. L. van Emden — 144 W. G. C. v. Grunderbeek 
— 544 A. A. Zijlstra — 702 E. Koe — 38 Oey Bouw Kiam — 
307 K. C. Koorstra — 918 J. J. Koch — 122 H. Bottema — 
1027 D. J. Schreuder — 63 J. P. M. van Velsen — 247 F. J. Brün 
— 915 H. Post — 691 A. H. de Haer — 466 C. Paans — 790 
H. de Weerd — 289 B. C. de Wolf — 946 J. Telling — 545 L. 
Claassen — 467 H. Th. Klinkhamer —615 F. Oosterhof — 43 C. 
Spaan — 200 F. A. Oudejans — 223 P. Pama — 653 L. Dalman 
— 663 W. G. van Det. 

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

Nieuwe leden: S. Pasma, Bataviastraat 51a, Groningen — B. L. 
Vries, H. W. Mesdagstraat 14a, Groningen. 

Vergadering: Ledenvergadering op Maandag 19 December 1949 
in de bovenzaal van het restaurant „Suisse" te Groningen. 

Bedankt per 31 December: L. J. M. v. d. Hoorn, Groningen — 
O. Uildriks, Groningen — E. Zijlstra, Fr. Straatweg, Groningen — 
W. A. Klaassen, Groningen — H. Meijer, Buiten Damsterdiep, 
Groningen — A. G. Cornelissen, Groningen — P. Hasper, Drach
ten — Ds. H. Bremer, Amsterdam vroeger Groningen — K. Het
tinga, Groningen — H. M. Oosterhuis, verl. Fred.str. Groningen 
■— D. P. Kalfsbeek, LeeuwardenHuizum — J. Hilbrands, Lochem 
— T. Vorstenberg, Groningen — P. Fopma, Groningen — H. 
Baas, Hoogezand — W. F. Driesens, Haren, Gr. — P. Delteijk, 
Apeldoorn — P. J. Spoeistra, Bedum — J. N. de Swarc, Gro
ningen — Dr. L. Kamps, Baflo — K. E. Taay, Groningen — J. 
Everts, Hofstr. Groningen — E. J. H. Horst, Haren, Gr. — A. 
Dijkman, Groningen. 

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

Nieuw lid: Mej. R. Muis, Smutslaan 11, Baarn. 

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

Bedankt: J. J. Meijer, Leeuwarden. 
Leden, die in aanmerking wensen te komen voor een toestem

ming tot aankoop van de ƒ 2,50, ƒ 5,— en ƒ 10,— Koningin 
Juliana ongebruikt, -worden verzocht zich op te geven bij de 
secretaris. 

In de maand December geen vergadering. 

SANTIFORT, GRONINGEN 
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PHILATELISTENCLUB ROTTERDAM. Secr.: A. J. v. Senus, 
Terbregscheweg 12, Rotterdam. 

Vergadering: Philatelistenclub Rotterdam, jaarlijkse algemene 
vergadering op 8 December 1949, achterzaal Café Restaurant „De 
Heemraad", Nieuwe Binnenweg, Rotterdam. 

Voorts iedere 2e Woensdag van elke maand des avonds een 
bijeenkomst op hetzelfde adres. 

PHIL. VEREENIGING „ZUIDLIMBURG", TE MAASTRICHT. 
Secr.: Jos. J. Peters, Orleansplein 12b. Maastricht. 

Door overplaatsing naar Tilburg van de heer Muysson is het 
secretariaat van de vereniging in handen van Jcs. Peters, Orleans
plein 12b. overgegaan. 

Bedankt als lid: 149 J. Weckers — 185 W. Palmen. 
Nieuw lid: 171 C. M. M. Duykers, Grotestr. 36, Valkenburg L. 
Vergadering: Maandag 2 Januari 1950 beurs. Maandag 16 Ja

nuari 1950 jaarvergadering, telkens te 20,00 uur in CaféRestaurant 
„In de Gouwe Poort", Vrijthof 50 te Maastricht. 

VEREEN. V A N POSTZEGELVERZAMELAARS „GOUDA", 
TE GOUDA. Secr. D. Palsgraaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Vergadering: Donderdag 29 December a.s.: Kleine agenda en 
gezellige avond voor de aanwezigen. 

Bedankt: L. Honkoop, Gouda. 
Nieuw lid: R. Pels, H 22, Stolwijkersluis (Post Gouda). 

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

Nieuwe leden: 334 A. Fröger, Couperusstraat 6, Arnhem — 
435 A. Kalkman, Egmondstraat 13, Velp — 460 C. P. van 
Vlierden, Kastanjelaan 24, Arnhem. 

Nieuwe leden: 34 A. J. Harbers, Huize „Rozenhof" de Steeg 
(afd. Velp)i — 85 P. v. d. Linden, Maanderweg 70, Ede (afd. Ede) 
— 102 W. Mol, Hertogstraat 15, Velp (afd. Velp) — 110 D. Tabor

, Coldenhove K 232, Eerbeek (afd. Zutfen). 
Afvoeren: 513 N. Jager, Gr. van Prinsterenstraat 18, Arnhem. 
Afd. Ede: Woensdag 4 Januari 1950. Lezing van één van onze 

leden over Boekdrukzegels van Ned. en O.G. 
Woensdag 1 Februari onderlinge veiling. 
Beide bijeenkomsten in het Hof van Gelderland te Ede. 
Diesvergadering: De diesvergadering zal gehouden worden op 4 

Februari 1950. De agenda zal in het Januarinummer van het 
Maandblad worden opgenomen. Er zal naar gestreefd worden de 
agenda nog in de loop van deze maand aan de afdelingssecreta
rissen toe te zenden. 

Afdeling Arnhem: Vergadering op Woensdagavond 28 Decem
ber te 19 uur 30 in „CentraalNationaal". 

AfdeHng EdeWageningen: Vergadering op Woensdagavond 4 
Januari te 20 uur in „Hof van Gelderland" te Ede. 

Afdeling Nijmegen: Vergadering op Dinsdagavond 27 Decem
ber te 20 uur in „Union" te Nijmegen. 

Afdeling Velp: Geen opgave ontvangen. 
Afdeling Zutphen: 'Vergadering op Woensdagavond 4 en 18 

Januari te 19 uur 30 in het „Volkshuis" te Zutjihen. 

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

Ruilavonden: Maandag 12 December, 9 en 23 Januari, in het 
Witte Kruisgebouw aan de Baanstraat te Beverwijk. Aanvang 7.30 
uur. Introducees zijn welkom. 

Contributies kunnen gestort gestort worden op giro no. 435867, 
ten name van de heer W. Marcusse, H. Burgerstraat 14 te Bever
wijk. 

De bestelde zegels van Suriname en Ned. Antillen worden op 
de ruilavonden uitgereikt, alwaar tevens een lijst aanwezig is, 
welke zegels besteld kunnen worden. 

Bedankt als lid: Y. Luttik Sr. 

SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.", TE AMSTERDAM. Secr.: 
D. C. Kets, Badhuisweg 3, AmsterdamN. 

Nieuw lid: P. I. de Jager, 2e Jan Steenstr. 21 H, AmsterdamZ. 
Bedankt: R. Jonker, AmsterdamZ. — J. D. F. Rooth, Am

sterdamW. 

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

Candidaatleden: 19 L. W. Hoffman, Jr., Koningstr. 40, Haar
lem — 20 P. J. F. V. d. Peijl, Kijkduinstraat 44, Huarlem — 26 
F. G. Takken, Spijkermanslaan 16, Haarlem. 

Bedankt per 1 Maart 1950: 223 G. P. Vroom — 337 K. v. 
Opijnen — 351 E. Nieuwenhuis — 480 J. Ph. J. Paap — 541 
J. M. Uijtendaal — 562 J. Noor t — 594 J. A. Dekker — 610 
C. D. Mook. 

■ POSTZEGEL VEREENIGING „ROOSENDAAL". Secr.: J. P. M. 
Sm,eekens, Boulevard Antverpia 7, Roosendaal. 

Bedankt ingaande 1 Januari 1950: Dr. R. C. Renes A 9, Oud 
Vosmeer. 

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

Nieuw lid: J. R. Blaauw, Rijksstraatweg, Eefde bij Zutphen. 
Vergadering: Zondag 8 Januari in Café Weber, Vredenburg 12, 

Utrecht te 14.00 uur. 's Morgens vanaf 10 uur bezichtiging Ten
toonstellingsinzending, Nieuwjaarsstempels en Poststukken van 
achter het IJzeren Gordijn en ruil. Bijzonderheden zie „Postzak" 
van December. 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
PHILATELIST" TE GELEEN. Secretaris: V. M. Stevens, Kerk
weg 6a, Puth (L.) 

Nieuw lid: J. Cleuren, Prins Mauritslaan 10 Beek (L.) 

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

Nieuwe leden per 1 November 1949: 74 H. Hanneman (jr. lid). 
Maagdenstraat 47, Paramaribo — 75 S. Roep, Wilhelminastraat 
3 ab Paramaribo — 76 Miss. W. Saeys, Westerplantsoen 117, 
Delft (Ned.) — 77 K. S. Lieuw Jen Tai, Fredericistraat 40 (P.O.B. 
265) Paramaribo. 

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

Vergadering: De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehou
den op Maandag 19 December a.s. in de Chr. Leeszaal, Voor
straat 396, Dordrecht: Aanvang 730 uur. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ballotage. 4. Mededelingen 
en ingekomen stukken. 5. Rondvraag. 6 Veiling. 7. Verloting. 8. 
Sluiting. 

Candidaatlid: A. J. Versprille, Dijkweg 92, Kats (Zld.) 
Contactavond: De Contactavond zal plaatsvinden op Vrijdag 

30 December a.s. in de Chr. Leeszaal. Aanvang 7.30 uur. 
Agenda: 1. Beursuurtje. 2. Mededelingen. 3. Veiling. 4. Ver

loting. 
Dhr. L. F. Groesbeek heeft toegezegd een gedeelte van zijn 

uitgebreide verzameling te zullen exposeren. 
Bij Koninklijk besluit van 29 October j.1. werd de Koninklijke 

goedkeuring aan onze vereniging verleend. 
Nieuw, lid: 63 J. M. Bruinier, Prins Hendrikstraat 15, Slie

drecht. 
Bedankt per 1 Jan. a.s.: 1. L. Abercrombie — 3 G. J. Bekker — 

22 N. Ch. M. Jourdan — 33 J. H. Louwé — 47 M. de Zeeuw — 
50 A. W. Brink — 51 J. Pnns — 57 J. v. Beelen — j.1. 3 P. 
Markesteyn — j.1. 7 T. F. v. d. Meiden — j.1. 8 P. J. de Deugd 
— j.1. 11 G. A. Talens. 

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

Bedankt: 4 Drs. A. Th. Krijff — 33 C. Stalenburg — 34 G. v. d. 
Does — 5 P. Kleijwegt — 46 J. J. G. Frumau — 65 J. Rooden
burg — 282 G. Borstlap — 145 P. C. Kalkman — 183 P. J. 
Wimmers — 104 J. v. Hartingsveld — 71 A. v. Dorp — 224 J. 
V. d. Molen — 339 H. A. Smit — 338 N . M. Vos — 130 W. v. 
Splunter — 287 H. G. Reddering — 129 K. Ottens — 331 D. 
Boekestein — 288 A. v. Gent — 206 W. v. d. Meer — 281 A. 
V. d. Veer — 238 B. M. Lejewaan — 207 J. L. Kremers — 150 
J. H. Hollaar — 144 J. C. v. d. Does — 88 C. Dubbeld. 
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machine, die voor de Oscaremissie en ook voor de Gustav V 
medaillonemissie werd gebruikt. 

Gesplirst naar papiersoort komen voor: 
Papier A: 5 öre oranjebruin (Yv. 124a); 5 öre, groen (Yv. 123b); 

10 öre, violet type I (Yv. 195b); 5 öre Spaarbank, type II (Yv. 
228b). , 

Papier C: 5 öre, oranjebruin (Yv. 154a); 5 öre, groen (Yv. 
155b); 10 öre, groen (Yv. 156b); en 10 öre violet (Yv. 163). 

Papier D: 5 öre, groen, type II, (Yv. 123b); 10 öre, violet type 
11 (Yv. 195b). 

De tweede groep, de zegels vierzijdig getand 9%, zijn in hoofd
zaak voor de vervaardiging van boekjes bestemd, die normaliter 
2 blaadjes van 5 horizontale paren bevatten. 

In 1920 echter gaf men ook enkele waarden, n.1.: 10 en 20 öre 
Gustav V cnface, 20 öre Gustav II Adolf en 30 öre leeuw, als 
proef in vellen van 100 stuks uit, waarvan de 30 öre n o o i t in 
boekjes is verschenen. 

Horizontale strips van 3 of meer 4 zljdiggetande zegels komen 
dus altijd uit de vellen en zijn uitermate zeldzaam. 

^ifmcm/:me^ 
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De 10 öre rood, Gustav V en face, 
— het binnenlandse briefport — was 
ook verkrijgbaar in rollen van 2000 en 
5000 stuks (10 hoog en resp. 200 en 500 
zegels lang). Delen hiervoor zijn te her
kennen aan zwarte contrólecijfers op elk 
20e zegel, 2 tot 20 of 2 tot 50. Ook de 
normale tweezijdig getande rollen van 
500 en 1000 stuks dragen deze cijfers, 
2 tot 50 resp. 2 tot 100. 

De beide U.P.U.series, uitgegeven in 1924 in vellen van 8 x 5 
resp. 5 x 8 stuks, zijn n o o i t in boekjes verschenen. De daarop 
volgende Kankerserie van 1928 verscheen ook in vellen van 8 
X 5 stuks, maar de 3 laagste waarden werden bovendien uitge
geven in het enige „gemengde"boekje dat Zweden tot heden 
kent, drie blaadjes, van elke waarde 1 blaadje van 4 x 2 stuks. 

Daarna verschijnt in November 1931 de 5 Kr. groen. De boekjes 
hiervan bevatten 40 stuks, n.1. 4 blaadjes van 5 x 2 stuks, totale 
waarde 200 Kr. ! ! ! 

De boekjes der Lützen en Rijksdagseries vertonen het normale 
beeld. De Postjubileumserie 1936 brengt echter iets nieuws n.1. 
boekjes van 18 stuks in 1 vellatje van 9 paren, zulks omdat op 
de breedte van de drukcylinder door de grotere hoogte dezer 
zegels slechts 8 stuks konden worden aangebracht. 

In deze jaren deden de philatelisten zich gelden en daardoor 
werden ook de vellen waaruit de boekjes werden vervaardigd, aan 
het philatelistenloket te Stockholm verkrijgbaar gesteld. Dit zijn 
dan de 5 Kr. in vellen van 5 x 8 stuks (één velrand onder of 
boven), Lützen, Rijksdag, Spaarbank type I en II, 5 en 10 öre 
leeuw type II en de 15 öre rood en 15 öre bruin type II in vellen 
van 10 X 10 stuks en de 5,10, 15 öre Postjubileum in vellen van 
9 x 8 stuks. 

Tot slot de specificatie naar papiersoorten: 
Papier A: 5 ore, groen, type I en II (Yv. 123a); 10 Öre, groen 

type I (Yv. 126b); 10 öre, violet, type I (Yv. 195a); 30 öre, bruin 
(Yv. 135a); 10 öre, rood (Yv. 125a); 20 öre, blauw (Yv. 129a); 15 
öre violet, type I (Yv. 128a); 15 öre rood, type I en II (Yv. 196a); 
20 öre, violet (Yv. 131a); 5 Kr. (Yv. 223); U.P.U.serie 1924 
(Yv. 163a/192); Gustav V 70 jaar, (Yv. 206/210); 10 en 15 öre 
Gustav Adolf (Yv. 224a/225a); 5 öre. Spaarbank, type I en II 
(Yv. 228). 

Papier B: 10 öre, groen, type I (Yv. 126b); 20 öre, blauw (Yv. 
129a); 20 öre, Gustav Adolf (Yv. 130a). 

Papier C: 5 öre, groen, type I (Yv. 155a); 10 öre, groen type 
I (Yv. 156a), 20 öre, blauw Gustav V enface (—), 10 öre U.P.U. 
1924 (Yvv. 193). 

Papier D: 5 öre, groen, type II (Yv. 123a); 10 öre violet, type 
II (Yv. 195a); 15 öre rood, type II (Yv. 196a); 15 öre, bruin, 
type II (Yv. 211a); 5 Kr. (Yv. 223), 5, 10 en 15 öre Rijksdag 
(Yv. 229a/231a); 5, 10 en 15 öre Postjubileum 1936 (Yv. 235a/ 
237a). I «1 

Bij de 15 öre, type II (Yv. 211a) vindt men een schuin voorover
hellende E in de kraag, welke bij type I niet voorkomt. Type I 
van de 5 öre Spaarbank vertoont slecht afgewerkte nagels van do 
midden en ringvinger der linkerhand, en komt dit zegel alleen 
vierzijdig getand voor. Type II vertoont bijgewerkte nagels en 
komt dat zegel in alle 3 tandingen voor. 

De derde groep valt in 2 delen uiteen door de overgang van 
handwerk op machinale vervaardiging der boekjes in de loop van 
1940 met uitzondering van 5 en 20 Kr. De eertgenoemden bevatten 
als vroeger twee blaadjes van 5 x 2 zegels van het normale for
maat, terwijl de laatste een velletje van 10 paren onder elkaar 
bevatten. Deoude boekjes zijn geniet, de nieuwe echter geplakt. 

Het meest essentiële voor de verzamelaars is het verdwijnen van 
de vierzijdig getande zegels der lage waarden. De driezijdig getan
de, eerst een minderheid van 16 2/3 "/o vormend, hebben het 
terrein geheel veroverd en zijn ten onrechte uit de Yvert ver ■ 
dwenen. De vellen benodigd voor het maken der boekjes in hand
werk werden en worden nog steeds aan het Philatelistenloket t.; 
Stockholm verkrijgbaar gesteld en wel in de grootte van 10 x 12 
stuks voor normaal formaat, 9 x 8 stuks Delaware, 10 x 8 stuks 
voor de 5 Kr. en tenslotte 6 x 5 stuks voor de 20 Kr. zwanen. 
Voor alle deze, behalve de laatste, geldt dat de linker en rechter
velrand zijn afgesneden, waardoor de driezijdig getande zegels 
ontstonden, resp. 1/6 van het totaal voor normaalformaat zegels 
en 1/4 voor groot formaat. 

î  
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De boekjes der 5 Kr. hebben dezelfde samenstelling als de 
vroegere der 5 Kr. groen, terwijl de 20 Kr. 2 blaadjes van 2 x 5 
zegels vertonen, altijd met de linkerrand geniet. Dit boekje met 
een nominale waarde van Kr. 400 of fl. 300,— is wel het duurste 
ter wereld en niet bepaald geschikt om zo maar in de zak te 
steken ! 
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De indeling van de drukcylinder vertoont 3 vellen van 6 x 5 
zegels naast elkaar op de cylinderomtrek met telkens een tussen
ruimte ter breedte van 2 zegels, waaruit de linker en rechterzij
randen verklaard zijn. De velnummers 1/3 staan nu links van het 
eerste zegel der 2e horizontale rij.. 

De oorlog heeft een andere uitzondering op zijn geweten, n.1. 

POST2.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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heeft men in 1939/40 van de 5, 10 en 15 öre een hamstervoorraadje 
aangelegd voor het geval de Duitsers eens zouden komen kijken 
in een meer „officiële" vorm dan ze reeds deden. Deze zegels zijn 
gedrukt in vellen van 100, volledig getand en rondom velranden. 
Toen het gevaar geweken was, werden zij op 25 Juli 1946 voor het 
eerst uitgegeven en zijn sindsdien opgebruikt. Oplagen resp. ± 32, 
34 en 48 millioen. De P.T.T. kon deze noodoplage in vellen slecht 
kwijtraken, daar het publiek ze niet wilde hebben. Ten einde raad 
heeft men aan een Stockholm's bijkantoor van de restvoorraad 
die daar aanwezig was maar boekjes gemaakt en ze zo verkocht. 
Deze „opruimingsboekjes" zijn zeer schaars. Zo ziet men dat het 
erg moeilijk is iets kwijt te raken dat abnormaal is. Hoewel de 
verstrekking in vellen in de meeste andere landen de n o r m a l e 
gang van zaken is, bleek het in Zweden niet mogelijk, zodat men 
het publiek gedurende een kleine 30 jaren aan rollen en boekjes 
heeft gewend. 

De opmaak der cylinders komt in principe met die der 20 Kr. 
overeen. De vellen zijn echter 10 x 10 zegels groot en de drie 
tussenstroken elk 29 m.m. breed. De rechter en linkervelrand is 
dus gemiddeld de helft daarvan. 

Alleen de 10 öre, type II, grote cijfers, was al vierzijdig in 
boekjes verschenen, terwijl de 5 en 15 öre resp. pas in Januari 
1941 en Januari 1942 uitkwamen, zodat de vierzijdig getande 
zegels van de laatstgenoemde waarden tot de oorlogsvoorraad 
behoren. 

m 
De perforatie vindt plaats op de rotatiepers en is zo ingericht, 

dat met één slag 12 lijnen dwars op de papierbaan tegelijk geslagen 
worden. Buiten deze machine vindt dan het versnijden van de 
grote rol tot de bekende horizontaal ongetande strips plaats. 

Wilde men nu vellen maken voor de boekjesfabricatie in de 
eerste periode, dan nam een dwarse kam uit en plaatste er nog 
11 in de drukrichting bij. Men verkreeg dus zo een „veltanding", 
waarbij om de 12 zegels in de drukrichting één dwarse lijn werd 
overgeslagen. Aan het einde van de machine was nu een snij
inrichting, die de papierbaan telkens op de „vergeten lijn" afsneed 
en zo vellen leverde van 10 horizontale rijen van 12 zegels, die 
links en rechts ongetand waren. Boven en onderrand zaten nog 
wel aan de vellen en hiermede werden de kleine velletjes van 5 
horizontale paren in de omslaagjes tot boekjes geniet. Zo ontston
den dus op iedere 120 zegels 10 links ongetande en 10 rechts 
ongetand. Bij de grootformaat zegels is de verhouding voor de 
driezijdig getande als bovenvermeld 1 op 4. 

Daar er oorspronkelijk bij grootformaatzegels 9 in plaats van 
10 zegels op de breedte van de papierbaan gedrukt werden, be
vatten de Delawareboekjes, evenals de Postjubileumboekjes van 
1936, slechts 18 in plaats van 20 zegels. Ook de „Bijbelvertaling" 
en de „St. Brigetta"zegels uit de tweede (machinale) periode zijn 
zo gedrukt, terwijl de latere grootformaatboekjes 20 stuks bevatten 
(Gustav 85 jaar, 10 öre violet vlootserie, 15 öre Spaarbank, Lunds 
Dom en 40 jarig Regeringsjubileum), doordat er 10 rijen op de 
cylinderbreedte werden geëtst, hetgeen mogelijk werd door wijziging 
van de perforator. 

ïffil. 

De postzegelboekjes burgerden zo in, dat men een machine 
moest construeren die de kaftjes in rotatiedruk vervaardigde en 
tevens de boekjes maakte door de gedrukte kaft en de zegels, 
die op een grote rol gewonden van de gewone rotatiepers kwamen, 
t t plakken en af te snijden. Daar dit na het plakken gebeurt, zijn 
de omslagen en zegelvelletjes zo netjes gelijk gesneden. 

Toen in 1940 de boekjesmachine in bedrijf werd gesteld, werd 
de bovengenoemde snijinrichting van de rotatiepers verwijderd 
en van de 11 dwarse perforatielijnen werden er 5 om de andere 
weggenomen. Nu ontstond er dus een rol 11 maal doorgaand in 
de lengte en dwars afwisselend wel en niet geperforeerd. 
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Toen men in 1942 het „Eeuwfeest der openbare school"zegel, 
dat de grootte heeft van een normaal horizontaal paar, voor de 
boekjes moest perforeren, werden alle dwarse kammen verwijderd ! 
Van dit zegel zijn ook nog 2 typen te vinden, zodat het voor de 
Philatelie dubbel interessant is. 

Een speciale opgave van hetgeen bestaat is bij deze groep over
bodig. Alleen moet men er aan denken, dat de 5 öre Bellman 
(Yv. 279a), 10 öre Gustav V type II (Yv. 260a) en 15 öre Linnens 
(Yv. 276a) zowel in de gemengde drie en vierzijdig getande oude 
boekjes bestaan, als in de nieuwe uitsluitend driezijdig getande. Van 
deze zegels kan men dus vier verschillende horizontale paartjes 
vinden: geheel getand, links of rechts ongetand en links e n rechts 
ongetand. Bij de uitgiften uit de jaren '38 en '39 heeft men dus 
de drie eerstgenoemde mogelijkheden en bij de uitgiften van 1940 
Sergei (Yv. 281) en later, uitsluitend de laatste, met uitzondering 
van de reeds eerder genoemde oorlogsvoorraden en de hoge waar 
den 5 en 20 Kr. 

Tot slot wil ik niet nalaten ir. Ingeloff te danken voor zijn 
hulp en steun, die het mij mogelijk maakten dit artikel samen te 
stellen. 

Wilt U over Nederlandse emissies iets weten, dan moet U het Postmuseum niet vergeten. 
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m liGiUS )i g 
(Vervolg). 

Hoewel volgens besluit vermeld in ons Septembernummer dus 
vele zegels voor opdruk in aanmerking kwamen en de soort van 
opdruk niet nader werd aangeduid, zijn niet alle genoemde 
waarden officieel van een opdruk voorzien. De opdruk vond, voor 
zover bekend, plaats in Bandoeng en in Djocja. De Bandoeng
opdruk kan men herkennen, doordat hierbij de doorhaling van 
de woorden Ned. Ind. geschiedde met dunne lijntjes, terwijl de 
Ljocjaopdruk hiervoor een dikke balk gebruikte. 

Als „officiële" opdruk kunnen de volgende beschouwd worden: 
I. BANDOENGopdrukken. 
a. Repoeblik Indonesia met drie smalle strepen op karbouwzegels: 

1 et. opdruk rood. 
2 et. opdruk zwart. 
3^4 et. opdruk rood. 

" ^ ■ '  ' " — ■ * 

b. Idem met twee smalle 
strepen op danserzegels. 
2J4 et. opdruk zwart. 
3 et. opdruk rood. 
4 et. opdruk rood. 
5 et. opdruk rood. 

c. Idem idem op Japanse 
landschapserie. 
i/i et. opdruk zwart. 
5 et. opdruk rood. 

wmFwwwmi^w^nwfwmf 

Idem idem op normale Ja
panse serie voor Java. 

3% et. opdruk zwart. 
5 et. opdruk rood. 

10 et. opdruk rood (beide 
tandingen). 

20 et. opdruk rood. 
40 opdruk rood. 
60 et. opdruk zwart. 
80 et. opdruk zwart 

II. Djocjaopdrukken. 
a. Repoeblik Indonesia met één dikke 

balk op karbouwzegels. 
1 et. opdruk rood. 
1 et. opdruk bruin. 

b. Idem idem op danserzegels: 
2 et. opdruk rood. 
2}^ et. opdruk rood. 
3 et. opdruk rood. 
4 et. opdruk rood. 

Alle andere opdrukken moeten (zeer waarschijnlijk) als verval
singen of fantasieopdrukken beschouwd worden, ook al komen 
deze „gebruikt" voor. Op vellen papier werden deze n.1. al of 
niet in combinatie met de officiële opdrukken keurig afgestempeld, 
en als „eehtgebruikt" in de handel gebracht. Onderstaand een 
opgave van welke „fantasieproducten" de schrijver exemplaren 
in zijn collectie heeft, of in handen gehad heeft. 

Opdruk type I a: (aangegeven kleuren zijn steeds kleuren van 
de opdruk) 2 et. rood, 214 rood, 2% zwart, 3 rood, 3K zwart. 

Opdruk type I b : 2 et. rood, 2 zwart, 234 rood, 3 zwart, A\ 
zwart, 5 zwart, 7i4 rood, 7i4 zwart. 

Opdruk type 1 c.: 2 et. en 3 J^ et. zwart echter met drie lijnen 
in plaats van twee; 2 et. zwart. 

Opdruk type IIa: 2 ct. rood. 
Opdruk type IIb: 5 ct. rood, 7% rood. Ook de opdrukken 

waarbij tweemaal het woord Repoeblik of tweemaal het woord 
Indonesia op één zegel voorkomen, i.p.v. van Repoeblik Indonesia, 
kunnen wel naar het rijk der fantasieën verwezen worden. 

En dan bestaan er nog opdrukken die wat kleur, lijnen aantal 
enz. juist zijn, op de goede zegels zijn aangebracht, maar met 
sterk afwijkende lettertypen. Ook deze kunnen wel met 99 "/o 
zekerheid als „fantasie" beschouwd worden. 

Thans komen wij op het gebruik van de handstempeltjes. 
Daarvan zijn er op Java slechts twee soorten veelvuldig gebruikt. 

Het rondschrijven van de postkantoren op Java en Madoera, 
uitgezonden door het Hoofdbestuur der Indonesische posterijen 
te Djocja dd. 21 Februari 1946 nr. 237, vermeldt eerst, dat enkele 
maanden tevoren het hoofdkantoor te Bandoeng een stempel heeft 
gezonden. 

Thans geeft men aanwijzingen voor het gebruik. Deze stempel 
moet worden aangebracht op poststukken, voorzien van zegels 
zonder indicatie Republik Indonesia. Na aanwending moeten de 
zegels op de gebruikelijke wijze met de datumstempels worden 
afgestempeld. Uitdrukkelijk wordt aan het slot vermeld dat de 
aanduidingen Ned. Indië en Dai Nippon eerst doorgehaald dienen 
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te worden. Op basis van deze bepalingen kunnen de diverse door
halingen met ii'kt, potlood, paarse en zwarte handstempeltjes 
enz. als officieel aangemerkt worden. Dit stempel beslaat dus 
minstens drie zegels tegelijk. 

1 . ^ ^ . ^ , ^ . . ^ ^ . . . . . . . . . . . . . . . 
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In aansluiting op het bovenstaande dient melding te worden 
gemaakt van een kleiner stempel „Repoeblik Indonesia" 2regelig 
in kastje (12/4 x 27 mm.). Deze stempel heeft geen officiële status 
en steunt niet op een instructie van het hoofdbestuur der Indo
nesische P.T.T. Het is zuiver een uiting van nationalisme van de 
beambten van het Indonesische postkantoor op Weltevreden die 
het „op verzoek" aanbrachten op alle bestaande zegels, mits niet 
de beeltenis van de Koningin dragende. Naar believen in rood, 
zwart of met zelfgeleverde stempelinkt. Deze stempel is overigens 
tegelijkertijd officieel gebruikt (nochtans zonder instructie van het 
hoofdbestuur) bij afdrukken uit een frankeermachine, ter vervan
ging van postzegels, (postkantoor Weltevreden). 

Deze opdrukken komen voor telkens over twee zegels tegelijk, 
later is dit stempel echter velsgewijs gebruikt, zodat op de kleine 
formaatzegels b.v. de Dansers en de Porten dit stempel diagonaal
gewijs werden aangebracht en gedeelten van de opdruk op de 
omliggende zegels terecht kwamen. Op brieven gaat vaak het 
stempel op de enveloppen over en is dus na het frankeren op 
het Postkantoor op de zegels geplaatst. Wij kunnen dus beter 
spreken van een controle of propagandastempel, dan van een 
opdruk. 

Hierboven is reeds over doorhalingen gesproken, deze komen 
in vele kleuren voor (rood, zwart, blauw, groen, enz.), uit de 
hand, per zegel en per rij zegels gemaakt, dik of dun ,enz. enz. 
Vanzelfsprekend hebben deze zegels alleen verzamelwaarde, indien 
ze op echtgelopen stuk voorkomen, de „fabricage" is n.1. voor 
iedereen zeer gemakkelijk. 

VU 

En tot slot hebben we nog de plaatsnaamopdrukken meestal in 
kastjes op portzegels. Het vermoeden bestaat echter, dat deze 
oorspronkelijk als plakzegels bedoeld waren. De volgende plaats
nomen komen voor: Soekaboemi, Sukaboemi, Bogor (Buitenzorg), 
Indramajoe, Pekalongan, Tjiandjoer. 

Definitieve uitgiften. 
Wij komen thans tot de zegeluitgaven van 

de Repoeblik op Java. Als eerste verschenen in 
1946 de herdenkingszegels van de 17e Augustus 
1945. ~ Steendruk in vellen van 100 stuks, di
verse soorten papier en gom, gommering vond 
plaats na de perforatie, zodat de zegels zeer 
moeilijk te scheiden zijn. Beide waren (pintan
ding 11%) werden verkocht met een toeslag 
van 10 sen. 
a. 10 sen bruin (komt ook ongetand voor). 
b. 20 sen bruin met rood. 

Vervolgens verscheen een serie van drie stuks, wederom steen
druk van de voormalige landsdrukkerij te Batavia. Vellen van 100 
stuks zeer slechte lijntanding 11, geen gom, wit papier. 
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De druk van deze zegels is zeer slecht, vooral de beide laagste 
waarden vertonen soms slechts een in elkaar gelopen vlak, waarin 
geen afbeelding te zien is. 
a. 5 sen lichtblauw. Landschap met vulkaan. 
b. 20 sen roodbruin. Soldaat op wacht in haven. 
c. 30 sen karmijn. Bootje in de golven. 

Al deze zegels verschenen toen de inflatie van de Roepiah, 
(de Republikeinse wel te verstaan) nog geen grote afmetingen had 
aangenomen. Vanaf 19 Augustus 1946 begon de nieuwe serie te 
verschijnen welke inclusief de aanvullingswaarden al gauw tot 
1000 sen (10 Roepiah) opliep. Steendruk van drukkerij Merdeka 
te Batavia, wit papier van diverse kwaliteit, zonder watermerk, 
geen gom. Alle zegels verschenen ook ongetand. Velgrootte ver
schillend, vellen van 20, 50 of 100 stuks aangegeven bij opstelling 
met (1), (2), (3) 

3 sen karmijn, karbouw die 
ketting verbrijzelt. 

5 sen blauwgrijs, Bandoeng 
Maart 1946. 
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(1) 
(2) 
(3) 

10 sen zwart, Soerabaya 
November 1945. 

15 sen paars, Soerabaya 
November 1945. 

30 sen groen. Wachtpost met 
kijker. 

40 sen grijs. Kade met schip. 
50 sen zwart, als 3 sen. 
80 sen rood, piloot. 

(2) 
(1) 
? 

100 sen bruin, Ambawara, November 1945. 
200 sen violet, stuwdam. 
500 sen rood, vaandels. 

1000 sen groen, ruiter. 

^ W W i W ! ^ 

bMÉÉAAÉÉül 

Hierna verscheen 
wederom een serie ze
gels van 2 stuks, snel 
gevolgd door een der
de, welke wederom 
zowel getand als onge
tand voorkomen, zon
der gcm V (pintanding 
11>^). 
50 sen grijsblauw, 

Wajangpop. 
60 sen rood, twee han

den m. kris en vlag. 
80 sen violet, deel van 

een tempel. 
Vervolgens de uitgifte bij het driejarig bestaan van de Repoeblik, 

wederom getand en ongetand, zonder gom. 
50 sen blauw ) arbeider met schop, op achtergrond afbeel

100 sen rood ) dingen van verkeersmiddelen. 
In Salatiga schijnen nog „revolutie" 

zegels te zijn uitgegeven. Drie stuks elk 
bestaande uit twee helften, iedere helft 
draagt een waardeaanduiding. Groot 
formaat. Voorstelling, links een viaduct 
met omringende gebouwen, waarboven 
rechts een vliegtuig. 

5 sen rood. 
10 sen bruin. 
25 sen groen. 

Deze laatste serie heeft ondergetekende nog niet gezien, maar 
werd uit betrouwbare bron in Indonesië gemeld. A. J. U. 
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©SäPi^ P i WWl 
BONDSVERGADERINGEN EN PHILATEHSTENDAGEN 
„Tempora mutantur, et nos mutamur in illis." 
Ja, de tijden veranderen ! 
Waneer men al een kleine 20 jaar zoveel Bonds- en Philatelisten-

dagen heeft meegemaakt, dan komt men, nu thuis de latere feesten 
van Amsterdam, Breda, Maastricht, e tc , nog eens overpeinzend, 
vanzelf ertoe vroeger en nu te gaan vergelijken, en nadSr te 
beschouwen. 

Om te beginnen: de vergaderingen. Er is steeds vrijwel het
zelfde percentage aan- en afwezigen, en de thuisblijvers zijn bijna 
altijd kleinere verenigingen met slechts een of twee afgevaardigden. 
Ik heb wel eens horen beweren, dat het voor een club met 4, 
5 of 6 afgevaardigden gemakkelijker is vertegenwoordigd te zijn, 
ook al van wege hun ruimere financiën. Maar dit gaat niet op. 
Want voor hun grotere draagkracht hebben zij ook de grotere 
kosten van zoveel vertegenwoordigers, en toch zijn zij bijna steeds 
voltallig present. 

Ik geloof niet, dat de afwezigheid in hoofdzaak een kwestie is 
van geld. Dat kan men wel hieruit concluderen, dat het vrijwel 
dezelfde verenigingen zijn, die ook op de Bondsraad verstek laten 
gaan. Dat kost hu ntoch niets, voor de Bondsvergaderingen krijgen 
zij alle kosten volledig vergoed. 

Neen, m.i. is het meer dat deze nog niet genoeg doordrongen 
zijn van het belang dier bijeenkomsten, en dat zij, door Jiun lid
maatschap ook de morele plicht hebben goede bondsleden te zijn, 
en mee moeten werken door hun aanwezigheid en hun stem aan de 
organisatie van een steeds hechter, belangrijker en machtiger wor
dende Bond. 

Nog meer ben ik geneigd als oorzaak aan te nemen, dat deze 
afgevaardigden de goede weg naar dit jaarlijkse treffen nog niet 
hebben gevonden, of nog niet genoeg contact hebben gekregen met 
andere vertegenwoordigers om zich echt thuis te voelen. Daarom 
moet het niet voorkomen, wat ik zag, dat iemand eenzaam aan 
een tafeltje zit. Men kan zich toch zo licht bij anderen aansluiten, 
of groepjes vormen van kleinere verenigingen. Er is wel eens be
weerd, dat de grote verenigingen zoveel invloed uitoefenen in 
de Bond. Ik geloof het niet, en zeker niet ten nadele. Maar als 
het zo zou zijn, is dat dan niet alleen mogelijk doordat zoveel 
kleinere afwezig blijven ? Laten zij toch ook komen en hun stem 
doen horen. Allen, de Bond en zijzelf niet het minst zullen ermee 
gebaat zijn. 

Bij de aanwezigen heb ik jaren lang dezelfde personen gezien; 
bijna allen van een stevig manlijken leeftijd, en slcehts langzamer
hand ziet men jonger bloed verschijnen. M.i. nog veel te weinig. 
Zeker het is prettig telken jare diezelfde gezichten weer te zien, 
het geeft zo'n saamhorige en vertrouwde sfeer, en ik zou die 
gezichten ook niet graag willen missen; maar toch: van de jongere 
generatie moet de toekomst komen. Daarom lijkt het mij, vooral 
voor verenigingen met veel afgevaardigden, wel nuttig eens te 
overwegen om jongeren bij zich op te nemen, en deze aldus tijdig 
wegwijs te maken 

Behalve dezelfde gezichten, die men ziet, valt het op, dat hec 
meest ook dezelfde gezichten zijn, die hun mond open doen. En 
dat ze het doen is gelukkig, want wanneer zij het niet deden, 
dan zou met zo'n vervelend stelletje ja-knikkers de vergadering 
niet waard zijn gehouden te worden. Maar ik zou eens graag 
nieuwe stemmen horen. Men mag toch niet aannemen, dat de 
overige aanwezigen het niet kennen, of de afwezige verenigingen 
geen leden hebben, die normaal hun woord kunnen doen ! 

Wat er gezegd wordt is natuurlijk niet allemaal even belangrijk, 
of even goed; maar zelfs een onjuiste opmerking is toch nog beter 
dan geen commentaar. Het geeft ten allen tijde blijk van belang
stelling, en zo doet het goed op te kunnen merken, dat alle ver 
schillende verslagen behoorlijk doorgeworsteld waren, en niet 
ongelezen in de zak gestoken. Ook wat het overige gesprokene 
betreft, moet men m.i. van het standpunt uitgaan, dat, wat in het 
midden wordt gebracht, — al is het misschien verkeerd gezien, 
— toch naar voren komt uit eerlijke bedoeling en in het belang 
van de goede zaak. Daarom juist moet er één keer per jaar voor 
ieder tijd en gelegenheid genoeg zijn om Bonds- of Philatelistische 
belangen voor het forum der algemene aandacht te kunnen bren

gen. Dat kweekt waardering en goodwill. De voorzitter, die zijn 
pappenheimers wel zal kennen, is het toevertrouwd om e.V. uit 
wassen te voorkomen. 

Er zijn wel eens stemmen opgegaan om deze dagen te bekorten. 
Ik geloof, dat zulks een grote fout zou zijn, die zich in het Bonds-
leven spoedig en ter dege zou wreken, omdat hierdoor de funda
menten van de opzet en de bedoeling dezer dagen zouden worden 
aangetast. 

De tijd voor de vergadering is nu al te kort. Bij het einde gaat 
men jakkeren, of wordt een punt van bespreking op een min of 
meer elegante manier van de agenda afgevoerd. 

Ook heeft men zich van het eerste begin op het standpunt ge
steld, dat deze dagen er niet alleen moeten zijn om bepaalde 
belangen te bespreken, maar niet minder om philatelistisch con
tact en vriendschap te bevorderen. In feite is de behoefte hieraan 
de primaire oorzaak geweest van het ontstaan der philatelisten-
dagen en via deze van de Bond. Hieraan heeft men zich in de 
loop der jaren vrij constant gehouden, en ook nu streven Bond 
en organiserende vereniging telken jare dit twee- of eigenlijk drie
delig doel na. Of het resultaat evenredig is met de gedane moeiten 
en kosten durf ik niet voor 100 "/o beamen. 

Want blijkt bij de vergadering de tijd al krap gemeten, de 
gelegenheid voor het rustig bekijken of bestuderen van de ten
toonstelling is er voor de afgevaardigden haast niet, om maar te 
zwijgen van functionarissen die ik wel eens heb horen klagen, dat 
ze er maar een heel vluchtigen indruk van hebben kunnen mee
nemen. En wat blijft er dan over voor een babbeltje ? Maar mis
schien wordt de beschikbare tijd niet genoeg uitgebuit en zou een 
of andere wijziging verbetering kunnen brengen. 

Door het tijdsgebrek lijdt ongetwijfeld ook de tegenwoordigheid 
bij de Bekerwedstrijd. Hiervoor is de belangstelling zeker groeiende, 
en deze kan niet genoeg gestimuleerd worden. Zou hiervoor een 
publieksprijs niet aan te bevelen zijn ? Ik kan mij punten indenken, 

'die zich wetenschappelijk vermoedelijk niet kunnen meten met 
het vereiste °/o, en toch van voldoende belang zijn, om door ieder 
philatelist ook graag beluisterd te worden. De verbreiding van 
deze opzet zou de toehoorders het gevoel geven daar niet alleen 
te zitten ter verruiming van hun philatelistische kennis of om 
acte de presence te geven, maar ook gedeeltelijk als mede-beoor
delaars, zij dit dan ook geheel anders dan de jury, die gebonden 
is aan de officiële statuten en bepalingen. Zou naast de Beker een 
kleine jaarlijkse Bondsmedaille hiervoor geen wonderen kunnen 
doen ? 

Dit over het werkprogram. En de rest ? 
Wij kunnen ons voorstellen hoeveel moeite het de feestcom

missie de laatste jaren heeft gekost om in de tijd van bonnenwee, 
schaarste en duurte een maaltijd te arrangeren, die gewaardeerd 
kon worden. Dat was vroeger heel wat gemakkelijker. Ziehier 
naast elkaar de menu's van de Bonds- en Philatelistcndagen in 1922 
te Arnhem en in 1938 te Breda: 

Hors d'Oeuvre. 
Oeufs a la Russe. Koninginnesoep 

Potage Creme de Volaille. Ossentong met Maderasaus. 
Turbot bouilli. Aardappelen - Doperwten. 

Sauce Capres - Pommes natures. Poulards de Breda 
Poularde de Bruxelles rotie Compote. 

Compote assortie. Verse kreeft. 
Ponding Diplomate. Salade. 

Fruits. , Ijs. 
Fruit - Dessert. 

Is het niet om te watertanden ? De menu's van de eerste en 
tweede philatelistendag zal ik U daarom maar helemaal niet laten 
zien. Deze bstonden beide uit elf volslagen gangen. Ja, die goeie 
ouwe tijd !! 

Doch dit is niet de enige versobering. 
De aanwezigheid vroeger van minstens de helft der disgenoten 

in avondkleding gaf het geheel een cachet van voornaamheid en 
smaak. De na-oorlogse noodzaak, vermengd met een opkomende 
mate van gemakzucht en onverschilligheid hebben zo ook hun 
stempel gedrukt op de kleding. 

Zelfs in de toespraken is verschil. Geen diner ging eertijds voor
bij zonder dat een speciale toost werd uitgebracht op de dames, 
die steeds, zij het maar in betrekkelijk gering aantal, mee aanzaten. 
Op zijn minst vereiste dat de hoofse galanterie van die tijd. Te-
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genwoordig is het emancipatie-vraagstuk blijkbaar zover gevorderd, 
dat deze dames-deelname, — die, we mogen het met genoegen 
constateren, in steeds stijgende lijn gaat —, maar als vanzelfspre
kend wordt beschouwd. Toch heb ik de indruk, dat, ondanks 
emancipatie, complimentjes aan hun adres nog even welkom zijn 
als vroeger. 

Natuurlijk zal het ene feest beter slagen dan een ander, zelfs 
door niet aan te wijzen oorzaken. Stemming laat zich niet altijd 
forceren, maar ik geloof, dat de gelegenheid om na het feestdiner 
in een ander zaaltje op zijn gemak nog een kopje koffie of een 
glaasje te drinken, liefst met een dansje, zeer gewaardeerd zou 
worden. Nu knapt voor de grote massa het feest vrij plotseling en 
daardoor onprettig af. 

Met moet respect hebben en hulde brengen voor de moeiten en 
kosten, die in vergelijking met vroeger gedaan en gemaakt wor
den om de feestavonden steeds aangenamer te maken en de be
zoekers prettige uurtjes te bezorgen. Toch geloof ik, dat een paar 
wijzigingen in de organisatie hiervan de gezelligheid zeer ten goede 
zouden komen. 

Zouden de feestvierd(st)ers b.v. niet liever zitten in kringen aan 
tafels — en dan liefst grote groepjes, zodat ook combinaties van 
meer verenigingen konden worden gevormd, — dan in rijen naast 
elkaar als in de bioscoop ? Dan is men ook niet zo gedwongen 
om hokvast op dezelfde stoel te blijven zitten, en krijgt men, 
tussen de traditionele voorstellingen, wat vrijheid van beweging. 
Als daarbij de gelegenheid was, om in een hoek of naastgelegen 
zaaltje een kleine bar te maken, zodat tussen voorstellingen en 
dans de mogelijkheid was, om er met bekenden op het jaarlijkse 
wederzien „eentje te pakken", dan geloof ik, dat men een stem
ming zou krijgen van philatelistische verbroedering en vriend
schap, die na afloop van het feest zou doen verlangen naar de 
vergadering van het volgend jaar. Voor een goed saamhorigheids
gevoel, voor een sterke, eendrachtige Bond lijken mij zulke avon
den van evengroot belang als de interessantste vergadering. 

Ik wil deze overpeinzingen, die echter in geen enkel opzicht als 
enige critiek mogen beschouwd worden, eindigen met de vermel
ding van wat mij op déze Bondsvergadering apart is opgevallen. 
Eerstens: Een woordvoerder, die een paar jaar terug de grootste 
opponent was bij het financiële verslag, nu met een breed en hul
digend gebaar de penningmeester bij het einde der financiële debat
ten te horen toeroepen: Wat maken al die boekhoud-technischc 
kwesties uit ! Wat in de kas moet zijn klopt op een halve cent, 
en daar komt het maar op aan ! 

En: Een afgevaardigde, die voor een paar jaar ter Bondsverga
dering in zake het Maandblad zich met sterke nadruk op het 
eigendomsrecht zijner vereniging beriep, nu terzelfder kwestie te 
horen zeggen: Moeten wij hier verschil maken tussen eigenaressen 
en niet-eigenaressen ! Zitten wij hier niet om de Bondsbelangen 
te behartigen ! 

„Tempora mutantur". Ja, de tijden veranderen ! „Et nos muta-
mur in illis". Ook wij veranderen mee ! 

JOH. VAN KEER. 

IMIIÜlCIHlirii^ N F HEDEMAN 
Wij, Nederlanders, gaan er dikwijls prat op, dat wij nuchter en 

zakelijk zijn. Wij laten ons dit door buitenlanders vertellen en 
geloven het zelf eigenlijk ook wel gaarne. Maar, zijn wij werkelijk 
nuchter, ook dan, wanneer wij geen druppel alcohol in ons hebben 
opgenomen ? Ik ga nu heus niet over chemische processen uit
weiden, ik heb het alleen maar over ons zelf met betrekking tot 
de Philatelie. 

Op een vergadering hoorde ik een verzoek doen tot mede
werking van het verbannen van nieuws betreffende First day 
Covers. Verder las ik met grote belangstelling de interessante 
stukjes van de heren J. H. Broekman en G. J. Peelen en keek ik 
nog eens mijn eigen stukje door, waarvan op bldz. 248 van het 
November-nummer van ons maandblad de laatste alinea begint 
met : „ik heb van ons gesprek geleerd hoe voorzichtig men moet 
zijn met een oordeel te vellen in de philatelie. De persoonlijke 
smaak en aanleg bepalen wat en hoe men verzamelt, hetgeen weer 
inhoudt, dat de gestelde eisen zeer sterk variëren. 

Wat wil men eigenlijk in de philatelie „vrijhandel" of „geleide 

economie"? Wil mien de philatelie soms ook in een keurslijf 
schikken ? Ik geloof niet, dat dit mogelijk zal zijn, daarvoor is 
onze hobby te l e v e n d . . . . en te veel liefhebberij. Zeker, door 
officiële instanties en ook door particuHeren worden er aanslagen 
gedaan op ons, Philatelisten, doch het ligt voor de volle 100 Vo 
aan ons zelf, hoever deze handelingen kunnen gaan. 

Er worden momenteel veel First Day Covers in omloop ge
bracht. Het is zelfs een hele industrie geworden, die profijten 
afwerpt voor de ondernemers. Hierdoor is men op de gedachte 
gekomen van Last Day Covers, teneinde het terrein nog verder 
te kunnen uitbreiden. Kunstenaars met een grote K of met een 
kleine k, soms ook wel kunstemakers, zorgen voor de enveloppen. 
Er zijn bovendien zeer fraaie stempels verschenen: de posterijen 
verlenen gaarne hun medewerking, aangezien het een extra bron 
van inkomsten is. In de U.S.A. en de Staat Israël, verlenen de 
posterijen zelfs niet alleen medewerking, doch nemen zij ook het 
initiatief. Voor echte correspondentie worden in de regel geen 
first of last day covers gebruikt. Ik vat deze categorie dan ook 
op als een al dan niet officiële reclame betrekking hebbende op 
de opgeplakte postzegels. 

Wij kennen ook propaganda op stukken, zonder betrekking tot 
de zich daarop bevindende postzegels. Denkt U maar aan de 
K.L.M.-enveloppen, waarop reclame wordt gemaakt in verband 
met bijzondere of zoveelste vluchten. Een dergelijke reclame kan 
ielfs of> de postzegels staan. Denkt U maar aan de D.O.X. op
drukken, die eigenlijk geplaatst werden in strijd met onze Post-
wet ! 

Slaat U nu blz. 250 van het Maandblad nog eens op. Daar laat 
de heer Zwijnenburg U zien dat de firma Drages mooie meubels 
heeft. Dit is een reclame waarvoor de P.T.T. zich heeft laten 
betalen en die in het formaat van en vastgehecht aan een post 
zegel gemaakt wordt, doch met het karakter van diezelfde post
zegel niets uitstaande heeft. 

Over de raketpost zal ik maar liever zwijgen, want dit is een 
reclame voor een nog niet bestaand iets. De enige raketten die tot 
dusverre vlogen, hadden niet tot doel post te vervoeren, doch 
wel een vernietigende springlading ergens te deponeren. 

De ballonpost, tja, er hebben inderdaad opstijgingen plaats 
gevonden met als doel het overbrengen van post en berichten, 
b.v. vanuit Parijs tijdens het beleg in de zeventiger jaren, waarvan 
een zeer interessante verzameling poststukken op de Bepitec aan
wezig was. Maar, wanneer er heden ten dage bij opstijgingen lege 
enveloppen, die netjes gefrankeerd en ook dichtgeplakt zijn, mede-
gegeven worden, dan is dit een particuliere aangelegenheid. 

Wie weet krijgen wij eerdaags een industrie, die er zich op toe
legt bij de talrijke wedvluchten van duiven briefjes mee te laten 
gaan. In mijn verbeelding zie ik al een prachtstempel van de 
volgende tekst: 

„roekoevlucht, 32 nep ari, 2999, Bordeaux !" Toch was er toch 
nog maar zeer kort geleden een volkomen serieuze pigeonpost in 
Australië, gespeend van elke reclame en ingesteld voor het over
brengen van korte berichten aangezien elke telefonische en draad
loze verbinding in dat gebied ontbrak. 

Elke reclame heeft altijd slechts één doel: de inkomsten te ver
groten. Moeten wij onze beurzen daarvoor openzetten of stevig 
dichtsnoeren ? Het verzamelen van reclames kan op zichzelf heel 
goed aantrekkelijk zijn en is tenslotte een kwestie van smaak. Luci
fersmerken worden immers ook verzameld en zijn zelfs in Zweden 
deviezen, zoals de postzegels bij ons. 

De maximum-kaarten, ja, dat is toch wel iets anders. Wij 
zeggen zo dikwijls, dat de postzegels stimulerend zijn voor de 
culturele ontwikkeling en postzegels zijn voor deze wijze van 
verzamelen het uitgangspunt. Men zoekt immers bij eeen bestaande 
postzegel de beste afbeelding in briefkaartvorm en laat deze op 
een datum, die weer betrekking heeft op het onderwerp, afstem
pelen. Natuurlijk is het maakwerk in optima forma, doch het is 
ontwikkelend voor de geest. In de kern genomen is er hier sprake 
van een soort beeldverzamelen. 

Van beeldverzamelingen heb ik ook werkelijk aardige exposities 
gezien. Schepen, geleerden, musici, bruggen, vervoersmiddelen, 
dieren, vruchten, bloemen enz. enz. op de postzegels. Even wil ik 
vertellen, dat een dame zich onlangs min of meer bij mij be
klaagde, dat er geen catalogus geschreven was over de bloem op 
de postzegels. Ik vroeg haar waarom zij dat dan niet zelf uitzocht 
en schreef. Maar zo is het nu eenmaal bij ons in Nederland. Bij 
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weinigen gaat de liefhebberij ver genoeg om er zelf enige moeite 
voor te doen. Alles .moet maar zo'n beetje komen aanwaaien. 

Op de Bepitec zag ik een verzameling uitsluitend bestaande uit 
in zwarte kleur gedrukte postzegels. Misschien zie ik in Londen 
wel een groene, gele, blauwe of rode verzameling. 

Wij krijgen collecties toeslagzegels. De toeslagen worden dik
wijls ook voor een zeer voornaam deel door de verzamelaars 
betaald, helaas meestal niet uit charitatief oogpunt, doch uitslui
tend met het doel de postzegel te hebben. 

De stempelverzamelaars betreuren het, dat er zoveel postzegels 
afgeweekt worden. Hoeveel, voor hen kostbaar materiaal, wordt 
er zodoende niet onherstelbaar vernietigd ? 

Sommige verzamelaars willen alleen ongestempeld materiaal 
hebben. Zij vinden dan de zegels mooier van kleur, de voorstel
ling niet misvormd door de stempels. Anderen weer wensen alles 
gestempeld, want dan pas heeft de postzegel zijn taak vervuld 
— het franse servi — behalve natuurlijk wanneer er sprake is 
van een frankering bij abonnement of de welwillendheidsafstem-
pcling. Een fiscaal stempel op postzegels is echter weer minder
waardig, hoewel dan de postzegel, zij het dan als kwitantie voor 
verrichte diensten, toch ook „gediend" heeft. Een postzegelver
zamelaar vindt een half verbrand poststuk, gered uit de overblijf
selen van een verongelukte K.L M.-vogel, een onding. Een poststuk
verzamelaar beschouwt het gewraakte stuk als een pronkjuweel. 
Snuffelaars smullen van druktoevalligheden, waar verder niemand 
belang in stelt. Bijna alle verzamelaars vinden plaatfouten prach
tig, doch de drukkers halen hierover minachtend hun schouders 
op, want voor hen is het uitschot. 

Laat ik verder nu maar zwijgen over frankeermachines, scheeps-
post, tin can post, het platen en wat er al niet meer is. Hdt 
vraagstuk van cabinetstukken en beschadigde postzegels roer ik 
helemaal niet aan ! Verzamelt men in voorgedrukte albums of 
verzint men een eigen opzet ? 

Laten wij toch nuchter zijn en erkennen, dat alles een kwestie 
van smaak is, min of meer aangepast aan de portemonnaie. Keurt 
men een bepaalde soort van verzamelen af, goed, dan onthoude 
diezelfde „men" zich van die wijze van verzamelen, maar degene 
die dat doet kan nog niet zeggen, dat de ge-wraakte soort geen 
philatelic is. Wanneer de luchtpost geen attractie heeft voor U, 

Zoals in het Augustus-nummer terecht wordt gemeld, is elk 
der 4 waarden slechts één etsingno. 1 bekend, terwijl iedere waarde 
slechts met één knipteken voorkomt. Men zou dus vermoeden, 
dat iedere waarde slechts van één cylinder is gedrukt. 

Het zal vele lezers opgevallen zijn, dat op sommige vellen in 
de rechteronderhoek een kruis in twee kleuren op de velrand is 
gedrukt. Zowel op de cylinder, die de gele, eerst afgedrukte kleur 
drukt, als op die welke de grondkleur van het zegel drukt, zit 
zo'n kruis. Het sam.envallen van deze kruisen stelt de drukker in 
staat om met een oogopslag te zien of de kleuren op de juiste 
wijze op de postzegels voorkomen. Zulke registertekens zijn heel 
gebruikelijk bij meer-kleurendruk, maar meestal krijgt men ze niet 
te zien, omdat ze worden afgesneden. 

Na snuffelen op diverse postkantoren vonden we alle 4 waarden 
met en zonder icruis op de velrand rechtsonder. Maar toen bleek 
tevens, dat op die vellen, waar rechtsonder het kruis ontbrak, dit 
niet was afgesneden, zoals we eerst vermoedden. Er waren vellen, 
waar rechtsonder voldoende ruimte voor een registerteken was 
blijven zitten, maar het papier was daar wit. Registerteken weg-
geretoucheerd? Neen. Tussen de vellen met en zonder kruis rechts
onder bleken zeer vele verschillen aanwezig. De 2 cent met regis
terteken rechtsonder heeft een slordig verticaal streepje rechts van 
het boogje op de bovenvelrand als etsingno., de 2 cent zonder 
kruis rechtsonder heeft een duidelijke Romeinse I boven zegel 4. 
Bij de 10 en 30 cent staan de etsingno. weliswaar boven hetzelfde 
zegel, maar op verschillende afstand boven het zegelbeeld bij vellen 
met of zonder kruis rechtsonder. Van de 6 cent werden met kruis 
rechtsonder door ons alleen onderhelften van vellen gevonden, als 
zodanig ten kantore ontvangen. Verdere vergelijking leerde, dat 
vellen met of zonder kruis van dezelfde waarde geen „plaatfouten" 
gemeen hebben en dat verschillen in de randcijfers veel voorkomen. 

wenst U geen dienstregeling van de K.L.M, in het maandblad te 
zien, maar de luchtpostverzamelaars zouden niet gaarne de rubriek 
van de heer Dellenbag missen. 

De philatelic is als de muziek. Wij horen critiek, ook over 
moderne muziek, zoals hot jazz, swing, boogie woogie. Wat de 
een in extase brengt, critiseert een ander als ketelmuziek, maar 
praktisch is in ieder orkest een aantal violen aan het fiedelen. 
Hiermede bedoel ik te zeggen, dat de viool, dus een erkend muziek 
instrument, er een rol in speelt. Zo speelt de postzegel ook een 
rol in een philatelistische boogie woogie. 

Wat geven veel verzamelaars heerlijk af op de P.T.T., omdat 
Nederland zulke Zomer- en Kinderzegels uitbrengt als wij nu 
hebben. Zeker, ook ik vind het zeer lofwaardig van de P.T.T. dat 
zij de moderne kunstenaars aan het werk zet in plaats van 
door te borduren op de vooroorlogse stijl. Het is toch uitgesloten 
om het iedereen naar de zin te maken ! Gaat de ons toegedichte 
nuchterheid wel zo ver, dat wij erkennen kunnen, maar al te 
zeer geneigd te zijn om alles af te keuren, wat wij niet begrijpen, 
m.a.w. onze eigen domheid af te schuiven op een ander ? 

De Nederlandse philatelisten, die wel eens buitenlandse col
lecties zien, weten, dat over het algemeen de Nederlandse ver
zamelingen niet op dezelfde hoogte staan als de buitenlandse. Zo 
is ons materiaal niet voldoende, de kwaliteit is dikwijls niet goed 
genoeg en de philatelistische kennis soms ook maar volgens het 
spreekwoord van de klok en de klepel. Wij geloven het wel. Kijkt 
U maar eens in de speciaal catalogus van de N.P.H.V. Deze cata
logus is herzien op taalkundig gebied, prachtig, maar wanneer 
vindt een mijns Inziens veel meer noodzakelijke herziening van 
de technische details plaats ? Wanneer de deskundige samenstellers 
niet kunnen zien welke druk-procédés gevolgd zijn, waarom infor
meren zij dan niet bij de drukker alvorens ons fout voor ite 
lichten ? 

Zodra er een internationale tentoonstelling bereikbaar voor U is, 
bent U als philatelist verplicht daar minstens een langdurig be
zoek te brengen en nuchter en zakelijk de lessen te accepteren die 
aldaar opgestapeld liggen. Dan raakt U vooroordelen kwijt, even
als ik reeds gedaan heb en nog zal doen. 

De uitspraak van Einstein „alles is betrekkelijk" geldt wel zeer 
zeker voor ons oordeel in de philatelic. 

N. F. HEDEMAN. 

Vast staat dus, dat er gedrukt is met twee cliché's van ieder 100 
zegelbeelden. Daar slechts één knipteken per waarde voorkwam 
vermoedden we, dat de zegels in dubbelvellen gedrukt waren. Dit 
zou al het voorgaande kunnen verklaren. En hiermee klopte ook 

. goed de vondst van een vel van 6 cent zonder registerteken rechts
onder, maar met een klein stukje van een registerteken linksonder, 
juist een slag van de perforatiekam links van de zegels. Er zouden 
dan óf aan weerskanten van het dubbelvel registertekens hebben 
gestaan, óf tussen de velhelften één registerteken. 

Maar toen bleek, dat op kantoren, waar van eenzelfde waarde 
vellen met en zonder registerteken aanwezig waren, deze soms 
zeer duidelijk in papier verschilden. Er werden twee papierdikten 
gevonden en twee daarmee samengaande tinten papier, nl. dik, 
hagelwit papier met zeer glanzende gom en dunner, iets grauwer 
papier met iets minder glanzende gom. Dit doet vermoeden, dat 
er wellicht tóch in twee oplagen gedrukt is, ongeacht de knip-
tekens^ die het tegendeel suggereren. 

We laten hier enige verschillen tussen de onderhelften der 6 
cent met en zonder registerteken rechtsonder volgen: 

Met registerteken: 
1. Zegel 100, onderrand rechts beschadigd. 
2. Geen verticaal lijntje naast zegel 70 en 80. 
3. Telcijfer 8 links: heel. 
4. Telcijfer 3 rechts: heel. 
5. Telcijfer 1 rechts: beschadigd. 
Zonder registerteken: 
1. Zegel 100, onderrand gaaf. 
2. Verticaal bruinlijntje op zegelrand naast zegel 70 en 80. 
3. Idem: beschadigd. 
4. Idem: beschadigd. 
5. Idem: heel. 

@¥il§ P i Vi^©iiïï*IHIiM*MDi'ir*Ai©ilLS Hf 4 f D . H I L L E R I S L A M B E R S , Bennekom 
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En tot slot nog enige opvallende „plaatfoutjes". De complete 
lijst is zeer uitgebreid daar zeer vele zegels kleine stipjes vertonen. 
Plaatfouten 2 cent met kruis rechtsonder: zegel 91, Punt in 2e C. 
Plaatfouten 2 cent zonder dito: zegel 38, driehoekje uit zegel
beeld buiten de linker beeldrand verschoven; zegel 49, streepje 
door N D ; zegel 64, hart van zonnebloem lichtgrijs i.p.v. zwart. 

10 cent met kruis rechtsonder: zegel 1, punt in 1 van 10; zegel 
I en 11 door blauw lijntje van 10 naar Ie N verbonden; zegel 
I I en 21, blauw verticaal lijntje door linkerbeen van Ie N van 
no. 21 naar boven en beneden; zegel 64, grote blauwe stip in 
zonnebloem. 

10 cent zonder dito: zegels 27 tot 30 vele fijne blauwe lijntjes 
dwars over de zegels. 

30 cent met kruis rechtsonder: zegel 69, grote ronde bruine vlek 
op de Ie D ; zegel 70, grote bruine vlek op 2e D. 

30 cent zonder dito: zegel 16, bruin vlekje boven Ie N ; zegel 
29, R en L verbonden door streepje. 

Onderschrift van de Redacteur Nederland. 
In aanvulling op dit artikel zij vermeld, dat de zegels inderdaad 

in dubbelvellen zijn gedrukt. Twee blokken van 100 zegels be
vinden zich liggend achter elkaar op de drukcylinder. Beide dragen 
het etsingnummer I en tussen beide blokken in bevindt zich het 
rcgisterkruis. Deze opstelling was nodig voor de rotatiedruk. 
Beide vellen zijn natuurlijk van hetzelfde knipteken voorzien, 
omdat op dubbelvellen gedrukt was in één oplaag, ondanks ver
schillen in papiersoort. Overgang van de ene op een andere slechts 
weinig verschillende papiersoort gedurende het drukken van een 
oplaag is iets, dat altijd-mogeHjk is. 

li@iKWgiaKgM ^ ïïflJi)S€IKll^DIFiniM 
„JUNIOR" CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN 

NEDERLAND E N DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN, 1950, 
Ie EDITIE. UITGAVE VAN DE NEDERLANDSCHE 

VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 
PRIJS ƒ0 ,75 . 

Moeten wij nog veel zeggen nu wij eerst kortgeleden de volle
dige catalogus van de zelfde uitgever bespraken ? Thans betreft 
het een vereenvoudigde uitgave, dus zonder z.g. bij-nummers, van 
de ,,grote" catalogus. Dit neemt niet weg dat dit Juniortje toch 
nog 144 bladzijden dik is. Wij zeiden: zonder bijnummers. Toch 
is dit niet geheel juist, want wel wordt b.v. onderscheid ge
maakt met a en b nummers tussen de cijferuitgiften 1876 en 1894 
en tussen Ie en 2e druk 1891—1894, terwijl ook bij de portzegels 
de typen worden aangegeven (zelfs voor de z.g. De Ruyter-porten). 
De automaattandingen der weldadigheidzegels hebben een afzon
derlijk hoofdstuk evenals in de grote catalogus. O.i. is dit echter 
ook al een soort specialisatie. Bij Ned.-Indië worden „Java"-hoog 
en kopstaand en Bezit-Buiten eveneens gecatalogiseerd. Bij Suri
name vinden we ook het zegel 22a met gotische f vermeld. Zo 
zijn er meer dingen welke niet op een gehele consequente vereen
voudiging wijzen. Dit neemt echter niet weg, dat voor de niet-
specialiserende verzamelaar dezer gebieden, deze „Junior" een 
gemakkelijke handleiding is e n . . . . half zo duur als de „grote", 
en dat zegt ook wat. 

VERBETERINGSBLADEN VOOR H E T ALBUM „INDONESIË 
EN DE JAPANSE BEZETTINGEN", UITGAVE: J. MEBUS, 

POST2EGELHANDEL, AMSTERDAM. 
De firma Mebus heeft het nodig geoordeeld énige bladen van 

haar bovengenoemde album te vervangen. Indien wij niet mis zijn, 
ligt hieraan een juridisch geschil ten grondslag, althans te oor
delen naar een zin welke in het gewijzigde voorwoord is wegge
laten. 

De afbeeldingen van opdrukken van de afdelingen A en C zijn 
thans vrijwel alle vervangen door afbeeldingen van zegel? met 
deze opdrukken. Ons was de eerste methode liever, aangezien een 
opdruk op een zegelafbeelding niet zo scherp uitkomt als afzon
derlijk, hetgeen vooral bij de anker-opdrukken, welke zo veel op 
elkaar lijken, in het oog springt. Al met al zijn wij verheugd 
dat de firma het album zo goed mogelijk wil doen zijn, vooral 
waar het tot op heden nog steeds het enige ons bekende album 
op dit gebied is. 

ïïiGiOir©©&!OSÏÏIilLILD[^©[il^ 
Voor de London International Stamp Exhibition 1950, welke 

van 6 tot 13 Mei a.s. gehouden zal worden in het Grosvenor 
House te Londen, onder beschermheerschap van Z.M. de Koning 
van Engeland, verscheen het tweede nummer van het medede
lingenblad. In de eerste plaats vernemen we hieruit allerlei nieuws 
omtrent de voorbereiding en indeling van de tentoonstelling. 
Wat de klasse indeling betreft is er een wijziging gebracht in 
Sectie 4, welke thans in 2 groepen is Ingedeeld, n.1. a: Finland, 
Luxemburg, Portugal, Rusland, Russische Levant, Siberië en Tur
kije; b : Denemarken, Noorwegen en Zweden; dus de Scandina
vische landen in een afzonderlijke groep. 

Een lezenswaardig artikel is: „Notes on the Presentation of 
Collections for Exhibition" (Aantekeningen over het voorbrengen 
van verzamelingen ten inde' tentoon te worden gesteld). In dit 
artikel heet het o.a. „Er is geen excuus voor zorgeloze en onregel
matige bevestiging. Juryleden geven de voorkeur aan postzegels, 
wc'ke aan de top zijn bevestigd zulks voor gemakkelijke inspectie, 
en niemand houdt van afgesloten cellophaanzakjes". 

In de jury zijn thans 13 landen vertegenwoordigd en wellicht 
wordt dit aantal nog groter. De beschrijving der inzendingen zal 
tweetalig zijn, b.v. die van het land waarvan de zegels zijn, welke 
dan vooraf wordt gegaan door een beschrijving in het Engels. 

Ook de Internationale tentoonstelling welke van 20 tot 29 
Mei te Praag zal worden gehouden heeft als propaganda een 
aardig sluitzegel uitgegeven, waarvan 4 zegels, ieder in een andere 
kleur, tot een aardig blokvelletje zijn verenigd. Het zegel is ver
vaardigd naar een tekening van de architect Albert Jonas, die 
ook de ontwerper is van de tentoonstellingszegels welke zullen 
worden uitgegeven. De tentoonstelling wordt gehouden met goed
keuring en onder de regelen van de F.I.P. en onder patronage van 
de rijkspresident. Nieuwe lokaliteiten in het centrum van de stad 
zullen de expositieruimte vormen. De raamruimte wordt gratis 
ter beschikking van de inzenders gesteld. De inzendingen zullen 
gedurende de gehele tentoonstelling verzekerd zijn voor het vol
ledige bedrag door de inzenders opgegeven. Voor nadere inlichtin
gen kan men zich wenden tot „Praga 1950", Prague II, Vaclavské 
nam. 41. ' 

Di(y)(i>(g)[^(y)i[^fli[!^ 
EEN W O O R D VAN DANK AAN ALLE SCHENKERS. 

De heer de Jong, secretaris van de Contact-Commissie voor het 
philatelistisch jeugdwerk in Nederland, verzoekt mij naar aan
leiding van mijn oproep in het vorige nummer het volgende op te 
nemen: 

„Sinds de vorige maand de heer König een aansporing heeft 
geplaatst om onze jeugd met zegelmateriaal te helpen, is bij de 
Contact Commissie een grote stroom brieven en pakketten met 
dikwijls fraaie zegels binnengekomen. We willen de schenkers, 
daarvoor op deze plaats onze bijzonder hartelijke dank betuigen. 
Het is nu eenmaal zo, dat voor de jonge verzamelaars niets heer
lijker is, dan de aanwinst van een paar mooie zegels. Het meest 
enthousiaste Jeugdwerk vindt geen weerklank, als daar niet de 
trekpleister van een begeerde aanwinst voor de verzameling aan 
vastzit. En het is helaas maar al te vaak het geval, dat de Jeugd
afdelingen met een groot tekort aan geldmiddelen en zegelmate
riaal te kampen hebben. Alleen zij, die zelf als jeugdleider hebben 
gewerkt, weten hoe moeilijk het is, de meest enthousiast gegeven 
voorlichting ingang te doen vinden, als er niet tegelijk wat zegels 
op tafel komen. Alleen zij kunnen daarom onze dankbaarheid 
meevoelen en be.grijpen, hoe zeer wij een voortzetting van deze 
stroom zullen toejuichen. 

Voor zover mogelijk, stellen wij er prijs op binnenkort de 
gevers nog met een persoonlijk schrijven te bedanken. 

Met philatelistische groeten. 
Voor het Dagelijks Bestuur, 

de Secretaris 
J. DE JONG." 
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HET PHILATELISTISCH JEUGDWERK WORDT 
GEORGANISEERD. 

De combinatie van leiders van Jeugdpostzegelverenigingen, die 
een jaar geleden zich tot de z.g.n. „Contact Commissie voor het 
philatelistisch Jeugdwerk in Nederland" (secretaris: J. de Jong, 
Runststraat 18, Utrecht), heeft gegroepeerd, heeft op 15 October 
j.l . de tweede landelijke vergadering gehouden. Behalve de leiders 
van een 10-tal Jeugdafdelingen waren ook de heer v. d. Weste-
ringh, namens de Bond, en de heer König aanwezig. Opnieuw 
werd een groot aantal punten betreffende de philatelistische voor
lichting aan de jeugd uitvoerig besproken. Hoe dringend gewenst 
zo'n overleg is, blijkt alleen al uit de vele opinie's, die hier naar 
voren gebracht werden. 

Het streven van de Contact Commissie om de beste vorm van 
voorlichting zo dicht mogelijk te benaderen, heeft hierdoor be
langrijke vorderingen kunnen maken. De belangstelling voor het 
werk neemt steeds toe; het aantal aangesloten Jeugdafdelingen 
steeg van 11 op 16, terwijl met een 14-tal andere nog word't 
gecorrespondeerd. Er is een onderzoek ingesteld naar de tegen
woordige werkwijze van de Jeugdafdelingen en hieruit hoopt men 
binnenkort algemeen geldende richtlijnen te kunnen destilleren. 

Het contact met de heer Koning, als redacteur van de Jeugd-
rubriek in dit Maandblad en de heer Peelen, als verzorger van de 
radiopraatjes, biedt grote mogelijkheden voor de toekomst. 

Er is op het gebied van de voorlichting aan de jeugd nog ont
zaggelijk veel te doen, vooral omdat tot dusver iedere leider zo'n 
beetje op zijn eigen houtje werkte. Alleen al de vele tips, die men 
elkaar op de vergadering over en weer heeft kunnen geven, maak
ten deze bespreking zo bijzonder waardevol. Er bestaat gegronde 
hoop, dat dit werk nog veel intensiever zal kunnen worden aan
gepakt, nu de Bond aan de Contact Commissie een subsidie heeft 
toegezegd. 

Eén van de belangrijkste uitvloeiselen daarvan zal zijn, dat de 
Contact Commissie dan een eigen landelijk orgaan voor de jeugd 
zal gaan verzorgen. Oudere verzamelaars, die belangstelling voor 
het jeugdwerk hebben zullen dit o.a. kunnen steunen door hierop 
een abonnement te nemen, zodra dit verschijnt. 

De Contact Commissie hoopt, dat het Maandblad het haar 
zal mogelijk maken U van de voortgang van zaken op de hoogte 
te houden. 

J. DE JONG. 
VOORTZETTING VAN DEZE RUBRIEK. 

In het nieuwe jaar zullen wij weer doorgaan met het bespreken 
van alle elementaire kennis, die iedere philatelist — jong of 
oud — op zijn minst moet beheersen, wil hij zich werkelijk 
philatelist noemen. Voor suggesties ben ik U reeds bij voorbaat 
dankbaar. K. E. KöNIG. 

i@IMlPS DMlF@[^MAÏÏDli[B(y)[^iA(y) 
Terwijl de vroeger gepubliceerde lijsten niet als vervallen moeten 

worden beschouwd, volgt hieronder een nieuwe opgave van 
personen, omtrent wie door het Bureau inlichtingen worden ver
strekt; 

P. Th. R. Binda, Amsterdamschestraat 3, Schevenlngen. 
M. E. Bouwmeester, Zuiderstraat 2, Haarlem. 
F. J. M. Dicker, Tuinstraat 100, Tilburg. 
J. Faber, Nieuweweg 310, Veenendaal. 
J. K. Krijger Czn., Poortvliet. 
A. K. Proost, zich ook noemende Rosenbach, Mecklenburglaan 

19, Bussum. 
J. Sommer Jr., Tiendweg 5a, Krimpen aan de IJssel. 
W. Stroo, Brinklaan 49, Bussum. 
Mejuffrouw L. de Craexe, St. Pietersaalstraat 108, Gent. 
Fl. Gjarup, Lushojgaardsvej 41 IV, Valby, Kopenhagen 25. 
E. Sommerfeld, Gentofte. 
Wij zijn in het bezit van zeer vele gegevens uit Duitsland, te 

veel om in deze rubriek te vermelden. Ieder, die in Duitsland 
philatelistische relaties wil aanknopen, kan bij ons inlichtingen 
bekomen of zijn toekomstige relatie bij ons bekend is. 

De Beheerder, 
Mr. C. M. LOEF. 

iPlKlDILMglLDSïïDSClKl AILHil^lLliD 
BETREFT OPROEP „NEDERLANDSE 

INTERNERINGSZEGELS". 
Buiten verwachting is het aantal brieven, dat ik naar aanleiding 

van mijn oproep in het November-nummer over deze materie 
mocht ontvangen, groot en nog dagelijks druppelt er wat na. Ik 
ben een ieder, die reeds op de oproep reageerde buitengewoon 
dankbaar. Binnenkort zal ik alle medewerkers nog in een per
soonlijk schrijven mijn dank betuigen en dan tevens alle ingezon
den bewijsstukken retourneren. Ik verzoek U dus beleefd, nog 
enkele dagen geduld te hebben. 

K. E. KöNIG, 
redacteur „Jeugdrubriek" 

GOEDHEID MET EEN BIJSMAAK JE ? 
Van de K.L.M, werd ons een schrijven toegezonden betreffende 

de z.g. Dingaansvlucht, waaromtrent in de lubriek Luchtpost 
elders in dit blad melding is gemaakt. 

Wij lezen in dit schrijven, dat een speciale afvaardiging uit 
Nederland zich op 14 December a.s. aan boord van een K.L.M.-
vliegtuig begeeft om de reis naar Zuid-Afrika te ondernemen en 
bij de onthulling van het monument aanwezig te zijn dat te Pre
toria als „Voortrekkers-monument" zal worden onthuld. 

En verder luidt het: „Ten gerieve der Philatelisten stelt de 
K.L.M, enveloppen beschikbaar, voorzien van een speciale opdruk 
enz." Prijs dezer enveloppen 10 cent. De P.T.T. heeft zich bereid 
verklaard een bijzonder stempel te laten maken en de K.L.M, zal 
deze post vervoeren en eventueel voor terugzending zorg dragen. 

Prachtig zult U zeggen. Wat een service ! Aan die enveloppen 
wordt niet veel verdiend, laten we veel zeggen: 50 "/o. Dat maakt 
op (en hier slaan we ook maar een slag) 5000 enveloppen, maar 
ƒ 250,—. Maar het posttarief is 20 cent gewoon port en 35 cent 
er bij voor iedere 5 gram, en hiervan zal de K.L.M, toch ook 
wel een aandeel krijgen. 

Krijgen wij, philatelisten, nu niet een beetje het gevoel, dat die 
goedheid en service toch wel wat verdacht is ? Zou men zonder 
deze baten ook zo coulant zijn tegenover ons, philatelisten ? 

IPiaöiI§\7I^AA© 
EXTRA PRIJSVRAAG. 

Deze prijsvraag draagt het karakter van een wedstrijd. Prijzen 
worden niet uitgeloofd, m a a r . . . . de winnaar verkrijgt het recht 
tot de volgende extra prijsvraag de titel te voeren van P4 ! Zoals 
U onmiddellijk begrijpt is P4 de afkorting van Prima Philatelisti 
sehe Puzzle Pluizer. 

De vraag voor deze maal is: 
„Welke postzegels hebben de vorm van een driehoek?" 
N.B. Porto- en Dienstzegels blijven bulten beschouwing, alleen 

postzegels, dus ook Luchtpostzegels, worden gevraagd. 
Oplossingen inzenden voor 19 Februari 1950 aan P. G. Melsert, 

Galvanistraat 38, den Haag. 
Op de voorzijde envelop vermelden: Extra Prijsvraag. 
Door omstandigheden zal de uitslag van de 44e Prijsvraag eerst 

in het Januari-nummer bekend worden gemaakt, tegelijk met de 
opgave van de 45e prijsvraag. 

TE KOOP GEVRAAGD 
10 en 20 et. U.P.U. Nederland gebruikt 
Losse zomer en kinderzegels gebruikt. 

Kilowaar, massagoed, 
verzamelingen partijen 
POSTZEGELHANDEL 
G. y. d. EINDE 

Merelstraat 25 — UTRECHT 
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LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H. LANDSDAAL 

Vrouwensteeg 3 - LEiDEN 
Telefoon 23233 

Inkoop — Verkoop — Zichtzendingen 
Postzegelveilingen. 

Steeds grote sortering 
ALBUMS, STOCKBOEKEN, CATALOGI, enz. 
„ N I E U W T J E S " leveren wij tegen voordelige 

prijzen. 

Vraagt zichtzending!! 

NEDERLAND no. 6, prachtex ƒ 17,50 
Nr. 29 2K Gld. prachteen. „ 20,— 
Nr. 48 5 Gld. prachtex. „ 47,50 
Nr. 99 2 H Gld. postfris „ 14,50 
P O R T O 20 6^ et. postfris „ 4, 
P O R T O 20 6 ^ et. prachtex. „ 3,60 
INDIE nr. 2 licht gest., prachtex. „ 36,50 
Nr. 16 2% Gld. postfris „ 14,50 
Nr. 16B2}^ Gld. t. 14 gr. g. gebr. „ 10,50 
Nr. 166 Jub. 5 Gld. postfris „ 23,50 
Nr . 332 5 Gld. 1947, postfris „ 7,75 
Porto 2, 10 et. prachtex. „ 27,50 
CURACAO 9 Ax 50 c. 14 kl. g. blauw 

papier, prachtex. „ 15,— 
Nr. 9 D 50 e. get. 1 2 ^ : 12 pr.ex. „ 8,50 
Nr. 2Ax 3 e. ^et. 14 gl. g. blauw 

papier ongebr. „ 22,75 
Nr. 80 Jub. 2^ Gld. postfris „ 26,75 
Nr. 120 Herd. 2 ^ Gld. postfris „ 27,50 
SURINAME nr. 11, 30 et. postfris „ 11,75 
Nr. 39 50 et. op l}i Gld. postfris „ 11,50 
Nr. 36 Opdruk 2J^ Gld. oostfris „ 5,75 
Nr. 103A 2% Gld. get. l l ,"prachtex. „ 8,75 
Nr. 242 5 Gld. postfris „ 12,50 
Nr. 243 10 Gld. postfris „ 23,50 
Porto 3 10 et. prachtex. „ 27,50 
Porto 15 15 op 30 et. ongebr. „ 18,50 

Vraagt toezending van onze maandelijkse 
Speciale Aanbiedingen. (198) 

X. DAUDT 
P O S T Z E G E L H A N D E L 
Westhaven 5 6 

NEDERLAND. Alles prima gebruikt. 
Alle Kindseries 1923/49, 24 series tot. ƒ 23,55; 
idem in roltanding, 8 series totaal ƒ 34,75: alle 
Zomerzegels 1935/49, 10 series totaal ƒ 6,25; 
alle series Cour Permanent, 16 w. ƒ 14,35. Deze 
series worden ook ieder afzonderlijk geleverd. 
Tentoonst. epl. ƒ 12,—; 1940 Koningin ƒ 1,—, 
2K, 5 en 10, gebr. ƒ 4,50; Tralies epl. ongebr. 
ƒ 9,— 1930 Hoekroltanding, epl. gebr. ƒ 6,—; 
De Ruyter-port eompl. gebr. ƒ 27,—; Spec. 
Cat. 1950 Ned. & O.G. fr. per post ƒ 1,60; 
Yvert-Catalogus 1950, franco per post ƒ 13,30. 

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

Uitgebreide offerte ser. Ned. & O.G. op aanvr. 
Nederlandsche Postzegelhandel 
A. M. N . V. d. BROEKE, Amsterdam-C. 
N.Z. Voorburgwal 316, Postgiro 165298 

G O U D A 
Giro 2 7 7 7 3 0 

Bussuinse Postze^elnandel 
W. H. EECEN 

KAPELSTRAAT 15 - Tel. 6288 
G i r o 451627 

ZICHTZENDINGEN 
speciaal Ned. & Gew., eerste emissie, Jap 
bezet., Scandinavië, Zwitserland, Amerika, 
Duitse, Franse en Eng. kol., luchtpost, 
enz., enz., tevens voor verenigingen. 

Alle merken albums. 
Wm- SPECIAAL AANGEBODEN: 

ongebruikt: 
Nederland Jub. 1913 5 gld ƒ 20,— 
Nederland Jub. 1913 10 gld. 

prima gecentr. „ 85,— 
Nederlands Indië 58/59 „ 13,50 
Curajao Eilanden serie „ 0,70 
Cura9ao Kroning Juliana, per paar „ 0,65 
Suriname 100/103 „ 17,50 
Suriname Luchtpost 1945 24/26 „ 23,50 
Suriname Luchtpost 1945 31 „ 0,80 
Danzig 1 en 2 Gulden 191/193 „ 45,— 
Zwitserland 10 Fr. 144 „ 15,— 
Zwitserland Luchtpost no. 27/34 „ 11,— 
Ruanda-Urundi 118/120 „ 4,— 
Ruanda-Urundi 121 „ 8,50 
Ruanda-Urundi 124/125 „ 4,— 

gebruikt: 
Australië 1 £ 122, licht gebr. „ 3,50 
Danzig 1 Gulden 191 „ 11,— 
Liechtenstein 10 Fr. 222 „ 12,50 
Liechtenstein Luchtpost 17/23 „ 6,75 
Jamaica 10 Sh. 104 licht gebr. „ 12,50 

GEBRUIKT: 
Nederland Kind '31 ƒ 2,65; 1933 ƒ 1,70; 
1934 ƒ 1,90; 1935 ƒ 0,85; A.N.V.V. ƒ 3,50; 
Zeeman ƒ 2,75; Rolt. Kind '27 ƒ 1,85; 1929 
ƒ 1,10; 1933 ƒ 2,25; Cour Perm. I ƒ 7,50; 
n ƒ 4,50. 

ONGEBRUIKT: 
Albanië 273/79 ƒ 2,— ; België 532/37; ƒ 3,25; 
631/40 ƒ 4,— ; 661/69 ƒ 2,65; Bulgarije Vliegp. 
37/49 ƒ 3,25; Croatië 46/48 ƒ 0,55; 104 ƒ 0,15; 
69/71 ƒ 2,— Blok 4 get. en onget. paar ƒ 0,50; 
Frankrijk 182 (zonder plakker) ƒ 22,50; Oos
tenrijk Vliegp. 47/53 ƒ 1,50; San Marino 290/ 
95 Vliegp. 64/65 ƒ 2,25. 

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

Utrechtsche Postzegelhandel 
VOORSTRAAT 110 — UTRECHT 

Adverteert in dit Blad 

Z I C H T Z B I V D I N C E N 
NEDERLAND EN O.G. 
EUROPA 
ENGELSE KOLONIEN 
FRANSE KOLONIËN 
ZUID-AMERIKA 
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. 

Postzegelhandel 
VAN DUYN & VERHAGE. 

Beikelselaan 92 Rotterdam Telef. 48209 

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

Met vele illustracies, benevens een alpha
betische lijst van alle landen, die R. K. post
zegels hebben uitgegeven Prijs f f.34 franco. 
Bestellingen worden uitgevoerd door de 
schrijfster, Eemnessarweg 91, Baarn, na 
ontvangst van postwissel. (2loa\ 

Eerder Verschenen: 
De Dierenwereld op Postzegels pr. fr. f l . j l 
Beroctnde 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 Poslz. „ „ f 2.34 

Voor Bestellingen zie onder 
bovenstaande advertentie. (210b) 

Bod gevraagd 
op 280 X Ned. Indië 
304—308 Postfris. 

C. SCHRÖDER, (208) 
Eindhovenscheweg 99, Aalst (N.B.) 

Bod gevraagd 
Yvert 1949, St. Gibbens 1939, Yvert 
1937. (honderd) 100 series Zomer
zegels '47 in vellen. (211) 
STHEEMAN, Batchem (Gld.). 

Voor elke verzamelaar hebben wij wel 
iets in onze rondzending. Wij verkopen de 
zegels tegen uiterst lage pi ijzen pl.m. 1/4 tot 
1/2 cent per Yvert fr. Vraagt zichtzendingen. 

Correspondentie adres: 
J. TOLSMA, Heringastraat 2 

(209) Leeuwarden. 

Uit mijn doubletten, of te geven: 
Ned. gebr. compl. 

Zomer 1936 t'm 1940 f 3.80 
(207) Kind 1937 t,m T941 f 2 oi 
Jimb., Driehoek; Willibrord, Spporwegherd. 
Nat hulpfond f 2.- franco (aanget -|- M et.) 
G. WESTRA Mzn. Giro 5^76$. Hoogeveen. 

Aangeboden: 
enige hele vellen en gedeelten 
van vellen, roltanding e.a. zegels. 
Postfris. Brieven onder no 200 
aan het Bureau van dit Blad. 

Door particulier te koop gevraagd: 
Een practisch complete verzameling 
van België en Frankrijk. Alleen 
prima kwaliteit komt in aanmerking. 

Aanb. onder no. 201 Bureau v. d. Blad, 

TE KOOP: 
Bod gevraagd op verzameling postzegels 

Nederland en Overzeese Gewesten pi m. 
1500 stuks, gebr en ongebr. Waarde speciaal 
catalogus 1950 f 400.—. U02) 
J. J. TEN BOOM, Hofkampstr. 30, Almelo. 

Ruiling gezocht 
van zegels Europa Overzee, Koloniën (geen 
Nederl.) trgen: België, Duitsland, Frankrijk, 
Ned en O.G. tot 194s (gevorderdj. 
J. GERHARDS, Mathenesserpl. 25a, 
Rotterdam. (20.4) 

Te koop aangeboden: 
Europa verzameling frs. 27000.—. Nederland 
verz. f ï6o.—. Verzameling landkaarten op 
zegels. Verschillende series Kind, Zomer e.a. 
Diverse catalogie, boeken, jaargangen Maand
blad, etc. M. HINDERKS, Berkendaal 186, 
Rotterdam-Z. (205) 
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RUIL gezocht op basis Yvert. 
Aangeboden: Eng. dom. en kol., 
Franse en Port. kol.. Libanon, 
Arable, Transjordanië, Irak, Iran, 
Sijm, Turkije, Griekenl., Zwitserl., 
Zuid-Am., enz., hoofdz. nieuwere 
zegels. Gevraagd: vooral Eng. kol. 
en Centr.- en Z -Amerika. 

Brieven onder no. 199 Bureau 
van dit Blad. 

Bestel nog heden modern« buitenland kilo's, 
die wij U TOordelig kunnen aanbieden tegen 
f f . j o p. k. pl.m. 7000 z., Ned. kilo's v.af 
f 1.50, il.—, f 2 7 s e n f 4 j o p , kilo Bevrij
dingsserie Indië i945/l946van 304/}i6ongebr. 
f l,2s p. serie. H. M. Meijer, Langstraat loi , 
Wassenaar. Giro 109571. Tel. 2280 (212) 

Te koop: 
Scott Jeugd-Album 1840-1940 
in schroefband met groot aantal 
zegels. C. Schleicher, Leeuwe
rikenlaan 9, Aerdenhout. (213) 

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdruüken, misdrukken, abklatsch enz van 
Rusland, Russ. Levant, Russ. Chino, 
Ukrain«, Azsibaidjan, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg speciaal-
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hillegersberg 

200versch. f 0,85, 500 versch. 
f 2 ,30 , 1000 versch f 5 , 8 0 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren-
laan. Postgiro 132330. (132) 

Ierland per '/a K.G. f 3.75, Australië 
V2 K.G. f 4.60, Nederl. per 1 K.G. 
f2.75, 500 vers. f2.15, 1000 vers. 
f 5.35, kind nieuw Fr. B. AB. 10 
series f 2.50. Doorsch. envel. prima 
per 100 f 1.50, maat 145 x 113 
m.m. Porto extra vooruitbetaling 
of rembours. {206 

H. NIEUWLÄND, 
Zwaanshals 65<>, Rotterdam 

SPE:CIALe AAI^eiBDlNO 
No. 14 1 et. zwart ƒ 
„ 25 22 J4 et. Koning 
„ 28 1 Gulden Koning 
„ 29 2 J^ Gulden 
„ 44 1 Gulden Koningin 
„ AS lyi Gulden 
„ 48 5 Gulden 
„ 79 5 Gulden 
„ 80 10 Gulden 
„ 80 10 Gld., Postfr. 
„ 1 3 0 2K Gld. jub. 
„ 131 5 Gld. jub. 

BLOKKEN 

9,50 
4,50 
4 , -

2 5 , -
7 , -

2 6 , -
64,— 

0,75 
7 5 , -

110,— 
19,— 
2 0 , -

1867 No. 11 25 et. in 
blok van 10 ex. 650,— 

1872 5, 7)4, 10, \2y2, 15, 
20 en 223^ et. in post-
frisse blokken van 4 170,— 
1 en 2)4 Gld. in ongebr. 
blokken 400,— 

1891/96 Nos. 34a, 35, 36, 
37, 38, 39, 41 in blok
ken van 4 Postfris 42,50 

No. 37 10 et. steenrood 
postfr. blok van 40 30,— 

„ 38a 12K et. postfr. 
blok van 4 20,— 

„ 46, 50 et. in postfr. 
blok van 4 29,— 

„ 48 5 Gld. postfr blok 
van 4 600,— 

„ 56 3 et. oranje blok 2,— 
„ 66 17K et. violet blok 7,50 
„ 74 50 et. Bronsgr. en 

bruinrood blok van 4 
postfr. 30,— 

„ 75a 50 et. grijs en 
violet getand 11H x 
11 blok van 4 postfr. 
Z.Z. 60,— 

„ 84-86 tuberculose epl. 
in postfr. blokken 24,— 

„ 203-207 Rode Kr. in 
bl. van 4 met afst. 
Dierentuin 12,50 

„ 346-349 1-10 Gld. in 
blokken van 4 35,— 

1927 Kind 1927 Roltan-
ding in blokken van 4 

postfr. in paren 6,50 
1928 1 2 ^ et. lilarose ge
stempeld pr. ex. in blok 
van 4 42,50 
1949 1, 2%, 5 en 10 gld. 6,50 
Dito zwaar gestempeld 4,50 
10 gulden prima 3,— 
POSTPAKKET-

VERREKENZEGELS 
No. la of Ib 11 et, op 

22% et. ƒ 0,35 
„ 2 15 et. op 17% et. 3,50 

Ic 11 et. op 22K et. 1,20 
2c 15 et. op Wi et. 4,50 

„ IB 11 et. op 2234 et. 
getand Wyi x 11 pfr. 100,— 
Zeer zeldzaam. 

No. 1 C 11 et. op 22% et. 
getand 1 1 % x 1 1 % p.fris 125,— 
Idem in blok van 4 getand 
1 1 % x 1 1 % uiterst zeld
zaam, postfris 500,— 
Cour Permanent Nr. 15a, 
30 et. get. 12% x 12% 4,— 
Idem in blok van 4 17,50 
Port no. 20 6% ct. postfr. 

of gest. 5,— 
Prachtig gestempeld blok 20,— 

JAP. BEZETTING. 
SUMATRA 
Opdruk Kruis en 
Japanse karakters 
1 e. Karbouw ƒ 0,40 
2 c. Karbouw 0,40 
2% e. Karbouw O^u 
3 % e. Karbouw 0,40 
3 c. Danser 0,40 
5 c. in kastje, Dai Nippon \,?.b 
7% e. Danser 0,60 
10* Konijnenburg 0,35 
15* Konijnenburg 0,65 
17%* Konijnenburg 2,— 
20* Kreisler 0,80 
25* Kreisler 2,25 
25 *Konijnenburg 4,— 
35* Kreisler 3,— 
Dito opdruk op zegels van 
Nederland 5 en 12% et. 
Konijnenburg, compleet ge
stempeld 75,— 

(Op sommige kantoren wa
ren deze zegels aanwezig 
voor antwoord). 
PALEMBANG (Sumatra) 
Zegelring lila afdruk P.L. 
in kastje 
15 ct.* Kreisler ƒ 10,— 
15 ct.* Konijnenburg 5,— 
17% ct.* Kreisler 10,— 
Dito in rood kastje 
15 ct.* Kreisler 7,50 
PADANG 
Groot zwart kruis met opdruk 
Dai Nippon 
17% ct.* Konijnenburg ƒ 5,— 
50 et* Konijnenburg 12,— 
LOMBOK 
Dai Nippon en Anker opdruk In 
zwart. 
2 ct.* Karbouw ƒ 0,80 
3 % ct.* Karbouw 2,25 
7% ct.* Danser 1,20 
10 ct.* Konijnenburg 2,— 
17%* Konijnenburg 2,— 
20* Kreisler 1,75 
30* Konijnenburg 3,25 
40* Kreisler 6,— 
80* Konijnenburg 4,75 
3 % * Karbouw 1,75 
Rood anker 
10 et. Anker groen Timor 3,— 
CELEBES 
Klein Anker opdruk. 

5* Cijfer ƒ 1,— 
15* Konijnenburg 0,80 
30* Konijnenburg 1,25 
40* Kreisler 2,— 
BANKA 
Violet kastje opdruk 
10 ct.* Konijnenburg ƒ 4,— 
15* Konijnenburg 8,— 
25* Kreisler 8,— 
30* Konijnenburg 6,— 
BILITON 
Dito kastje met rode opdruk 
15 ct.* Konijnenburg ƒ 6,— 
35* Kreisler 10,— 
CELEBES 
Telegrafische postwissels Dai 

Nippon en Anker in zwart met 
3 rode karakters. 
2 Gulden op 5 et. cijfer 

gestempeld ƒ 4,— 
NEDERL. INDIE 
No. 80* 2% Gld. Java ƒ 17,50 

„ 80 2% Gld Java 12,— 
„ 80* Postfris blok 74,— 
„ 98* 2% Gld. Buit. B 24,— 
„ 98 2% Gld. Buit. B 20,— 
„ 135*-137* Rode Kr. 5,25 
„ 140* 17% op 22% et. 0,30 
„ 140*F 17% op 22% 

et. postfr, opdruk kop-
staand 225,— 

„ 149*-159* Bandoeng 32,— 
Idem in blokken v. 4 130,— 

„ 274* 10 et. 0,35 
„ 277* 20 et. 2 5 , -
„ 278* 25 et. 34, -
„ 280 35 et. gest. pr. 

ex. 115,--
„ 281 40 et. gest. pr. ex. 5,— 
„ 283* 60 2,50 
„ 288* 10 Gld. 40,— 
„ 289 Zeer licht gest. 

pr. ex. 75,— 
Idem in blok van 4 300,— 

„ 274-289 de gehele serie 
compleet van 10 ct.-
25 Gld. postfris 615,— 

„ 322*-332* 3 et.-5 Gld 
compleet 17,50 
In blokken van 4 pfr. 70,— 

„ 322a* 3 et. op 2% et. 
met een normaal ex. 5,50 

„ 323a 3 et. op 7% et. 
met een normaal ex. 5,50 

„ 345 10 Gld praehtex. 6,— 
„ 359* 2% Gld. Postfr. 6,50 
„ 359 2% Gld. opdruk 

praehtex. 2,75 
„ 360 10 gulden opdruk 

Indonesia 4,— 
„ 361 25 Gld. praehtex. 17,5C 

Alle ex. in prima staat. De be
zettingszegels zijn alle met mijn 
garantiestempeltje voorzien. 
Yvert en Tellier gehele wereld 2 
banden ƒ 12,85 + 50 et. porto. 

Orders boven 10 Gld. franco aangetekend. 

HENDRIK VAN DER LOO'S POSTZEGELHANDEL 
Heerengracht 8a, DEN HAAG, Telef. 112944. Giro 24392. WW VRAAGT BROCHURE 
Voorheen Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93, Rotterdam. Handelingen en praktijken der Prijzen-commlssie van de Ned. 
Bankrekening R. Mees & Zoonen en Nederl. Handel Mij. Ver. van Postzegelhandelaren - Gratis en franco. 
Bijk. Heerengracht Sa, Den Haag. ^ßf 50 jaar postz.handel. Aan cliënten en handelaren wordt het na verschijnen toegezonden. 
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U. P. U. Wereldpostvereniging 
Aangemoedigd door het grote succes van onze vorige „UPU 
aanbiedingen" hebben wij alle moeite gedaan om U practisch 
iedere serie te kunnen leveren. 
Hieronder vindt U dan het resultaat ! Mochten er nog enige 
series aan Uw collectie ontbreken, verzuim dan niet van dezei 
gelegenheid gebruik te maken en stuur Uw order per kerende post, 
anders is teleurstelling niet te vermijden. 
De oplage van bepaalde series is n.l. dermate gering (b.v. Triest 
Zone B 12.000, Syrië 30.000 series) en de verkrijgbaarstelling zó 
kort (gemiddeld één maand) dat de prijzen van sommige soorten 
met sprongen omhoog gegaan zijn. (En het laat zich aanzien dat 
veel series nog aanzienlijk duurder zullen worden). Rheinland-
Pfalz, Marocco, Algiers, Turkije enz. kosten in de betrokken lan
den zeker 50 "/o boven nominaal. 
Voor diegenen, die naast hun gewone verzameling, een speciale 
ctllectie UPU herdenkingzegels willen aanschaffen, hebben wij 
een aantal van alle in deze advertentie geprijsde series apart ge
houden (zonder de ongetande Franse Koloniën). Wij kunnen 
enkele gegadigden er één geven tegen de prijs van ƒ 270,—. De 
niet geprijsde en de nog uit te komen series leveren wij dan 
tegen de laagst mogelijke prijs na ! 
Wacht niet tot morgen met Uw belangstelling, maar doe het NU, 
daar onze voorraad zeer beperkt is en bestellingen in volgorde 
van binnenkomst uitgevoerd worden. 

ALGIERS, 5, 15 en 25 frs. 
ARGENTINIË, 25 c. 
AUSTRALIË, 3^4 d. 
BAHAWALPUR, 9 p. en 1, IM en 23^a. (ook met 

dienst) 
BELGIË, 4 franc 
BRAZILIË, 1 er. 50 
BULGARIJE, 50 Lewa 
BURMA, 2, y'A, 6, 8, 12>^ a en 1 R 
CONGO, 4 franc 
DENEMARKEN, 40 öre 
DUITSLAND 

West Berlijn, 12, 16, 24, 50, 60, 100 en 200 pf. 
Baden, 20 en 30 pf. 
Württemberg, 20 en 30 pf. 
Rheinland-Pfalz, 20 en 30 pf. 
Oostzone, 50 pf. 
Westzone, 30 pf. 

DOMINICA, 1, 2, 5 en 7 c. 
EGYPTE, 10, 22 en 30 mill. 
ENGELAND, 2 ^ , 3, 6d en 1 Sh. 
ENG. Koloniën, 64 kol. geheel compleet 
ECUADOR, diverse opdrukken 
FINLAND, 15 Mark 
FRANKRIJK, 5, 15 en 25 frs. 
FRANSE Koloniën, 12 verschillende kol. compleet 
Idem ongetand 

Bovenstaande aanbieding is geheel vrijblijvend ! 

(3) 
(1) 
(1) 

(8) 
(1) 
(1) 
(1) 
(6) 
(1) 
(1) 

(7) 
(2) 
(2) 
(2) 
(1) 
(1) 
(4) 
(3) 
(4) 

(256) 
(7) 
(1) 
(3) 

(12) 
(12) 

ƒ 1 . -
0,40 
0,30 

1,50 
0,50 
0,55 
0,50 
5,75 
0,45 
0,35 

4,90 
0,55 
0,55 
0,85 
0,15 
0,30 
1,40 
1,50 
1,65 

112,50 
2,75 
0,40 
0,80 

1 1 -
180,— 

HONGARIJE, 60, 1 en 2 Forint 
Idem ongetand, 60, 1 en 2 Forint 
Idem 3-zijdig getand, 60, 1 en 2 Forint 
GIBRALTAR, 2, 3, 6 p. en 1 Sh. 
INDIA, 9 p. t.e.m. 12 A. 
IRAQ, 20, 40 en 50 f. 
ISRAEL (Transjordaanse bez.), 1, 4, 10, 20 en 50 
ITALIË, 50 Lire 
JAPAN, 2, 8, 14 en 24 yen 
Idem Bloc, 2 en 8 yen 
JOEGOSLAVIË, 3, 5 en 12 Dinar 
LIBANON, 5, 7H, 1234, 25 en 50 piaster 
LUXEMBURG, 80 c , I'A, 4 en 8 franc 
KOREA, 
MALTA, lYs, 3, 6 d. en 1 sh. 
MAROCCO, 5, 15 en 25 francs 
MONACO, 5, 15 en 25 francs 
NOORWEGEN, 10, 25 en 40 öre 
NIEUWE HEBRIDEN (Frans), 10, 15, 30 en 50 
Idem (Engels), 10, 15, 30 en 50 c. 
OOSTENRIJK, 40, 60 en 1 Sh. 
PANAMA, 1, 2, 5; 2, 5, 10, 25 en 50 c. (VI.) 
PHILIPPIJNEN, 4, 6 en 18 c. plus bloc 
POLEN, 6, 30 en 80 Zloty 
PORTUGAL 
PORTUGESE KOL., 8 kol. ieder met 1 waarde 
RUSLAND, 40 en 50 Kop. 
Idem ongetand, 40 en 50 Kop. 
ROEMENIE, 20 en 30 Lei 
SALVADOR, 8 c. en 5 c , 10 c. en 1 C. (VI.) 
SAN MARINO, 100 Lire 
SPANJE, 50, 75 c. en 4 Pts. 
SPAANS G U I N E A . , , 
SPAANS AFRIKA ^ ^ P " '^" "* P " ' 
IFNL 50, 75 c. en 4 pts. 
SYRIË, 
TANGER KUWAIT BAHREIN MUSCAT 

overdruk op Engeland UPU 
TRANSJORDANIE, 1, 4, 10, 20 en 50 mill. 
TRIEST ZONE „A", 50 Lire 
TRIEST ZONE „B", 3 en 12 Dinar 
TSJECHO SLOWAKIJE, 3, 5 en 13 Kroon 
TUNIS, 5, 15 en 25 francs 
TURKIJE, 15, 20, 30 en 40 K. 
U.S.A., 10, 15 en 25 c. 
VATICAAN, 300 en 1000 Lire 
ZUID AFRIKA, «<$, 134 en 3 p. (2 talig) 
ZUID WEST AFRIKA, Idem 
ZUID RHODESIA 
ZWEDEN, 10 (3 x), 20 (3 x) en 30 öre 
ZWITSERLAND, 5, 25 en 40 r. 
CURACAO (Ned. Antillen), 6 en 25 cent 
SURINAME, 7 A en 27% cent 
INDONESIA, 15 en 25 cent 
ANDORRA, ALBANIË, CANADA, CHINA, FEZZAN, GRIE
KENLAND, PAKISTAN, HAITL COSTA RICA, CHILI en alle 
andere Zuid- en Midden Amerikaanse Staten leveren wij binnen
kort ook (direct na verschijning). Mocht U voor een van deze 
landen interesse hebben, vraag dan geheel vrijblijvend even prijs
opgave ! 

ALLE ZEGELS ZIJN VOLKOMEN POSTFRIS! 

(3) 
(3) 
(3) 
(4) 
(4) 
(3) 

n. (4) 
(1) 
(4) 
(1) 
(3) 
(5) 
(4) 

(4) 
(3) 
(3) 
(3) 

c. (4) 
(4) 
(3) 
(8) 
(4) 
(3) 

(8) 
(2) 
(2) 
(2) 
(4) 
(1) 
(3) 
(2) 
(3) 
(4) 

(16) 
(5) 
(1) 
(2) 
(3) 
(3) 
(4) 
(3) 
(2) 
(6) 
(6) 
(2) 
(5) 
(3) 
(2) 
(2) 
(2) 

1,50 
1,50 
1,75 
2,— 
2 -
3,— 
3,50 
0,50 
1,60 
0,60 
7,25 
3,30 
1,65 
2 -
2,— 
1 -

0,65 
2,45 
2,45 
0,55 
9,— 
2,75 
2,25 
2,75 
5,85 
1 , -

3,— 
4,25 

1,05 
2 , -

5,— 

10,— 
2,25 
0,60 
7,25 
1,75 
0,80 
2,40 
2,50 

12,— 
0,80 
0,90 
0,60 
1,35 
1 -
1 -
1,10 
0,60 

S. RIETVELD 
DEN HAAG 
GIRO 4 9 3 6 0 6 

LAAN VAN MEERDERVOORT 360 — POSTBUS 19 
TELEFOON 394314 - Bankier: Ned. Handel Mij. 



VEILINGEN 
Verzamelaars die hun verzameling willen realiseren, worden 
ook in hun belang verzocht zich met mij in verbinding te stellen. 
Daar ik zelf ± 25 jaren in Rotterdam en Den Haag belang
rijke veilingen gehouden heb, kan ik zonder enige verplichting 
Uwerzijds waardevolle adviezen geven, zonder daarvoor enige 
kosten te berekenen. 
Schrijft U mij eens of komt mij eens bezoeken. 

HENDRIK VAN DER LOO'S Postzegelhandel 
Heerengracht 8 a, DEN HAAG - Telefoan 112944 

' Voortieen Nieuwstraat 26 en Noordblaak 93, Rotterdam. 
SO iaap Postzegelhandel. 

\ ^ 

Supplementen 1950 op Mebus 
en Excelsior Albums 

verschijnen deze maand. De prijzen zijn vastgesteld' als 
volgt op carton gedrukt: 

Nr. la/2a ƒ 3,—; 4a ƒ 4,—; 5 en ̂  ƒ 3,—; 7 ƒ 4,—; 850, 1750, . 
ƒ 3 , - ; 7c. (45) ƒ 4 , - ; 5 G. ƒ 3,50. 

op papier gedrukt: 
5a/5a/15a ƒ 2,—, 400 pr. ƒ 2,—; 7 B. ƒ 2,50; 650 ƒ 1,50, 
lOÓO ƒ 2,-1 7c (20) ƒ 2,-^; 7 c (2750) ƒ 2,50. 
Blanco bladen op carton' per 10 ƒ 2,— op papier per tO ƒ 1,—. 
Supplementen op papier 1941/49 prijs ƒ 6,50 ^ 
Met typpn en tandingen, prijs „ 8,50 
Op carton prijs ƒ 8,50. Met typen en tandingen * „ 10,50 

LANDEN SUPPLEMENTEN 
België en Congo ƒ 1,—; Frankrijk - „ 1,10 

"Luxemburg ƒ 0,60; Scandinavië enz. ƒ 2,—; Amerika 25 „ 1,25 
Duitsland deel I ƒ 2,— ;̂ deel II ƒ 0,50 " „ 1,25 ' 

EXCELSIOR EUROPA 1950 
verschijnt in, Februari prijs „ 20,— 
Prima tandingmeter met gebruilksaanwijzing „ 0,25 

PORT EN VERPAKKING ƒ 0,25 STEEDS EXTRA. ' 

J. MEBUS POSTZEGELHANDEL 
N E S .35 
Teh 4 8 3 4 1 . 4 5 1 2 5 - Postgiro 3 3 0 4 5 

WERELD POST UNIE ZEGELS 
van vrijwel alle landen leverbaar. 
Vraagt toezending gratis speciale 
aanbieding. 

D. N. SANTIFORT 
Emmasingel 9 ~ GRONINGEN 

I 
JDoeh 

I 

l 

'erna 
Onze O ^ © V G I I I I l g ^ vindt plaats in 

HOTEL POMONA 
MOLENSTRAAT 53, ' • GRAVENHAGE 

20 December a.s. te 2 uur: 

Nederland en Overzeese G e b i e d e n 

20 December 's avonds 7.15 u u r : 

Engros, Restanten , Albums, étc. 

21 Decembei* a.s. te 2 uur: 

Europa en Overzee 
Verdere gegevens in de voor iedere verzamelaar 
leesbare veilingcatalogus! Deze is voor serieuze 
kopers gratis verkrijgbaar. Aanvragen aan: 

Postbus 45 - 's GravenHage 

I 

I 

I 
l&E NËPgfêlLAÎ PSCIHIE 

HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-Q. 
00 TEL. 30261 

REGELMATIG 
GR&TE OPENBARE VmiNGEN 

INZENDING DAGELIJKS 

, ^ ^ _ OP BELANGRIJKE OBJECTEN^ WORDT 
^ H H t a W l A GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

Catalogus voor onze Decefhberveiling, die op 
23 en 24 Decembsp wordt gehouden, wordt 
aan serieuze gegadigden op aanvraag gratis 
toegezonden, 

E E R S T V O L G E N D E V E I L I N G word1.gehou 
den begin FEBRUARI 19'50. Met hert oog-
op tijdige voorbereiding sluit de inzendtermijn 
7 Jantrarr e.k. 
Al h%t materiaal van derden te onzen kan
tore is op béurspolis tegen brand eri inbraak 
verzekerd, Voor inzenders in onze, veilingen 
ontstaan hierdoor geen "extra-kosten. 



Aqnbieding ScamdJinavië 

«11875 
1912 

1918 

bENEMXRKEN 
1851 Yvertnr. 2 

26a 
62 * 
63 * 
64 * 
93 * 
94 * 
95 * 
96 * 
97 * 
98 .* 
99 ^̂  
100 * 
lOt * 
103 * 
104 * 
118 * 
130/131* 
190/192* 
22S*/234* 
235 
241/245 
246/248-i-
249/252* 
253 * 
264 * 
265/267* 
268 * 
269 
270 
277 * 
278/280* 
282/290a* 
291 
292 
293, 

1919-
1921 
1929 
1935 
1936 
1936 ■ 
1937 
1938 

1939 

1941 
1943 

* 

1,40 
0,7'5 
1,— 
1,— 
1,50 
0,40 
0,̂ 0 
0,35 
0,50 
0,35 
0,40 
0,35 
0,40 
0,35 
0,40 
0,35 
2 , -
2,75 
2,35 
1,35 
2,80 
0,15 
0,80 
1,-

0,20 
0,70 
0,70 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,70 
3,50 
0,20 
0,20 
0,15 

1944 
1945 
1946 
1947 

0,50 
0,20 

■ 0,70 
1,10 
0,20 
0,80 
0,40 
0,75 
0,20 

3.-

0,20 
2,— 
1,75 
1,10 

14,50 
0,65 
2,25 
1,85 
1,-
0,30 
1,35 
0,40 
0,30 
1,35 
1,-
1,-
7,50 
0,20 
0,20 

- 1,— 
0,25 
0,20 

voorradig. 
U W MANCOLIjfST NAAR : 

Postzegejhandel PHILADELPHIA 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 4 3  HAARLEM 
Tal. 15515  Bank: Incassobank Haarlem  Giro 1S5793 

.294/296* 
297 * 
298/300* 
301/303* 
307 * 
308/310* 
308/310 
311/313* 
314 * 

LUCHTPOST 
1934 6/10 * 
SOUVENIR 
1937 1 * 
GROENLAND 
1938 1/9 * 
IJSLAND 
1933 154/157* 
1937 164/166* 
N O O R W E G E N 
1930 151/153* 

187/189* 
193/194* 
199/202* 
203/206 
207 
208/211* 
241 * 
242/243* 
246/248* 
249/252* 
269/272* 
285/288* 
304 * 
305 * 
306/307* 
308 * 
309 * 

1938 
1940 
1941 
,1942 
1943^ 
1-944 
1946 
1947_ 
1948 

Ook de niet genoemde nummers zijn in de regel 

Album Jap. Bezetting en de Republiek Indonesia is verschenen: 
prijs ƒ 10,—; klemband ƒ 12,50 op ivoorcarton ƒ 15,—; ia 
klemband ƒ17,50. 

ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN, 
met alle typen- en tandingeiC kleurnuancen,, foutdrukken, 
bijna alles wat in de Bondscatalogus staat, geheel ia 
chronologische volgorde, 8ste druk. ^ 

In klem- of schroefband, schroeven v. buiten niet zichtb. f 20,— 
Op zeer zwaar houtVrij papier, in klem- of schroefband „ 30,— 
0p 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 voorgaande drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 31 x 30 cM. Bevat 
100 bladen met zacht geruit onderdruk. 
Op houtvrij papier in luxe schroefband, schroeven 

•̂ an buiten niet zichtbaar ƒ 6,50 
Op zeer zwaar houtvrij papier, jn 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. 

«I. MGBUS Postzeée lhandel 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. — GEVESTIGD 1915 
Tel. 48341,̂  - 45125. Na 6 uur tel. Zandvoort 2837. Postgiro 33045 

Uit nalatenschap te koop aangeboden: een buitengewtsne mooie 
verzameling originele Poststukken der gehele wereld w.o. zeer vele 
zeldzaamheden o.a. Nederl. en O.G. met 1500 verschillende, En
geland en Koloniën 3000, verder Europa met 4500 stuks en verdere 
landen. Deze verzanseling is werk van een hoofdambtenaar welke 
in ± 50 jaar bijeengebracht is, er zijn in de^ verz. 10.000 stuks, 
alles keurig in orde in 14 grootste soort prima albums; te zien: 
C. J. H. ROOTLIEB, Den Haag, Laan v. Meerdervoort 273a, Tel. 
392142. . Dr. Asscher Ganzsachen catalogus te koop gevraagd. 

Z licH TZ EN D I N G E N V A N 
Nederland en O.G. 
Allé landen van Europa 
Engelse Koloniën 
Frajise Kolonien 
Noord en Zuid-Amerika 
Azië 

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Zendingen moeten binnen vijf dagen worden gcretóxirneerd. 

G . S T U R M SI P O S T Z E G E1H A N DE L 
P O S T B U S 7 4 7 - A i V i S X e R D A i V l C< .̂> 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23, Telefoon 28277, Rotterdam. 


