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ADMINISTRATEUR : 
E. J. ▼. d. FLIER, Mij. Dordrechtstr. 5, Dordrecht, tel. 6606. 
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REDACTEUREN : 
Poitzegels van Nederland: 

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

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

L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam. 
Poatstukken vta Nederland en Overzeese Gebiedsdelen: 

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

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

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

A. van der Willigen, Laan ^an Poot 194, 'sGravenhage. 
Jeugd: 

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

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

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

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

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

ADVERTENTIE-TARIEVEN : 
171 pag. ƒ 130,— 1/2 pag. ƒ 70,— 
1/3 pag. „ 50,— 1/4 pag. „ 40,— 
1/6 pag. „ 30,— l / l pag. „ 25,— ^ 
1/9 pag. „ 22,50 1/12 pag. „ 18,— 
1/16 pag. „ 14,— 1/1« pag. „ 12,50 
Z.g. „Kleine Advertenties" (alleeh voor leden van »«nge-

•Toten verenigingen) ƒ 3,— per vakje. 
Bij 3-, 6- ea 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7Hi 

10 en 15 */• reductie, behalve op „Kleine Advertenties". 
De prijs van een advertentie op de voorpagina is 50 •/• 

hoger dan op een andere plaats, op de achterpagina 25 */*. 
Teksttn voor advertenties moeten uiterlijk de Ie van de 

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

nng van advertenties zonder opgaaf van redenefi te weigeren. 

Specio ie offerte postfris 
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HEKKER'S POSTZEGELH^ 
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A C O N T A N T TE 
de volgende zegels 
Series gebr. en on 
Zomer 1941 
Kind 1941 
Volksdienst 
Kind 1945 
Ztmer 1946 
Kind 1947 
Zomer 1949 
UPU 1949 

„ Suriname 
„ Curajao 
„ Indonesië 2 

Gedenkzegels gebr. 
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445—448 
blok 1 
Luchtp. 1—5 
Luchtp. 6 
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43 
44 
44a—51 
52 
54 
53, 56—59 
70 
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94—101 
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137—14Ö 
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0,60 
0,75 
0,55 
1,40 
1,50 
2,25 
1,65 
0,55 
1,50 
2,25 
1,40 
1,10 
1,30 
1,25 
1,25 
0,45 
1,40 
0,80 
2 , - 1 
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6,— --^•'ii»' 
1,40 'Vi 

iNDELC.V.. AMSTERDAM 
278 - TELEFOON 33324 

KOOP G E Z O C H T 
van Nederlanc 

jebr. 
0,09 
0,09 
0,08 
0,08 
0,22 
0,16 
0,20 
0,08 

w. 
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0,11 
0,11 
0,08 
0,08 
0,35 
0,40 

0,38 
0,85 
0,75 
0,45 

100 
1,75 
U5 
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: 
6 ets. Curafao 
6 ets. driehoek 
5 ets. Spoor 
5 ets. Willebrord 
10 ets. PTT 
10 ets. Jubileum '48 
10 et». Juliana '48 
10 cts. UPU 
USA luchtpost gebr. 
Yvert 25 a 0,25, 29 

..31 a 0,05, 37 a 0,03 
U P U a 0,05 per stuk 
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0,90 
1,65 
I 3 -
0,90 
1,— 
0,20 
0,07 

°''' m 
0,04, 

15 et. 
onbe-

rispelijke kwaliteit. Nederland 
goedkoopste soorten massagoed 
tegen ƒ 0,30 per 1000 gebun
deld of in zakken a 1000. 

ledere partij massagoed Indonesië heeft mijn interesse zo ook 
buitenland, doch geen andere soorten van Nedeiliind als boven
staand. Alleen zendingen per post, dus geen bezoek. 
Minimumzending ƒ 10,—, alleen prima kwaliteit, betaling per 
giro of postwissel, direct na a;[;tv3ngst. (24) 
A. J. DE WIT. Koninginneweg 175, AMSTERDAM, Telef. 93489 
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1950 

De 26e jaargang is afgesloten en de 27e vangt met dit 
nummer aan. Wat zal dit jaar brengen? Ogenschijnlijk gaat 
ieder jaar ons blad als een kalm stroompje voort, af en toe 
even gerimpeld door de variaties van onderwerpen, ja zelfs 
wel eens een schuimkopje veroorzaakt door een wat heftige 
natuur! Maar toch, geachte lezer, onder op de bodem van de 
stroom is vaak meer beweging dan U denkt. Het is hier niet 
de plaats daar verder op in te gaan, maar zeker is het dat er 
in 1950 in dit opzicht wel een en ander is te wachten. Dit zal 
voor ondergetekende echter geen reden zijn om bij de pakken 
te gaan neerzitten. Integendeel. Ingaande 1 Januari j.1. heeft 
hij zijn ambtelijke loopbaan, wegens het bereiken van de 
daartoe vereiste leeftijd, met pensioen verlaten en hoopt hij 
zich vanaf dit nummer geheel aan de redactie van dit blad 
te kunnen wijden. Eerlijk gezegd was het wel eens moeilijk 
alle binnenkomende correspondentie met talloze vragen naai 
behoren te behandelen, maar vanaf heden zal hiertoe gelukkig 
meer tijd beschikbaar komen en hoopt ondergetekende dan 
ook, dat de band tussen Maandblad en lezer daardoor verste
vigd zal worden. Op de volle medewerking dezerzijds kun-
U rekenen. 

Rest mij nog hier openlijk mijn dank te betuigen aan alle 
redacteuren en medewerkers aan dit Maandblad voor hun 
ijver en toewijding aan ons tijdschrift gedurende het afge
lopen jaar besteed en aan de prettige wijze waarop zulks is 
geschied. Moge ook het thans ingetreden jaar de inkt in Uw 
pennen niet doen stollen en menige bijdrage Uwerzijds in het 
Maandblad een plaats vinden tot genoegen van U zelf en tot 
heil van de philatelic. 

En U, geachte lezer, spaart ons ook dit jaar Uw critiek niet, 
mits deze opbouwend zij, geeft ons Uw medewerking in de 
vorm van Uw belangstelling en medeleven en werkt op deze 
wijze mede aan de bloei van dit blad, op wier terrein Uw 
hobby voedsel vindt voor haar groei. Proficiat 1950! 

De Hoofdredacteur, 

I îPil̂ ILAGtaig) 
Geen Kinderzegels enz. meer voor frankering bij abonnement. 
Onder de titel: Intrekking der regeling betreffende de verant-

tvoording van bedragen, betaald wegens frankering bij abonnement 
en busrecht door middel van bijzondere postzegels met toeslag, 
deelt D.O.H. 798 van 21 December 1949 het volgende mede: 

1. De tot dusver bestaande mogelijkheid om de frankeerkosten 
van niet-periodieke bij abonnement gefrankeerde stukken en 
monsters, het port van ongeadresseerde stukken, alsmede de be
dragen betaald wegens busrecht gedurende de tijdvakken waarin 
bijzondere frankeerzegels met toeslag op de kantoren verkrijgbaar 
zijn, door middel van deze zegels te doen verantwoorden, wordt 
met ingang van 1 Januari 1950 ingetrokken. 

2. De frankeerkosten van de hierboven bedoelde stukken zullen 
dus na genoemde datum steeds op de normale wijze en het 
busrecht door middel van gewone frankeerzegels moeten worden 
verantwoord. 

Afwijking 1% cent Duif. 
De heer H. J. Meenink uit Weesp, toont ons drie exemplaren, 

waaronder een in de vierzijdige automaattanding, van de 1 }4 
cent Duif in roodviolette kleur met een verdikte voet van de C 
van cent. Zie de afbeelding. Het betreft hier dus een foutje, dat 
vrij regelmatig voorgekomen moet zijn. 

Controlestempeltje. 
Verschillende lezers hebben 

mij gevraagd naar de beteke
nis van het hier afgebeelde 
stempelafdrukje, dat zo nu en 
dan met variërende cijfers op 
de velranden te vinden is. 

Bij informatie bleek dit 
stempel gebruikt te worden 
door de drukkerij en dient 
alleen voor interne controle. 

Afwijkingen Wereldpostvereniging-zegels. 
Van de heer D. Hille Ris Lambers te Bennekom, ontvingen 

we een opgave van door hem op vele vellen aangetroffen afwij
kingen. We laten deze opgave ten behoeve van de liefhebbers 
hieronder volgen: 

10 cent Etsingno. 1. 
Zegel 91 wit stipje op bruin mondstuk, bruin stipje onder 1 

van 1874. 
U I wit vlekje voor 1 van 1874, tweede R boven open. 
10 cent Etsingno. 2. 
Zegel 14 wit vlekje voor Ie N . 
126 wit verticaal lijntje achter 10 NE 
141 witte posthoorn gebroken. 
20 cent Etsingno. 1. 
Zegel 13 vlekje op Ie 9 van 1949. 

34 wit puntje op Ie 9 van 1949. 
81 witte punt onder D van WERELD (opvallend). 
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158 kleurvlekjes op witte posthoorn. 
185 witte punt op 2e E van NEDERLAND (opvallend). 
189/199 en 190/200^ lange witte lijn, vaak over de tanding 

verticaal. Is alleen dan interessant als de tanding iets verschoven is. 
2egel 47 blauw streepje door witte posthoorn. 
Verder is een vel van de 10 cent Etsingnummer 1 verkocht 

met een 1 mm dikke witte streep dwars over het vel, veroor
zaakt door een papiervouw. 

Plaatnummers en Etsingnummers. 
Bij al het goede, dat over de nieuwe druk van de Speciale cata

logus is gezegd, blijven er toch nog enkele onjuistheden, waarvan 
we er hier een zullen bespreken. 

Op bladzijde 7 is een paragraafje opgenomen over Plaatnummers. 
We zullen hier de tekst letterlijk weergeven en daaronder de 
tekst met vermijding van de gemaakte fouten. 

Oorspronkelijke tekst: 
Plaatnummers, zoals vermeld bij de verschillende emissies in 

deze catalogus, kunnen uitsluitend voorkomen op de velrand, 
meestal onderaan en alleen bij zegels vervaardigd in plaatdruk. 
Van etsingsno's, contróle-tekens, oplageletters, e tc , die ten on
rechte wel eens worden aangeduid als plaatnummers, wordt geen 
melding gemaakt. Het plaatnummer geeft aan, van hoeveel platen 
bij de druk gebruik werd gemaakt. Daar de oplage bij het toe
genomen zegelverbruik zeer groot is geworden, moet de drukker 
voor het bereiken van die grote oplage meerdere platen van 
dezelfde waarde in gebruik nemen. Ter onderscheiding nummert 
hij die platen en kunnen wij de gebruikte hoeveelheid platen 
aflezen. 

Voorgestelde tekst: 
Plaatnummers, zoals vermeld bij de verschillende emissies in 

deze catalogus, kunnen uitsluitend voorkomen op de velrand 
meestal onderaan en alleen bij zegels vervaardigd in plaatdruk. 
Het plaatnummer geeft aan, van welke plaat bij de druk gebruik 
werd gemaakt. Daar de oplagen zelf en het aantal oplagen bij 
het toegenomen zegelverbruik steeds groter geworden zijn, kon 
dikwijls niet meer met een enkele drukplaat volstaan worden en 
werden er verschillende in gebruik genomen. Het hoogste nummer 
geeft nu aan hoeveel platen er gebruikt zijn. 

Etsingnummers, Offsetnummers en Oplageletters worden niet 
vermeld, daar dit te ver zou voeren. In principe doen de Etsing
nummers en Offsetnummers dezelfde dienst als de Plaatnummers, 
doch dan voor de rotogravuredruk en de offsetdruk. De etsing

nummers geven dus ook aan van welke cylinders vellen zegels 
gedrukt zijn. 

Oplageletters hadden ten doel in combinatie met de etsingnum
mers of offsetnummers aan te geven hoeveel drukcylinders voor 
een oplage gebruikt werden. 

Bovenstaande uiteenzetting wordt nog eens voor de lezers ge
geven, terwijl we ons vleien met de hoop, dat we hiermede een 
steentje hebben bijgedragen ter vervolmaking van de Speciale 
catalogus. 

Onze „Te Betalen Port" zegels. 
Onder dit hoofd verscheen in het December-nummer een ver

zuchting van de heer H. W. Borel. Op dit stukje is enige kritiek 
gekomen. De heer M. Th. la Gro te Leeuwarden maakt de vol
gende opmerking, waarbij ik mij geheel kan aansluiten. 

De heer Borel schijnt het Nederlandse publiek nogal ondeu
gend te vinden door als voorbeeld het kantoor Arnhem te nemen, 
op welk kantoor per maand voor circa ƒ 1000,— aan portzegels 
nodig is. Dit bedrag zal Arnhem inderdaad nodig hebben, maar 
gelukkig is dit alles niet voor Strafport. Immers, de portzegels 
worden ook gebruikt voor andere doeleinden en wel voor de 
aan port onderworpen dienstbrieven, betaling van de onder 
machtigingsnummer binnen gekomen post en tenslotte nog voor 
het betalen van ongefrankeerd verzonden postpakketten. Vermoe 
delijk zal ook voor de interne dienst nog wel eens een zegeltje 
worden gebruikt. 

To t zoverre de schrijver. In hoeverre portzegels voor interne 
doeleinden worden gebruikt is mij niet bekend, maar ik wil er 
nog wel op wijzen, dat op ingeklaarde buitenlandse postpakketten 
ook altijd het inklaringsrecht door middel van een portzegel 
voldaan moet worden. 

De heer la Gro schrijft verder nog: 
Inderdaad, het is voor de Posterijen een probleem hoe zij de 

port moeten incasseren indien geen postzegels worden geplakt en 
ik vind de gevonden oplossing nog heus zo gek niet. Echter 
vind ik het een grote onbillijkheid, dat bij geen of te lage fran
kering de Strafport wordt verdubbeld, hetgeen in verhouding een 
zware straf kan zijn voor hetzelfde misdrijf. 

Ik kan hier tenslotte nog aan toevoegen, dat inderdaad het 
allergrootste deel van de ƒ 1000 — niet geheven wordt voor onge
frankeerde of te weinig gefrankeerde brieven. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Koningin Juliana 6 cent L /R 3. 
10 cent L /R 11 — L/R 12 — L / R 13. 

P i ^i^iiLS VAB^ PS l^iiP©ilBILDI^ DKtOPOÎ iSDÄ (Vervolg). 
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Correctie. 
Op bldz. 271 van het vorig 

nummer is een verkeerd 
cliché afgedrukt; het goede 
cliché nevenstaand. 

Aanvulling. 
Van de op blz. 272, 2e 

kolom opgenomen 500 en 
1000 sen ontvingen wij nog 
de volgende completering: 

500 sen, velgrootte 50 
stuks, randbedrukking, bo
venrand van l.n.r. 1 t / m 10, 
bcnedenrand A, linkerzijrand 
van beneden naar boven 1 
t / m 5, rechterzijrand A, 
ruimte tussen de zegels zowel 
horizontaal als verticaal 4 
mm. 

1000 sen, velgrootte 50 
stuks, randbedrukking, bo
venrand van l.n.r. 1 t / m 5, 
benedenrand A, linkerzijrand 

van beneden naar boven 1 t / m 10, rechterzijrand A, verder als 
500 sen. 

Wat de zegels betreft ter gelegenheid van het 3jarig bestaan 

»|£\ss>ff 

■ « ^ « ü " 

.au.;^ 
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van de Repoeblik, is het papier over het algemeen dik en onge
gomd, de 50 sen bestaat echter ook op dun (bankpost ?) papier, 
welk papier het watermerk heeft van de bekende papierfabriek 
Padalarang. 

Het watermerk is een ovaal hoog 9 cm breed 8)^ cm, waar 
binnen een tweede ovaal hoog 5J^, breed 5 cm, beide ovalen 
enkel lijnig, in de opengebleven ruimte tussen de lijnen in de 
bovenhelft (dubbellijning) ARCHIPELBANK, in de onderste 
helft PADALARANG. In het middenvak een wapenschild, hori
zontaal gelinieerd, waarboven een kroon. Vanzelfsprekend komt 
dit watermerk slechts gedeeltelijk op een zegel voor, terwijl niet 
alle zegels van het vel dit watermerk hebben. 

De Salatigazegels. Bijgaande afbeelding van het in 
vorig no. genoemde zegel. In
schrift METERAI PEMBAN
GOENAN, is „zegel opbouw", 
waarschijnlijk dus een extra stor
ting voor de wederopbouw. De 
zegels die mij tot heden voorge
legd werden, wekten alle de in
druk van fiscaal gebruikt te zijn; 
of met inktvernietiging, of met 
stempels afwijkend van normale 
poststempels. 

Verder bestaan nog een 10 sen blauw, een 50 sen grijszwart, en 
1 Roep. bruin in dezelfde tekening. (Wordt vervolgd). 

A. J. U. 
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MEDEDELING. 
Het aantal ingekomen aanvragen voor een stempelband voor 

de afgelopen jaargang is dermate gering (ongeveer 20), dat niet 
tot aanmaak van een dergelijke band overgegaan is kunnen worden. 
Het spijt ondergetekende degenen die een aanvrage inzonden dan 
ook te moeten teleurstellen. 

DE HOOFDREDACTEUR. 

©.©.•DiiLii^ m yiüjiai 
INDONESIË. 

Aan de z.g. philatelistenloketten der postkantoren zullen van 
de Indonesische frankeerzegels frankeerzegels van de „Bouwkunst
serie" de volgende waarden verkrijgbaar worden gesteld: 

15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 en 80 sen en 1 rupiah. 
De verkoopsprijs van deze zegels in Nederlandse munt bedraagt 

resp. 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 60 en 80 cent en ƒ 1,—. 
Van elke waarde kan aan dezelfde gegadigde slechts 1 exen' 

plaar tegelijk worden verkocht. De zegels kunnen ook worden 
besteld bij de Philatelistische Dienst P.T.T., Zeestraat 64 te 
's-Gravenhage met inachtneming van bovenstaande beperking. 

Tanding. 
De lage waarden in het koerserende cijfertype hebben tot op 

heden tanding 12K, de 15 et. was reeds in de grove tanding 
11>^ verschenen, terwijl nu ook de 5 et. in deze tanding 11^4 
verschenen is. 

Oplagecijfers. 
Aan de mededelingen van de Ind. Ver., ontleenen we de oplage

cijfers van de overdrukte Hartzserie van Indonesië, verstrekt door 
de Ind. P.T.T.: 

Waarde zegel aantallen met 
overdruk van Dorp 

15 cent 2.094.269 
20 „ 1.347.400 

373.302 
1.669.303 

25 „ 
40 „ 
45 „ 
50 „ 
80 „ 

1 gulden opl. A 
1 gulden opl. B 

ƒ 2,50 
ƒ 1 0 , -
ƒ 2 5 , -

zegel aantallen met 
overdruk Kolff 

5.503.776 
2.150.000 
2.569.110 

486.600 
77.910 

559.992 
350,000 

86.300 
49.800 

578.379 
1.189.132 

596.200 

1.047.300 
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België. 
EUROPA. 

De jaarlijkse weldadigheidszegels werden op 20 December j.1. 
verkrijgbaar gesteld. Ook nu weder zal de extra opbrengst ten 
bate komen van verschillende instellingen. De serie bestaat uit 
twee heterogene delen, n.1. 4 postzegels in klein formaat met 
afbeelding van inheemse bloemen en 5 postzegels in langwerpig 
grootformaat met afbeeldingen van personen, en aansluitende aan 
de reeds vroeger verschenen z.g. Senaatsserie. 
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20 c. -f 5 c. geel en rood, valkruid. 
65 c. + 10 c. groen en rood, duinkruisdistel. 
90 c. -j- 10 c. rose, rood en blauw, bos-maagdepalnl. 
1 Fr. 20 + 30 c. blauw, en rood, veldklaproos. 
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1 Fr. 75 | 25 c. vermiljoenj Philips de Goede, hertog van 

Bourgondië geb. te Dyon 1396 — overl. te Brugge 1467. 
3 Fr. f 1 Fr. 50 rood, Karel V, keizer van Duitsland en 

koning van Spanje, geb. te Gent 1500 — overl. in Spanje 1558. 
4 Fr. f 2 Fr. blauw, Maria Christina van Lotharingen, aarts

hertogin van Oostenrijk, geb. te "Wenen 1742 — overl. aldaar 1798. 
6 Fr. + 3 Fr. bruin, Karel Alexander van Lotharingen, 1717 

—1780. 
8 Fr. | 4 Fr. groen, Maria Theresia van Oostenrijk, keizerin 

van Duitsland, koningin van Hongarije en Bohemen. 1717—1780. 

Bulgarije. 
Het éénjarig bestaan van het Vaderlandse Front werd op 15 

December j.1. herdacht met de uitgifte van een 4tal postzegels 
4 L. roodbruin, portret van Dimitrof. 
9 L. d.paars, werkman, landbouwer en intellectueel. 

20 L. blauw, wegarbeiders. 
50 L. rood, optocht van werkers. 
De 70e verjaardag van de Russische volksleider Josef Stalin 

werd op 21 December j.1. ook in dit land herdacht met de uitgifte 
van een tweetal postzegels met het portret van deze maarschalk. 

4 L. oranjebruin, portret. 
40 L. rood, Stalin als redenaar. 

Denemarken. 
Op 2 Februari a.s. verschijnt hier in de koerserende serie zegels 

met portret van koning Frederik IX: 
60 ore blauwgrijs. 

Duitsland. 
Westelijke zone. 
De in ons vorige nummer vermelde overvloed van gangbare 

postzegels (148 stuks) in deze zone is met 1 Januari van dit jaar 
gelukkig iets geslonken, hetgeen een gevolg is van het feit, dat 
met ingang van deze datum de zegels van de 3 gebieden uit de 
Franse zone, welke van 3 October j.1. af in de gehele westelijke 
zone gangbaar waren, hun frankeergeldigheid verloren. Dit be
treft 24 zegels voor ieder der 3 gebiedsdelen, dus totaal 72 stuks. 
De bijzondere uitgiften, totaal 28 stuks, blijven echter nog geldig, 
zodat het totaal aantal koerserende zegels thans nog 76 stuks 
bedraagt. 

Hierbij voegt zich al aanstonds weer een viertal toeslagzegels, 
dat op 14 December j.1. werd uitgegeven, zodat het totaal thans 
80 stuks geldige zegels bedraagt. 

De op 14 December j.1. uitgegeven 4 zegels werden uitgegeven 
met de leuze: „Helpt de vrijwillige welvaartsverzorging de nood 
te lenigen", en zijn de volgende. 

8  1  2 (pf.), d.Iila, Elisabeth van Thüringen (1207—1231), doch
ter van Andreas II, koning van Hongarije. Zij huwde zeer jong 
met Lodewijk, landgraaf van Thüringen. Zij leefde zeer terug
getrokken en wijdde haar leven vrijwel uitsluitend aan liefdadig
heid. 
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10 + 5 (pf.), olijf, Paracelsus von Hohenheim (1493—1541). Zijn 
feitelijke naam was Theophrastus Bombastus von Hohenheim. 
Als geneeskundige en alchimist verwierf hij zich als Paracelsus een 
grote naam. 

20 + 10 (pf.), rood, Friedrich W. A. Fröbel, (1782—1852), be
kend duits paedagoog. Hoewel feitelijk mineraloog, kwam hij er 
toe zich met de opvoedkunde der jeugd bezig te houden, doordat 
zijn broer overleed, een vrouw met drie kinderen achterlatende. 
Hij stichtte te Blankenburg een kinderspeelplaats en later ook een 
opleidingsschool voor kleuteropleiding. 

30 + 15 (pf), blauw, Johann Henrich Wichern, (1808—1881). 
Hij was een bekend theoloog, die een voorname rol speelde in de 
DuicsEvangelische kerk. 

WestBerlijn. 
Voor dat alle westelijke duitse uitgaven 

hier geldig werden, bedroeg het aantal hier 
koerserende postzegels 47, zodat na be
doelde geldigheidsverklaring dit aantal — 
dat daardoor met 148 stuks toenam ■— 
195 bedroeg. Gelukkig verminderde dit 
aantal ook hier met 72 stuks door het on
geldig worden op 1 Januari j.1. van de 
zegels der Franse zone. Einde Januari ver
liezen echter ook de postzegels met schuine 
opdruk in rode kleur van het woord 
BERLIN hun geldigheid, zijnde 14 stuks, 
zodat einde Januari het aantal geldige zegels 
109 zou bedragen, ware het niet dat inmid

dels dit aantal weer werd vermeerderd met een drietal toeslag
zegels, hetgeen het totaal op 112 brengt. 

Deze toeslagzegels verschenen ter tegemoetkoming in de door 
de munthervorming ontstane nood en zijn: 

10 | 5 (pf) groen, handen een schaal heffende. 
20 | 5 „ rood, idem. 
30 j 5 „ blauw, idem. 

Saargebied. 
De op 2 April 1949 aangevangen serie zegels voor gewoon ge 

bruik (het z.g. universiteitszegel) werd op 30 November j.1. voort
gezet en wel met: 

10 c. lila, betonbouw (stortmolen). 
1 Fr. rood, fabrieksbouw. 

12 Fr. groen, aardewerk, 
allen in klein formaat, terwijl in groot formaat verschenen: 

25 Fr. blauw, staalgieterijarbeider. 
100 Fr. bruin, dorp Wiebelskirchen in het Bliedal. 

DEUTSCHEPOST 
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Op 19 December j.1. verscheen een serie toeslagzegels ten bate 
van Sociale Hulp, welke de traditie van de vroegere mooie series 
toeslagzegels voortzet. 

3 Fr. ( 2 Fr. leigrijs, Mozes slaat water uit de rots (naar een 
schilderij van Murillo, gegraveerd door Piel). 

12 Fr. | 3 Fr. d.groen, de heilige Franciscus geneest een para
lyticus (naar een schilderij van Murillo, gegraveerd door Gandon). 

15 Fr. | 5 Fr. rood, het zieke kind (naar een schilderij van 
Metsuis, gegraveerd door Barlanque)'. 

25 Fr. f 10 Fr. blauw, de heilige Thomas van Villeneuve geeft 
een aalmoes aan een bedelaar (naar een schilderij van Murillo, ge
graveerd door Meunier). 

50 Fr. f 20 Fr. lilabruin, de heilige Maagd van Traits (naar 
een schilderij van Murillo, gegraveerd door Cottet). 

Frankrijk. 
Ook hier verschenen 4 toeslagzegels en wel op 19 December j.1. 

De motieven dezer zegels zijn ontleend aan een fontein, vervaar
digd door Bouchardon (1698—1762) in de jaren 1738—1745 en 
staande in de rue de Grenelle te Parijs. Deze beeldhouwer des 
konings is ook door andere beeldhouwwerken bekend, welke zich 
o.a. bevinden in het Louvre en te Versailles. De fontein bestaat 
uit een marmeren middenfiguur als personificatie van de stad 
Parijs, links en rechts geflankeerd door figuren die de rivieren 
Seine en Marne personificeren. Vier z.g. basreliefs geven afbeel
dingen van de jaargetijden. Deze reliefs zijn de onderwerpen welke 
de bekende tekenaar en graveur J. Piel tot onderwerpen van deze 
zegels hebben gediend. Uit particuliere mededelingen weten wij, 
dat dit voor gravure geschikt maken van deze gegevens wel zeer 
moeilijk voor de graveur is geweest. De zegels zijn: 

5 Fr. | 1 Fr. groen. Lente. 
8 Fr. + 2 Fr. goudgeel en roodbruin. Zomer. 

12 Fr. + 3 Fr. violet. Herfst. 
15 Fr. h 4 Fr. blauw, Winter. 

Op 16 Januari a.s. zal eindelijk het reeds lang aangekondigde 
zegel voor de luchtpost van 1000 Fr. verschijnen. Dit zegel, het
welk ook is ontworpen en gegraveerd door M. Decaris, doet even 
vreemd aan als de reeds eerder door hem verzorgde zegels van 
100 Fr. (Lille), 200 Fr. (Bordeaux) en 300 Fr. (Lyon). Het 1000 
Fr. zegel geeft op dergelijke wijze een wat wij zouden willen 
noemen vogelvluchtrcportage van Parijs. Het is in groot formaat 
vervaardigd. 

1000 Fr. grijs en violet, gezicht op Parijs. 

Hongarije. 
Op 11 December j.1. verscheen hier ter gelegenheid van de „Dag 

van de Postzegel" een zegel van 50 f. met de afbeelding van trans
portmiddelen zoals vliegtuigen, schip, trein en postauto's, alsmede 
een brievenbesteller. De druk geschiedde in velletjes van 4 zegels 
en werden uitgegeven op een viertal postzegeltentoonstellingen in 
het land, waar op ieder entreebewijs slechts 1 zegel werd afgegeven. 
Oplage 175.000 stuks. 

50 f. grijsviolet. 
Op 21 December j.1. verschenen ook hier hcrdenkingszegels ter 

ere van de 70ste verjaardag van de russische leider Stalin. Het 
zijn 3 zegels, alle met het portret van de jarige. De zegels ver
schenen zowel getand als ongetand. 

60 f. rood, portret van Stalin. 
1 Ft. blauw, id. 
2 Ft. roodbruin, id. 

Wie zijn kennis wil verrijken 
Moet het Postmuseum eens bekijken! 
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Italië. 

Op 28 December j.1. verscheen een zegel 
ter herdenking van wat in dit land als een 
der grootste musici van de 18e eeuw wordt 
beschouwd, n.1. Domenico Cimarosa, ge
boren te Avarsa bij Napels in 1749, over
leden te Venetië in 1801. Hij componeerde 
in totaal 75 opera's, waarvan wel de be 
kendste is „Il matrimonio segreto" (Het 
geheime huwelijk). Voorts componeerde hij 
missen, oratoria, cantates en dergelijke. 

20 L. d. grijs, portret. 

Luxemburg. 
De serie koerserende postzegels met de afbeelding van Groot 

Hertogin Charlotte werd op 22 December j.1. uitgebreid met een 
tweetal zegels: 

60 c. geelachtigbruin. 
80 c. groen. 
zodat deze serie thans bestaat uit de volgende waarden: 15, 

25, 60, 80 c. en 1, 1,50, 1,60, 2, 4, 6 en 8 fr. 

Monaco. 
Als een der laatste landen welke op de postzegels het 75-jarig 

bestaan van de U.P.U. herdenkt behoort zeker dit land, waar op 
26 December j.1. een drietal zegels voor dit doel verscheen. De 
zegels zijn: 

wfWftftwfi i im'iJJiiui 
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5 fr. groen. 
15 fr. rood. 
25 fr. blauw. 
Alle in de zelfde tekening, waarvan een afbeelding hierbij gaat. 
Het zegel van 25 fr. is bestemd voor de luchtpost. 
Op de zelfde datum verscheen de reeds verwachte Rode Kruis-

serie, bestaande uit een viertal zegels resp. met afbeelding van de 
nieuwe vorst Rainier III en van prinses Charlotte in pleegzuster-
costuum. De zegels zijn: 

10 fr. -|- 5 fr. violetbruin, prinses Charlotte. 
15 fr. -1- 5 fr. rood, vorst Rainier. 
25 fr. + 5 fr. leigrijs, idem. 
40 fr. -t- 5 fr. groen, prinses Charlotte. 

. MONACO, >* : + " + 

Dit ziet er onschuldig uit n.1. totaal 90 fr. met 20 fr. toeslag. 
Toch weten de monegasken aan hun trek te komen, want hoe 
onschuldig dit ook lijkt, de verzamelaar komt er niet zo gemak
kelijk af, immers werden deze zegels uitgegeven in blokken van 
4 zegels, welke op hun beurt weer verenigd waren tot vier blok
ken op een velletje. Tussen de twee boven en de twee beneden-
blokken staat in de tussengelegen witte strook het opschrift 
„Croix-Rouge Monagasque 1949", terwijl tussen de linker en rech
ter blokken in de witte strook een rood Kruis in een ruit, als
mede het wapen van Monaco voorkomt. Dit maakt dus al totaal 
4 maal 110 fr. is 440 fr. Maar, arme verzamelaar, deze blokken 
verschenen bovendien zowel met getande als ongetande zegels, 
d u s . . . . tweemaal 440 fr. of in totaal 880 fr. U ziet, het is maar 
een handigheidje om toch te krijgen wat men wenst. 

Ter gelegenheid van de troonsbestijging van Rainier III zal een 
postzegel van 100 fr. verschijnen voor de luchtpost met afbeelding 
van de nieuwe vorst als kniestuk en links onderaan zijn wapen, 
zijnde een ridder te paard. De achtergrond wordt gevormd door 
de torens van het vorstelijk kasteel. Het ontwerp voor dit zegel 
is van Raoul Serres. 

Ook zegels voor gewoon gebruik met afbeelding van de kop 
van de nieuwe vorst zijn in voorbereiding en zullen vermoedelijk 
het eerst de waarden 50 c , 1, 12 en 15 fr. verschijnen. 

Noorwegen. 
Tengevolge van de monetaire devaluatie in dit land en de dien

tengevolge noodzakelijke verhoging van het buitenlands briefport, 
werd het zegel van 40 öre, leeuwentype, overdrukt met een nieuwe 
waarde 45 öre en werd dit op 1 December j.1. uitgegeven. 

45 op 40 öre, blauw, leeuw, opdruk zwart. 

Oostenrijk. 
Ter herdenking van het feit, dat op 31 

December 1899 de toonkunstenaar Karl Mil 
locker te Baden bij Wenen overleed, werd op 
31 December j.1. een postzegel met zijn afbeel
ding uitgegeven, welk zegel zich aansluit aan 
de reeds verschenen zegels met afbeelding van 
andere componisten n.1. vader en zoon Strauss. 
Ook dit zegel komt van de bekende ontwerper 
W. Dachauer, terwijl de gravure van F. Lor-
ber is. Millöcker werd op 29 April 1842 te 
Laimgrube bij Wenen geboren. Als goudsmids-
leerling in de werkplaats van zijn vader be
gon hij zijn beroepswerkzaamheden. Aangezien 
hij echter voor dit vak generlei aanleg bleek te 

bezitten, besloot zijn vader, die zelf niet muzikaal was, hem muziek 
te laten studeren, voor welk vak de zoon belangstelling scheen te 
hebben. Na het conservatorium bezocht te hebben, werd hij het 
eerst opgemerkt als fluitist. De bekende Franz von Suppe gaf 
hem les in compositieleer en effende hem de weg naar het diri
gentschap. Als dirigent wist hij zijn zo bekend geworden stukken 
te componeren, welke composities vrijwel alle in de zo bekende 
trant van die weense tijd waren. Bekend is wel het meest zijn 
,,Bettelstudent". Na een vruchtbaar leven, maar in het laatst door 
zijn genie verlaten, overleed hij op zijn buiten in rustige en ge
goede omstandigheden. 

1 S. staalblauw, portret. 

Polen. 
Het Congres van de Bond van de Boerenbeweging dat op 20 

December j.1. werd gehouden, was aanleiding voor het verschijnen 
van een viertal postzegels. Het zegel van 15 zl. was echter al 
eerder n.1. op 26 November j.1. verschenen. De zegels geven een 
afbeelding van een landbouwer welke zijn gronden bespuit, als
mede op de achtergrond een landbouwtractor in bedrijf. 

5 Zl. roodbruin. 
10 Zl. rood. 
15 Zl. l.groen. 
35 Zl. sepia. 
Voorts verscheen nog een drietal postzegels ter herdenking van 

een 3-tal beroemde personen n.1.: 
10 21. bruinlila, Adam Mickiewicz (1798—1855). 
15 Zl. d.rose, Frederic Chopin (1810—1849). 
35 Zl. blauw, Jules Slowacki (1809—1849). 
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PortugaL 
Ter gelegenheid van het 16e Internationale Congres van Kunst

historici te Lissabon, verschenen 2 postzegels met de afbeelding 
van een engelenbeeld zonder hoofd, zijnde een bekend museum
beeld. Naar verluidt zijn deze zegels bij de firma Enschede gedrukt. 

1 E. lilabruin. 
6 E. olijfgrijs. 
Op 29 December j.1. verschenen 4 zegels ter ere van het 75-

jarig bestaan van de U.P.U., alle zegels met de afbeelding van twee 
handen die een brief omvatten, boven welke figuur het opschrift 
Unidad Postal Universal. 

1 E. violet. 
2 E. blauw. 
3 E. groen. 
4 E. rood. 

Roemenië. 
Ter gelegenheid van een bijeenkomst ter oprichting van een 

Centrale Bond van transportarbeiders, welke op 10 December j.1. 
werd gehouden, verschenen twee postzegels met de afbeelding van 
transportmiddelen, zoals vliegtuig, trein en bus tegen een achter
grond van een gedeelte van een globe. De zegels hangen samen met 
een vignetzegel waarop het doel van de bijeenkomst staat ver
meld: 

11 L. l.blauw. 
20 L. rood. 
Evenals in de andere landen welke op Oostelijk Europa zijn 

georiënteerd, verscheen ook hier een portzegel ter ere van de 
70-jarige verjaardag van Stalin, met een afbeelding van deze 
persoon. 

20 L. rood. 
In de gewone z.g. wapenserie (zie Maandblad Sept. 1948) werd 

het zegel van 5 L. in een andere kleur uitgegeven n.1.: 
5 L. violet (i.p.v. ultramarijn). 

Rusland. 
Ook in October 1949 werd de October-revolutie van 1917, dus 

thans voor de 32ste maal, herdacht met de uitgifte van een twee
tal postzegels, waarop een optocht staat afgebeeld waarbij een 
vaan met opschrift van dit gebeuren melding maakt. 

40 k. rood, optocht. 
1 R. groen, id. 

Het 125-jarig bestaan van het Akademisch Lenintheater te 
Moskou was aanleiding tot de uitgifte van 3 postzegels, op 2 
waarvan dit theater is afgebeeld, alsmede m de linkerbovenhoek 
het portret van Lenin, terwijl het 3e zegel een 5-tal portretten 
afbeeldt van auteurs wier werken in dit theater werden opgevoerd. 

40 k. groen, theater. 
50 k. bruinrood, id. 

1 R. bruin, portretten. 

Ter ere van de boeren die waardig werden bevonden gedeco
reerd te worden met de medaille voor landbouwverdienste, ver
schenen 2 zegels volgens bijgaande afbeelding, waarop o.a. een 
glundere gedecoreerde boerin met haar koe staat afgebeeld. 

40 k. bruin. 
1 R. violet. 

San Marino. 
Ook hier verscheen nog een zegel ter ere van de 75-jarige U.P.U. 

hetwelk op 29 December j.1. werd uitgegeven. 
100 L. bergweg met postkoets. 

Spanje. 
Evenals in vele andere landen was ook hier de maand December 

de aangewezen maand voor de uitgifte van weldadigheidszegels 
In tegenstelling met de meeste landen is echter hier het gebruik 
van deze zegels verplichtend van de dag van 22 December tot 
3 Januari j.1. en werden ze daartoe reeds op 18 December ver
krijgbaar gesteld. Op 21 December j.1. waren de zegels van 50 + 
10 c. welke slechts in een oplage van 1 millioen stuks verscheen, 
vrijwel niet meer verkrijgbaar. 

5 c. d.lila en rood, oplage 2 millioen. 
10 c. 1-groen en rood, oplage 14 millioen. 
50 c. -{- 10 c. geelbruin en rood, oplage 1 millioen, 

en voor de luchtpost: 
25 c. roodbruin en rood, oplage 1 millioen. 

Tsjecho Slowakije. 
Dit land gaat voort met een voortdurende uitgave van zegels 

voor allerlei gelegenheden. Gelukkig zijn het vrijwel alle geen 
hoge waarden en zijn de zegels van een zekere orginaliteit die 
zeker het kennisnemen waard is. (Zijn ook onze laatste kinder-
zegels niet enigszins beïnfluenseerd door die van dit land van de 
uitgifte 1948, iets wat blijkbaar door de philatelistische pers van 
dit land met enig welbehagen werd geconstateerd). 

Thans kunnen we nog de volgende uitgaven van 1949 ver
melden: 

Op 11 December j.1. verschenen 2 postzegels ter gelegenheid 
van het 2e Congres van de werkliedenorganisatie. 

1 Kcs. d.groen, bouwvakarbeiders. 
2 Kcs. bruin, machinedrijver. 

Als het hutten regent en het weer is slecht, 
Dan kunt U in het Postmuseum goed terecht! 
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Op 17 December j.1. waren het 2 z.g. Kinderzegels, welke met 
toeslag verschenen. 

1,50 Kcs + 0>50 Kcs, bruingroen, vrouw en kind. 
3 Kcs + 1 Kcs, lilabruin, werkman met kind. 

mmmmmmm 

Op de zelfde dag verschenen ook twee postzegels met toeslag 
ten bate van het Tsjechische Rode Kruis. 

1,50 Kcs + 0,50 Kcs, lilabruin, opstijgende vogel met olijftak 
boven gebouwen. 

3 Kcs + 1 Kcs, l.rood en rood, opstijgende vogel met olijftak 
boven werelbol. 

Tenslotte verschenen ook hier twee postzegels ter herdenking 
van de 70ste verjaardag van de russische bondgenoot Stalin. Beide 
zegels geven een portret van deze persoon. 

1,50 Kcs groengrijs, portret. 
3 Kcs bruinviolet, portret. 

Vaticaanstad. 
Hoewel dit gebiedje niet is aangesloten bij de U.P.U. gaf het 

toch een tweetal zegels uit ter herdenking van het 75jarig jubi
leum van deze instelling. Deze zegels verschenen op 13 December 
j.1. en zijn: 

300 L. ultramarijn, 2 engelen vliegende over een aardbol. 
1000 L. groen, idem. 
Het spijt ons te moeten constateren, dat ook deze pauselijke 

stad op dergelijke wijze meent zijn kas te moeten vullen. Ware 
het een kerkelijke aangelegenheid, zoals de hier na aan te kon
digen serie, dan was het beter te plaatsen dat zulks voor een extra 
bijdrage werd aangewend. 

Op 23 December j.1. werd de opening van het Heilige jaar 
1950 herdacht met de uitgifte van een achttal zegels in 4 ver
schillende tekeningen. 

mmrmrwwmmm 
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5 L. bruin en sepia, Jezus geeft de sleutels van het Koninkrijk 
der hemelen aan Petrus. 

6 L. zwart en bruin, 4 basilieken. 
8 L. blauw en bronsgroen, Bonifacius VIII. 

10 L. bronsgroen en violetgrijs. De paus slaat met de gouden 
hamer op de hemelpoort. 

20 L. bronsgroen en roodbruin, als 5 L. 
25 L. se]i)ia en blauw, als 6 L. 
30 L. bronsgroen en roodlila als 8 L. 
60 L. sepia en bruinrood als 10 L. 

Yougo Slavië. 
In afwijking van het vermelde in ons vorige nummer, kunnen 

we thans vermelden, dat de z.g. luchtpostblokken, uitgegeven ter 
gelegenheid van her eeuwfeest der spoorwegen aldaar, bestaan uit 
4 zegels van de 10 D. waarde in afwijkende n.1. violette kleur. 
De blokken zijn zowel getand als ongetand uitgegeven. 

De 1 D. groen en de 2 D rood, (Yv. 423 en 425) zijn volgens 
mededeling van Le Timbre thans verschenen met een opdruk in 
zwart van de woorden FNR Jugoslavia, terwijl de 3 D, rood en 
5 D. blauw van 1947 (Yv. 479 en 480) in zwart een opdruk 
kregen van de letters FNR in latijns en plaatselijk schrift. 

VEIL INGEN 
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 veiUngen gehouden heb, kan ik zoc der 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 Telefoon 112944 

Voorheen Nieuwstraat 26 en Noordblaak 93, Rotterdam. 
SO l a a r P o s t z e g e l h a n d e l . 
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Zwitserland. 
In verband met het feit, dat de postzegels van de oudere uit

giften opraakten en vervangen werden door de postzegels van 5— 
70 c. der serie „Techniek en Landschap" (zie Aug.nummer 1949), 
werd het noodzakelijk ook deze zegels met de diverse opdrukken 
voor officiële instellingen en eigen dienst te voorzien. Tevens 
werden de series voor de O N U (opdr. Nations unies Office Euro
peen), voor de OMS (opdr: Organisation Mondiale de la Santé) 
en voor de OIR (opdr: Organisation internationale pour les Ré
fugiés) met enige waarden boven de 70 c. van de koerserende 
zegels dezer waarden, uitgebreid. 

Hieronder geven we een staatje van de nieuwe 5—70 c , als
mede van de bestaande (tussen haakjes geplaatste) hogere waarden 
en de nieuw overdrukte zegels dezer waarden. 

Officiel 

c. 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 

(80) 
(90) 

(100) 
(120) 
(150) 
(200) 

Nations Unies Bureau 
Office International 

Europeen du Travail 

C. 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
120 
150 
200 
300 
500 
1000 

c. 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
(80) 
(90) 
(100) 
(120) 
(150) 
(200) 
(300) 
(500) 
(1000) 

Bureau 
International 
d'Éducation 

C. 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
(80) 
(90) 
(100) 
(120) 
(150) 
(200) 
(300) 
(500) 
(1000) 

^ ■ Organisation 
Organisation , " . , ^ „ „ j  1. Internationale mondiale . 

pour les 
réfugiés de la Santé 

C. 
05 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
70 

 (80) 
90 
 (100) 

120 
150 
 (200) 

300 
 (500) 

1000 

c. 
05 
10 

20 
25 

40 

80 

100 

200 

BUITEN EUROPA. 
Afghanistan. 
De 4e verjaardag van de organisatie van de Verenigde Naties 

werd herdacht met de uitgifte van een postzegel, waarop een 
afbeelding van een ereboog. 

125 p. d.groen. 

Algiers. 
Op 16 November j.1. verscheen hier een zegel voor de lucht

post van 200 fr. 

Brazilië. 
Een zegel van wel bijzonder groot formaat verscheen hier met 

het portret van Rui Barbosa (1849—1923) ter gelegenheid van de 
herdenking van de 100ste geboortedag. Reeds in 1923 en 1928 
werd zijn afbeelding op een zegel van dit land geplaatst. Hij was 
een zeer knap jurist en staatsman en was mede een van de leiders 
bij de instelling van de republiek. 

1,20 Crs. karmijnrood, portret. 

Columbia. 
Het feit dat 50 jaar geleden Francois Javier Cisncros (28XII

1936 :7VII1899) overleed werd eerst nu herdacht met de uitgifte 
van 3 postzegels van 50 c. alle met de zelfde afbeelding van deze 
persoon, maar in verschillende kleuren. 

50 c. groen en violet. 
50 c. roodlila en okergeel. 
50 c. bruin en groenblauw. 

Costa Rica. 
Het U.P.U.jubileum was hier aanleiding tot de uitgifte van 

3 herdenkingszegels voor luchtpostdoeleinden, alle met de afbeel
ding van een wereldbol, een duif met lint in de snavel en een 
bloeiende tak. 

15 c. reod, 25 c, blauw. 1 C groen, 

Cuba. 
Ten bate van de slachtoffers van de aardbeving in Ecuador 

verscheen hier een postzegel in driehoekformaat, zowel getand 
als ongetand: 2 c. ) 1 c. 

Ecuador. 
Om tegemoet te komen aan het gebrek aan sommige zegels wer

den twee zegels met een nieuwe waarde overdrukt. 
20 op 25 c. roodbruin. 
30 op 50 c. zwart. 

India. 
De bevestiging van de Republiek in India zal op 26 Januari a.s. 

worden herdacht met de uitgifte van een 4tal postzegels, aldus 
deelt „Le Timbre" mede. Het opschrift dezer zegels zal luiden 
„Republic of India. Inauguration Jan 26 1950". 

2 annas, rood, volksoptocht. 
314 „ blauw, inktpot en verenpen. 
4 „ paars, korenaar en disselboom. 

12 „ bruin, weefgetouw. 
O p alle zegels ziet men op de voorgrond de buste van een 

jongen en een meisje. 
Ook zouden nieuwe Dienstzegels verschijnen op 2 Januari j.1. 

alle met de bekende afbeelding van de 3 leeuwenzuil. 
3 p. grijsblauw 6 a. violet 
6 p. bruinrood 8 a. bruin 
9 p. groen. en in groter formaat: 
1 a. turkoois. 1 R. violet 
2 a. rood 2 R. rood 
3a. oranje 5 R. groen 
4 a. roodlila 10 R. bruin. 

Israël. 
De in ons Januari 1949 vermelde 6 zegels in nieuwe kleur en 

gewijzigde Inschriften, en met de afbeelding van oude munten 
is eerst thans verschenen, zodat we eerst nu de kleuren kunnen 
vermelden: 

3 pruht. olijfgrijs 15 „ paarsrood 
5 „ d.paars 30 „ blauw 

10 „ groen 50 „ bruin. 
Verwacht worden nog de 100 en 200 p. Tevens zal een 6tal port

zegels in nieuwe tekening verschijnen, met een groot cijfer in het 
centrum en aan beide zijden een tak. Het zullen zijn: 

2 p. geel 20 p . rood 
5 p. paars 30 p. blauw 

10 p. groen 50 p. bruin. 

Korea. 
Ook hier is het 75jarig bestaan van de U.P.U. herdacht op de 

postzegel. Dit werd tot een enkel zegel beperkt, zijnde een zegel 
met de afbeelding van de Koreaanse vlag. 

15 wen, steenrood, geel, ultramarijn en rood. 
Het 1jarig bestaan van de republiek werd herdacht met di 

uitgifte van een postzegel waarop het wapen van Korea, alsmede 
een symbolische figuur waaraan niet valt te onderscheiden of het 
een dier, een bloem of iets anders is. 

15 wen, blauw. 
Het 50jarig bestaan van de Koreaanse spoorwegen was aanlei

ding tot de uitgifte van een postzegel waarop een spoortrein is 
afgebeeld. 

15 wen, blauw, spoortrein. 

Libanon. 
In het type Libanonceder verschenen met gewijzigde cijfer

inschriften; 
0,50 p. blauw 50 p. groen 
1 p. vermiljoen en voor de luchtpost in het type 
2,50 p. violet Baai van Djounie 

en in het type Djoubeilcitadel: 10 p. lila 
7,50 zwart 15 p. groen 

10 p. bruinlila 20 p. oranje 
12,50 p. blauw 25 p. blauw 
25 p. violet 50 p. bruinrogd. 
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Ruanda. 
Een drietal zegels met opdruk van een nieuwe waarde verscheen 

hier op 2 verschillende zegels van de uitgave vermeld in het 
Juni-nummer 1948. Het zijn zegels waarbij de oude waarde in 
zwart is doorgehaald en een nieuwe waarde in zwart er boven 
is vermeld. 

3 F. op 2 F. 50, bruin en groen. 
4 F. op 6 F., bruingeel en zwart. 
6 F. op 6 F., idem. 

Pakistan. 
Niet alleen de 3 en 10 a, zoals in ons vorig nummer vermeld 

il, met omgekeerde maansikkel verschenen, maar ook alle overige 
zegels van deze serie schijnen thans een zelfde verandering te 
hebben ondergaan. 

Salvador. 
Op 14 December j.1. verschenen ter herdenking van het 1-jarig 

bestaan van de republiek een postzegel voor gewoon gebruik, 
met de afbeelding van twee mannen, die een toorts heffen boven 
een Inschrift dat vermeldt, dat gerechtigheid, welke noodzakelijk 
is voor de eenheid, de basis vormt voor een vruchtdragend en 
vrij vaderland. 

8 c. blauw, 
en 4 zegels voor de luchtpost, met afbeelding van het landswapen, 
v/aaronder staat vermeld „Triumf van de revolutie" en waar boven 
een vlag waait. 

5 c. lila, blauw en geel. 
10 c. groen, blauw en geel. 
15 c. violet, blauw en geel. 
5 C. lila, blauw en geel. 

Sarawak. 
Op 3 Januari j.1. zou hier een serie zegels verschijnen met afbeel

dingen aan dit land ontleend. 
1 c. zwart, vlinder. 
2 c. oranje, Tarsier. 
3 c. groen, Kajan, graftombe. 
4 c. sepia, Kajan jongen en meisje. 
6 c. blauw, kunstenaars. 
8 c. rood, danser. 

10 c. geel, miereneter. 
12 c. violet, Kenya jongens in prauw. 
15 c. blauw, jongen vuurvrijvende. 
20 c. oranjebruin, rijstschuur. 
25 c. 1.groen en hlarood, peperbomen. 
50 c. bruin en violet, Iban vrouw. 

1 $ groen en sepia, smid. 
2 $ blauw en karmijn, landkaart. 
5 $ zwart, goud, rood en roodlila, wapen. 

Syrië. v 
Het in ons October-nummer vermelde omtrent de U.P.U. 

zegels vervalt, aangezien dit met voor dit land was bestemd, maar 
sloeg op de zegels van Libanon. 

Het vermelde omtrent de U.P.U. zegels in het Augustus-num-
mer behoeft een enkele wijziging, waarom wij hier nog even deze 
zegels herhalen: 

12 p. 50 c. paarsblauw, stad Ain el Arous. 
25 p. blauw, oude gaanderij, 

en voor de luchtpost: 
12 p. 50 c. d.violet, wereldbol boven berglandschap. 
50 p. grijszwart, stad Damas en portret. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 30 November j.1. is het laatste van de U.P.U. herdenkings

zegels, welke voor de luchtpostfrankering zijn bestemd, versche
nen. Het is het hierbij afgebeelde zegel van 25 c. 

25 c. rood. 

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

ook van 19—22 uur en Zondags 
van li—17 uur. 

fmv9W9mmmmwmmw9W*9\ 

Op 17 December j.1. verscheen het laatste bijzondere zegel van 
1949 voor de U.S.A. en wel het zegel uitgegeven ter herdenking 
van de gebroeders Wright, de luchtvaartpioniers. Het zegel geeft 
een portret van de gebroeders en een afbeelding van het vlieg
tuig waarmede zij hun eerste vliegprestaties verrichtten. 

6 c. rood. 

[POSïïSïïyKKiKl 
BUITENLAND. 

Bulgarije 
herdacht Dimitroff met de uitgifte van een kaart van 3 Lewa 
met groene zegelindruk. Het zegelbeeld vertoont het nieuwe 
embleem van de republiek (zie Yvert afbeelding be van 1948), 
n.1. een leeuw, korenaren en de ster van de sovjet. 

Links een groot portret van Dimitroff met de datum: 2-VII-
1949 in bruine kleur. 

De gehele kaart is op groenachtig gekleurd carton. 

Duitsland. 
Het onder Russische controle staande gedeelte gaf de kaarten 

met Bebel i 10 pf. groen en Engels i 12 pf. blauw uit, voorzien 
van een drukkersaanwijzing M 301/c 1633. Wat uit deze combi
natie van letters en cijfers af te leiden is, werd mij nog niet 
onthuld. 

Oostenrijk. 
De laatste kaart, die ik van dit land onder de ogen kreeg, was 

een 30 groschen rood met het zegelbeeld „Salzburg" uit de na
tionale klederdrachten-serie. Inmiddels is ook dit land tot deva
luatie overgegaan. Of dit aanleiding heeft gegeven tot opdrukken 
of nieuwe uitgiften is mij nog niet bekend. Willen de lezers hun 
aandacht ook eens aan dit land wijden, waarmee altijd veel x 
Nederlanders corresponderen ? 

iLm)€IKlïïIp)@Sï 
NEDERLAND. 

Vijftien jaar geleden vloog de K.L.M, met de „SNIP" 
voor het eerst naar Curasao. 
Voor de jongeren onder de luchtpostverzamelaars, nemen wij 

onderstaand stukje „Uit het Logboek van de „SNIP" uit het 
K.L.M.-nieuws over: 

Hoewel de weersomstandigheden het starten toelieten, was het 
wat de vliegers wel eens noemen „pokkenweer", toen de bemanning 
van de Fokker F-18 „Snip" in de nacht van 14 op 15 December 
1934 in de stuurhut plaats nam om de eerste Nederlandse trans
atlantische vlucht Amsterdam—Curajao te beginnen. Het weer 
zag er niet erg bemoedigend uit voor gezagvoerder J. J. Hondong, 
tweede vlieger J. J. van Balkom, navigator-marconist S. van der 
Molen en boordwerkfuigkundige L. D. Stolk. Ook de weerbe
richten uit Zuid-Europa maakten de tocht niet erg aantrekkelijk. 
Ofschoon er niets r.nders meeging dan 107 kg Kerstpost, zat de 
kist propvol met benzine en olie, die in extra tanks in de cabine 
was opgeborgen. 

Het begon al met de start op Schiphol. Het was voor Hondong 
niet gemakkelijk de „Snip" in de koers te houden, toen hij ovet 
het doorweekte vliegveld rolde. In de lucht was het al niet veel 
beter. Op 300 meter dichte bewolking en zware remous. Op 
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700 meter was bet alsof de regen met emmers tegen het vliegtuig 
werd gesmeten. Op 2000 meter steeds zware regen en remous. 
Op 3000 meter nog meer bewolking en hevige sneeuwval. Steeds 
meer klom de „Snip" om het slechte weer te ontwijken, maar op 
4500 meter kreeg men met ijsafzetting te kampen. Met geweldige 
knallen sprongen de stukken ijs in het rond. Zo bleef het tot 
Marseille toe. Beurtelings stijgen en dalen om aan het ruwe weer 
te ontkomen. 

Van Marseille ging het op Casablanca af, maa»- alle Noord-
Afrikaanse vliegvelden waren door zware regenval onbruikbaar. 
Dan maar weer terug naar Alicante in Spanje en het weer afwach
ten. Onderweg veel last van valwinden. Vooral wanneer vanwege 
het slechte zicht laag moest worden gevlogen, bestond er kani 
op het water gedrukt te worden. Van Alicante naar Casablanca. 
Nog steeds valwinden. Later klaarde het weer op en de landing 
in Casablanca verliep vlot. De volgende landingsplaats was Porto 
Praia op de Kaapverdische eilanden. Het weer was heiïg, hetgeen 
veroorzaakt werd door de zandstormen uit de woestijnen. Op 17 
December arriveerde de „Snip" in Porto Praia. De Fokker werd 
grondig nagezien voor de grote en beslissende sprong over de 
Oceaan. 

De Nederlandse duikboot K-18 en de „Stuyvesant" van de 
K.N.S.M. hadden reeds positie gekozen op de Atlantische Oceaan 
om de bemanning van de „Snip" regelmatig op de hoogte te 
houden van de ontwikkeling van het weer. 

O p 19 December te 19.15 uur startte de „Snip" zeer vlot van 
Porto Praia. Een half uur later echter raakte de radio defect. Ge
lukkig was het euvel spoedig hersteld en tot middernacht verliep 
de vlucht zonder enige bijzonderheden. Om 00.42 uur passeerde 
de „Snip" de K-18. Om 1.20 raakte de radio weer defect. Stolk 
was bezig van der Molen te helpen met de oorzaak van de storing 
op te speuren. Van Balkom nam sterbestek op. Hondong zat 
alleen in de stuurstoel. Plotseling zag hij van alle motoren de 
benzinedruk weglopen. Terstond daarna liepen de motoren terug 
Hondong schakelde over van de cablnetanks op de vleugeltanks 
en na kalm planeren tot 500 meter kwam de benzinedruk weer 
op en pakten de motoren. 

Het weer werd slechter. Sterbestek was moeilijk te krijgen en 
men moest drift meten door de gaten in het wolkendea. De radio 
was nu gedeeltelijk hersteld, doch slecht bruikbaar. Hogere cu
mulus met regen en licht onweer. De „Snip" bleef constant op 
700 meter vliegen. Koersvliegen was zeer moeilijk, daar gezorgd 
moest worden, dat ieder gat in de wolken bruikbaar was voor 
driftmeting. Remoustikken trachtten dit te beletten. Blindvliegen, 
zware regenbuien, passaatwolken. 

Zo vliegt de moedige bemanning van de „Snip" met een snel
heid van 215 km op Zuid Amerika aan. Op 20 December te 
10.18 uur wordt land aangelopen. De sprong is prachtig gelukt. 
Nu gaat het via Cayenne, de Duivelseilanden en Albina naar 
Paramaribo en vandaar naar Caracas en tot slot bereikte men 
op 22 December 1934 te 19.20 uur Cura9ao, het einde van de 
eerste transatlantische K.L.M.-vlucht. 

De „Snip" is niet meer naar Nederland teruggekeerd. 19 Januari 
1935 werd de lijn Curajao—Aruba geopend. 125 km. lang. Het 
prille begin van het West-Indisch Bedrijf van de K.L.M., dat in 
15 jaar zou uitgroeien tot een hele luchtvaartonderneming met 
een luchtnet van meer dan 14.000 km. lengte, waarin niet minder 
dan 19 plaatsen in Centraal Amerika en op de Caraïbische eilan
den zijn opgenomen. Een gebied ter grootte van Europa. Van 
Miami tot Paramaribo en van St. Maarten tot San José in Costa 
Rica. 

Twaalf van de vijftien jaren heeft de ouwe trouwe „Snip" haar 
diensten tussen de moderne DC-3's en DC-4's verricht tot einde 
1946. Thans zijn de stuurhut, een motor en een propeller van 
deze Fokker, welke het begin maakte van het bloeiend bedrijf 
van de K.L.M, in West-Indië, voor het nageslacht bewaard in het 
Curafaose museum. 

De luchtpoststukken, welke wij indertijd met deze vlucht ver
zonden, behoren thans reeds tot de geschiedenis van de pionier-
vluchten en blijven een voortdurende herinnering aan de moe
dige daden uit die tijd. 

BELGIË. 
Nieuwe Luchtpostbladen. 
De beide bestaande Belgische luchtpostbladen (zie Maandblad 

No. 3, Maart 1948, blz. 29) verschenen op 6 December jl. in geheel 
dezelfde uitvoering, doch thans met waardeaanduiding 4 Frs in 
plaats van Frs. 3,15. Een en ander in verband met portoverhoging. 

Machinestempels. 
De Belgische Posterijen gebruiken (vermoedelijk reeds sinds 1 

December jl.) enige nieuwe machinestempels, die reclame maken 
voor de „Sabena". 

Het zijn stempels, waarbij de tekst links van de datumstempel 
staat in een rechthoek (zg. vlagstempel) en wel: 
1. 3-regelig „Gebruik / SABENA / Belgische Luchtlijnen"; 
2. 3-regelig „Utilisez / SABENA / Lignes Aeriennes Belges" en 
3. 4-regelig tweetalig met bovenstaande teksten, links de Franse 

tekst en rechts de Nederlandse; het woord „SABENA" staat 
éénmaal in het midden van de stempel. 

DUITSLAND. 
De Luchtbrug. 
Uit ontvangen stukken blijkt, dat er „Luchtbrug-stempels" be 

staan, die wij nog niet hebben vermeld; volledigheidshalve doen 
wij dit thans hierbij: 

Augustus 1948. 
Brief met poststempel Berlin—Charlottenburg 2 d.d. 15-8-'48 

met luchtbrugstempel in zwarte kleur (3-regelig) „Luftbrücke / 
Berlin / Sunderland-Flugboot". 

Maart 1949. 
Kaart met poststempel Berlin—Charlcttenburg 2 d.d. 21-3-'49 

met rechthoekig luchtbrugstempel „Luftbrücke / Air Lift / Ber
lin—Hamburg". Zg. Kaststempel, kleur rood. 

Brief met poststempel Berlin—Charlottenburg 2 d.d. l-3-'49 
met zelfde stempel als op de kaart, doch thans in blauwe kleur. 

1 Mei 1949. 
Kaart met speciale poststempel (zie afbeelding hieronder) en 

klein ovaal luchtbrugstempel in violette kleur „Luftbrücke / af 
beelding Brandenburger Poort met links en rechts een vliegtuig / 
Berlin" (zie middenstuk stempels afgebeeld in Nr . 4, April 1949, 
blz. 74). 

ii-J* ..̂  . J 
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30 September 1949. 
Kaart met poststempel Berlin—Charlottenburg 2 d.d 30-9-'49 

en luchtbrugstempel in groene kleur, zoals hieronder is afgebeeld. 
Dit was de stempel ter gelegenheid van de laatste dag van de 
luchtbrug. 

Luchtpost „Leipziger Messe". 
Aan het October-nummer van het bekende luchtposttijdschrift 

„Die Luftpost" van Kurt Dahmann, Berlijn, ontlenen wij hierom 
trent het volgende: 

Op 29 Augustus en 5 September jl. bestond de gelegenheid 
luchtpost te verzenden van de Oostelijke Sector van Berlijn naar 
Leipzig en omgekeerd. Dit was de eerste luchtpost na de oorlog 
binnen de Russische zone in Duitsland van het vliegveld Berlijn— 
Schönefeld naar het „Messe"-vliegveld Mockau v.v. 

Op het vliegveld Leizig-Mockau was een speciaal postkantoor 
ingericht waar de stukken van een speciale afstempeling werden 
voorzien; hieronder geven wij een afbeelding van deze speciale 
stempel. 

Voor het luchtpostvervoer werd geen toeslag geheven; wel 
moesten de stukken voorzien zijn van de aanduiding „Mit Luft
post". 

Volgens andere berichten vonden de vluchten van de Ceskoslo-
venska Aerolinie (Praag) dagelijks plaats. 

Daar de aanwezigheid van het speciale postkantoor en het ge
bruik van de speciale stempel eerst op het allerlaatste ogenblik 
bekend werden, zal de vervoerde hoeveelheid luchtpost wel zeer 
gering geweest zijn. 

Sïïil^lPilLS 
NEDERLAND. 

Drukwerkrolstempels. 

Op de dd. 25 November j.1. gehouden laatste verkoop bij in
schrijving van gebruikte post- en portzegels door de P.T.T. zijn 
ook enige kavels verkocht, waarin grote aantallen zegels voor
kwamen, die na de buitengebruikstelling als niet verkochte 
restanten door verschillende postkantoren ingeleverd waren. Deze 
zegels moesten in grote blokken en veldelen op bladen papier 
geplakt worden en daarna met een stempel vernietigd worden. 
Het postkantoor te 's-Gravenhage heeft daartoe op de z.g. meeu
wen- en zeeheldenzegels een totdusver onbekend „drukwerkrol
stempel" gebruikt, waarvan wij hierbij een afbeelding geven. Dit 
Stempelmodel is tussen 1912 en 1923 op vele kantoren voor cou
ranten en andere periodieken gebruikt, waaronder ook te 's-Gra
venhage, doch zonder Rps. Het hier afgebeelde stempel heeft 
vroeger blijkbaar dienst gedaan voor de Rijkspostspaarbank ter 
vernietiging van de spaarbankzegels van 1 en 5 cent ! 

Typenraderstempels. 
Het postagentschap Maastricht-Scharnerweg stempelde begin 

December 1949 op aangetekende brieven in blauwe inkt. 
Veldpoststempels. 

Op een vermoedelijk normaal ge
lopen brief, verzonden uit Eindhoven 
naar Enkhuizen kwam de hierbij af-
wjebeelde stempelafdruk (in blauwe 
mkt) voor als vernietiging van de 
frankeerzegel. Ter datering had men 

i*^ de brief in Enkhuizen op 21 Juni 

ISQo, 

^".tol- >^ 
y 

1945 nog met een gewone dagteke
ningstempel voorzien. Kan één onzer 
lezers ons wellicht inlichten of het 
gebruik van dit stemple officieel 
was toegestaan of dat er hier slechts 
een toevallig voorkomende afdruk is 
in plaats van een gewoon Eindhovens 
stempel ? 

NEDERLANDSE ANTILLEN. 
Machinestempels. 
Van de heer A. de Korte mochten wij een nieuw raachinestem-

pel, hetwelk vermoedelijk omstreeks 20 December j.1. te Aruba/ 
Oranjestad in gebruik genomen is, ontvangen. Links van het 
datumstempel staat in omlijsting de tekst: Enjoy your vacation 
on Aruba's renown palm beach. Netherl. West Indies. 

Marinestempels. 
In aansluiting op de over dit onderwerp in vorige nummers 

vermelde gegevens zond de heer J. Olthof te St. Nicolaas ons nog 
een stempel met Inschrift: U.S.S. Rowan Feb. 16 A.M. 1940 en 
tussen de balken: Aruba-Dutch West Indies, afgedrukt op een 
met een Curafaose luchtpostzegel gefrankeerde enveloppe. 

door N. F. HEDEMAN. 

Men stelde mij van enkele zijden de vraag: „Hoe is Uw (jouw) 
mening over de invloed van de Unie t.o.v. onze O.G. verzame
lingen ? Schrijf daar eens over in het Maandblad". 

Nu wil ik U gerust verraden, dat mijn betere drie-kwart mij 
wel eens voor een mirakel uitmaakt, doch nog nooit heeft zij 
geopperd, dat ik een orakel zou zijn. En zij kent me toch wel 
her beste ! 

Het is zo moeilijk de gestelde vraag te beantwoorden, omdat 
het element politiek m.i. uit onze philatelic geweerd moet wor
den. Wordt er in de pers een bepaald vraagstuk behandeld, dan 
moet men immers bladen van elke politieke richting lezen en 
bestuderen om bij benadering te kunnen gissen hoe eigenlijk de 
vork in de steel zit. Volgens onze Koningin is de gang van zaken 
onnatuurlijk geweest, dus is het dubbel oppassen om de politiek 
er uit te laten. Het gaat er dus om door logische vergelijkingen 
tot een standpunt te komen. 

Philatelistisch lopen Nederland en Oost-Indië tot 1949 volkomen 
parallel. Voor Nederland gelden als normale zegels alle uitgiften 
tot en met de Zomerserie van 1940. Dan volgen de Duitse be
zettingsuitgiften, beginnend met de zgn. tralieopdrukken van 
1940, vervolgens de Kinderzegels van 1940, de Meeuwtjes 1941, 
Zomerzegels 1941, Kinderzegels 1941, Legioen 1942, Europese P T T 
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Vereniging 1943, Symbolen 1943, Zeehelden 1943, Postkoets 1943 
en eindigend met de Winterhulpzegels van 1944. Daarna komen: 
de Bevrijdingsserie 1944/6, Herrijzend Nederland 1945, Konijnen
burg 2e druk, enz. enz., still going on ! Analoog geldt voor Oost-
Indië als normaal: alles tot en met Konijnenburg 1941, Nederland 
zal Herrijzen 1941, Moehammadija 1941, Dansers 1941 zonder de 
2 et. rood. Dan volgen de Japanse bezi-ningiopdrukken, met als 
variant op de Duitse „tralies" het „Dai Nippon", en de Japans 
uitgiften. Aansluitend komen: de Nica-zegels, de uitgiften van 
1945, gedrukt bij de American Bank Note Company te New York, 
de 2 et. Danser, de Australische druk 1946, de hulpuitgifte 194', 
Pelita 1948, Dansers 1948, Hartz 1948, Jubileum 1948, Kroning 
1948, Hulpuitgifte 1948 met Indonesia-opdruk, Cijfers 1949, U.P.U 
1949, terwijl besloten wordt met de beeldserie van 1949. Philaf;-
listisch beschouwd is de overgang van Nederlandsch-Indië in 
Indonesia eenvoudig een naamsverandering zonder meer, zoals 
Curafao in Antillen, Siam in Thailand enz. De komende zegeb 
van Nieuw Guinea behoren vanzelf sprekend ook bij Overzeese 
Gebiedsdelen, want hier waait nog de Nederlandse vlag, is hot 
Koninkrijk der Nederlanden soeverein, zonder dat er sprake is 
van een bezetting. 

De moeilijkheid schuilt evenwel in de uitgiften van Djocjakarca 
van vóór en na de 27ste December 1949. Ik maak hier een onder
scheid, aangezien dit niet anders kan. Tot 27 December 1949 
behoorde heel Indonesia tot het Koninkrijk der Nederlanden en 
was het alleen de Repoeblik Indonesia, die „staatkundig illegaal' 
optrad in New Dehli, in de U N O , in de „buitenlandse" betrek
kingen, terwijl een guerilla gevoerd werd met het Koninkrijk der 
Nederlanden. Een paar jaar geleden heb ik reeds gezegd, dat do 
uitgiften van de Repoeblik Indonesia hoogstens voorlopers zouden 
kunnen worden. Zonder ook maar enige afbreuk te wdlen doen 
aan de verlangens van de bevolking. — ik beschouw immers niet 
de politiek, maar wel de philatelic, — kan ik de Repoeblik 
Indonesia uitgiften en opdrukken slechts zien als internationaal 
ongeldige locale uitgiften van een separatistisch streven, te verge
lijken met de meer genoemde Rhein-Ruhr Republik. Dus in de 
grond genomen was de status particulier. In dit verband wil ik 
ook verwijzen naar de zeer interessante artikelen van de heer 
Uylen, die het eerste overzicht geeft van wat er gepresteerd is 
en waarin wel heel duidelijk uitkomt, dat verschillende opdrukken 
particulier in de zoveelste macht zijn ! Tussen twee haakjes, on
derschat U toch vooral niet de massa werk en de omvangrijk" 
studie, die genoemde redacteur gehad zal hebben, alvorens hij zijn 
„verhaaltje" kon schrijven. Wanneer alles zo afgedrukt staat lijkt 
het heel eenvoudig, zelfs kinderwerk, doch zoekt U maar eens 
wat uit ! 

Op 27 December 1949 werden de Verenigde Staten van Indo
nesia gegrondvest. De VSI zullen zich ongetwijfeld bij de U.P.LI, 
aansluiten en hebben nu het internationale recht postzegels uit 
te geven. De Negara Repoeblik Indonesia is één der vele staten, 
die tezamen de VSI vormen, dien ten gevolge zijn de uitgegeven 
zegels van vóór 27-12-1949 voorlopige particuliere uitgiften van 
een gebied, dat de staatkundige rechten nog moest verkrijgen. Met 
heel erg veel goede wil zou men de Repoeblik Indonesia zegels 
van vóór de souvereiniteitsoverdracht kunnen beschouwen als een 
op zich zelf staand iets, enigszins te vergelijken met Kroatië, de 
schepping van de Nazis tijdens de Tweede Wereldoorlog, met 
Servië, voordat Yougo Slavië ontstond, enz. enz. Enigszins te 
vergelijken met de genoemde landen, daar aan de Repoeblik In
donesia de status ontbrak. Een vergelijking met de Brits Indische 
Kleinstaten gaat ook mank, want Engeland vond het destijds wel 
goed, dat voor „binnenkleinstaats" — wat een woord ! —• verkeer 
eigen zegels gebruikt werden, doch het Koninkrijk der Nederlan
den heeft nooit de zegels van de Repoeblik goedgekeurd. 

Voorlopers van de VSI zijn de Republikeinse zegels, strikt 
genomen, dus niet geworden. Ook worden ze dat niet, wanneer 
de VSI alsnog tot erkenning en wettiging overgaan, want dan 
zijn het postzegels van de VSI. Het gedeelte echter, dat niet 
erkend zal worden, resp. niet in koers komt, valt overal buiten 
en blijft volkomen in de lucht hangen. 

Nu mijn inzicht over de invloed van de Unie op onze Neder
land en O.G. verzamelingen. Wat wil men eigenlijk ? In vorige 
publicaties heb ik reeds enige malen betoogd, dat men zich vrij 
moet maken van vooroordelen en dat alles betrekkelijk is. Wat 

Jansen heerlijk vindt en hem het summum aller genietingen 
schenkt doet Pietersen walgen ! In wat ik nu ga zeggen zullen 
verschillende philatelisten misschien ook wel een ander standpunt 
innemen, hetgeen ik hen overigens, ook weer, helemaal niet 
kwalijk zal nemen. Vrijheid, blijheid, nietwaar ? 

De VSI voelen zich nu ook vrij en zijn ook blij. Wacht even, 
vrij, dus niet meer aan Nederland gebonden, dan door een Unie. 
Indië, met uitzondering van Nieuw Guinea, ressorteert niet meer 
onder het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen, d u s . . . . de 
postzegels van de VSI ressorteren ook niet meer onder de collectie 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. Nederland is met België en 
Luxemburg verbonden door de Benelux overeenkomsten, lang
zaam ontstaat de tol-unie met de VSI door een Unie overeenkomst, 
maar onze Regering heeft in de Belgische binnen- en buitenlandse 
aangelegenheden evenveel, resp. even weinig, inmengingsrecht als 
nu in de VSI aangelegenheden. In Indië en in Nederland hadden 
wij allen de Nederlandse nationaliteit, nu is dit gescheiden. 

Over het algemeen worden de postzegels in het land van uitgifte 
wel het meeste verzameld. Wanneer wij nu eens over de Noord
zee kijken, dan zien wij, naast een grote groep van Engeland ver
zamelaars, collecties van Engeland en Koloniën, van de Common
wealth, van het Engelse taalgebied enz., enz. Bij ons wordt dit nu: 
verzamelaars van Nederland, Nederland en O.G., de Unie, Bene
lux, Nederlands taalgebied, enz., enz. 

Natuurlijk zal het nog een punt van informatie vormen, welke 
uitgiften van vóór de soevereiniteitsoverdracht door de VSI ge
bruikt zullen worden, resp. zijn. Een moeilijk punt, want in het 
December-nummer van het Maandblad lezen wij: „De frankeer-
zegels 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 zonder de zegel-
opdruk „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". In het tijdvak van 27 tot en met 31 De
cember 1949 moest men dus de voorradige zegels, die zo plotse
ling ingetrokken zouden worden, gespuid hebben, hetgeen alleen 
op poststukken kon plaats vinden, daar er niets inwisselbaar was, 
behalve verhuiskaarten. Wat is er toen in de VSI geplakt en afge
stempeld, dus niet alleen in het Djocja-gebied, doch ook in Ba
tavia, Soerabaya, op Borneo, Celebes, Bah, enz. enz.? De post is 
omvangrijker geweest dan normaal, ten gevolge van de soeverei
niteitsoverdracht en het Nieuwjaar, dat is logisch. Ongebruikte 
postzegels zijn daarvoor van onwaarde, doch het komt aan op 
de gestempelde zegels met data van 27 December en later. En 
welke Rep. Indonesia zegels komen er met serieüse afstempelingen 
van 27 December 1949 en later ? Ik gebruik met opzet het woord 
serieus, daar vanzelf sprekend de welwillendheidsafstempelingen of 
de „vergissingen" uitgesloten moeten worden.. 

Wederom is er een mooie gelegenheid voor de philatelisten om 
te pionieren, iets te presteren voor mede-verzamelaars, en weer 
in dit gebied; eerst hadden wij de Japanse bezetting uit te zoeken 
vervolgens de Repoeblik Indonesia, en nu de VSI. Snuffelaars, aan 
alle postkantoren moeten gegevens gevraagd en de gehele post 
uitgezocht worden. Nu is er nog uit wijs te worden, want, voor
waar ik zeg U, de vier dagen van 27 tot en met 31 December 
1949 zullen een- philatelistische nachtmerrie blijken te zijn ! Deze 
niet-orakelachtige profetie richt ik tot de Unie en VSI-verzame-
laars. 

U zult mij toch eerlijk moeten toegeven, dat ik mij heel politiek 
buiten de hele politiek heb gehouden en mij beperkte tot de 
philatelistische aspecten. 

Illllliiiillllllllllllhilllllllill Illlllllllll Illlllllllliiiilllllllllllluilllllllllllllliilllllllllllllliilllllllllllllliilllllllllllllliilllini 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging! 
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¥[iI^i[^D©DI^©g[i^DIiyWS 
Met ingang van 1 Januari j.1. hebben zich wederom bij het 

Maandblad aangesloten: 
a. de Leidsche Vereniging van Postzegelverzamelaars met 263 

leden, Secretaris de heer G. M. Minnema, Boerhaavelaan 41 te 
Leiden en 

b. Vereniging van Postzegelverzamelaars „De Zaansche Zegel
zoekers (Z.Z.Z.) met 256 leden. Secretaris de heer N. J. Steyn, 
Bosjesstraat 8 te Koog a.d. Zaan. 

We roepen beide verenigingen een hartelijk welkom toe. 
Op dezelfde datum heeft zich evenwel van het Maandblad 

teruggetrokken de Vereniging van Postzegelverzamelaars „Delft" 
met ongeveer 260 leden. 

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

Mededelingen: 
A. van het Secretariaat. De heren secretarissen van de afdelin

gen worden verzocht het jaarverslag over 1949, alsmede de leden
lijst 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.). 

B. van de penningmeester: De leden worden, overeenkomstig 
Let reglement beleefd uitgenodigd hun contributie over 1950 
ad ƒ 5,— vóór 1 Februari a.s. te voldoen. Bij giro-overschrijving 
op postrekening 33805 ten name van de Penningmeester der Ne-
derlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Bussura. 
Na 1 Februari zal over het bedrag vermeerderd met de incasso
kosten worden beschikt. 

Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het December-nummer. 
Aanmeldingen: 2033 J. J. Angel. Sergt. legerno. 270819056, 1-5-

10 R.I., Veldpostkantoor Medan — 2004 A. H. Bak, Nieuweweg 
52a, Lochern — 2005 W. F. ter Beek, Weversstraat A 40 E, 
Borculo — 2006 J. W. Both, Nieuweweg 19, Lochem — 2032 
Th. O. van Dissel, p / a Petroleum Board, Gebouw B.P.M., Wil
lemslaan 2, Batavia — 2029 S. H. van Drunen, Nieuwesloot 103, 
Alkmaar — 2007 J. J. Engels, Tramstraat 13, Lochem — 2008 
J. Grebbe, Wilhelminalaan 29, Lochem — 1997 J. A. van Heyl, 
Houtlaan 27, Nijmegen — 2009 J. Hilbrands, Nieuweweg 30, 
Lochem — 2010 J. T. B. Hoffs, Nar. Naefflaan 4, Lochem — 
2001 D. HoUinga, Loudonstraat 50, den Haag — 2037 J. van der 
Jagt, Sulthansweg 41, Medan — 2030 J. J. Keijzer, Westdijk 15, 
Alkmaar — 2036 H . J. Kleyn, Tosariweg 21, Batavia — 2023 
C. Kruiniger, Hoofdstraat 167c. Apeldoorn — 2018 K. M. van 
Lonkhuyzen, p / a Raad van Rechtsherstel, Tcngkurukkade, Palem-
bang, Z. Sumatra — 2039 C. Luttik, Bildcrdijklaan 49, Hilversum 
— 2034 Mevr. J. G. Pezy-Olthuis, Maardijk 102, Almelo — 2002 
D. de Rijcke, p / a B.P.M., Balikpapan, Borneo — 2035 A. Rijke, 
Harddraverslaan 10, Santpoort — 2011 P. Sandmann, Ei 13, 
Lochem — 2012 J. Schaap, ' t Ei 5a, Lochem — 2024 P. Schoen
makers, Prins Hendrikstraat 187, Hoek van Holland (eerder lid 
van „Philatelica" en Heerlen) — 2013 D. J. Scholten, Bierstraac 
4, Lochem — 2014 A. Siebers G. J.zn., Muraltplein A 82, Bor
culo — 2019 Mej. M. C. G. Steeman, Cieweg 1, Castricum — 2015 
H. SteenbHk, Zuiderwal 11, Lochem — 2016 C. W. W. Stheeman, 
Berghoeve, L. 45, Barchem, (Gld.) — 2022 Chr. Tigges, p / a 
B.P.M., Balikpapan, Borneo — 2020 W. T- van 't Veer, Jacob 
Catsstraat 33, Castricum — 2038 Dr. B. Verkaaik, Oosteinde 33, 
Voorburg — 2021 Th. Vlaarkamp, Stetweg 83, Castricum (Post-
bestelling Bakkum) — 2025 Mr. S. D. de Vries, van Alkemade-
laan 49, den Haag (oud lid) — 2017 R. B. van de Walle, Oos-
terbleek 14, Lochem — 2028 H. J. van der Weerden, Korp. no. 
13940, Marinekazerne „Weltevreden", Marinepostkantoor Batavia 
— 2031 Mevr. M. W. Weimar-Muijen, Florastraat 12, Haarlem — 
2003 M. O. Wiegant, Marconistraat 38, IJmuiden — 1998 P. 
Winkelaar, Parklaan 1 E, Zaandijk — 2040 Fr. B. Bakker, Jan 
Steenlaan 17, Naarden — 2041 H. Brinkman, Paramaribostraat 
69, den Haag — 2042 P. A. Adams, Marktplein 38, Apeldoorn. 

Aanmeldingen per 1-7-49: 2027 J. H. Cornets de Groot, Nipa-
wcg 13, Meester Cornells, Java — 2026 S. C. Levystein, Embong 
Kenongo, 52, Soerabaja — 2000 Mej. Y. Simon, Stadhouderslaan 
8, Soerabaja — 1999 Mevr. M. Slegt-Frederikz, Tarasanalaan 5, 
Bandoeng. 

Royement ingetrokken: 988 J. P. Kuipers. 
Overleden: 1210 L. H. Frederiks. 
Bedankt per 31-12-49: 838 H. Aberson — 427 F. E. Ball — 

475 K. Bekker — 31 C. F. Biesheuvel — 340 A. W. H. M. 
Bolslus — 1339 S. P. Daalder — 872 J. Erkelens — 1074 H. Gazen-
dam — 1378 C. Goedknegt — 271 Mr. C. H. Haas — 668 B. 
Hamstra — 371 A. van 't Hullenaar O.S.B. — 1409 J. J. Kasteleijn 
— 548 E. de Klerck — 824 N. B. de Kort — 484 J. P. Ladenius 
— 223 H. H. Pallandt — 165 J. Pluijm — 890 Jan Poulie — 665 
G. Schut van Gisbergen — 1731 G. Spalter — 104 Mr. R. J. M. 
Verheijen — 106 G. Visser — 1548 A. J. Westerkamp. 

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

Voorgehangen als lid: C. Govaerts, Lack-Borslei 112, Deurne 
(België) — H. van Aal, Stierstraat 13, Antwerpen — P. Veny, 
Ad. Boisotstraat 6, Antwerpen. 

Nieuwe leden: 60 (E) S. v. d. Hoek, Breda, Baronielaan 198 — 
252 A. Malando, Hilversum, Orionlaan 114 — 661 B. A. C. Oos-
terbaan, Breda-Ginneken, Pr. Alexanderlaan7. 

Bedankt als lid: 7 C. A. Backx — 427 M. Boelaars — 607 
D. Ek — 413 P. V. Herwijnen — 513 N. G. Hoogerbrugge — 
471 R. J. Huisman — 161 A. A. Jansen — 356 J. J. Jonker — 
611 J. E. de Koning — 617 W. Poncin — 1 A. F. M. L. Povel 
— 528 A. J. Schrauwen — 383 C. Smit — 660 J. J. Smits — 
380 K. J. A. Sparla — 69 J. N. v. Staveren — 90 J. Verhagen — 
315 E. M. E. A. Versluysen — 629 O. Vervaet-v. Regenmortel 
— 639 C. M. Vriens — 78 H. de Vries — 556 Th. J. Wittens. 

Overleden: 333 A. C. Dros — 60 B. J. Jonker. 
Vergaderingen: Bestuursvergadering op Maandag 23 Januari a.s. 

om 20 uur in café „De Beurs" te Breda. 
Ledenvergadering op Maandag 30 Januari a.s. om 20 uur in 

café „Moderne", Grote Markt, Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 8 Januari a.s. om 10.30 uur in 

café „Moderne", Grote Markt, Breda. 

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

Vergadering: Ledenvergadering op Vrijdag 27 Januari 1950 te 
20.15 uur in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. 
De veiling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 273 Eliasar, I. S., Ben. Viljoenstraat 1 II, Am
sterdam-O. — 212 Lau, W., Tintorettostraat 131, Amsterdam-Z. 
— 170 Leuven, K. F. van, Alex. Boersstraat 43, Amserdam-Z. — 
18 Oltmans, Mr. Ir. A. C , de Lairessestraat 90, Amsterdam-Z. — 
194 Peeters, Dr. H., Rooseveltlaan 25, Amsterdam-Z. — 271 Wal, 
J. A. Tj . van der, Wognumerstraat 86, Nieuwendam — 163 
Coini, J. A., J. J. Viottastraat 3, Amsterdam-Z. 

Overleden: 229 Leusden, C. J. van. 
Bedankt per 31-10-49: 168 Blankwater, B. — 134 Breel, M. P. 

— 123 Gosman Jr., H. A. — 587 Helmers-Stevens, Mevr. D. — 
307 Lubbers, Dr. B. A. — 187 Neut, G. v. d. — 642 Roskam, B. 
— 420 Steenkiste, C. J. van — 158 Wallien, J. H. — 197 Wijlen, 
A. C. 

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

Bestuursvergadering op Dinsdag 24 Januari 1950, des n.m. 8 
uur ten huize van de heer Baljet. 

Ledenvergadering op Dinsdag 31 Januari, n.m. 8 uur in Tivoli. 
Van 7.30—8 uur ruilen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. In
gekomen stukken en mededelingen. 4. Ledenmutaties. 5. Pauze, 
waarin landenwedstrijd: Oostenrijks—Hongaarse Veldpostzegels 
1914—1918 6. Tijdschriftenoverzicht. 7. Rondvraag. 8. Veiling. 9, 
Verloting. 10. Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdafd. Utrecht: in het N.V. Huis, Oudegracht 
n.m. 7.30 op 20 Januari, 3 en 17 Februari a.s. 

Bijeenkomsten Jeugdafd. Maarssen: in de U.L.O.-school Breed-
straat n.m. 7 uur op 26 Januari en 16 Februari a.s. 

Nieuwe leden: 5 candidaat-leden, vermeld in het nr. van De
cember 1949. 

Candidaat-leden: A. P. C. H. Felix, Majellapark 44, Utrecht 
(E.) — E. M. Hermelyn, Wattstr. 5, 's-Gravenhage (E.) — W. D. 
G. Loyson, Twijnstr. 36bis, Utrecht. 

Af te voeren als lid: J. Davelaar, Utrecht. 



JANUARI 1950 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE n 
HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secretaris: 

Ir. M. Brinkgreve, Ananasstraat 93, 's-Gravenhage. 
Nieuwe leden: Mr. J. F. Beekman, Mechelsestraat 10, 's-Graven

hage — L. T. Beerens, Rauwenhoffstraat 8a, Rocterdam-W — 
H. M. C. Cordesius, van Alkemadelaan 12, 's-Gravenhage — 
Ir. L. L. E. Ornstein, Prinse Vinkenpark 36, 's-Gravenhage — 
Ir. J. van der Slecsen, Nicolaïstraat 63, 's-Gravenhage. 

Bedankt: G. v. d. Vecht, Voorburg — S. Leopold, Zeist — 
G. C. Dorpema, Zaandam — D. A. Hooyer, Leiden — A. v. 
Greuningen, Voorburg — Mr. C. A. de Vries, 's-Gravenhage — 
Mr. W. C. C. v. Romondt, 's-Gravenhage — Mej. M. C. Posthu
mus Meyes, 's-Gravenhage — N. J. Bakker, 's-Gravenhage — 
Mr. H. van Breen, 's-Gravenhage. 

Vergadering op Donderdag 26 Januari te 20.00 uur in Dili
gentia, Lange Voorhout 5. De agenda wordt per convocatie be
kend gemaakt. 

De penningmeester verzoekt vriendelijk om de contributie — 
ƒ 4,— — te willen voldoen door storting op giro 173835 ten 
name van de Penningmeester H.P.V. 

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

Overleden: ld. 372 D. Kuiken — ld. 2605 J. C. D. Groot — 
ld. 3396 Dr. W. v. Heyningen — Am. 3755 C. Beenen. 

Bedanken intrekken: ld. 164 J. Keyzer, L. v. Meerdervoort 
207e, Den Haag — Ut. 387 Mevr. H. H. Splinter-v. Braningen, 
Middellaan 7, Bilthoven — Gv. 881 M. v. Putten, Perenstr. 206 
huis, Den Haag — En. 1916 P. Sybrandy, Westerstr. 210, Enk-
huizen — Gv. 2069 Mevr. E. Vryberghe-de Coningh Wald. Pyr-
montkade 37, Den Haag. 

Rectificaties: Lk. 340 K. M. Spaan A.5, Heer Hugowaard, moet 
zijn M. Spaan — Gs. 489 J. de Vries, Oude Haven A.380, Zicrik-
zee, moet zijn J. de Vries Jr. — Ut. 641 B. C. v. Hoeven, Han
delskade 35, Vreeswijk, moet zijn B. C. Hoeven — Mt. 643 
L. J. Vermey, Kumenaedestr. 26, Geleen (L.), moet zijn L. J. 
Verwey — Gs. 866 A. J. Zonnevylle E. 141, 's-Heer Arendskerke 
(Z.), moet zijn Dr. A. J. Zonnevylle — Fe. 1160 D. J. Jacobi, 
Westdijk, B. 329, Middelharnis, moet zijn D. F. Jacobi — Ar. 1548 
A. Sternfoort, Beatrixplantsoen 7, Hoofddorp, moet zijn A. Stem-
foort — Gs. 1830 M. A. Fran9ois Rilland (Zld.), moet zijn M. A. 
Franfoys — St. 1990 J. de Bruin, F. C. Kuyperstr. 6, Soestdijk, 
moet zijn J. Z, de Bruin — Ze. 2043 W. v. d. Kolk, Kastanjestr. 
13, Zwolle, moet zijn H. v. d. Kolk — Gs. 2105 Mevr. Ampt-
Nieuwenhuis, Damstr. 103, lerseke, moet zijn mevr. Ampt-Nieu-
wenhuysen — Gv. 2385 Ir. J. W. Magito, de Ruyterstr. 90, Den 
Haag, moet zijn de Ruyterstr. 75 — St. 2415 J. Lubbers, Mid-
delwijkstr. 44, Soest, moet zijn J. H. M. Lubbers — Gs. 2520 
L. J. H. Brongers, Noordbolwerk 13, Middelburg, moet zijn Dr. 
L. J. H. Brongers — St. 2592 B. L. Hoying, Julianalaan 58, Soest
dijk, moet zijn B. L. Hoyng — Rz. 3005 C. A. Verton, Tapuitstr. 
103b, Rotterdam, moet zijn mej. C. A. Verton — ld. 3490 
T. V. Roon, Lohengrinstr. 29, Den Haag, moet zijn A. A. v. 
Roon, Lohengrinstraat 28 — Gs. 3658 J. v. Eamme-Boot, Zim-
mermanpolder Rilland-Bath (Z.) moet zijn J. v. Damme Boot —• 
St. 3789 A. Kloppenburg, Steenhofstr. 24, Soest, moet zijn A. F. 
Kloppenburg — St. 3813 H. Taris, Kerkpad ZZ 69, Soest, mo,;t 
zijn H. G. M. Faris — Ze. 4048 Mej. Esser, Klein Grachtje 33, 
Zwolle, moet zijn mevr. L. Witvoet-Ester. 

Nieuwe leden. Individueel: ld. 693 C. Doorgeest, Tuinstr. 31, 
Zaandam — ld. 695 J. R. Dijks, Veenkampseweg 5, Emmen — 
ld. 696 M. Groenendijk, Bleiswijkseweg 86, Zoetermeer — ld. 699 
C. de Vries, Rietstr. 63, Almelo. 

Afd. Aalsmeer: Ar. 1032 R. v. Beek, Aalsmeerderweg 120, Aals 
meer — Ar. 1047 T. v. Eikeren, Wolf v. Borsselenweg 81, Am
stelveen — Ar. 1059 E. J. v. Haaf ten. Stommeerweg 116, Aalsmeer 
— Ar. 1074 H. Jansen, Gr. Albrechtlaan 16, Nieuwer Amstel — 
Ar. 1075 M. Jonink, Surmontstr. 67, Amstelveen. 

Afd. Amsterdam: Am. 1156 C. J. Blankenzee, Stadionplein 16, 
Amsterdam-Z. 

Afd. Driebergen: Dn. 1357 F. de Jong, Traay 149, Driebergen 
— Dn. 1358 W. Vermeent, Rijsenburgselaan 2, Driebergen. 

Afd. 's-Gravenhage: Gv. 2020 E. W. Ardasetr, Joh. v. Olden-
barneveltlaan 78, Den Haag — Gv. 2021 C. Beek Jr., de la Rey-
weg 247, Den Haag — Gv. 2018 C. H. v. Dam, Javastr. 126, Den 
Haag — Gv. 2022 Mej. A. C. Dufrenne, v. Nyenrodestr. 39, Den 

Haag — Gv. 2028 Ir. M. A. F. Dijkmans, L. v. Meerdervoort 
223, Den Haag — Gv. 2029 F. Mos, Ermelostr. 36, Den Haag — 
Gv. 2030 P. Pillekers, Hoefkade 75, Den Haag — Gv. 2031 G. J. 
Pruyt, Bossestr. 2, Scheveningen — Gv. 2034 J. W. Roon, Bur-
gersdijkstr. 17, Den Haag — Gv. 2036 J. J. H. Schetters, Veen-
kade 24, Den Haag — Gv. 2037 A. Willighagen Jr., Koppelstok-
straat 94a, Scheveningen. 

Afd. Goes: Gs. 2111 D. Nouwt, Berghoekstr. 24, Kruiningen — 
Gs. 2115 N. A. v. Overbeeke, Zomerstr. C. 29, EUewoutsdijk 
(Zld.). 1 

Afd. Langedijk: Lk. 2567 D. Barten, Oosterstr. 55, Noordschar-
woude — Lk. 2575 K. Thoma, Bosstraat A. 181a, Winkel (N.H.) 

Afd. Maastricht: Mt. 2933 J. v. d. Winkel, Rechtstr. 14, Wijk-
Maastricht. ! 1 

Afd. Rotterdam-Zuid: Rz. 3185 J. v. d. Panne, Dorpsstraat 
K. 11, Moordrecht. 

Afd. Soest: St. 3489 Mevr. H. Harterink-Erzey, Julianalaan 86, 
Soestdijk — St. 3494 C. A. Kool, Burg. Grothestr. 69a Soestdijk. 

Afd. Utrecht: Ut. 3982 C. J. Borleffs, Oude Gracht 255, 
Utrecht — Ut. 3988 H. H. Houwen, Krugerstr. lObis, Utrecht. 

Afd. Vlissingen: Vn. 4264 E. J. J. Dierikx, Bellamypark 14 
boven, Vlissingen — Vn. 4265 Mevr. C. J. J. de Mey-Berting, 
Singel 81, boven, Vlissingen. 

Afd. Zeist: Zt. Jl. 42 E. Ruiter (27-1-1937) Verl. Slotlaan 113, 
Zeist. 

Afd. Zwolle: Ze. 4182 J. Kroese, Potgietersingel 7, Zwolle — 
Ze. 4184 B. J. v. Kuik, P. C. Hooftstr. 21, Zwolle. 

Bedanken: Ar. Jl. 17 A. v. Noord (12-5-1932) — Gv. Jl. 22 
J. de Ridder (13-10-1936) — Ar. Jl. 27 J- v. Bladeren (17-2-1933) 
— Gv. 6 Dr. J. P. de Bie — Gv. 10 W. B. Blokhuis — ld. 65 
A. E. J. Sandbrink — ld. 73 L, Kerkhoven — ld. 121 Abel Ba-
kema — Mt. 128 P. Smids — Fe. 163 A. Vogelaar — Ar. 206 
F. Snoek — Gv. 207 W. F. de Loenen — Gs. 244 M. M. du Bois-
v. Splunder — ld. 271 A. J. M. v. d. Donk — Gv. 293 Th. Slot 
— ld. 296 W. Wolfswinkel — Gv. 330 D. Wieringa — Ar. 
369 R. Spe'de — St. 517 Th. B. Sukkel — ld. 526 A. de Ridder 
— Mt. 596 Jos. Maussen — Lk. 630 K. Smit — Ut. 641 B. C. 
Hoeven — Zt. 649 W. E. Brems — ld. 690 C. v. Dijk — ld. 
707 M. Kuiper — Vn. 726 G. Ruijg — Gv. 800 Th. Fles — 
Am. 813 T- M. Bennink — ld. 962 A. J. den Hamer — ld. 1004 
G. Winkel — ld. 1015 J. N. v. Staveren — Gv. 1052 G. P. v. 
Outeren — Hm. 1069 G. C. W. Stegwee — Ut. 1094 A. A. Jurg 
— Gv. 1100 H. D. Deutmann — Zt. 1152 P. A. den Otter — 
Gv. 1356 A. H. H. Kranendonk — Id. 1458 J. W. T. Sikkes — 
Gv. 1514 Mevr. E. J. W. de Graaf-Hermans — Rz. 1540 P. 
Kribbe — Id. 1587 P. J. v. d. Ban — Ut. 1588 D. E. J. Mulder 
— Zt. 1602 M. H. H. A. Corbey — Ut. 1623 J. Th. Voerman 
— Zt. 1664 Jhr. J. H. Gevers, Leuven — Zt. 1668 W. Lodder — 
Id. 1693 E. R. Vos — Zt. 1773 E. H . Schram — Gv. 1807 W. 
V. Rij — Ir. 1883 W. v. Huijstee — En. 1918 N. Zwaan — Hm. 
1962 B. C. Jansen — Zt. 1975 J. H . Schouten — Mt. 2001 J. Th. 
H. de Win — ld. 2077 J. d' Hond — Gv. 2104 H. Voogd — Gv. 
2119 E. J. J. Hartman — Zt. 2133 J. Jansen — Gs. 2142 J. Ph. F. 
V. d. Plassche — Gv. 2176 Ch. A. L. Andres — ld. 2190 T. H. 
Ansems — En. 2209 Joh. Blok — Gv. 2213 J. P. Lokker — Gv. 
2219 A. A. Heinhuis — ld. 2279 J. v. Aperloo — Mt. 2308 Th. 
J. Glaser — Mt. 2391 J. H. C. Lansdorp — Am. 2392 R. Rooker 
— Gv. 2558 P. T- Otjes — ld. 2609 J. Th . v. d. Chijs — Gs. 2695 
W. L. B. J. Dekker — Gv. 2721 Mevr. W. v. Buiten-Keizer — 
Zt. 2746 H. Helmig — Gv. 2793 J. Richter — Gv. 2835 W. Boll 
— Tl. 2864 H. H. Bekker — ld. 2880 Mej. E. H. M. Leone — 
ld. 2889 A. P. V. Gogh — Gs. 2892 C. Verhulst — Rz. 2893 B. 
Kaper — ld. 2898 P. Kamstra — Zt. 2914 J. D. Blokland — St. 
2934 R. Fontljn — Am. 2943 A. Westenborg — Wn. 2981 A. P. 
de Bree — ld. 2993 C. H. v. Es — Zt. 3002 G. J. Swagers — Gv. 
3046 A. P. Post — Am. 3059 W. A. v. Hout — Lk. 3092 J. v. d. 
Ham — En. 3099 C. G. v. d. Kolk — Gv. 3164 J. Jorritsma — 
Gs. 3326 A. Sandee — En. 3338 Chr. Blom — Vn. 3377 H. Naakt-
geboren — Gs. 3386 J. Goedee — ld. 3425 P. A. de Haan — 
Hm. 3474 W. H. Hartman — Ze. 3486 H . Pluim — ld. 3508 
T. A. Molleahorst — ld. 3616 C. Ollemans — En. 3624 S. D. 
Akker — KK. 3628 R. v. d. Schuur — Gv. 3634 G. Schröder — 
Tl. 3675 Mevr. A. Gijsbers-Vermeulen — Gv. 3732 L. G. Janssen 
— ld. 3738 W. F. Hoop — Gv. 3780 Ir. M. Ph. Broekhuyzen — 
ld. 3815 Th. H. V. Straten — Gs. 3853 H. H. v. Dam — Ze. 
3860 W. Elzenga — Hm. 3882 Mevr. J. H. Groen-Burger — Gv. 
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INHOUDSOPGAVE 
Adreslijst, philatelistische-: 88, 109, Dec. I. 
Afstempelingen: zie Stempels; 
Allerlei, philatelistische-: 20, 39, 60, 139, 208, 

232, 251, 255. 
Artikelen: 
Algemene: 

Is de philatelic ziek? 15, 32, 59, 137. 
Van de redactie: 1, 21, 41, 65, 93, 113, 142, 
165, 189, 213, 237, 259. 
Hoe maken wij onze collectie het aankijken 
waard ? 34. 
H. J. van der Heijde: 56. 
Brief uit Londen: 59, 76, 104, 154. 
Goedgekeurde vervalste zegels: 75, 129, 183. 
Rondom de eerste verzamelaars: 83. 
Hoe ver gaan we met specialiseren? 86, 131. 
Onder de Loupe: 104, 273. 
Van postzegelhandel to t . . . . autonomie: 
124, 158. 
Pcstsnelheden in de loop der eeuwen: 154. 
Postzegels en deviezen: 178. 
41e alg. vergadering van de Nederl. Bond, 
37e Nederl. Philatelistendag en 65-jarig be
staan van de Nederl. Verg.: 190. 
De Wereldpostvereniging 1874—1949: 226. 
Van de hak op de tak: 227, 245. 
Een botanisch meningsverschil: 246. 
Zwitsers verzamelaarsleven: 248. 
Verzamelen op wetenschappelijke grondslag: 
251. 
Een statistisch overzicht der Nederlandse 
postzegels: 253. 
Onze te betalen portzegels: 266. 
Nuchter: 274. 

Bijzondere: 
De eenkleurige portzegels van Nederland: 
10, 52, 132, 150, 247. 
Honderd jaar Franse postzegels: 16. 
De 1 d. en 2 d. van Gr. Brittannlë 1840— 
80: 30, 57. 
Een fout in Schach den Fälschungen (Let
land Yv. 74): 33. 
Keulse Dom (plaatfout): 35. 
De eerste uitgiften van Albanië: 36. 
Zegels in bijzondere samenhang: 55, 80, 125, 
151, 180, 228, 250. 
Het Washington Lee-universiteitszegel: 58. 
De ovale stempels van België Par avion van 
1919: 77. 
Nog iets over portzegeltypen Illa, b en c: 
78. 
Bijzondere postzegelserie Oostenrijk „Geluk
kige Jeugd": 84. 
Vervalsingen van Japanse opdrukken: 105, 
109, 158, 176. 
Maakwerk van Japanse bezettingszegels: 247. 
De Korytza uitgifte van 1914 van Albania: 
123. 
Het dorp dat ook een puntstempcltje wilde 
hebben (Nieuwe Niedorp): 131. 
De halve cent 1876 van NeNderland: 134, 
214. 
De Finse Rode Kruispostzegels 1949: 155 
De Oostenrijkse postzegels ten bate van d. 
gerepatrieerden en Krijgsgevangenhulp: 177. 

Een onpopulair land: Spanje: 183, 204, 209, 
230. 
Handelsproducten, delfstoffenwinning, olie
industrie enz. op postzegels: 184. 
Postzegelboekjes van Zweden sinds 1920 
i.v.b. met de tandingen hunner zegels' 267. 
Over de Vergeet-hen-niet-zegels: 275 

Boekwerken, tijdschriften enz.: 19, 39, 60, 61, 
87, 109, 138, 163, 164, 187, 207, 231, 251, 
254, 276. 

Bondsnieuws Zie Nederl. Bond. 
Buitenland, postzegelruil met h'^t--: 203. 
Indonesië: 

Afwijkingen en foutjes: 193, 238. 
Etsingnummers 22. 
Hoge waarden, met en zonder opdruk: 214. 
Intrekking lopende waarden: 258. 
Japanse bezetting: 42, 114. 
Konijnenburg-zegels: 66, 215. 
Nieuwe oplagen: 2. 
Nieuwe zegels: 2, 22, 42, 94, 193, 215, 238, 
258. 
Opdruk „1947": 238. 
Opdruk „Indonesia": 2, 22, 42, 66, 94, 166, 
193. 
Philatelisten-loketten: 42. 
Portzegels: 193, 215. 
U.P.U.-postzegels; 193, 215. 

Indonesia, Republiek: zie Republiek. 
Ingezonden stukken: 

Ter navolging: 88, 162. 
Het keuren van zegels: 162. 
Het Maandblad en de handelaren: 187. 
Zegels van Indonesië: 137, 187. 
Spaanse uitgiften: 209, 230. 

Jeugdrubriek: 86, 107, 159, 186, 207, 231, 
255, 276. 

Leon de Raay-medaille 1949: 227, 246. 
Luchtpost: 

Austrahë: 122, 202. 
België, 174. 
Canada: 202, 204, 225. 
Denemarken: 244, 265. 
Duitsland: 9, 29, 74, 103, 121, 122, 149. 
Egypte: 203, 225. 
Frankrijk: 149. 
Hongkong: 225. 
Indonesië: 8, 28, 51, 74, 103, 121, 149, 174. 
Liberia: 225. 
Luxemburg: 225. 
Marokko: 204. 
Mozambique: 244. 
Nederland: 202, 224, 244, 264. 
Oostenrijk: 9, 29, 51, 74, 103, 121, 203, 
265. 
Spanje: 122, 203. 
Ver. Staten van Amerika: 51, 74, 103, 150, 
175, 203, 245, 265. 
West Indic: 9, 29, 121, 202, 244. 
Yougo Slavië: 150. 
Zweden: 175, 245, 265. 
Zwitserland: 75, 121. 

Necrologie: 
P. J. V. Harderwijk: 18. 
H. V. d. Hurk : 18. 
S. V. Kooten: 38. 
J. V. Niftrik: 39. 
J. F. V. Strijen: 224. 

Nederland: 
Afstempelingen: zie Stempels. 
Afwijkingen en foutjes: 2, 114, 143, 238, 
258. 
Automaatzegels: 66. 
Bevrijdings-uitgifte: 21, 66. 
Buitengebruikstelling van zegels: 258. 
Cour Intern, de Justice-zegels: 214. 

Etsingnummers: 2, 22, 66, 94, 143, 166, 192, 
214, 258. 
Instelling phil. dienst P.T.T.: 113. 
Juliana-zegels: 41, 143, 166, 192, 193, 214, 
258. 
Kamtanding courseiende zegels: 142. 
Kinderzegels: 114, 193, 238, 258. 
Konijnenburg-zegels: 22, 192, 214. 
V. Krimpen-zegels: 22, 42, 66. 
Philatelistische dienst P.T.T.: 113. 
Postpakketten: 42. 
Uitgifte 1876, de V^ cent: 214. 
U.P.U. postzegels: 2, 22, 193, 214, 238. 
Verkrijgbaarstelling postzegels Nederl. ho
gere waarden: 230. 
Weldadigheidszegels Vergeet-hen-niet: 113, 
143, 166, 186, 275. 
Zomerzegels: 22, 66, 94, 114. 

Nederlandse Antillen. 
Herdenkingszegels: 22, 94, 143, 168, 194, 
215. 
Naamsverandering: 3. 
Nieuwe postzegels: 3. 
Portzegels: 114. 
U.P.U.-postzegels: 215. 
Zegels verkrijgbaar aan Nederl. philatelis-
tenloketten: 67. 

Nederlandsche Bond van Ver. v. Postz. verz. 
Adreswijzigingen: Dec. I. 
Bepitec 1949, Deviezen voor-: Juni I. 
Bestuursvergadering, Verslag: Mrt. I, Mei I, 
Juli L Aug. L Sept. L Oct. I. 
Bondsdagen: Juni I, Juli I, Aug. I 190. 
Hogere waarden Nederland: 230, Dec. I. 
Informatiebureau: 20, 188, 233, 277. 
Jaarverslag 1948—49: Sept. I t / m VI. 
Keuringsdienst: Jan. I. 
N.I.W.I.N.: Jan. I, Mrt. I. 
Nederlandse Posterijen: 35, 106, 113, 136, 
230. 

Nederlandse Postmuseum: 36, 76, 138, 206, 
230. 

Nieuwe uitgiften. 
Europa. 

Albanië: 3, 43, 144, 194, 239, 259. 
Andorra 

Frans-: 23, 67, 94. 
Spaans-: 216. 

België: 3, 23, 43, 67, 115, 144, 168, 194, 
216, 259. 
Bulgarije: 3, 23, 43, 67, 115, 168, 194, 216, 
239, 259. 
Denemarken: 94, 116, 144, 168, 195, 216, 
239, 259. 
Duitsland. 

Franse zone 
Baden: 23, 67, 68, 95, 144, 195, 216, 239, 
259. 
Rijnland-Pfaltz: 3, 23, 68, 95, 144, 169, 
195, 217, 239. 
Saargebied: 23, 44, 95, 116, 217. 
Württemberg: 23, 44, 95, 195, 217. 

Oostelijke (Russische-) zone: 23, 43, 116, 
144, 169, 217, 239, 259. 
Westelijke zone: 3, 23, 44, 67, 95, 144, 
168, 195, 216, 239, 259. 
id. West-Berlijn: 44, 67, 95, 195, 217. 

Engeland: 68, 239. 
Finland: 95, 116, 144, 145, 169, 217, 239, 
240. 

Frankrijk: 3, 4, 44, 68, 95, 96, 116, 117, 
145 169, 218, 240, 259, 260. 
Griekenland: 23. 
Hongarije: 68, 145, 146, 195, 196, 240, 260. 



Ierland: 4, 68, 196, 260. 
Italië: 96, 117, 146, 169, 196, 218. 
Liechtenstein: 44, 96, 146, 169, 196, 
Luxemburg: 4, 23, 96, 196, 240, 260. 
Malta: 4. 
Monaco: 23, 68, 69, 97, 146, 218. 
Noorwegen: 43, 69, 97, 196, 218. 
Oostenrijk: 4, 44, 69, 97, 117, 146, 
170, 196, 218, 219, 260. 
Polen: 4, 23, 24, 44, 45, 97, 146, 196, 
Portugal: 146, 240. 
Roemenië: 4, 24, 45, 69, 97, 146, 170, 
261. 
Rusland: 4, 5, 24, 45, 69, 97, 146, 147, 
219, 261. 
San Marino: 24, 45, 46, 170, 196. 
Spanje: 5, 24, 46, 97, 240. 
Triest 

Italiaans-: 5, 24, 117, 147, 170, 219 
Yougo Slavisch-: 117, 170, 219, 24C 

Tsjecho Slowakije: 5, 24, 46, 69, 117, 
147, 170, 197, 219, 220. 
Turkije: 69, 97, 118, 147, 170, 220. 
Vaticaanstad: 24, 69, 70. 
Yougo Slavië: 5, 70, 197, 220, 261. 
IJsland: 118, 197, 220. 
Zweden: 24, 147, 170, 220, 240. 
Zwitserland: 70, 97, 118, 170, 241. 

Juiten Europa. 
Adelieland: 70. 
Aden: 98, 220. 
Afghanistan: 46, 220. 
Algiers: 24, 46, 70, 98, 171, 197, 220. 
Angola: 25, 98, 171, 220, 261. 

240. 

169, 

261. 

219. 

170, 

^ 
. 
118, 

Argentmië: 5, 25, 46, 70, 171, 221, 261. 
Ascension: 171. 
Australië: 6, 46, 98, 118, 197, 221, 261. 
Bahawalpur: 47, 70, 221. 
Bermuda: 6. 
Birma: 6, 25, 71, 221. 
Bolivia: 6. 
Brazilië: 25, 47, 71, 98, 118, 147, 171, 
241, 261, 262. 
Brits-Honduras: 47, 298. 
Brunei: 197. 
Canada: 71, 118, 119, 147, 171, 241. 
Ceylon: 71, 118, 119, 147, 171, 241. 
Chili: 25, 98, 221. 
China: 25, 98, 147, 148, 171, 197, 198, 
Cirenaica: 47. 
Cochin: 119. 
Columbia: 25, 47, 119, 171, 221. 
Congo (Belgisch-): 262. 
Costa-Rica: 6, 221. 

221, 

241. 

Cuba: 6, 25, 47, 98, 119, 171, 221, 262. 
Cypi-us: 43. 
Dominica: 98, 221, 262. 
Ecuador: 6, 25, 71, 99, 171, 198, 221, 
Egypte: 6, 71, 241. 
Engelse koloniën: 241, 242. 
Eritrea: 47, 99. 
Ethiopië: 99, 198. 
Falkland-eilanden: 6, 119. 
Fezzan: 71, 99. 
Fiji: 6, 99. 
Franse Koloniën: 171. 
Frans Equatoriaal Afrika: 6. 
Frans Indië: 25. 
Ghadamès: 172. 
Groot Libanon: 26. 
Guatamala: 99, 262. 
Guinea, (Portugees-): 26, 262. 
Guinea, (Spaans-): 172, 262. 
GwaUor: 71. 
Haiti: 6, 99, 242. 

262. 

Honduras: 198. 
Ifni: 242, 262. 
India: 99, 242. 
Indië, (Frans-), 47. 
Indië, (Portugees-): 26, 172, 263. 
Indochina: 148. 
Indische kleinstaten: 198. 
Irak: 6, 71, 119, 172, 263. 
Iran: 119, 172. 
Israël: 6, 47, 99, 119, 198, 221, 263. 
Jamaica: 198. 
Japan: 6, 26, 48, 71, 99, 148, 198, 221, 242, 
263. 
Johore: 119, 148. 
Kaap Verde: 6, 26, 263. 
Kanaal-Zone: 99. 
Kishangar: 221. 
Korea: 99, 172. 
Libanese Republiek: 71. 
Libanon: 99, 198. 
Liberia: 48, 148, 221. 
Macao: 48, 172, 263. 
Malakka: 1. 
Marokko (Engels-): 48, 198. 
Ma.okko (Frans-): 7, 48, 100, 172, 198, 222. 
Marokko (Spaans-) 7, 48, 119, 172, 199, 222. 
Mozambique: 7, 26, 48, 100, 172, 263. 
Negri Sembilan: 119. 
Nicaragua: 199. 
Nieuw Zeeland: 7, 148. 
Pakistan: 148, 172, 199, 263. 
Palestina: 222, 263. 
Panama: 26, 100, 172, 222. 
Panama-kanaal zone: 48, 222. 
Paraguay: 7, 266, 222. 
Peru: 48, 100, 172, 199, 222. 
Perzië: (zie ook Iran): 263. 
Philippijnen: 7, 48, 100, 172, 222. 
Reunion: 26, 199. 
Salvador: 222, 243, 263. 
Saudi Arabia: 243. 
Siam: 48, 71. 
Sint Helena: 263. 
Sint Lucia: 72, 100, 243. 
Sint Thomas en Prince: 26, 263. 
Sint Vincent: 100. 
Soedan, (Egyptisch-): 48. 
Somalieland (Brits-): 100. 
Syrië: 172, 173, 199, 222, 243. 
Timor: 27, 264. 
Transjordanië: 199, 222. 
Tunis: 26, 48, 72, 100, 173, 222. 
Turks en Caicos Eilanden: 7. 
Uganda, Kenya, Tanganyika: 148. 
Uruguay: 48, 173, 199, 242, 264. 
Venezuela: 7, 100, 148, 222. 
Ver. Staten van Amerika: 27, 48, 72, 100, 
119, 199, 222, 243, 264. 
"Wallis en Futuna: 173. 
West Afrika (Spaans-): 263, 264. 
West Samoa: 119. 
Yemen: 7, 98. 
Zuid-Afrika: 72, 100, 119, 199, 243. 
Zuid-West Afrika: 199, 243. 

Philatelistische allerlei: 20, 39, 60, 139, 208, 
232, 251, 255, 277. 

Philatelistische Dienst P.T.T.: 113. 
Philatelisten Loketten: 29, 61. 
Poststukken: 29, 61. 

België: 101, 120, 173. 
Congo, Belg-: 223. 
Cuba: 243. 
Denemarken: 72. 
Dominica: 243. 
Duitsland: 49, 149, 173, 243. 

Engeland: 264. 
Frankrijk: 49, 149. 
Hongarije: 173. 
Hongkong: 173. 
Indonesië: 49, 72, 101. 
Indonesia Republiek: 101, 120, 148. 
Israël: 120, 264. 
Luxemburg: 49, 101. 
Mexico: 244. 
Nederland: 48, 72, 223. 
Pakistan: 173. 
Polen: 223, 264. 
Portugal: 101, 120. 
Roemenië: 243. 
Ruanda en Urundi: 223. 
Tsjecho Slowakije: 27, 69, 73, 223. 
Tunis: 101. 
Zwitserland: 149, 173. 

Postzegelruil met het buitenland: 208. 
Prijsvraag: 88, 185, 277. 
Raad van Beheer: Febr. I, Juni I, Oct. I. 
Radio: 20. 

Republiek Indonesia: 
algemeen: 2, 42, 67, 94, 115, 137, 143, 167, 
194, 271. 
herdenkingszegels: 22. 

Ruil van zegels met het buitenland: 208. 
Stempels: 

algemeen: 8. 
Deutsche Dienstpost: 202. 
Gelegenheidsstempels: 50, 73, 102, 120, 150, 
175, 201, 224, 265. 
Grenscorrecties: 102, 120. 
Handrolstempel: 224. 
Literatuur: 28. 
Marinepostkantoor: 28. 
Marine stempels: 201, 224. 
Nederlandse Antillen: 202. 
Nieuwjaarstempels: 27, 50, 224, 266. 
Noodstempels: 150, 175. 
Proef stempels: 28. 
Reclamestempels: 28. 
Veldpost: 73. 

Suriname: 
Bijzonder zegel: 42, 114, 143. 
Opdrukafwijking 2% op 7"% c : 215. 
Portzegels: 3, 238, 239. 
Regeringsjubileumzegels: 194. 
U.P.U. postzegels: 194, 215, 238. 
Weldadigheidszegels: 22, 115. 

Tentoonstellingen: 
Australië: 18. 
Bepitec 1949: 108, Jun. I, 138. 
Castricum, afd. Ned. Verg. 108, 161. 
Citex-Parijs 1949: 87, 108, 160. 
Imaba: 18. 
Londen, Intern. Postz. Tent.: 87, 161, 276. 
Nederl. Verg. v. Postz. verz. A'dam: 38, 
51, 107, 138, 205, 255. 
Roermond. Postz. verg.: 87, 107, 161. 
Tiel, afd. Philatelica: 175. 
Vlaamse Bond van Postz. verz.: 87. 

Ter bescherming: 18, 88, 108, 139. 
Valsheid in zegels: 

Engeland £ 1. bruin: 18. 
Japanse opdrukken: 105, 109, 158, 176. 
Ned.-Indië 1941 ƒ 25,— : 139. 

Veilingen: 20, 39, 129, 159, 209, 232, 255, 
266. 

Verzamelaarsloketten:29, 61. 
Vragenbus: 107, 139, 188, 230. 
Wallermedaille 1949 

C. M. Donck: 160. 
P. W. Wittkämper: 204, 227. 



U. p. U. Wereldpostvereniging 
Steeds uitgebreider wordt de complete lijst van 
landen die ter gelegenheid van het 75-Jarig bestaan 
van de Wereldpostvereniging (UPU) herdenkingsseries 
hebben uitgegeven ! 
Het wordt dan ook steeds moeilijker een en ander 
nog compleet te krijgen. Indien U zich dus nog iets 
aanschaffen wilt, laat dat dan p.o. horen. 
Geen geld vooruit zenden. 
Bestellingen onder de ƒ 5,— kunnen door overstel
pende werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden. 
Onze prijzen zijn nauwkeurig vastgesteld. (Ook voor 
die landen, waar practisch niemand de valutawaarde 
van kent). Het is heel goed mogelijk dat U een tiental 
series goedkoper kopen kunt. Vergeet echter niet dat 
er ruim 80 series zijn en dat ook wij makkelijk 20 of 
30 "/o korting op bepaalde series kunnen geven, maar 
dan zouden wij het verschil wederom op andere soor
ten moeten bijberekenen ! Dit doen wij niet. (Wij 
hebben een dergelijke „reclame" niet nodig). Op iedere 
serie is een normaal percentage berekend ! 

ALGIERS, 5, 15 en 25 frs. 
ARGENTINIË, 25 c. 
AUSTRALIË, 3M d. 
BAHAWALPUR, 9 d. en 1, 1 ^ en 2Ka. (ook 

dienst) 
BELGIË, 4 franc 
BRAZILIË, 1 er. 50 
BULGARIJE, 50 Lewa 
BURMA, 2, 3K, 6, 8, 1 2 ^ a en 1 R 
CONGO, 4 franc 
CHINA, 1 $ 
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 
GRIEKENLAND, 1000 Dr. 
GIBRALTAR, 2, 3, 6 p. en 1 Sh. 
HONGARIJE, 60, 1 en 2 Forint 
Idem ongetand, 60, 1 en 2 Forint 
Idem 3-zijdig getand, 60, 1 en 2 Forint 
INDIA, 9 p. t.e.m. 12 A. 
IRAQ, 20, 40 en 50 f. 
ISRAEL (Transjordaanse Bez.) 1, 4, 10, 20 en 50 m. 
ITALIË, 50 Lire 
JAPAN, 2, 8, 14 en 24 yen 
Idem Bloc, 2 en 8 yen 

g ^ " Bovenstaande aanbieding is geheel vrijblijvend! 

(3) 
(1) 
(1) 

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

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

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

(12) 
(12 
(1) 
(4) 
(3) 
(3) 
(3) 
(4) 
(3) 
(5) 
(1) 
(4) 
(1) 

ƒ 1 , -
0,40 
0,30 

1,50 
0,55 
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 
3 , -
0,40 
0,80 

11,— 
180.— 

2,— 
1,50 
1,50 
1,75 
2,— 
3,— 
3,50 
0,50 
1,60 
0,60 

JOEGOSLAVIË, 3, 5 en 12 Dinar 
LIBANON, 5, 7%, \1%, 25 en 50 piaster 
LIECHTENSTEIN 40 r. 
LUXEMBURG, 80, 2 5^, 4 en 8 franc 
KOREA, 15 wen 
MALTA, 2H, 3, 6 d. en 1 sh. 
MAROCCO (Frans), 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.) 
P H I L I P P I N E N , 4, 6 en 18 c. plus bloc 
POLEN, 6, 30 en 80 Zloty 
PORTUGAL, 1, 2, 2 ^ en 4 Esq. 
PORTUGESE KOL., 8 kol. Ieder met 1 waarde 
RUSLAND, 40 en 50 Kop. 
Idem ongetand, 40 en 50 Kop. 
ROEMENIE, 20 en 30 Lel 
SALVADOR, 8 c. en 5 c , 10 c. en 1 C. (VI.) 
SAN MARINO, 100 Lire 
SPANJE, 50, 75 c. en 4 Pts. 
SPAANS GUINEA ^ , , 
SPAANS AFRIKA ' '* P " ^" ^ P*'" 
SPAANS MAROCCO, 4 pts. 
IFNI, 50, 75 c. en 4 pts. 
SYRIË, 
TANGER KUWAIT BAHREIN MUSCAT 

overdruk op Engeland UPU 
TRANS JORDANIË, 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 
IJSLAND, 25, 35, 60 aur. en 2 
ZUID AFRIKA, 3<;, 15^ en 3 p. 
ZUID WEST AFRIKA, Idem 
ZUID RHODESIA, 2 en 3 d. 
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 en 27 K cent 
INDONESIA, 15 en 25 sen 
REPUBLIK INDONESIA, 10, 20, 50 sen en 1 R. 

Binnenkort ook leverbaar: ANDORRA, ALBANIË, CANADA, 
FEZZAN, PARAGUAY, HAITI, 
COSTA RICA, CHILI en alle andere 
ZUID- en MIDDEN AMERIKAANSE 
STATEN. 

kroon 
(2 talig) 

(3) 
(5) 
(1) 
(4) 
(1) 
(4) 
(3) 
(3) 
(3) 
(4) 
(4) 
(3) 
(7) 
(4) 
(3) 
(4) 
(8) 
(2) 
(2) 
(2) 
(4) 
(1) 
(3) 
(2) 
(1) 
(3) 
(4) 

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

7,25 
3,30 
0,60 
1,90 
2 , -
2,— 
1,— 
0,80 
0,65 
3,— 
2,45 
0,55 
9,— 
2,75 
2,25 
2,75 
5,85 
1 -

3,— 
4,25 
1,— 
1,05 
2 , -

5,— 

1 0 , -
2,25 
0,60 
7,25 
1,75 
0,80 
2,40 
2,50 

12,— 
1,10 
0,80 
0,90 
0,60 
1,35 
1 -
1,15 
1,25 
0,60 
4,— 

Alle 

Alle 

Alle 

in deze advertentie 
van Europa 

in deze advertentie 
met uitzondering 
Franse Kolonien 

in deze advertentie 

geprijsde 

geprijsde 
van de 

geprijsde 

UPU series 

U P U series 
ongetande 

UPU series 

ƒ 6 9 , - 1 

., 2 7 5 , -
„ 4 5 5 , - 1 

ALLE ZEGELS ZIJN VOLKOMEN POSTFRIS! 

Wij wensen alle bekenden een üoorspoedig 1950 

S. RIETVELD 
DEN HAAG LAAN VAN MEERDERVOORT 3 6 0 — POSTBUS 19 
GIRO 4 9 3 6 0 6 - T E L E F O O N 3 9 4 3 1 4 - Bank ie r : Ned . Handel Mij. 



in NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE JANUARI 1950 

3911 W. Geering — Gv. 4006 L. R. v. Vliet — Rz. 4029 Jan 
Verbeek — Id. 4055 H. J. Meyer — Id. 4114 Th. J. P. Kropf 
mans — Zt. 4120 W. v. Amersfoort — Ar. 4158 C. G. Luik — 
Id. 4164 J. A. Coolsen — Id. 4168 G. J. H. Poolman-Simons — 
Id. 4179 C. J. V. d. Geest — Gv. 4183 A. A. Vogel — Gv. 4252 
E. G. Townsend — Id. 4259 Ds. P. M. Mentzel — Id. 4270 H. 
Steffers — Gv. 4296 J. H. Nieuwmans — Gv. 4298 T- Matze — 
Wn. 4307 A. T. den Boer — St. 4330 H. P. v. d. Bremer. 

Alle candidaat-leden bekend gemaakt in het December-nummer, 
werden als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een harte
lijk welkom toe. 

Afd. Rotterdam-Zuid: 11 Januari Ledenvergadering; 25 Januari 
Ruilavond, in Klein Odeon, Hilledijk 188, Rotterdam te 20 uur. 

LAATSTE MEDEDELING. 
Aangezien de contributiekaarten onherroepelijk op 1 Februari 

a.s. ter incasso gaan, geef ik U thans nog de gelegenheid, ter 
voorkoming van ƒ 0,25 inningskosten. Uw contributie over 1950 
vóór die datum te doen overschrijven op giro 315284 t / n Alg. 
Penn. Int. Verg. „Philatelica", Hulshorststraat 249, den Haag, met 
vermelding van 1. lidmaatschapsnummer, hetgeen U vindt op 
Uw lidmaatschapskaart van 1949. 2. Juiste naam en voorletters 
en adres. 

Zij, die lid zijn van een aff'eling, betalen hun contributie recht
streeks aan de afd. penningmeester. 

De contributie bedraagt, uitgezonderd de afdelingscontributie: 
a. Nederland ƒ 5,—■ per jaar; b. buitenland ƒ 6,— per jaar. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING, TE 
ROTTERDAM. Secretaris: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, 
Rotterdam-C. 

Ledenvergadering: De eerstvolgende gewone ledenvergadering 
zal worden gehouden op Maandag 23 Januari 1950 in de boven
zaal van Café-Restaurant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Berg-
singel 228) te Rotterdam-Noord, 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 21 Januari a.s. in ons clublokaal en 
voor de aanvang van de vergadering. 

Veiling. In verband met de geringe opkomst werd de veiling, 
welke voor de December-vergadering was aangekondigd, na rugge
spraak met de aanwezige leden, afgelast en uitgesteld tot de 
Januari-vergadcring, dit in het belang van de inzenders. 

Volgende vergaderingen: Door te laat verschijnen van het 
Maandblad verzuimden vele leden de December-vergadering bij 
te wonen, hoewel in het Juli-nummer van het Maandblad voor 
de rest van 1949 alle maandvergaderingen waren aangekondigd. 

In verband daarmede zal in het vervolg e'ke maand ook de 
in de daarop volgende maand te houden ledenvergadering worden 
aangekondigd. 

Onderstaand volgen de data van de overige in 1950 te houden 
vergaderingen, noteren s.v.p. 

27 Februari, 27 Maart, 24 April, 22 Mei, 26 Juni, 24 Juli, 
28 Augustus, 25 September, 23 October, 27 November, 18 De
cember. 

Bijzondere verloting: Te beginnen met de Januari vergadering 
zal aan ieder lid, dat de presentielijst tijdig heeft getekend en na 
10 u. de vergadering verlaat een genummerd lot worden uitgereikt. 
Op een nader te bepalen tijdstip zal een trekking worden gehou
den. Voor deze verloting zullen waardevolle prijzen beschikbaar 
worden gesteld. De gewone maandelijkse verloting blijft daarnaast 
bestaan. 

Betaling contributie: De leden wordt verzocht hun contributie 
voor het jaar 1950, zijnde ƒ 5,— voor senioren en ƒ 4,— voor 
junioren, te storten of over te schrijven op postrekening 517293 
ten name van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging Adm. 
Contributie te Rotterdam. 

Nieuwe leden: 132 Joh. C. Arkenbout, Burg. Letteweg 44, 
Oostvoorne ■— 144 L. Cornelisse, p/a Mevr. Tieleman, Gordel
weg 74b, RotterdamN. 1 — 190 W. H. van Enthoven, Mathe
nesserlaan 201b, RotterdamC. 2 •— 265 M. Janson, Willebror
dusstraat 82b, RotterdamN. 1 — 312 J. H. van Noord, Schie
weg 145d, RotterdamC 2 — 335 C. G. Pijpers, Boogjes 53, Rot
terdamZ. 2 — 397 H. Wijnmalen, Koningsveldestraat 24a, Rot
terdamN. 1. 

Opzeggingen per 1 Januari 1950: 20 T. Akkerman — 133 
J. H. J. Jansen — 158 W. P. v. d. Ent — 229 H. Dijkstra — 
346 A. J. Zwart Voorspuij — 347 D. J. Dijkstra — 416 Mej. S. 
Pelsma — 488 G. J. Arends — 500 L. Wildeman — 536 A. Sloot
maker — 541 R. Fagnotti — 542 H. Gebuis — 585 H. van der 
Wouden — 635 J. van Bemmel — 643 H. J. E. Scharphuis — 
672 R. van Sprang — 680 G. C. de Haan — 729 J. M. de Jong 
— 735 L. van Kuyk — 809 J. L. Klein — 850 C. Kok — 877 
S. J. J. van Geene — 883 B. G. Snelderwaard — 892 W. van Ree 
— 893 W. A. Hamel Jr. — 908 P. v. d. Berg — 961 W. J. van 
de Moosdijk — 965 J. H. Tunschel — 983 J. J. van der Ree — 994 
L. C. M. A. Went — 1019 P. Wessels — 1022 J. J. Maurer — 
1026 J. P. Roozen Jr. — 1038 A. B. v. d. Weerden — 1078 
J. Henzel — 1103 J. Poulie — 1153 J. Spaargaren — 1155 D. 
Stibbe — 1190 D. van der Poort — 1195 K. Peters — 1203 
D. J. Hoebert — 1298 F. J. Kok — 1362 J. T. H. Post — 
1381 J. Kouwenhoven — 1399 K. W. Paling — 1417 J. Guls. 

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

Candidaatleden: 27 H. C. de Jong, Burg. Engelbertsstraat 58, 
Zandvoort — 29 A. de Kwaasteniet, Kastanjelaan 2, Bennebroek 
— 52 K. V. Gilst, Mr. Cornelisstraat 26, Haarlem — 239 B. 
Bruins, Veeteeltstraat 66b, AmsterdamO. — 441 W. K. Claudius, 
Brouwersstraat 73 zw. II, Haarlem. 

Bedankt per 1350: 55 J. C. Wickel. 
Overleden: 187 G. F. Sant. 
Candidaatlid: 64 A. V. Mulder, Potgieterstraat 56, Haarlem, 
Overleden: 193 C. B. J. Hagebout. 
Bedankt per 1350: 263 A. J. Weijburg — 287 A. D. Visser 

— 436 H. J. Cramer — 601 W. Rector — 646 L. J. Bouwens. 
Vergadering: Algemene vergadering op Donderdag 26 Januari 

1950, 8 uur, bij Lido, Plein Haarlem. 
POSTZEGEL VERENIGING „HELDER", TE DEN HELDER. 

Secr.: L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 
Bedankt: B. G. Kool — P. Spaander, Hypolitushoef, Wieringen 

— J. A. Koopman — Mej. S. van Voorene — W. A. Wachter — 
A. de Jong, Oegstgeest (stond op naam van Mevr. de Jong
Matzinger) — A. IJska — W. H. de Longte Jr. — A. Vlessing, 
Den Burg, Texel — A. H. Buis, Den Burg, Texel — J. C. Boven
kerk — K. Mouwe — M. H. Klerk. Indien geen plaatsnaam ver
meldt, dan allen te Den Helder. 

Vergadering: Volgende ledenvergadering vindt plaats op Woens
dag 25 Januari 1950, 's avonds 8 uur in café Postbrug, Konings
plein. 

NEDERL. PHILATELISTISCHE VEREENIGING „DE VER
ZAMELAAR" TE BUSSUM. Secr.: R. van Spengen, Vondellaan 
10, Bussum. 

In de laatste ledenvergadering van 1949 werd een nieuw bestuur 
benoemd, samengesetld als volgt: 
Waarnemend voorzitter: H. van Tinteren, Gooibergstraat 11, 

Bussum. Secretaris: R. van Spengen, Vondellaan 10, Bussum. le 
Penningmeester: G. Vrees, Adelheidstraat 62, Bussum. 2e Pen
ningmeester: D. Kwast, R. Visserlaan 25, Bussum. Veilingmeester: 
J. H. Th. Oedekerk, Jac. Bellamylaan 3, Bussum. Administrateur 
der Rondzendingen: H. P, J. Schmale, F. C. Donderstraat 28, 
Bussum. 

De volgende leden hebben per 31 December 19449 bedankt: 
14 B. Th. Wunnik — 22 C. Pels — 31 H. C. de Gooijer — 34 
Jac. Lookman — 83 H. v. de Beek — 100 F. Breyer — 109 Mr. 
J. W. V. d. Krol — 105 A. v. Beek — 111 W. v. de Veer — 
112 W. Mol — 113 J. W. Hulsegge — 120 J. H. Geerlings — 
131 G. S. van Voorst — 136 H. Könemann — 155 A. v. Oort 
— 166 L. H. V. Roosmalen — 169 Mej. Honig — 171 B. E. 
Spanjaart — 172 F. H. W. v. Resteren — 177 L. A. Houtman 
— 190 K. J. Vermaas — 208 H. J. v. d. Berg — 209 J. Rijnja 
 ^ 225 D. J. G. Verzijden — 231 F. v. d. Wolff — 232 H. Brons 
Jr. — 230 Mej. I. Hovy — 237 W. Sorber — 265 J. Jansen1 
Heitmayer — 273 P. v. Opdam — 280 H. H. Rosen — 289 A. B. 
Nijmann — 290 E. A. C. Bense — 294 Ir. A. W. Baars — 297 
B. C. Slim — 299 J. M. A. Loggers — 300 H. W. Tamboer — 
308 J. V. Rooyen — 310 W. Heyster — 325 S. B. Wiersma — 
331 J. Blessing — 339 Mevr. R. L. KnoopBeekhuis — 345 J. G. 
Streefkerk — 348 W. v. Veelen — 352 A. Winthorst — 357 
Mej. M. C. Boots — 361 Mej. M. E. Goeting — 367 J. Ott — 
187 G. W. F. Pieters. 
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AMSTERDAMSCHE VEREN. „DE PHILATELIST", Secr.: 
K. Buiter, Marathonweg 40 hs., AmsterdamZ., TeL 92075. 

Vergadering: Leden(Jaar)vergadering 7 Februari 1950; Ruil
avond 21 Februari 1950. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdag
avond, in „Bellevue", Marnixstraat 400, aanvang half acht. Zaal 
open zeven uur. 
, Nieuwe leden: De in het Decembernummer van het Maand

blad genoemde candidaatledcn, zijn allen aangenomen. 
Candidaatleden: 6 C. J. Dolkemade, Rijksstraatweg 135, Dui

vendrecht — 14 W. van Poelgeest, Chasseestraat 52 I, Amsterdam
West — 38 Emil Schwarz, Reinier Claeszenstr. 15 II, Amster
damW. — 43 W. H. Alink, Arnhemseweg 348, Apeldoorn — 46 
J. B. C. Bartelings, Vondelstraat 1401, AmsterdamW. — 51 
T. Söhne, 2e v. d. Helststraat 45 II, AmsterdamZ. — 60 L. Trap, 
ChurchilUaan 146, AmserdamZ. 

Bedankt per 31 December 1949: 614 H. J. Welman — 96 J 
Segers — 857 J. A. Tj. v. d. Wal — 481 M. C. Hoppe — 51' 
G. H. H. Kappelhof — 964 J. v. d. Spruit — 1050 J. J. W. 
Haenen — 831 C. van Zomeren —• 237 F. Voskuyl — 724 Klaas 
de Vries — 463 D. J. van Reijn — 268 J. A. Heye — 1037 J. B. 
Molenaar — 748 A. Zwiers — 487 A. S. J. Einsting — 325 A. 
van Gulick — 155 J. J. Verbruggen — 407 D. A. M. v. d. Fluit 
— 525 H. Vlugt — 511 H. Meijer Jr. — 364 J. Wentholt — 622 
J. C. V. d. Hidde — 892 J. L. Küster — 960 A. A. Schuit — 
1017 A. D. Sijes — 971 J. H. Ernsting — 890 M. A. Stadiander 
— 997 B. Renger — 236 C. L. E. Girard — 342 H. Klijn — 1047 
H. J. Amesz — 41 H. Hemmink — 245 A. Starreveld — 297 
H. A. Somberg — 630 H. Bosman — 235 H. Jaspers — 125 
H. F. Engelen — 113 J. Uri — 278 L. J. Bisterbosch — 149 
A. de Busser — 1086 A. van Essen — 606 A. Dolman — 672 
M. Th. Staartjes. 

Bedankt: 592 B. Noordetgraaf — 519 Joh. Gerritsen — 403 
M. Hartman — 406 T. J. Scholten. 

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

Ruilavonden 23 Januari en 6 en 20 Februari in het Witte 
Kruis gebouw aan de Baanstraat te Beverwijk, aanvang 7.30 uur. 
Introducees en belangstellenden zijn welkom. 

Contributies kunnen voldaan worden op de ruilavonden en bij 
de penningmeeser W. Marcusse, H. Birgerstraat 14 te Beverwijk, 
giro no. 435867. 

De bestelde U.P.U. zegels van Suriname en Ned. Antillen wor
den op de ruilavonden uitgereikt, alwaar tevens een lijst aan
wezig is van de zegels welke besteld kunnen worden. 

Formulieren voor het aanschaffen van de hogere waarden Kon. 
Juliana zegels (ongebruikt) kunnen bij de secretaris aangevraagd 
worden (ook op de ruilavonden). 

Het Bestuur wenst al zijn leden een voorspoedig 1950 toe, met 
veel philatelistische genoegens. 

„POSTZEGEL VER EENIGING „SANTPOORT" TE SANT
POORT. Secr. J. F. H. Kupker, Kluyskenslaan 9, Santpoort (St.) 

Vergadering: Op de Vrijdagen 13 en 27 Januari 1950 zal wor
den vergaderd in het Jeugdhuis te Santpoort D. Aanvang 8 uur. 
Op dezelfde data zal de jeugdclub bijeenkomen. Aanvang 6.30 
uur. 

De aandacht wordt er hierbij op gevestigd, dat de heer Merten, 
door bedanken als lid, geen Ie secretaris meer is. Deze functie 
wordt nu door bovengenoemde heer Kupker waargenomen. 

Nieuwe leden: Zie candidaatleden Maandblad November 1949. 
Candidaatleden: H. J. Fiege, Voorhelmstraat 26R, Haarlem — 

C. de Vries, Broekbergenlaan 15, Santpoort — H. R. Costers, Jan 
Luyckenstraat 18, Haarlem. 

Bedankt: 4 W. v. Kessel — 7 W. Merten — 29 A. H. v. 
Lohuizen — 63 K. Taconis — 82 P. Hoekstra — U I H. L. 
Stein. 

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

De vergadering van 20 December 1.1., de eerste feestavond door 
de vereniging georganiseerd, werd bezocht door een zeer groot 
aantal leden. De prijzen waren alle, tot grote verrassing en tevens 
hilariteit der aanwezigen, voorzien van een philatelistisch aan
hangsel. Dat deze feestavond geslaagd was, werd zeer bewezen 
door de glunderende gezichten. 

Tot bibliothecaris werd benoemd de heer G. Verbeek, Ben
zenraderweg 70,' lid no. 17, Heerlen. 

Tot rondzendingscommissaris de heer P. Saarloos, Kerkrader
weg 104, lid no. 103, Heerlen. 

Tot veilingmeester de heer Drs. M. Verzijl, St. Franciscusweg 
35, lid no. 98, Heerlen. 

Aanbieders van rondzendingen resp. kavels worden verzocht 
zich met de resp. heren in verbinding te stellen. 

Eerstvolgende vergadering: Dinsdag 31 Januari 1950. 
Eerstvolgende beursavond: Woensdag 8 Februari 1950. 
Nieuw lid: 16 J. J. Verbrugge, Groest 90, Hilversum. 
Bedankt per 1 Januari 1950: 6 H. G. Berkhof f, Heerlen — 7 

P. Franck, Heerlen — 8 J. Brentjens, Heerlen — 50 G. Beijer, 
Heerlen — 64 L. van Bergen, Heerlen — 82 C. J. Hoegen Dijk
hof. Valkenburg — 89 W. Verhart, Heerlen. 

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

Bedankt per 31 December 1949: R. de Graaf, Drachten — H. 
Tepper, Groningen —■ D. Huisman, Groningen — Th. W. Bus, 
Gioningen — M. Zijlstra, Groningen. 

Nieuw lid: J. Zantinga, Visserstraat 10a, Groningen. 
CandidaatIid: J. Lijnema, Hoogkerk. 
Vergadering: Ledenvergadering 23 Januari a.s. des avonds te 

8 uur in het restaurant „Suisse", Heerestraat, Groningen. 

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

Met ingang van het nieuwe jaar 1950 is de heer G. A. N. 
Brandenburg, E^emnesserweg 191, Hilversum, penningmeester ge
worden. 

Afgeschreven: P. van Midden, den Haag — J. Mooy, Nijmegen. 
Nieuwe leden: H. Y. van der Zee, Lageweg 114, Bergum Fr. 

— G. H. V. d. Vegte, Sanatorium Sonnenvanck, Harderwijk — 
J. van Deth „Alverstoke" Brunswick Junction West Australië 
— P. C. Bouvée, Wilhelministraat 37III, AmsterdamWest — E. 
Boekei, ChurchilUaan 195hs, AmsterdamZuid II ~ G. A. N. 
Brandenburg, Eemnesserweg 191, Hilversum — Mevr. J. M. Cha
risius de Leur, Willem de Zwijgerlaan 102, Den Haag — Mr. G. H. 
Lambert, RotterdamO., Groene Wetering 41 •— A. v. d. Rijdt, 
Helmond, Hemelrijk'traat 100 — W. J. M. G. Cuylits, Den Haag, 
Weteringkade 47 — Imre de Irsay, Kisfalud Puszta, Poste Zagy
vapalfaba, Nogrod  Magaya  Hongarye —• Ang Sioe Tjing, 
Soerabaya  Indonesia, Embong Gajam 23 — Mevr. J. M. Oltman
Peters, Nijmegen, Sophiaweg 93 — R. Dischl, ZurichZwitserland, 
Weitlingweg 61 — J. Michel, Ie Havre  Frankrijk, Rue 1'Alma 9 
— J. Veffer, AmsterdamZ., Deurloostraat 81 hs. — D. Liet, 
Arnhem, Creutsbergstr. 70 — P. Siesling, Zwolle, Westerstraat 15 
— J. M. Bakker, Groningen, Pottebakkersrijge 8 — M. J. Edinga, 
HavelteDr., Ruiterweg 9 — Mevr. H. P. J. TielemanDogterom, 
Leiden, Burggravenlaan 26 — B. Middel, RotterdamC. II, Stad
houdersweg 5 — J. F. Burgess, AmsterdamZd., Vechtstraat 95 III 
— Pastoor J. Haarman, R.K. Pastorie, Lichtenvoorde —• A. Visser 
p / a Nederl. Staalimport Mij. N.V. AmsterdamZ., Honthorststr. 
10 — B. Bierman, AntwerpenBerchem (België), Junostraat 13 
— G. D. Marringa, Sauwerd, Gr., Terpstralaan S. 162 —• P. C. 
van Andel, Postbus 20, Katwijk aan Zee — J. Binder, Vlietstra.'.t 
56, Den Haag. 

Nieuwe leden: H. Swartsenburg, Lindenlaan 50 Zaandijk — 
C. de Vos Klootwijk, Heemraadssingel 283, RotterdamW. 

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

Jaarvergadering op Woensdag 25 Januari in het C.J.M.V.
gebouw. Aanvang 7 uur. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en Me
dedelingen. 4. Jaarverslag secretariaat. 5. Jaarverslag Penningmees
ter. 6. Verkiezing Kascommissie. 7. Bestuursverkiezing. Aan de 
beurt van aftreden zijn de heren Harters en Oosting. Verder 
treedt ook de secretaris af. Candidaten kunnen bij het secretariaat 
worden ingediend. 8. Philatelistisch Nieuws. 9. Veiling. 10. Ver
loting. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. 

Bezoekt allen deze belangrijke vergadering. 
Ruil en koopavond op Woensdag 8 Februari op dezelfde tijd 

en plaats. 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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ËmËU m Bm©Mmm SAIMIilî lHlAlî © door H. ZWIJNENBURG 

Tussenvoeging. 
Van verschillende zijden wenste men mij er op attent te maken, 

dat ik bij de Deense reclamezegels de z.g. Korsreclame niet heb 
genoemd en inderdaad is dit zo. De Korsreclame, het woord zegt 
het al: Kors = kruis, is evenwel geen firmareclame, maar een 
gewoon vignet als versiering. Waarschijnlijk is een plaats voor 
reclame vacant geweest en dankt het hieraan 
zijn bestaan. Intussen vind ik de reacties ver
blijdend, daar ze voor mij het bewijs zijn, dat 
er van de zijde der schrijvers, nauwgezet no
titie van mijn artikel genomen is en alsnog 
geef ik hieronder een afbeelding van de Kors
reclame (afb. 44a en 44b). Dit vignet komt 
alleen voor aan de 5 öre groen en de 10 öre 
bruin. 

exemplaren bemachtigen. Mochten in de nabije toekomst de valuta
beperkingen worden opgeheven dan zullen deze zegels wel weer 
ruimer naar ons land vloeien en zal het vermoedelijk weer moge
lijk zijn voor weinig geld een zeer interessante verzameling op te 
zetten. Wie over voldoende materiaal beschikt kan zelfs diverse 
carnetvelletjes reconstrueren, zoals afb. 62 aangeeft. 

pmmii 
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Afb. 44a Korsreclame 
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Afb, 62. Reconstructie van geheel carnetvelletje. 

Voor niet ingewijden wil ik opmerken, dat er carnetvelletjes 
bestaan met reclames in doorlopende tekst, zoals, om een voor
beeld te noemen: (afb. 63). 

I Demandez | 1'ouverture | d'un compte ] courant | postal | 

Afb. 44b Korsreclame 
Frankrijk. 
Dit is het land bij uitnemendheid voor verzamelaars van zegels 

met reclameaanhang. Een volledige verzamelmg dezer zegels zou 
ettelijke honderden exemplaren bevatten en dit gebied is zó om
vangrijk, dat het ondoenlijk is in het bestek van mijn verhande
ling een volledig overzicht te geven, daar ik hiertoe beslag zou 
moeten leggen op meerdere gehele maandelijkse afleveringen van 
het Maandblad. Ik moet me dan ook bepalen tot enkele alge
meenheden en verder verwijzen naar speciaal catalogi van Frank
rijk en koloniën. In die van Yvert en Tellier van 1932 vindt men 
de afbeeldingen van de reclamerijen tot op dit jaar met vermel
ding van de zegels, waaraan ze voorkomen, terwijl Bleus de 
France door A. Suarnet een volledige alphabetische lijst geeft tot 
op heden. 

Voor de oorlog kwamen deze zegels heel veel voor in het 
massagoed en voor een paar cent per stuk kon men al aardig wat 

Afb. 63. Reclame in doorlopende tekst. 

(Daar mij van de 65 c. het strookje „courant" ontbreekt zal 
de lezer het mij hopelijk niet aanrekenen, dat ik een zegel van 
50 c. heb tussen gevoegd !) 

Het kan zelfs voorkomen, dat men een aanhangstrookje tegen
komt, waarop alleen drie punten staan of slechts een uitroepteken. 
Een licht zal u opgaan, als ik hieronder de volledige tekst geef: 

I Après I un | biscuit i Ohbet j . . . 1 
I un I autre | biscuit | Olibet [ ! | 

Of, U vindt de volgende strookjes: 
GYR, femme, ALDO, iène dela, SE hyg. 
Plaats die in andere volgorde en U krijgt de reclame: 

I GYR j ALDO [ SE hyg | iène de la | femme | 
Het doet U misschien evenals mij denken aan de jeugdjaren, 

toen we elkaar de Latijnse zin dicteerden: 
„Car El degro tea tlie vero est Ersdan mos Selen", stil

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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zwijgend aannemend toen, dat Karel de Grote, nadat hij op zijn 
veertigste jaar lezen en schrijven geleerd had, als beloning een 
portie Zeeuwse mocht verorberen ! 

Hechten de meeste Hollandse verzamelaars over het algemeen 
weinig waarde aan carnetzegels, bijzonder tuk zijn ze op die met 
Mineraline en Phena (afb. 64 en 65), Yvert nos. 188 en 188a, 
10 ent. groen, daar deze zegels uitsluitend in carnets zijn uitge
geven en zelfs die verzamelaars, die steeds hartstochtelijk beweren, 
dat de reclames niets met postzegels te maken hebben, zijn toch 
wel zo verstandig, die nummers met reclame en al in hun verza
meling op te nemen. 

Afb. 64. 
Mineraline. 
Yvert no. l ï 

ï "n 

Afb. 65. Phena. Yvert no. 188a. 

Volgt hieronder nog de afbeelding van een in 1940 verschenen 
vignet F.M., Franchise Militaire links of rechts voorkomende. Het 
weid zowel door de burgerij als door de militairen gebruikt, 
maar het gebruik was facultatief gesteld. Wel ontving het op 
brieven de gewone afstempeling. 

^^n^T .̂ffl̂ : : 
HM 

F 
Afb. 66. Franchise Militaire. 

Israël. 
Ofschoon ik mij bij mijn artikelijreeks hoofdzakelijk beperk tot 

Europese uitgiften, wil ik hier een apart plaatsje inruimen voor 
de nieuwe staat Israel, die reeds van de aanvang af op het gebied 
van vignets zeer productief belooft te worden. 

Met gelijkvormige vignets verschenen de 3, 5, 10, 20 en 65 
Mils (afb. 67). 

I • • • f • PFTv^Mvi iii«««iw«ii«w wrrwwwwv'wrwwwwwfmm 
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en daarna de 5, 10, 20, 35 en 40 Mils in verschillende tekening 
en verschillend vignet. 
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Afb. 68. Israël 5 Mils. 

QTr hm hnu 
> • 

Afb. 69. Israel 10 Mils. 
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Afb. 70, Israël 20 Mils. 

Afb. 67. Israël, 65 Mils. 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 

U gelooft het niet misschien? 

Ook in het Postmuseum is „Kunst" te zien! 
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Afb. 71. Israël 35 Mils. 

2396B ': 
» » • • • • • ♦ ♦ • • • • • • • # • • • • • • • » • • • • ♦ • • • • • • • • ♦ • • • • 

11 t l I II -^—. ^ > . . . ^ ^ — ^ ^ .  .  . . ^ . . . 

Afb. 72. Israël 40 Mils. 

Opmerken willen we nog, dat bij de laatste groep de vignets 
bij de 5, 10 en 35 Mils alleen onder het zegel voorkomen, bij 
de 20 Mils alleen links en bij de 40 Mils links en rechts. 

door Drs. W. J. BIJLEVELD 

In een kast staat een rijtje catalogi en wanneer men hiervan de 
ruggen beziet, worden deze van jaar tot jaar dikker in een be
angstigend tempo. 

Er is dan ook nauwelijks meer een verzamelaar te vinden, die 
tracht een wereldverzameling op te bouwen, men beperkt zich en 
noemt dit specialiseren. 

De enorme groei van het aantal zegels en een beetje nauwlettend 
lezen van de catalogi, heeft mij de vraag doen stellen wat een 
postzegel eigenlijk is. Bij het beantwoorden van deze vraag ben 
ik tot de conclusie gekomen, dat in de loop der jaren van het 
karakter van de gewone ouderwetse postzegel in zeer veel geval
len niet veel meer is overgebleven. Men vergelijke bv. eens van 
België de nos. Yvert 1 t / m 67 en de nos. 533/537 en de bijbe
horende blokken met een afmeting van 10,5 bij 14 cm. (een nomaal 
couvert meet 11,5 bij 16 cm), waarvan de catalogus vermeldt: 
„Ces timbres n'ont pas eu d'usage postal régulier; l'Administration 
a néanmoins mis en vente des séries completes portant obliteration 
de complaisance". 

Dit ter illustratie, doch thans een poging om een definitie van 
een postzegel te geven (een onderwerp voor een prijsvraag ?): 

Een postzegel is een zegel uitgegeven door de Posterijen, d i t 
dient om daarmede, eventueel tezamen met andere postzegels, dus 
bij vooruitbetaling, bepaalde door de Posterijen te verrichten dien

sten tegen vooruit vastgestelde tarieven te voldoen en welke zegels 
voorts voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. zij moeten voor een ieder tegen contante betaling aan elk der 

kantoren der Posterijen in onbeperkte mate verkrijgbaar zijn 
(met uitzondering van de hoogste waarden, die alleen verkrijg
baar behoeven te zijn aan de grotere kantoren); 

2. de frankeerwaarde is gelijk aan de verkoopwaarde; 
3 de geldigheidsduur is niet bij voorbaat beperkt; 
4. de periode van de verkoop is niet bij voorbaat beperkt; 
5. zij hebben een algemeen bruikbaar formaat. 

Wanneer men een of meer van deze voorwaarden laat vallen 
verkrijgt men bijzondere zegels en dat men daarbij op het hellende 
vlak komt is duidelijk. Uiteindelijk wordt dan b.v. mogelijk: een 
velletje met één zegel, aan één zijde geperforeerd met een hon
derdvoudige toeslag, zonder frankeerwaarde, alleen verkrijgbaar op 
bestelling door elke tiende bezoeker van een tentoonstelling, die 
kan bewijzen, dat hij zijn belasting heeft betaald. Afmeting 50 bij 
75 cm. 

Men mene niet, dat wij hiervan nog ver verwijderd zijn, zie bv. 
de volgende zegels: 

Franse Koloniën no. 65, frs. 1,50, toeslag frs. 98,50 ! 
België de reeds eerder genoemde muziekkapelserie zonder fran

keerwaarde. 
België 221/233 waren slechts per complete serie verkrijgbaar (in 

de praktijk worden de lagere waarden veel en veel meer gebruikt 
dan de hogere waarden). 

Oostenrijk 430, 50 plus 50 gr., werd verkocht tegen 260 gr. op 
een tentc onstelling. 

Frankrijk blok no. 1, afmeting 14 maal 22 cm., zou dit blok 
ooit voor normale frankering gebruikt zijn ? 

Luxemburg 372/383, die nb. alleen afgestempeld per gehele 
serie verkocht werden ten bate van de évacués. Hoe sympathiek 
het doel ook mag zijn, postzegels zijn het niet meer al hebben 
zij er het uiterlijk van, doch in feite is zulk een opgeplakte afge
stempelde serie niets anders dan een bewijs dat men een gift voor 
een bepaald doel heeft gegeven. 

Een beeld van de hoeveelheid buitengewone zegels, die uitge 
geven zijn, kan men verkrijgen uit het bijgevoegde staatje. De 
cijfers tussen haakjes geven het aantal „gewone" zegels. De laatste 
kolommen waarin het percentage „onnodige" zegels is gegeven 
spreekt zeer sterk. Dat in Rusland in de tien jaren 1938/47 niet 
minder dan 94 "/o — of 541 zegels — onnodig is uitgegeven, moge 
tot nadenken stemmen. Het is duidelijk, dat Rusland hier een niet 
onbelangrijke bron van deviezen heeft aangeboord. 

Een enkele opmerking nog. Wellicht zal men tegenwerpen dat 
men door zich te beperken tot de normale zegels, vele zeldzaam
heden uitbant. Zeldzaamheden moet men niet maken, werkt men 
hiertoe mede, dan wil dit alleen zeggen, dat men. een speciale catp
gorie speculanten, die dicht bij het vuur zitten, aan een over
matige winst helpt. Zeldzaamheden moeten er door het toeval 
komen en meer of minder zeldzame zegels zijn ook onder de 
nieuwe gewone zegels te vinden, b.v. Nederland, type Veth 22}^ 
et. oranje, Zweden 101 en 103, Portugal 379, Duitsland 450, 
Eantzig 191 en 193, België spoorwegzegel 211 en 212, Palestina 
76 enz. 

Hierover zou nog veel meer te zeggen zijn, doch ik laat het 
hierbij, en ik wil eindigen met een vraag, nl. of hier niet een 
terrein ligt voor de landelijke organisaties van verzamelaars om 
direct na uitgifte een zegel te classificeren bv. in een van de vol
gende rubrieken om daarmee de verzamelaar de behulpzame hand 
te bieden bij het bepalen hoeveel hij met zijn verzameling wil 
gaan, of hij zich wil beperken tot de gewone normale postzegel, 
of dat hij zijn verzameling wil uitbreiden met een of meer cate
goriën buitengewone zegels. 

Thans tasten velen in het duister en dreigt de liefhebberij van 
het postzegelverzamelen, die ons zo dierbaar is, in discrediet te 
geraken. 

Rubrieken: 
1. normale zegels; 
2. zegels met vooraf beperkte duur van uitgifte; 
3. als 2. tevens met vooraf beperkte geldigheidsduur; 
4. als 2. met een beperkte toeslag (bv. niet hoger dan de fran

keerwaarde of dan het porto voor een normale buitenlandse 
brief, dus voor Nederland 20 et.) 

5. als 3. met een beperkte toeslag; 
6. als 4. met hogere toeslag; 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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7. als 5. met hogere toeslag; ^̂  ^, 
8. slechts verkrijgbaar onder speciale voorwaarden; / j ^ I , 
9. door de uitvoering ongeschikt voor normaal gebruik (velle

tjes); 
10. zonder frankeer waarde; 
11. niet uitgegeven zegels; 
12. zwendel (bv. Nederland Konijnenburg ongetand). 

Een zelfde indeling kan natuurlijk gemaakt worden voor de 
luchtpostzegels, portzegels, dienstzegels enz. 

Land 

Argentinië 
België 
Bulgarije 
Canada 
Duitsland 
Griekenl. 
Italië 
Roemenië 
Rusland 
Turkije 
Totaal en ge
middeldevoor 
deze landen 

Aantal uitgegeven zegels 
_ 1̂  
Tot 1 g c 
1918 

227 
149 
115 
107 
102 
288 
109 
249 
108 
578 

2032 

ü"~' 

60 
69 
39 
67 
47 
57 
56 
60 
61 
58 

_ 

u 

OflO 

"° V 

38 
22 
29 
16 
22 
50 
19 
41 
18 

100 

360 

In de tien jarige periode 

'18/'27 

93 (72) 
104 (56) 
85 (53) 
21 (13) 

312(268) 
80 (18) 

100 (37) 
86 (51) 

303(217) 
141 (60) 

1335(855) 

*28/'37 

70 (22) 
212 (64) 
123 (49) 
68 (53) 

'38/47 

103 (36) 
303 (23) 
251 (41) 

31 (24) 

Totaal 
t/m 1947 

493 (357) 

% 
gewone 
zegels in 
de t ienj. 
perioden 

23,65,28 
768 (292)46,69,87 
574 (308) 37,60,84 
227 (197) 38,22,13 

188 (35), 249 (45) 851 (450) 
66 (32) 127 (24)1 561 (362) 

209 (18) 
194 (61) 
196 (45) 
164 (79) 

1490(458) 

93 (62) 511 (226) 
477 (95)1006 (464) 
577 (36)1184 (406) 
176 (55) 1059 (294) 

„87(441) 
23 

7234(3356) 

14,81,82 
77,51,81 
63,91,33 
41,69,80 
28,77,94 
57,52,69 

36,69,81 
1 

( ) Tussen haakjes de aantallen „gewone" zegels. 

Wanneer men verzamelingen Albanië doorkijkt of de voorraad 
Albanië bij een handelaar bestudeert, komt het vaak voor, dat 
men valse opdrukken of totaalvervalsingen van Albanië aantreft. 

Ditmaal zal ik U iets vertellen over vervalsingen van de op
drukken (zie afb.) op de zegels met de beeltenis van de vorst 
von Wied. 

Deze zegels zijn zonder opdruk nooit uit
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gegeven en zijn als zeer goedkope, niet uit
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ gegeven zegels, overal in de handel te vinden. 

""' Deze zegels zijn in 1920 uitgegeven met een 
opdruk (Yvert 97 t / m 105) en als post
zegels gebruikt. 

Van deze negen opdrukken zijn er drie 
zeldzaam, terwijl één opdruk zelfs zeer zeld
zaam is. Deze vier zeldzame opdrukken zijn 
meestal vervalst. 

WAU PË MAK ©iP> m ITAÎ  

««KOB#

' ■ " ■ ^ ^ ' ■ ' " ' - j f 

Van deze vervalsingen, welke volgens mij 
nog nergens zijn beschreven, zal ik de mij 
bekende twee gevaarlijkste soorten beschrij
ven. Onderstaand vindt U de kenmerken 
waaraan de vervalsingen zijn te herkennen. 

Bij de eerste vervalsing zijn de H en K in Shkodra aan de 
onderzijde verbonden door een lijntje, terwijl bij de echte zegels 
alle letters dus ook de H. en K altijd los van elkaar staan. 

Bij de tweede vervalsing loopt de dwarslijn van de H. in Shkodra 
van rechts naar links iets schuin naar beneden, terwijl voorts de 
linker en rechter klauw van de tweekoppige adelaar te diep 
zijn ingesneden, zodat de nagels zeer lang lijken. Bij de echte 
zegels staat daarentegen de dwarslijn van de H steeds haaks op 
de lange zijden. De klauwen van de adelaar zijn bij de echte zegels 
niet diep uitgesneden, zodat men een vergrootglas nodig heeft om 
de voorste diie nagels te herkennen. 

Ongetwijfeld bestaan er ook nog andere valse opdrukken van 
deze uitgifte (Yvert 97 t / m 105). Verzamelaars die opdrukken 
afwijkend van de hierboven beschreven opdrukken bezitten, wor
den verzocht deze opdrukken ter beoordeling aan mij op te willen 
zenden. Mijn adres is De Lairessestraat 46, AmsterdamZ. 

Wellicht kan ik aan de hand van deze opdrukken verdere 
typen vervalsingen ontdekken en deze dan later wederom be
schrijven. 

J. POULIE. 

III. 
door A. P. CORTENBACH 

Naamsveranderingen van landen geven ons, philatelisten, nog 
al eens kopzorgen, onverschillig of we nu gebruik maken van 
zogenaamde „voordruk" of zelf opgestelde albums. We hechten 
ons nu al eenmaal aan een album, dat we korter of langer in 
gebruik hebben en ' t moet wel op z'n zachtst gezegd vervelend 
zijn, een oude trouwe albumband „Nederland en Koloniën" te 
moeten vervangen door een nieuwe: „Nederland en Overzeese 
Gebiedsdelen". Nóg erger wordt ' t met de inhoud, dus de bladen. 
„Nederlands Indië" bestaat immers niet meer en de nieuwe album
bladen verschijnen met de nieuwe naam Indonesië. 

Ik heb vele verzamelaars horen mopperen: „Ik vertik 't, ik hou 
de oude naam". Juist is dit natuurlijk niet, althans voor de nieu
were zegels, want de nieuwe naam werd officieel bij Koninklijk 
besluit vastgesteld. 

De twijfelaars piekeren er over, al hun oude albumbladen te 
vervangen door nieuwe. 

En de derde groep, de meer progressieven, zijn hiertoe al over
gegaan. Wat ook al weer fout is, want Indonesië's vroegere naam 
was nu al eenmaal — wettig en internationaal —: Nederlandsch 
Indië. 

Ook hier is de gulden middenweg de beste. Alle zegels tot en 
met de Kroningszegels van Koningin Juliana kunnen worden ge
rangschikt onder Nederlandsch Indië; immers: de zegels zélf 
dragen deze naam. Vanaf de Hartzoverdrukken „Indonesia" kan 
(en m o e t eigenlijk) gebruik worden gemaakt van de nieuwe 
landsnaam. 

Dezelfde misère (en nog erger !) hebben we gehad met Perzië
Iran en met SiamTailand, waarbij later weer werd teruggekomen 
op de oorspronkelijke namen, Perzië en Siam. ' t Land van de witte 
olifanten veranderde tenslotte voor de derde maal zijn naam 
wederom in T h a i l a n d . . . . 

M'n Engelse vrind en correspondent is er „dizzy" van gewor
den, schrijftie. En hij vraagt me, of er — na CurajaoNederlandse 
Antillen — nu ook een naamsverandering te verwachten is voor 
Suriname. 

Best mogelijk. De hele wereld is immers aan ' t veranderen. 
Nederlands Guyana klinkt niet kwaad. Daar blijft tenminste 

nog een stukje Nederland in zitten. 

Profiteurs komen voor, waar de mens belust Is op winst, dus 
overal ter wereld. Zelfs in de beste families. Dus ook in onze 
philatelic. 

Ik maakte vreemde gevallen mede in Indië. En ook hier. 
Een nog vrij jong verzamelaar stapte in het huwelijksbootje. 

Er waren wat contanten nodig en dus wilde hij terwiUe van z'n 
jonge huwelijksgeluk afstand doen van z'n verzameling. Hij kwam 
bij me, met z'n albums en hij had er al een bod op gevraagd van 
een handelaar, zo vertelde hij. ' t Resultaat ? Honderd vijftig 
gulden ! Ik keek de collectie door, taxeerde de directe waarde 
op 'n kleine ƒ 800,—• en verwees de jonge man naar 'n betrouw
bare veilinghouder, die dezelfde taxatie noemde en dit er inder
daad ook „uit haalde". 

Een andere collectie van een meer gevorderde verzamelaar, Ne
derland en Overzeese Gebiedsdelen, met een handelaars-catalogus 
waarde van ruim ƒ 3000,—, alle perfecte zegels !, kreeg een bod 
van ƒ 400,—. 

En nu hoop ik maar weer, dat niemand zich stoten zal aan deze 
regels, hoewel ik verwacht, dat hij, wien deze schoen past, hem 
zal aantrekken. 

Want ik kom hier speciaal op voor de bonafide handelaren, 
non-profiteurs, die óók de verzamelaar-in-nood zijn volle pond 
geven en niet bedacht zijn op 'n slordige 100 Vo winst. 

En die — helaas ! — door vele verzamelaars over één kam wor
den geschoren met de heren profiteurs. 

En dat is werkelijk niet fair. 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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Onze nieuwe kinderzegels kunnen in het buitenland wederom 
niet al te best geapprecieerd worden, m'n (vele) correspondentie
vrinden vinden ze althans te vlak en te weinig kleurig en fleurig 
voor kind-zegels, hoewel ze de symboliek der verschillende jaar
getijden appreciëren. 

Maar 'n mens is moeilijk tevreden te stellen e n . . . . de beste 
stuurlui staan vaak aan wal. 

Tóch — als we onze zegels der laatste jaren vergelijken met 
die van het buitenland — moet het ons van het hart, dat het 
wèl wat beter kon. Met uitzondering dan van de Hartz-zegels, die 
overal ter wereld appreciatie hebben gevonden als juweeltjes van 
hoge grafische kunst. 

't Is maar een idee, maar waarom zou men niet elke Neder
landse grafische kunstenaar een kans geven door het uitschrijven 
van een prijsvraag, voor onze jaarlijkse kind- en zomerzegels ? ? 

Wedden, dat er dan heel wat meer apprecieerbare resultaten 
uit de bus zullen komen ? 

l^iI^S7P[^©©[M] 
In de Kerstnacht droomde ik, dat ik Directeur-Generaal van het 

Staatsbedrijf der P.T.T. was. Ik had het ontzettend druk met 
allerlei problemen. Na enige tijd werd ik volledig in beslag ge
nomen door een rapport betreffende de organisatie van de ver
koop der kinderzegels. Een vreemd gevoel van onrust bekroop 
me, toen — naar ik veronderstelde — een van mijn ambtenaren 
me zonder een woord te spreken een berekening voorlegde. 

Waren deze cijfers juist ? Ik zag ze toch duidelijk voor me ! 
Verkoopsprijs per kinderserie 65 cent 
Toeslag ten bate van het kind 22 cent 

Frankeerwaarde voor P.T.T. 43 cent 
Percentage der series dat nooit gebruikt wordt 60. 
Hatelijk stond er met vette letters achter vermeld: „En hier

voor levert P.T.T. dus geen enkele prestatie; derhalve winst." 
Op elke serie, overdacht ik, zou dit dus betekenen, dat door 

mijn bedrijf een niet onaanzienlijke inkomste wordt genoten ! 
Ik riep de „ambtenaar", die me deze gegevens had verstrekt 

en achter me was blijven staan, even naderbij en vroeg hem of 

Het artikel van de heer Broekman in het laatste nummer van 
het Maandblad, waarin ook de laatste nationale tentoonstelling ter 
sprake kwam, gaf mij aanleiding te herlezen, wat in het begin 
van dit jaar daarover van verschHlende zijden is te berde ge
bracht en over dit geheel eens mijn opinie te geven. 

Nog altijd staat niet vast of een tentoonstelling propagandis
tisch werkt of omgekeerd. Zelfs voor gevorderde verzamelaars 
zijn de uitgebreide collecties, die op internationale tentoonstellin
gen worden getoond, dikwijls een domper op zijn verzamel-
enthousiasme. Ik heb er zeer vele bezorgd en altijd weer die indruk 
gekregen. Wel heb ik er op gebieden, die mij interesseerden, veel 
opgestoken, maar de uitgebreide studie-verzamelingen vind ik een 
kwelling, zeker voor de gemiddelde bezoeker. 

In Parijs nam b.v. een studie-verzameling der Zwitserse port-
zegels 24 M2 in beslag. In dat opzicht ben ik het geheel met de 
heer Van Dieten eens, dat deze overmaat absoluut schadelijk is. 
Dat men van zeer bevoegde zijde dit ook inziet blijkt wel uit het 
reglement der a.s. tentoonstelling te Londen, waarbij maximum 
5 M2 wordt toegewezen. Blijkbaar acht men daar het weten
schappelijke al genoeg mede te bewijzen. 

In Parijs had men behalve een groot aantal verzamelingen van 
Frankrijk, die bovendien nog zeer gevarieerd waren, een aantal 
Belgische „epauletten" en Luxemburgse Ie emissie-collecties die, 
hoe mooi op zichzelf ook, door hun overmaat vervelend werden. 
Veelal wordt bij zulke coUectiea getracht hun „wetenschappelijk
heid" aan te tonen door een grote hoeveelheid paren, strips of 
bijzonder mooi gerande exemplaren bijeen te brengen. Een tentoon
stelling van alleen Nederland, België en Luxemburg, waarover men 
aan het plannen is, zou aan hetzelfde euvel lijden. 

P0ST2.HANDEL D. N. 

dit percentage juist was. Hij zei: „'k Geloof het wel, mijnheer 
de Directeur-Generaal, maar ' t blijft natuurlijk alleen mijn eigen 
schatting. U weet, de Philatelie is voor deze zegels onze beste 
afnemer ! Zeer veel series blijven altijd ongebruikt !" 

Ik kreeg koude rillingen toen ik de verdere becijfering las: 
Dus: Winst per serie 25,8 cent 

Kosten van aanmaak 3,8 cent 

Zuivere winst P.T.T. 22 cent 
(is gelijk aan toeslag voor het kind) 

Dit zou dus betekenen, dacht ik, dat mijn bedrijf evenveel aan 
deze Kinderzegels zou verdienen dan aan „het Kind" ten goede 
komt ! 

Maar de cijfers stonden er ! Ik was buiten mezelf, toen ik het 
advies las, dat onder de berekening was vermeld. Het stond er 
letterlijk zo: 

„Ik adviseer U de reclame-tekst voor de verkoop van de 
Kinderzegels aan te vullen zo, dat ze b.v. wordt: 

„Koopt Kinderzegels ten bate van het misdeelde kind en de 
P.T.T." Tussen haakjes was er aan toegevoegd: „Deze tekst is 
oprechter" 

Toen ik opkeek liep de man mijn kamer uit zonder verder iets 
te zeggen. Ik keek hem na en het bloed stolde bijna in mijn 
aderen, toen ik onder zijn broekpijpen duidelijk bokkepoten meen
de te onderscheiden. 

Plots stond mijn besluit vast. Ik zou er voor zorgen, dat mijn 
bedrijf geen cent abnormale winst zou behouden van deze zegels 
doch dat deze het misdeelde Kind ten goede zou komen ! Direct 
greep ik de telefoon. De centraliste scheen echter niet naar me 
te luisteren. Woedend gooide ik de telefoon neer en van de 
s l a g . . . . schrok ik wakker, knipte het licht aan; het was toen 
twee uur in de nacht ! 

Even kwam de gedachte bij me op of de Directeur-Generaal 
van de P.T.T. dit nu wellicht ook gedroomd zou hebben. Ik 
was echter te slaperig om er verder over door te denken. Gauw 
deed ik het licht uit, kroop diep onder de dekens en sliep weer 
vlug in. Daarna droomde ik van Indonesia-opdrukken in matte 
en glanzende opdruk en van een brief, waarin P.T.T. me opdracht 
gaf om alvast de volgende serie frankeerzegels te ontwerpen. 

H E T DUIVELTJE UIT H E T DOOSJE. 

Tentoonstellingen zijn er m.i. niet om enige specialisten-bezoe
kers in extase te brengen, maar om de gemiddelde philatelist 
zegels en collecties te laten zien, die hij niet dagelijks in gewone 
verzamelingen kan aanschouwen. 

Het postzegel-verzamelen wordt door het overgrote deel van 
hen, die zich daaraan overgeven, niet als een wetenschap be
oefend, maar als een prettig tijdverdrijf beschouwd. Het zeer 
kleine gedeelte der verzamelaars, dat zich als bij uitstek weten
schappelijk beschouwt, tracht evenwel haar standpunt als het 
enige te beschouwen en haar zienswijze vooral bij tentoonstellingen 
door te drijven. 

Wat de aard der tentoonstellingen aangaat: die, waarbij voor 
elk land slechts één deelnemer wordt toegelaten, zoals in Ant
werpen en Breda verleden jaar, zijn m.i. af te keuren, tenzij bij
zondere waarborgen worden geschapen. In Breda b.v. is overtui
gend gebleken, dat de lust tot deelname zeer gering was en daar
door diverse zeer slechte inzendingen te aanschouwen waren. Voor
waar geen propaganda. Zoiets kan alleen gelukken door uitnodi
ging aan bekende verzamelaars, maar hierbij speelt natuurlijk het 
persoonlijk element, dat ook bij de verenigingen zo vaak een 
eerste viool speelt, gauw een hoofdrol. 

Thans iets over de bekroningen. 
Is het geen „concurrerende" tentoonstelling, dus een, waarbij 

iedere deelnemer een plaquette krijgt, dan heeft men de kans dat 
er inzendingen komen, die niet aan de eisen voldoen ofti tentoon-
stellingswaardig te zijn, evenals weinig beduidende inzendingen 
met het idee een plaquette te krijgen. 

Zelfs hoorde ik, dat in Breda iemand de herinnerings-medaille 
kreeg voor een inzending, die niet tot opstelling kwam. 

TIFORT, GRONINGEN 
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AanbeveUngswaardig is dit dus niet, tenzij men de inzendingen 
zonodig aan een voorkeuring onderwerpt, waartegen weer be
zwaren, ook vanwege het persoonlijk element, zijn in te brengen. 
Is de tentoonstelling op het wedstrijd-principe gebaseerd, dan 
lijkt het mij gewenst vast te houden aan minstens 4 prijsklassen. 
In het door de heer Broekman aangegeven schema zijn er zelfs 
5 onderscheidingen, maar dit was een internationale tentoonstel-
Img. Oudtijds had men gouden, verguld zilveren, zilveren en 
bronzen onderscheidingen. 

Wil men in verband met de tijdsomstandigheden minder luxu
eus zijn, dan kan men dit doen door de materiële waarde ervan 
te verminderen, maar men behoude het 4-prijsklassen-systeem. 
Het is nl. altijd de gewoonte geweest ter animering der inzenders 
zeer gul te zijn met de bronzen medaille; deze werd aan elke 
goed-toonbare verzameling verleend. 

Maar de laatste malen is door het 3-prijzen-systeem en het vast
houden aan deze gewoonte geen ruimte overgebleven om betere 
verzamelingen in de juiste categorie onder te brengen, vandaar 
dat ik aandring op het behouden van 4 prijsklassen; dit maakt 
ook het werk voor de jury gemakkelijker. 

.Men verlene dan: verguld, verguld zilver, zilver en brons. Ver
der acht ik het onnodig bij het toekennen van meerdere (normale) 
onderscheidingen aan één inzender, deze meer dan één plaquette 
uit te reiken. Het doel van het tentoonstellen is toch niet zoveel 
mogelijk plaquettes te verzamelen; één plaquette als herinnering 
is toch voldoende. 

Ik zou dus willen voorstellen slechts hoogstens één plaquette 
per inzender uit te reiken en wel voor zijn hoogst bekroonde 
mzending en voor de andere diploma's te geven. Voor de inzen
ders, die inzenden om wat te laten zien, zal dit geen bezwaar zijn 
om meerdere objecten te tonen. 

Ik hoop dat deze suggesties bij toekomstige tentoonstellingen 
in praktijk zullen worden gebracht. 

De heer Broekman geeft als voorbeeld voor de jury een beoor-
delings-schema, dat bij de Bepitec gebruikt werd; ik verwijs ook 
naar het schema, dat door mr. Wolff de Beer in het Maandblad 
van October 1948 werd vermeld als te zijn gebruikt voor de 
Bazelse tentoonstelling. In Stamp-collecting van Augustus komt 
nog een ander schema voor, dat gebruikt wordt door het judging-
committee of the Surreij federation of Philatelic Societies. 

Persoonlijk heeft deze schablonengewijze beoordeling mijn sym
pathie niet; zeker niet voor een betrekkelijk kleine tentoonstelling. 
Voor een competente jury is dit niet nodig; deze haalt de goede 
collecties er zo wel uit en weet ze op de juiste waarde ten op
zichte van elkaar te taxeren. 

Bestaat een jury evenwel voor een deel uit leden, die op som
mige gebieden betrekkelijk als leek zijn te beschouwen, dan levert 
deze punten-beoordeling het gevaar, dat een daarop berekende 
opzet der verzameling hem gemakkelijk op het verkeerde spoort 
brengt. 

Een mooie collectie Roemenië, zonder de Moldauers — dus 
incompleet — zou b.v. lager getaxeerd kunnen worden dan een 
complete collectie Mantsjoekwo. 

A. G. FERF. 

ïïil^ IBiSCiHlil^l^OI^Ci 
"Waarschuwing. 
Het lijkt mij juist de verzamelaars en handelaren te waarschu

wen voor ongetande Nederlandse proeven, welke op de laatste 
veilingen te Amsterdam en Den Haag werden aangeboden als 
ongetande postzegels. 

Het betreft hier proef no. 67f als zodanig vermeld in het 
Proevenboek op blz. 37. 

Deze proef werd in blokken van vier of in paren aangeboden 
en beschreven als 27v of als 50 cent 1872 ongetand. Dit misver
stand is verklaarbaar aangezien in de Speciale Catalogus 1949 de 
kleur van zege,l 27 nog foutief beschreven stond als zandkleur, 
terwijl de' werkelijke kleur is geelbruin. 

De Speciale Catalogus 1950 heeft gelukkig deze fout verbeterd 
en zowel 27 als alle ondernummers zoals 27D, 27E enz. en 27v 
als geelbruin vermeld. 

Voor degenen die het Proevenboek niet bezitten of nog gebruik 

maken van de Speciale Catalogus 1949 geldt in het bijzonder 
deze waarschuwing. 

Er zijn echter ook ongetande postzegels 27v in de handel. Om 
nu zeker te zijn dat men met het werkelijke zegel 27v en niet 
met de proef 67f te doen heeft vergelijke men het ongetande 
exemplaar met een getand zegel 27 en men kan dan onmiddellijk 
constateren of men met een proef of met het echte ongetande 
zegel te doen heeft. 

Het echte ongetande zegel moet n.1. dezelfde kleur hebben als 
het getande zegel, wijkt de kleur af dan heeft men met een proef 
te doen. 

Van de ongetande proef zijn momenteel ca. 50 stuks op de 
markt, welke in paren of blokken tot heden veelal als ongetande 
zegels werden aangeboden resp. verkocht. 

Men zij dus op zijn hoede. 
Voorts moet nog worden gev/aarschuwd voor een kleurverval-

sing. Men heeft nl. van Nederland 237, de groene kleur veranderd 
in blauw. ' '•' l*'i 

Bij nauwkeurige beschouwing constateert men echter dat de 
donkerste gedeelten toch nog een spoor van groen vertonen. 
Wanneer men de rechter kant van het medaillon en de stuurboord-
kant van het schip goed bekijkt, kan men de kleurvervalsing vast
stellen. II i *i 

Het is echter niet uitgesloten dat verdere vervalsingen beter 
uitvallen. Men houde er dus rekening mee dat 237 niet in de 
kleur van 236 bestaat. 

JAN POULIE, 
Hoofd Bondskeuringsdienst. 

VALSE „POSTFAERGE"-OPDRUKKEN OP POSTZEGELS 
VAN DENEMARKEN. 

De heer J. Dekker deelde ons mede, dat hij onlangs bij een 
postzegelhandelaar in ons land een flinke partij gebruikte „Post-
faerge"-opdruk postzegels had aangetroffen, waarvan de opdruk
ken allen vals waren. Dr. A. Schroeder in zijn werk „Schach den 
Fälschungen" waarschuwde reeds jaren geleden tegen dergelijke 
vervalsingen. Het komt ons daarom thans hoogst noodzakelijk 
voor onze lezers nog eens tegen deze falsificaten te waarschuwen. 
De heer Dekker was zo welwillend ons enige stukken ter repro
ductie af te staan. 

De zegels met opdruk „Postfaerge" waren niet voor algemeen 
gebruik bestemd, maar alleen voor frankering bij goederenvervoer 
(pakketpost) op de twee veren: 

Fanö — Esbjerg en omgekeerd, en 
Lögstör — Aggersund en '~ -igekeerd. 

Het eerstgenoemde veer bestaat ' g, terwijl het tweede veer 
inmiddels is opgeheven. Voor het 'erste zijn ook thans nog 
dergelijke opdrukzegels in gebruik en vermeldden we nog in ons 
November-nummer 1949 blz. 2?9 .-"n paar postzegels welke met 
de opdruk „Postfaerge" waren verschenen. Het woord „Postfaerge" 
betekent niet anders dan „Postveer" en deze zegels hebben dan 
ook geen frankeergeldigheid buiten deze dienst. Zij waren behalve 
aan het philatelistenloket te Kopenhagen, slechts bij genoemde 
postveren verkrijgbaar. Hieruit volgt dus, dat gebruikte zegels 
met deze opdruk, voorzien dienen te zijn van een afstempeling 
van een dezer twee veren. 

Het veer Fanö-Esbjerg gebruikte daartoe, voor zover bekend, 
tot op heden enige verschillende typen langstempels in violet of 
rood, vermeldende de aanduiding van dit veer, en sedert omstreeks 
1924 een groot liggend-ovaal stempel in zwart. 

Het tweede genoemde veer stempelde de zegels af met een rond 
stempel in violette kleur, met de afbeelding van een posthoorn 
en kroon. 

De opdruk „Postfaerge" verscheen voor het eerst in Juni 1919 
op enkele postzegels van de serie 1913—19, en wel op de 10 öre, 
15 öre, 50 öre en 1 Kr. type Christiaan X. Het gebruik van deze 
opdrukzegels werd ook voor enkele andere postverzendingen (o.a. 
philatelislische) toegelaten. Einde 1919 werd zulks echter ingetrok
ken en komen dus sedertdien de zegels alleen met de afstempeling 
van een der twee genoemde veren voor. Hierop is echter een 
enkele uitzondering n.1. een z.g. welwillendheidsafstempeling door 
het philateUstenloket te Kopenhagen (veelal dus aangebracht op 
zegels met volle gom). Ook deze afstempeling is sedert ongeveer 
1933 niet meer toegelaten en resten dus daarna alleen de stempels 
der veren. 
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Opmerkelijk is het, dat de Yvert-catalogus deze opdrukzegels 
tussen de gewone uitgiften opneemt, iets waar ze o.i. allerminst 
thuis behoren. De Deense AFA-catalogus vermeldt deze zegels 
dan ook in een afzonderlijke rubriek, welk voorbeeld door andere 
catalogi is gevolgd. 

Onderstaand geven we een afbeelding van de 10 öre, bruin, in 
blok (Yv. 235a) waarop het groot ovaalstempel van het eerst
genoemde veer duidelijk te zien, en welk stempel thans nog in 
gebruik is. 

Ook op het zegel 30 öre, oranje (Yv. 264c), dat hierbij is afge
beeld, is een dergelijk stempel waarneembaar. 

Van het vroeger gebruikte langstempel geven we eveneens een 
tweetal afbeeldingen n.1. op de zegels Yv. 264c en 240. 

Dat de vervalsers niet alleen de z.g. dure zegels als handels
object voor hun inkomsten gebruiken, blijkt wel uit de hierb'^ 
j^evoegde afbeelding van het 10 öre zegel, bruin (Yv. 235a), dat 
met een gewone plaatselijke afstemppling is vernietigd. De opdruk 
IS vals en is het verschil met de eerste hierbij afgebeelde zegels 
wel waarneembaar. Dit zegel staat in de Yvert geprijsd voor 
fr. 20, dus verre van duur. 

Ook de iets duurder, n.1. fr. 75 genoteerde zegels Yv. 187 en 
240 zijn voorwerp van vervalsing geweest, waarvan we hierbij 
exemplaren van dit maakwerk afbeelden; het eerste zelfs voorzien 
van machineafstempeling ! 

Dat ook de nieuwe zegels niet aan deze vervalsing ontsnappen 
blijkt wel uit het hierbij afgebeelde zegel Yv. 302, dat in 1945 
is verschenen. 

Verzamelaars, weest dus op Uw hoede, want er blijkt veel van 
dat goedkope goed als bundelgoed te zijn vervaardigd, waarvan 
ook ons land zijn deel heeft gekregen. 

De vervalsingen zijn niet tot bovenstaande zegels beperkt, maar 
ook andere zegels vielen als slachtoffer. We zijn dus de heer 
Dekker dankbaar voor zijn waarschuwing. 

VERBETERING. 

In het artikel van de heer Dekker over de Postzegelboekjes van 
Zweden, gelieve men de volgende foutjes te herstellen: 

Blz. 269, Ie kolom, regel 20 van onder: het getal 8 te vervangen 
door 9; blz. 270, Ie kolom, regel 14 van boven: het woord „zodat" 
te veranderen in „omdat". 

lPISDJIS\7IäÄA© 
Hier volgt de oplossing van de 44e Prijsvraag: 
Ku - rus - land - post - hoorn - plaat - fout - druk. 
Siam - ees - ti - mor - vi - anden 
vel - rand - nummer - stempel 
Hol - kar - ki- wi 
Cóte d' - or - cha - la - gos 
Y - ca - rol - tanding - meter 
Anjou - an - gra - ham - burg - os - sekop. 
Voor Siam - ees was ook mogelijk Chin - ees, Madoer - ees, 

enz., terwijl voor Anjou - an ook Soud - an of Fezzan gebruikt 
kon worden. 

Er kwamen 52 inzendingen binnen, w.o. 27 goede oplossingen. 
De prijzen vielen bij loting ten deel aan: 

R. A. Cleveringa, Zuidhorn. 
P. H. J. Helder, Wassenaar. 
H. F. Kloppers, den Haag. 
ds. G. B. Kruizinga, N. Schans. 
M. N. F. Meertens, Maastricht. 
K. V. Oosten, Zeist. 
W. J. Pfeiffer, den Haag. 
C. Spaan, Amsetrdam. 
dr. J. F. Suyver, Hilversum. 
mr. A. V. d. Flier, den Haag. 

VIJF EN VEERTIGSTE PRIJSVRAAG 

Het geheel is een Inschrift op zegels van een Engelse Kolonie. 
Gevraagd wordt: Hoe luidt het Inschrift en op welke uitgave 

komt het voor ? 
3, 29, 18, 9, 20, 26, 24, Turkse munt. 
19, 35, 28, 16, 1, Land in Eur. (in landstaal). 
34, 4, 2, 8, 32, 34, Opdruk op in Afrika gebruikte Spaanse 

zegels. 
7, 14, 15, 33, 30, 6, 17, 23, Opdruk op Oostenrijkse zegels 

voor Zuid-Tirol. 
13, 27, 11, 36, 10, Opdruk op Fuitse zegels. 
25, 21, 22, 32, Munt in Italiaans Afrika. 
1, 5, 12, Inschrift in Nederl. foutdruk. 
Er worden 10 prijzen uitgeloofd. 
Oplossingen vóór 1 Maart 1950 in te zenden aan P. G. Melsert, 

Galvanistraat 38, 's-Gravenhage. 
Op adresz'jde vermelden: 45e Prijsvraag. 

ïï[iI^ÏÏ©©I^SÏÏi[LILDI}JI©il^ 
L O N D O N INTERNATIONAL STAMP EXHIBITION 1950. 

In 1840 werd de eerste postzegel uitgegeven. En zoals bekend 
mag worden verondersteld, werd dit zegel in Engeland in gebruik 
genomen. 
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Hoaderd Jaar later, en wel in Mei 1940, zou dit feit in Londen 
met een grote postzegeltentoonstelling herdacht worden. Helaas 
wierp een zekere Hitler ook hier roet in het eten en de tentoon
stelling moest afgelast worden. 

N u 10 jaar later zal deze tentoonstelling toch nog gehouden 
worden. Georganiseerd door de oudste en meest vooraanstaande 
verzamelaarsvereniging, de Royal Philatelie Society, in samenwer
king met de Engelse handelarenvereniging, de British Philatelie 
Association, zal deze sedert 1923 de eerste internationale post
zegeltentoonstelling zijn, welke in Engeland gehouden wordt. En 
deze show zal alle welke daarvóór gehouden werden in de 
schaduw stellen. 

Engeland, we mogen wel zeggen, de bakermat van de philatelie, 
heeft een enorme organisatie in het leven geroepen. Deze is reeds 
meer dan een jaar werkzaam om van die tentoonstelling iets zeer 
bijzonders te maken en de philatelisten het mooiste voor te zetten 
dat zij, zonder dat zij de halve wereld behoeven af te reizen, nu 
in één ruimte tezamen gebracht kunnen aanschouwen. Zij krijgen 
een overzicht, niet alleen van de zegels welke in de loop van 100 
jaar verschenen zijn, maar bovenal van wat philatelisten zo A 
met die zegels kunnen presteren. 

De tentoonstelling wordt gehouden van 6 t / m 13 Mei in 
Grosvenor House, Park Lane in het hartje van Londen. Het is 
een bekende zeer grote tentoonstellingszaal met daarboven een 
ruime galerij. De verlichting zal uitsluitend met kunstlicht zijn 
om verkleuring van lichtgevoelige zegels tegen te gaan. 

Ondanks de grote ruimte welke men ter beschikking heeft, 
verwachtte het Comité maanden geleden, toen het regle
ment verscheen, al zo'n stroom van inzendingen, dat men de 
beschikbare plaats per inzender limiteerde. In die eerste prospectus 
zette het Comité de richtlijnen uiteen, volgens welke zij de ten
toonstelling samengesteld wenste te zien. Zij schreef daarin: „dat 
teveel materiaal in eenzelfde klasse door het philatelistische publiek 
niet gewaardeerd wordt en dat beperking van plaatsruimte per 
inzender in het algemeen welzijn van het bezoekend publiek 
noodzakelijk is". (!) 

Nu de inschrijving voor deelneming gesloten is, blijkt men niei 
verkeerd gezien te hebben. De aanmeldingen zijn dermate talrijk, 
dat men de inzenders verzocht heeft hun inzendingen nog zoveel 
mogelijk te beperken. Maximum krijgt een inzender 5 meter 
glasraam ter beschikking en mag de rest van zijn albums in de 
kamer van de jury deponeren. De jury, welke uit een 12 i 15 
internationaal zeer bekende figuren uit de verzamelaarswereld zal 
bestaan, zal overigens naar men uitgerekend heeft, hoogstens nog 
2 albums per inzender kunnen doorbladeren, aangezien zij anders 
nog bezig zou zijn, wanneer de tentoonstelling reeds lang afgelopen 
moet zijn. Een benijdenswaardige taak hebben deze juryleden nu 
niet bepaald op zich genomen. U moet zelf maar eens proberen, 
nee geen hele dag, maar een hele wéék 's morgens en 's middags 
voor ramen met postzegels te staan en tussendoor nog albums 
gaan bekijken. Dan de onderlinge besprekingen in diverse talen, 
de slotvergadering, en na afloop te mogen horen, dat er van de 
bekroningen wéér niets deugt. Nu, de deelnemers zullen elkaar 
dus als gewoonlijk in vele klassen de gouden, zilveren, enz. me
dailles gaan betwisten, aan welk noodzakelijk (?) kwaad nu eenmaal 
schijnbaar niets te doen is. Om het niet al te ingewikkeld te maken, 
mogen handelaren en de juryleden zélf niet mee doen aan deze 
prijzenverdeling. 

In elk geval zullen we op de 1100 meter glaswand een enorme 
hoeveelheid van het prachtigste materiaal, ingezonden uit alle 
delen van de wereld, en gelukkig ook verschillende collecties uit 
Nederland, kunnen aanschouwen. De Nederlandse zegels zullen 
ook zeer goed vertegenwoordigd zijn, al is het jammer dat Ne
derland niet tezamen met België en Luxemburg en bijv. Frankrijk 
mgedeeld is, maar bij Oostenrijk, Griekenland en Oud-Duitse 
Staten ! Bien étonné de se trouver ensemble. 

Luxemburg is bijv. ondergebracht bij Scandinavië, Portugal, 
Rusland en Turkije. Het lijkt vrij willekeurig. Maar overigens is 
dit alleen van belang voor de deelnemers en als bezoekers zullen 
we ons daar verder maar niet teveel in verdiepen. 

Tenslotte is er nog een jeugdafdeling en een voor padvinders 
(typisch Engels !). 

Tegelijk met de tentoonstelling wordt ook een Internationale 
Handelaarsbeurs gehouden. Er zijn in hetzelfde gebouw 50 stands 
van hand?lareri uit de U.S.A., Frankrijk, Zwitserland, Italië, 

Canada en België. Deze stands waren reeds een jaar voordat de 
tentoonstelling haar deuren opent verhuurd, en wanneer U denkt 
dat de standhuur dan zeker niet erg hoog is, vergist U zich ver
schrikkelijk. Ook de inzenders die de tentoonstelling toch mogelijk 
moeten maken, hebben per meter tentoonstellingsraam ± 20 gld. 
plus verzekering- en transportkosten te betalen. En dank zij een 
zeer groot aantal belangrijke schenkingen en de verwachte massa 
bezoekers, hoopt het Comité er zonder een nadelig saldo af te 
komen. 

Verschillende Londense veilinghouders bereiden speciale veilin
gen, in de tentoonstellingsweek te houden, voor. En mocht U 
dan nog tijd over hebben, dan wordt tegelijkertijd ook de British 
Industries Fair (de grote jaarbeurs) gehouden. Waaruit U zelf wel 
kunt concluderen, dat het hoog tijd wordt, dat U alvast kamers 
gaat bespreken. Het tentoonstellingscomlté heeft wel een 100 
hotelkamers gereserveerd voor eventuele laatkomers, maar ver
moedelijk zal dit aantal bij lange na niet voldoende blijken. 
Wanneer U geen duur hotel wilt betalen, bestaat ook de mogelijk
heid bij een Engels verzamelaar ondergebracht te worden. Is 
misschien ook nog wel zo aardig. 

Buitenlandse philatelisten, welke hun echtgenote mee willen 
(of moeten) nemen, behoeven ook niet ongerust te zijn, dat de 
dames zich zullen vervelen. Het comité heeft er rekening mee 
gehouden, dat er dames zijn, die de postzegelmanie van hun man 
niet kunnen waarderen (ja dat komt voor), en heeft tochtjes in de 
omgeving en feestjes georganiseerd (óók voor de mannen) terwijl 
er een comité van dames is, die Uw vrouw rond willen leiden, 
gaan winkelen, enz. (niét voor de mannen). 

Al met al wordt het werkelijk een philatelistische gebeurtenis, 
die U mee móet maken. De Meimaand is de mooiste tijd om 
Londen en zijn prachtige omgeving te bezoeken. Zonder loting 
of andere narigheden krijgt U van de Nederlandsche Bank vol
doende (gedevalueerde) ponden. Dus in Mei a.s.: óp naar Londen ! 

Eventuele inlichtingen bij de vertegenwoordiger J. L. van Dieten, 
Noordeinde 37, den Haag. 

* ^ * 
Op Zaterdag 7 en Zondag 8 Januari j.1. hield de afdeling „Soest" 

van de Internationale Vereeniging „Philatelica" ter gelegenheid 
van haar 100-jarig bestaan een postzegeltentoonstelling waar een 
55-tal inzendingen van haar leden te zien waren. Een keurig 
verzorgde catalogus, waar bij ieder nummer een kleine toelichting 
was gegeven, vergemakkelijkte de aanschouwing. Opvallend groot 
is het aantal inzendingen van de heer W. A. Brocx, die, goed 
geteld, met 21 inzendingen wel verre de kroon spande. Het was 
prettig te constateren, dat in een betrekkelijk stille stad als Soest 
zulk een opgewekt philatelistisch leven heerst. Het is te hopen, dat 
deze tentoonstelling voor de afd. Soest goede vruchten, in de 
vorm van nieuwe leden, heeft opgeleverd. 

* * * 
Volgens mededeling van de organisatoren kan tot hun leed

wezen de aangekondigde Internationale Postzegeltentoonstelling 
„Praag 1950", welke van 20 tot 29 Mei a.s. zou worden gehou
den, niet doorgaan. Als motief hiertoe wordt aangegeven dat door 
de dit zelfde jaar plaats hebbende tentoonstelling te Londen, de 
buitenlandse deeelname, te gering bleek te zijn. 

i @ i K W I i l ^ K l i M :» Trflll[g)S€l}{ll̂ DIFÏÏiM 
SCHACH DEN FäLSCHUNGEN, DOOR DR. A R T H U R 
SCHROEDER TE MÜLHEIM (RUHR) OBERSTR. 82. 

PREIS DM. 2,70. 

Voor ons ligt, zonder omslag, maar geschikt om in een klein 
formaat briefordner te worden opgeborgen, een eerste voortzetting 
fia de oorlog van het ook hier te lande zo goed bekende werk 
van de Duitse zegelvorser Dr. Schroeder, welk werk reeds in 
meerdere oplagen (5) onder de titel „Schach den Fälschungen" 
verscheen, maar in de oorlogsjaren helaas moest blijven rusten. 
Dit laatste deden de vervalschers echter niet en zetten ook in 
deze jaren hun werk ten nadele van de philatelisten voort. Het 
is het mooie werk van Dr. S. die ons weer een aantal van deze 
„moderne" vervalsingen, die vanwege de tegenwoordige techniek 
hoe langer hoe geraffineerder worden, voorlegt. We kunnen Dr. 
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S daarvoor niet dankbaar genoeg zijn Toch schreef Dr S ons 
dat het niet alleen zijn doel is ons de herkenning van de beschre
ven falsificaten gemakkelijk te maken, maar zeer zeker ook om 
de Philatelisten aan te sporen „zelf te leren zien" en niet alleen 
te letten op de „geldswaarde" van de zegels Ook in zijn voor
woord zinspeelt hij hierop als hij met vreugde constateert dat de 
Philatelie gedurende de oorlogsjaren niet alleen in het leven is 
gebleven, maar zelfs op weg is een ware „volkssport" te worden 
Helaas is dit tot heden wel een ontwikkeling in de breedte, maar 
met in de diepte, waarbij vele ziektekiemen naar voren treden, 
en wel in de eerste plaats de overschatting van de materiele waarde 
van de postzegels 

WIJ moeten Dr S, die reeds 13 jaar leider is van de „Fal-
schungsbekampfungsstelle" van de Duitse Philatelistenbond en dus 
volkomen op de hoogte is van de schade welke de philatelisten 
van vervalserszijde ondervinden, volkomen gelijk geven, wanneer 
hij deze mening uitspreekt en we juichen dan ook van ganscher 
harte zijn voortgezette speur arbeid op het gebied van valse post
zegels toe. 

Het nieuwe werkje omvat 28 bladzijden, waarin allerlei verval
singen duidelijk en goed geïllustreerd worden behandeld, zoals 
Duitse A M Post, Inselpost, gelegenheids-, weldadigheids- en 
bodenreformzegels van Voorpommeren, Estland (Mich 46/47), 
Poolse stadposten e a 

Feitelijk moesten werken als deze in de Philatelie met behoeven 
te bestaan, maar gezien de omstandigheden, zijn we thans verheugd 
dat dit werkje is verschenen en kunnen we het iedere serieuze 
verzamelaar aanbevelen 

JAPANSE BEZETTING IN NEDERLANDS O. INDIE. 
PRIJSLIJST-UITGAVE VAN RENNIE HAAGSMA'S 

POSTZEGELHANDEL, TERWEEWEG 92, OEGSTGEEST. 
TWEEDE EDITIE, PRIJS ƒ 1,50. 

In een tweede uitgave ligt bovengenoemde prijslijst voor ons, 
welke, volgens mededeling van de samensteller, in indeling enigs
zins is gewijzigd sedert de vorige uitgave Samenstelling en indehng 
lijkt ons wel practisch en overzichtelijk, zodat een bepaalde opdruk 
spoedig daar is thuis te brengen waar deze behoort, althans wat de 
voornaamste opdrukken betreft Natuurlijk bestaan er nog meer
dere opdrukken en zijn de meningen over sommige daarvan nog 
wel verdeeld, maar wat hier gegeven wordt, wordt vrijwel alge
meen als reeele opdruk beschouwd 

Wat de prijzen betreft, zegt de samensteller dat deze gebaseerd 
IS op het huidige marktpeil Of dit inderdaad het geval is kunnen 
we helaas met beoordelen Ons komen nog vaak opdruk-zegels 
onder het oog welke, wat de zelfde zegels betreft, in prijs soms 
ver uiteen lopen Wellicht kan dit eenvoudige werkje er toe 
bijdragen hierm meer eenheid te scheppen 

THANS U W VOLLE A A N D A C H T ! 
LS 
Even wil ik Uw aandacht vestigen op een 

folder die ik ga uitgeven ten behoeve van de 
verzamelaars van Eerste dag-couverten Wij 
zenden U gaarne gratis op aanvraag de folder 
toe, waarin belangrijke mededelingen opgeno
men zijn betreffende het oprichter van een 
Internationale F D C Club, met eigen orgaan 

Een folder voor iedereen, voor niemand 
uitgezonderd Waag er eens een dubbeltje aan, 
zeker is er voor U iets bij 

WIJ wachten thans op Uw aanvraag 
Hoogachtend, 

M P B R E E L 
Postbus 31 

Goes. 

POSTZEGELRUIL 
Zendt ons 15 verschillende 
Kinder en/of Zomerzegels 
en U ontvangt van ons franco een 

WERELDSAMEHSTELLING 
van 

100 verschillende zegels. 

Een speciale aanbieding van 
, , C I B E R V O " 

Postbus 5 0 7 8 A d a m - Z 

SURINAME ongebruikt: 
1945, 4 opdrukken ƒ 150, 1945, Steunfonds 
ƒ 5,25, 1945, Koningin, 1 t /m 73^ e t , 9 w 
ƒ 2,25, 1947, 2 opdrukken ƒ 0,30, 1947, 
Lepra, 4 w ƒ 4,— , 1948, Hartz, 1 t/m IJVi 
e t , 13 w ƒ 1,75, 1948, Hartz, 1 t/m 70 e t , 
23 w ƒ 10,50, 1948, Jubileum ƒ 0,75, 1948, 
Kroning ƒ 0,65, 1949, U P U ƒ 1,10, Spec 
Cat 1950, Ned & O G franco p post ƒ 1,60, 
Yvert Citalogus 1950, franco p post ƒ 13,30 

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

Uitgebreide offerte ser. Ned. & O.G. op aanvr. 
Wederlanilsclie Postzegellianilel 

A. M. N. VANN DE BROEKE 
N Z Voorburgwal 316, Giro 165298, Amsterdam 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter 
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f o 6o in zegels, postwissel of giro 
266831 

C J H T£R RIET, Veenstr 22, Enschede 

AANGEBODEN: 
Nederl. Indie nr. 288, 10 Gld 
postfris f 30 - Vetder Eng Kol 
aangeboden. B. DE BLIECK, 

(17) Busicen Huetstraat 51' A'dam 

Gep Ambt te A'dam, ervaren phi
latelist met prima ref , biedt zich aan 
voor keurig verzorgen van verzame
ling, tegen geringe vergoeding. 
Br letter J bur. v/d. Blad 

Hoe en in welke vei ing verkoop ik mijn 
zegels het voordeligst 
Vraagt U advies van ervaren philatelist (geen 
veilinghouder) met prima ref Provisie l̂ /o 
van de opbrengst 
Brieven motto „Verkoop" Bureau v/d. Blad 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Ytfrzameiaar U S A . 
zoekt voor zijn spec collectie oudere en 
betere nummers liefst in prima kwal gebr 
eo on gebr COLLECTIES en restanten brie
ven, toutdrukken, curiosa enz Verzoeke 
aanbiediog, omgaande afdoening tegen cash 
Brieven onder no 10 Bureau van dit blad 

ITALY Send me fl 6 m mint recent com 
memoratif issues of Nederland to facial value 
and you receive 5oo lires of Italy 1949 mint 
complet sets. (3 a) 

VLORA Write Mr A. 
Via B^nozzi 44 I tdia 

VATIC AN CITY Send me f 16 in mint com
plet commemoratif issues of Nederland to 
facial value and you receive Trente Council 
and Cathedrals mint complet sets (léstatups) 
Write Mr. A. VLORA (3) 
Via Bonnazzi 44 Ban Italia 

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

Bod gevraagd 
op 2 postfr vellen, leder van 120 stuks 
Ned Indie nr 324 Blok van 4 van So cent 
verticale wm Ned Indie nr 3301 postfris 
aangeboden voor f30 — 
Eventueel ook los voor f 7 50 per stuk 
Brieven onder no 12 Bureau van dit blad. 

VLIEGBRIEVEN 
Te koop aangebeden 2 albums met 2co 

vliegbrie?en Waarde volgens Cat Tocila 
pi m f1500— Aanw brieven, waaronder 
Do X verlucht met teke ingen knipsels foto s 
H H MUTS, Javasiraat 139, Den Helder 

GEVRAAGD 
lo rui l 

of 
te koop 

(■) 
Liefst eebruikt 
M HERMSEN, 

Brils Columbia 1861/i7 
Canada 1851/<4 
New Brunswick 16S1 
NovaScotia 1851/53 
NewFoundland 1857/62 

Latere uitgaven uitgesloten 
Kerkstraat 177 II Amsterdam 

Pirticuher biedt aan verzimehng 
Nederland en O G cat waarde f 1200 — 
en verzameling België grootdeels postfris 
Bod na inzage 
Brieven onder no j Bureau van dit blad 

RUIL GEZOCHT 
met verzamelaar in Nedei land van Ned 
postzegels tegen die van de U S A 

HERBERT FAY  165 Pinehurst Avenue 
New York 33 N.Y 

Wanted exchange COMMEMORATIVE and 
pictorial set with collectors in Netherlands 
and Colonies I give Scandinavia, Iceland, 
Finland U S A ,N Zealand, Australia Japan 
etc I answered only letter with stams e closed 
JONAH HHOLMKWIST 

Borgaregat 17c Nykoping Sweden 

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

betaling genomen. 

LuchtposWerzamelaars, 
Maakt gebruik van de unieke gelegenheid om 
Uw veizameling Luchtbrieven aan te vellen 
Voor veren gingen 7I/2 0/0 korting (7) 
Vraagt zichtzending 

H B STENFERT  Dieren 

GEVRAAGD 100300 Nederland 
Luxemburg, Belgien Aangeboden 
Duitsl OccupationsZonen '45 '49 

RUDOLF JANSEN, Worthstrasse 8 
(6) WURZBURG Beieren, DUITSLAND 

U. P.U . 
Voor op te zetten U P U verzameling 

GEBRUIKTt, U P U zegels (losse waarden 
en cpl series) der gehele wereld te koop gevr 
Desgewenst ook in ruil voor andere zegels 
Brieven met prijs of ruilvoorstel onder no 2 
aan het Bureau v d blad 

RUIL 
Gevraagd Stoeltjes of staartklok liefst met 

maan en datum 
Aangeboden (in ruil daaivcor) postzegels van 

Nederland en O G hoofdzakelijk ongebr 
Brieven onder nc, 14 Bureau van dit Blad 
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Bod gevraagd per 100 st op 
Curafao no. 126, 185, 206, Lp. 26 
Lp. 69. (22) 

N.V. WAGENINGEN 
OIRSBEEK A 59 

RECLAME-AANBIEDING 
Nederland 
1934 Kindserie gebr. ƒ 1,85 
1938 „ „ 0,45 
1939 „ „ 0,55 
1946 „ „ 0,25 
1948 „ „ 0,25 
1939 Zomerserie „ 0,60 
1947 „ „ 0,25 
1948 „ „ 0,25 
1939 Spoorweg Herd. ong. 0,60 
1942 Legioenzegels „ 0,55 

Legioenblokken „ 2,25 
1944 Wintcrhulp „ 0,20 
Ook aiidore series voordelig lever
baar. Betaling met bestelling of 
onder rembours. Beneden ƒ 10,— 
port i extra. — Postgiro 512461 
Pc-tzegelhandel W . F . H E I M A N N 
Parnassusweg 24hs. Amsterdam-Z. 

Verwijzend naar de advertentie in 
het Dec. Nr . bied ik aan een 
mooie verzameling Poststukken 
Nederland en O.G. 275 verschil
lende gebr. ongeb. prijs ƒ 60,— 
op Vi der cat. waarde Mr. de V. 
w.o. zeer goede nrs. 

Nederland, Indië, Cur. Sur. 
Ongebr. 58 38 8 13 
Gebr. 97 51 3 7 
Nederland, Overz. Geb. 
Postzegelverz. bevattend ruim 
1000 versch. ex. eebr. en ongebr. 
ƒ 225,— in prima condidtie w.o. 
hoge war.rden. 
C. J. H . ROOTLIEB, Den Haag 
Laan v. Meerdervoort 273a 
Telef. 392142 — Postgiro 444540 

Verschenen: 
He« Rod« Kruis op postiegol« prijs fr. f, 1,34 
De opbrengst van dit werkje is bestemd voor 
het R-ode Kruis. 

Eerder Verschenen: 
De Dierenwereld op Postzegels pr . f r . f i . j l 
Beroemde zeevaarders en ont
dekkingsreizigers op Postzegels „ „ i 0.86 
Canada op Postzegels „ „ t 1.72 
Letterkunde en Muziek op Postz. „ „ f 1.72 
De mens en zijn wereld op Postz. „ „ f 0.96 
Oranje en Nederland op Postz. „ ,. f 2.34 
Bestellingen worden uitgevoerd door de 
schrijfster, Eemnesserweg 91, Baarn, na 
ontvangst van postwissel. (21) 

Z W E E D S E 
GEVOUWEN GOMSTROOKJES 

(de beste ter wereld) 
UNIVERSAL blauw merk per 1000 f.- .75 
PERFECT wi» merk per 1000 f. 1.-

Bij tien pakjes één pokje cadeau I 
Levering na ontvangst van het bedrag op 

postgiro 3J3522 t n .v . : (20) 

L U D E K E R 
Box 5103 Amsterdam-Z. 

(Monsters tegen franco-couvert) 

Zojuist verschenen: 

SPECIALE CATALOGUS 
JAPANSE BEZETTING 

1 9 5 0 
Geheel herzien, ruimer opgezet en duidelijke 
cliché's volgens geheel nieuw fotografisch 
procédé f. 1 , 50 

Vraagt Uw postzegelhandelaar of bestelt 
rechtstreeks bij de firma: (12) 
RENNIE HAAGSMA 

O e g s t g e e s t Z.H T e r w e e w e g 9 2 Giro 33iSS9 

V E R S C H E N E N : 
D a s B r i e f m a r k e n B u c h van Dr . Walther 
Heering. 219 pag. forra'at 16I/2 x 22 cm. 
Fl. I I , 7 j . Handelaren speciale korting, ( i j ) 
Levering franco h lis. 

H. M. GORT, Del fgauws«raat39a 
Rallerdom-Noorü. - Giro 3S1178. 

Oostenrijk Weldadigheid 
393-398 f II.—i 399-404 f 17.50; 
420-425 f 35,—; 
4602-465 ï 18,—; 
477-480 f 16, — ; 
506-JI4 f 6,50. 

431-416 f42,-
471-47« ' 2 1 . -
489-494 f 7.-

( i6 ) 
ongebr. zonder plakker {nrs Yv.) 

De JAGER, Fenacoliutlaan 11, Maassluis. 

Aanbieding Lichtenstein en Finland 
LIECHTENSTEIN 
1929 Yv.Nr. 90/93 * 
1937 137/140 * 
1937 137/140 
1939 154 * 

155/157 * 
158 * 
159/160 * 

1941 167/171 * 
1942 177/181 * 

182/185 * 
1943 186/188 * 

189/192 * 
193/196 * 
197/198 
199/212 

Van deZ2 nummi,rs ook losse 
waarden verkrijgbaar 
1943 222 
1947 228/230 

228/230 
231 

1949 U.P.U. zegel 
Vliegpost 

7/8 
14 

4,— 
1,50 
1,50 
0,65 
1,25 
6,50 

1 4 , -
3,— 
6,— 
4,75 
1,20 
4,75 
4,50 
0,40 
7,50 

1 0 , -
3 , -
2,— 
4 , -
0,60 

1931 
1935 
Dienst 
1947 

40,— 
6,50 

* 28/34 
Ook de niet genoemde num
mers veelal los verkrijgbaar. 
CROATIE 
1941 Y- .Nr . 1/8 * 8,— 

1942 

1943 
1944 

9/23 * 
28/31 * 
49 * 
57 * 
59/61 * 
105/114 * 
115/118 * 
119/122 * 
126 * 
127/130 * 

7,50 
1,25 
0,30 
1,50 
0,60 
2,-
0,75 
1,20 
2,25 
0,40 

FINLAND 
1918 Yv.Nr. 
1927 
1928 
1930 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1939 
1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1944 

1946 

1947 
1948 

82 * 
122/123 * 
134/135 * 
156/158 * 
170/172 * 
173/175 * 
176/178 * 
180/182 
186/188 
213 * 
218 * 
219 * 
220/221 
222/224 * 
225/228 * 
229 * 
230 * 
240/245 * 
246/250 * 
251/252 * 
253/254 * 
261/264 
265 * 
266 * 
267 * 
268 
269/270 * 
271/274 
278/281 * 
282/286 * 
287 
303 * 
304 
305/308 * 
311 * 
312/313 * 
314 * 
326/330 * 
334/337 * 

0,70 
0,05 
6 , -
1 , -
1,40 
1,20 
0,70 
0,65 
0,40 
0,12 
0,15 
0,15 
0,12 
0,25 
1,75 
0,15 
0,15 
1,25 
1,60 
1,50 
0,30 
0,50 
0,08 
0,10 
0,20 
0,04 
0,25 
0,30 
0,40 
0,70 
0,10 
0,05 
0,15 
0,30 
0,15 
0,25 
0,10 
0,70 
0,60 

U W MANCOLIJST NAAR : 
POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 

KRUISWEG 43 J. M. GOSSE HAARLEM 
Tel. 15515 — Bank: Incassobank Haarlem — Giro 135793 

Z I C H T Z E N D I N C E N V A N 
Nederland en O.G. 
Alle landen van Europa 
Engelse Koloniën 
Franse Koloniën 
Noord en Zuid-Amerlka 
Azië 

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd. 

O. S T U R M S P O S T Z E G E L H A N D E L 
P 0 8 X B U S 7 4 7 - AJViSXERDAiVl. C C ) 

http://pr.fr
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SRBeiALrE: AAr^e ieo iNO 
Indo-China (Viet-Nam) 
AI deze exempl. ongebruikt 
No. 224—226 compl. 

„ 231 6 et. 
„ 236, 237, 238 
„ 240, 241, 243—245 
„ 248 grijsbl. 
„ 263, 266, 267 
„ 289 20 ets. 
„ 290 30 ets. 
„ 296—298 eompl. 
„ 299 

Luchtpost 
No. 39 80 et. 
„ 40 50 et. 
„ 40—45 Tchad au 

compleet 

f 
Ji 

)) 
ï> 

, j 

j j 

j j 

j j 

j j 

Rhiii 
ï ) 

14,50 
0,10 
0,14 
0,16 
0,75 
0,35 
0,40 
0,08 
1,25 
0,18 

0,20 
0,18 

3,80 

Onderstaande ex. alle gestempeld I NEDERL.-INDIE 
No. 151, 155, 158, 158B, 162a, No. 274='- 10 et. 

162b, 229 ƒ 0,15 , 
„ 201 18 et. 0,12 , 
„ 203 13 et. „ 0,10 ' , 
„ 224 1 et. „ 0,08 1 , 
„ 230 6 et. „ 0,60 , 
„ 237, 239, 240, 243-

245 „ 0,30 , 
„ 246—248 „ 0,45 , 
„ 251—259 „ 0,40 , 
„ 266, 2 6 8 - 2 7 1 „ 0,40 , 
„ 279 5 + 5 et. „ 0,40 , 
„ 281, 282, 286, 287, 

289, 290 „ 0,75 , 
Luchtpost , 
No. 1, 2, 3, 4a, 5—7, 15 „ 0,45 1 , 

, 275"- 15 et. 
, 276'^ 17'A 
, nV' 20 et. 
, 277 20 et. 
, 278- 25 et. 
, 279 30 et. 
, 280- 35 et. 
, 280 35 et. 
, 281='' 40 et. 
, 281 40 et. 
, 283='- 60 et. 
, 283 60 et. 
, 285"- 1 Gld. 
, 285 1 Gld. 
, 287- 5 Gld. 

ƒ 0,30 
„ 1,75 
„ 1,30 
„ 24,— 
„ 32,— 
„ 32,50 
„ 1,75 
„ 85,— 
„110,— 
„ 8,— 
„ 5,— 
„ 3,— 
„ 1 , -
„ 5,— 
„ 1,— 
„150,— 

No 
j , 

„ 
>J 

INI 
No 

j j 

)) 
j , 

■>•> 

)) 

288'-' 10 Gld. 
288 10 Gld. 
289='- 25 Gid. 
289 25 Gld. 

DONESIE 
345"-—346=-- 10 en 
25 Gld 
345 10 Gld. 
346 25 Gld. 
360'''-—361* 10 en 
25 Gld. 
360 10 Gld. 
361 25 Gld. 

ƒ 3 6 , -
„ 2 0 , -
„ 2 5 0 , -
„ 75,— 

ƒ 7 0 , -
„ 6,50 
„ 3 0 , -

„ 6 0 , -
„ 4,50 
„ 2 0 , -

Orders boven 10 Gld. franco aangetekend. 

HENDRIK VAN DER LOO'S POSTZEGELHANDEL 
Heerengracht 8a, DEN HAAG, Telef. 112944. Giro 24392. 
Voorheen Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93, Rotterdam. 
Bankrekening R. Mees & Zoonen en Nederl. Handel Mij. 
Bijk. Heerengracht 8a, Den Haag. ^ ^ f 50 jaar postz.handel. 

VERSCHENEN 
Handelingen en praktijken der Prijzen-commissie van de Ned. 
Ver. van Postzegelhandelaren — Gratis en franco. 

Supplementen 1950 op Mebus 
en Excelsior Albums 

zijn verschenen. De prijken zijn vastgesteld als volgt op 
carton gedrukt: 

Nr. la/2a ƒ 3,— ; 4a ƒ 4,— ; 5 en 6 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, 
1000 ƒ 2,— 7 c (20) ƒ 2,— ; 7 c (2750) ƒ 2,50. Nr. 150/225 1300. 
Prijs ƒ 1,75. Nr. 250/1400 prijs ƒ 2,—. 
Blanco bladen op carton per 10 ƒ 2,— op papier per 10 ƒ 1,—. 
Supplementen op papier 1941/49 prijs ƒ 6,50 
Met typen 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 ƒ 1,10; Zwitserland ƒ 1,—; 
Luxemburg ƒ 0,60; Scandinavië enz. ƒ 2,15; Duitsland deel I 
ƒ 2,—; deel III ƒ 0,80. 

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

PORT EN VERPAKKING ƒ 0,25 STEEDS EXTRA. 

J. MEBUS POSTZEGELHANDEL 
N E S 3 5 
Tel. 48341.45125 - Postgiro 3 3 0 4 5 
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H. O V E R D U I N 
HAARLEM - Rozenhagenplein 12 

Zichtzendingen 
van elk land wat U wenst. 
Geweldige keuze uit honderden 
tegen billijke prijzen. 
Vraagt p.o. even aan en U ontva 
blijvend een proefzending. 

Philatelistisch Rondzendverlceer. 

boekjes 

ngt vrij-
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GELUKKIG NIEUWJAAR! Heeft U_deze WerelposI Unie zegels ol ? 
COMPLETE SERIE DER EN
GELSE KROON KOLONIEN, 
totaal 64 series, postfris ƒ 105,— 
ALGIERS, TUNIS EN 
MAROKKO (9) 2,55 
AUSTRALIË 0,30 
BAHRAIN, KUWAIT EN 
MUSCAT 6,90 
BURMA 4,75 
CEYLON 0,75 
ENGELAND 1,50 
FRANKRIJK 0,80 
GIBRALTAR 1,55 
INDIA 1,75 
LIECHTENSTEIN 0,60 
MALTA 1,60 
OOSTENRIJK 0,55 

PALESTINA 
ROEMENIE 
SOUTHERN RHODESIA 
SPANJE 
TANGER 
TRANSJORDANIE 
U.S.A. 
ZUID AFRIKA 
ZUID WEST AFRIKA 
ZWEDEN 
Deze en vele andere series worden 
aangeboden in mijn gratis 

NIEUWSBULLETIN. 
Vraagt toezending. 
Porto is extra voor orders minder 
dan ƒ 10,—. 

3,30 
3,— 
0,50 
1,05 
1,60 
2,25 
2,75 
0,75 
0,85 
1,25 

D. N. SANTIFORT, Emmasingel 9, Groningen. Giro 277860 
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LEIDSCHE VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: G. M. Minnema, Boerhavelaan 41, Leiden. 

Vergadering: Jaarvergadering op Woensdag 25 Januari 1950 
's avonds 8 uur precies in de bovenzaal van Soc. „Amicitia" Steen
straat, Leiden. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stuk
ken. 4. Ballotage. 5. Mededelingen. 6. Jaarverslagen (a. secretaris, 
b. penningmeester en financiële commissie, c. adm. der rondzen
dingen, d. jeugdafdeling, e. ruilclub). 7. Veiling. 8. Pauze met 
verloting. 9. Causerie. 10. Rondvraag. 11. Sluiting. Na afloop 
gelegenheid tot ruilen. 

Nieuw lid: 372 P. Hoogeveen, Emmalaan 103, Alphen a/d Rijn. 
Candi. lid: 70 G. C. Ruigrok, Haagweg 54, Leiden. 
Nagekomen bedanken: 204 J. C. Ham, Leiden. 
Overleden: 101 A. J. v. Donk, Doezastraat 31, Leiden. 
Geroyeerd wegens wanbetaling: 254 P. Lugthart, Katwijk Zee 

— 330 J. Alders — 318 J. v. d. Zalm — 319 J. Zuilhoek allen 
Noordwijk binnen —■ 279 W. R. v. Kooy, Noordwijk Zee. 

Wie weet het adres van ons lid G. J. v. Houten, Muiderslot
weg, Haarlem, vermoedelijk vertrokken naar Siam ? 

Contributie 1950. Leden, welke hun contributie over 1950 nog 
n.et hebben gegireerd, worden verzocht hun contributie a ƒ 5,— 
over te maken op gif-o no. 390926 t.n. van penningmeester der 
L. V. V. P. V., Leiden. Na 1 Februari wordt hierover gedispo
neerd, verhoogd met 25 ets. incassokosten. 

Jeugdafdeling: Bijeenkomst elke Ie Dinsdag van de maand, 7.30 
uur in het V.C.F.-Huis, Gerecht 10. 

Beursavond: elke 2e Maandag van de maand 8 uur in de bo
venzaal Chem. school. 

Ruilclub: Elke 2e Woensdag van de maand 8 uur in de boven
zaal Chem. school, Rapenburg 30. 

Afd. Noordwijk: Vergadering: elke 3e Woensdag der maand in 
Café Flora. 

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

Nieuwe leden: 64 A. J. Versprille, Dijkweg 92, Kats (Zld.) — 
65 D. V. Dissel, Nieuwe Haven 15, Dordrecht. 

Nummerwijziging: jl. 2 A. W. v. d. Kris wordt no. 22. 
Bedankt: 15 J. v. Gemert, Dordrecht — 19 M. P. Boogert, 

Dordrecht — 20 H. B. Jamin, Dordrecht — 21 F. K. Jensen, 
Rotterdam — 43 A. J. Fuik, Zwijndrecht — 45 A. A. v. d. 
Wulp, Dordrecht. 

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

Bedankt: Mej. E. Glasius, Naarden — J. Bevendorp, Amster-
dam-Z. — F. Bonvie, Amsterdam-O. — Jac. Pannekoek, Aals
meer — K. Vosmeer, Amsterdam-O. 

POSTZEGELVEREEN. „IJMUIDEN EN OMSTR.EKEN" TE 
VELSEN. Secr.: G. de Hoog, de Costalaan 18, Driebuis. 

Bedankt als lid: J. Hoogerduyn, IJmuiden — C. W. de Graaf, 
Velsen. 

Nieuw lid: Y. Luttik, Duinvlietstraat 99, Velsen-Nrd. 
Ruilavonden: 20 Januari Café Gerrits, Driebuis; 3 Februari Pa

tronaatsgebouw; 17 Februari Café Gerrits. 
Bedankt: Joh. Katers, IJmuiden. 
Nieuwe leden: F. J. A. v. d. Lijnde, Wüstclaan 77, Santpoort 

— R. H. Soer, Broekbergenlaan 28, Santpoort. 

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

Vergadering: Onze volgende vergadering wordt gehouden op 
de laatste Zondag in Januari Hotel Riebe om plm. 10 uur. 

Nieuw lid: C. D. C. Weverling, Kwikstaartstr. 14, Geleen. 
Bedankt: J. de Boer, Geleen. 

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

Bedankt per 1 Januari: 61 Brandsma — 108 Krüger — 155 
A. Schiffeleers — 181 Ubachs. 

Overgeschreven naar Utr. Pb. Ver. no. 129 W. D. G. Loyson. 
thans Twijnstraat 36bis, Utrecht. 

Volgende bijeenkomsten: Maandag 6 Februari beurs; Maandag 
27 Februari vergadering, telkens te 20.00 uur in Café-Restaurant 
„In de Gouwe Poort', Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Vergadering en Veiling op Maandag 23 Januari 1950, in de 
bovenzaal van de Réunie-Sociëteit, te beginnen om 8 uur. (In
gang Bioscoop Vestibule). 

Bedankt als lid: O. K. van Dam, Gouda — A. van Leeuwen, 
Waddinxveen — R. Staal, Gouda. 

VER. VAN POSTZEGELVERZAMEL. „HELMOND" TE HEL
MOND. Secr.: J. Knaapen, Eikendreef 41, Helmond. 
Vergadering: de laatste Maandag van de maand in Café Rest. 
C. Drouen, Steenweg 19, Helmond. 

Bedankt: A. J. Oldeschaeper, Helmond — G. B. ten Brink, 
Gemert — M. v. d. Velden, Gemert. 

VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „TILBURG". 
Secr.: Mevr. T. Boender-van Bommel, Ringbaan Oost, 77, Tilburg 

Nieuwe leden: in Juli: A. van Cuijk, Hagelkruisplein 6, Tilburg 
— M. C. Valks, Oerlesehestraat 213 N, Tilburg — in September: 
J. Brokken, K.ird. van Rossumstraat 3, Tilburg —• in November; 
H. Maijen, Willeen II straat 18, Tilburg — J. M. de Wilde, 
Schout de Roijstraat 16, Tilburg — N. Spits, Korenbloemstraat 
83, Tilburg — Dr. Bruisten, Burg. van Meursstraat 53, Tilburg 
— in December: R. de Beer, Bredasche weg 18, Tilburg. 

Bedankt als lid: C. Fiegen, Tilburg — A. de Leijer, Tilburg — 
L. Janssens, Tilburg — L. van Erve, Breda — H. Naninck, Til
burg — J. Tennissen, Geertruidenberg — A. Verhoeven, Tilburg 
— F. V. Helden, Tilburg — W. de Vries, Tilburg. 

POSTZEGELVEREENIGING „ROOSENDAAL". Secr.: J. P. M. 
Smeekens, Boulevard Antverpia 7, Roosendaal. 

Bedankt: J. van Ravenstein, Roosendaal — Wegens vertrek 
naar elders: G. Boersma, Roosendaal. 

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

Bedankt: C. J. Vink, B. Krijnen, A, Bosman en mej. Broek-
meijer, allen te Baarn. 

Bedankt per 1 Januari 1950: W. A. Meerdink, Baarn — H. 
Boesveld, Baarn — G. Joh. Goosen, Baarn. 

Vergadering: Ledenvergadering op Maandag 23 Januari a.s. in 
„Astoria", Oranjestraat te Baarn. Agenda: voornaamste agenda
punten: Notulen, Jaarverslag secretaris, Finantieel overzicht en 
begroting van de penningmeester. Jaarverslagen der administra
teurs van het Rondzendverkeer. Jaarl. verloting. Aller opkomst 
i.' gewenst. 

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

Nieuw lid: J. M. van Heukelom, Wilhelminastraat 37, Roosen
daal. 

Bedankt: Jos, Peeters en H. Grammen, beiden te Roosendaal. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" TE WASSENAAR. Secr. 
W. M. Lankhorst, Gravestraat 2a, tel. 2462. 

Directeur afd. Rondzending: J. de la Rie, Storm van 's-Gravc-
sandeweg 51. 

Vergadering: Jaarvergadering Woensdag 4 Januari 8 uur in 
restaurant „de Deyl" met verloting zonder nieten. 

Bedankt: A. Smabers en Mevr. P. H. J. Smabers. 
Aanmelding: H. P. Sonneveld, de Ruyterstraat 30, den Haag. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
ZAANSCHE ZEGELZOEKERS". Secr. N. J. Steijn, Bosjesstraat 8, 
Koog aan de Zaan. 

Vergadering: 20 Januari 1950 vergadering in „De Nieuwe Kar-
seboom" te Zaandam, 's avonds 8 uur. Gelegenheid tot fietsen
stalling in Garage Schoen, achter de Hema. 

Nieuwe leden: 40 H. J. Lichtendonk, Jonge Arnoldusstraat 10, 
Zaandam — 101 E. C. v. Millingen, A 202b, Oostzaan — 106 
F. J. Klaver, Kamphuisstraat 43, Zaandam — 107 H. Lust Jr. Ver
meerstraat 5, Zaandam. 

Voorgedragen: W. J. Geijtenbeek, Texelstraat 18, Zaandam, door 
H. de Vries. 

Mochten de leden nog iets vergeten hebben af te geven voor de 
tombola, voorzitter en sectiehoofden zullen gaarne uw goede gaven 
in ontvangst nemen. 



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

Mededelingen van het Hoofdbestuur: 
1. Agenda diesvergadering: 1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingeko

men stukken en mededelingen; 4. Jaarverslag van de secretaris 
over 1948-9; 5. Jaarverslag, rekening en verantwoording en dé
charge van de Directeur der Rondzendingen over 1948-9; 6. Jaar
verslag, rekening en verantwoording en décharge van de penning
meester over 19.48-9; 7. Voorlopige begroting 1950-1; 8. Verkie
zing van een lid van de kascommissie in de vacature Wassenburg; 
9, Benoeming van 5 afgevaardigden voor de Bondsvergadering; 
10. Benoeming van een afgevaardigde in de Bondsraad; 11. Nage
komen voorstellen; 12. Rondvraag; 13. Sluiting. 

2. Postzegelbeurs: Ter gelegenheid van de dies-verg»dering 
wordt er op 4 Februari 1950 -wederom een postzegelbeurs georga
niseerd, welke te 14 uur door de voorzitter geopend zal worden 
en geopend blijft tot 22 uur. 

Vergaderingen: Algemene (Dies-)vergadering: Zaterdag 4 Fe
bruari 1950 te 16 uur in zaal IV van „Central-National" te Arn
hem. De postzegelbeurs wordt gehouden in zaal L. 

Afdeling Arnhem: Woensdagavond 25 Januari te 19 u. 30 in 
„Central-National". De heer G. B. Knoppien, oud-directeur van 
het P. & T.-kantoor te Arnhem spreekt over het Postwezen. 

Afdeling Ede: Woensdag 1 "Februari te 20 uur in „Hof van"" 
Gelderland te Ede. Onderlinge Veiling. 

Afd. Ede: Woensdag 1 Februari 1950 's avonds 8 uur in het 
Hof van Gelderland te Ede. Onderlinge veiling. Kavels inleveren 
voor 28 Januari. Bennekom en Wageningen bij. J. Willems, Nas-
saulaan 22, Bennekom. Ede bij. A. D. Straatman, Sumatralaan 30, 
Ede. 

Afdeling Nijmegen: Dinsdagavond 24 Januari te 20 uur in 
„Uniöh' te Nijmegen. 

Afdeling Velp: Zaterdagavond 28 Januari te 19 u. 30 in „Naeff" 
te Velp. 

Afdeling Zutphen: Woensdagavonden 1 en 15 Februari te 19 u. 
30 in het „Vol.kshuis" te Zutphen. 

Nieuwe leden: 526 S. Bloemers, Hommelseweg 498, Arnhem — 
527 H. Groothuis, Frans Halslaan 42, Zutfen (lid'afd. Zutfen) — 
^76 J. A. Meeuwsen, Gorisstraat 29, Nijmegen (lid afd. Nijmegen). 

Afvoeren: 102 W. J. Willemsen, v. d. Spiegelstraat 4, Arnhem. 

l»OSI£S@il¥IEIIIIi@ 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

os TEL. 30261 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN "WORDT 

GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

RONDZENDING. Sluit U aan als lid-kopep en/of 
verkoper bij ons groot opgezet rondzendbedrrjf, 

Steeds boekjes vbopradig in diverse prijs
klassen, aangepast aan het huidige prijspeil, 

Al het materiaal van derden te onzen .kan
tore Is op beurspolis tegen brand en inbraak 
verzekerd. Voor inzenders in onze veilingen 
ontstaan hierdoor g«en extra-kosten. 

Il 

Nu het nieu"we jaar is ingeluid 
Neemt U terstond een wijs besluit, 
Want evenals in het vorig jaar 
Staat „Z.v.A." steeds voor U klaar. 
Sluit U dus aan, doch doet het NU 
Want „Z.v.A." brengt ook voor U 
In de sfeer van het eigen huis, 
EEN MOOIE ZENDING BIJ U THUIS! 

ZEGELS VOOR ALLEN 
POSTBUS 273 

AHSTERDAH-C 
/ . 

II 

\ 
Album Jap. Bezetting en de Republiek Indonesia is verschenen: 
prijs ƒ 10,—; klemband ƒ 12,50; op ivoorcarton ƒ 15,—; in 
klemband ƒ 17,50. 

ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN, 
met alle typen en tandingen, kleufnuancen, foutdrukken, 
bijna alles wat in de Bondscatalogus staat, geheel in 
chronologische volgorde. 8ste druk. 

In . klem- of schroef band", schroeven v. buiten niet zich tb. ƒ 20,— 
Op zeer zwaar houtvfij papier, in klem- of schroefband „ 30,— 
Op ivoorcarton in 2 delen, in klem of schroefband „ 50j— 
COMPLEET ALBUM NEDERLAND EN OVERZ. GE^WESTEN. 
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 
O p 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. 
O p houtvrij papier in luxe schroefband, schroeven 

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

linnen en zware Engelse veren „ 11,— 
Op ivoor carton, in lujxe schroefband . . ' 15 ,— 
Op ivoor carton, in luxe klemband „ 18,— 
Pincetten, zwaar vernikkeld „ 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes - „ 0,65 
BENELUX ALBUM. België zonder Congo, Luxemburg, Neder
land zonder 'overzeese gewesten, verschijnt dit jaar. 
Schrijft ons indien U er belangstelling voor heeft. 

Port wordt steeds extra berekend. 

«I. iUEÏBUS P o s t s s e é e l h a n d e l 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. — GEVESTIGD 1915 
Tel. 48341 - 45125. Na 6 uur teL Zandvoort 2837. Postgiro 33045 



Z I C H T Z B N D I N C B N 
Sm' ■ NEDERLAND EN' 0,G. 

EUROPA 
ENGELSE KOLONIEN 
FRANSE KOLONIEN 
ZUIDAMERIKA 
OVERZEE 

Ter illustratie: 
Een zending voor vergevorderden van landen 
zoals Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, 
Rusland, enz. bestaat uit ca. 1500 k 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. 

Berkelselaan 92 Rotterdam Telef. 48209 

TE KOOP GEVRAAGD 
10 en 20 et. U.P.U. Nederland gebruikt 
Losse zomeè en kinderzegels gebruikt. 
Kilowaar, massagoed — verzamelingen partPjen 
Aangeboden zegels en series van Ned. en O.G. 
tegen billijke prijs — Vraagt gratis prijslijst 

POSTZEGELHANDEL 
G . y. d. EIJNDE 

Merelstraat 25 — UTRECHT 

PEETERS Postzegelhandel 
V. Welderenstraat 27  Nijmegen 
Telefoon 24589 

ALLE PHIL. BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost en Zuid
Nederlandse verzamelaar 

VEILEN. ALS U UW BEZIT WIL LATEN 
VEILEN GEVEN WIJ U GAARNE GRATIS 
ADVIES 

BIJZONDERE AANBIEDING: 
Oostenrijk v.a. 1945—50 compleet beh. 
Porten en nr. 54975 ƒ 65,— 

• Tsjecho Slowakije 1945—50 compL 
beh. blokken ƒ 60,— 

VERENIGING VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS „DE GLOBE" 
Ü P - POSTZEGELBEURS 

in „Centraal-National", Bakkerstraat, te 
Arnhem op 4 Februari 1950 
van 14 tot 22 uur 

HANDELAARS: Boekema, den Haag; Van 
Duyn & Verhage, Rotterdam; J. M. Gosse, 
Haarlem; Kaas, Amsterdam; Verbruggen, Hil
versum. # 

Philatelistenldket PTT aanwezig van 
14 tot 17 uur 

TOEGANG VRIJ VOOR LEDEN 
EN NIET-LEDEN • (13) 

188i!s VEILING 
DINSDA& 31 JANUARI 
en 

WOENSDAG 1 FEBRUARI 

in „Den Hout" te 's-Gravenhage 

Nederland en 
Overz. Gebieden 

w.o. mooie eerste uitgaven 
Nederland en Indië; 4 Land
mails, e a. zeldzaamheden, 

Kwaliteit verzam. 
Europa tot 1920 

w.o, Oud Ital. Staten, Grieken
land, Tsjeclio Slowakije, 
Turkije, Oud Zwitserland. 

Gehele zitting Restanten 
en ÏERZAMEIINGEN waarbij 

Speciaal collecties, vele be
langrijke en zeerwaardevolle 
verzamelingen zaals zelden 
wordt aangeboden, 

Veiling-catalogus wordt aan 
serieuze verzamelaars op 
aanvna-ge toegezonden. 

J. k. RIETDIJK 
DEN HAAG 

Lange Poten 15a - Tel. 117020 

EUIiOPA-VEIIZIlMELAIIIIS! 
WIJ LEVEREN U EEN ZEER MOOIE 
SAMENSTELLING EUROPA-ZEGELS 
TEGEN UITERST LAGE PRIJS EN 
PRIMA KWALITEIT: 

200 verschillende ƒ 
300 
500 

0,95 
1,50 
2,75 
5,95 

15,— 
27,50 

1000 
2000 
3000 

Orders beneden ƒ5,— porto extra 
(35 et.) 
Zendt geen geld vooruit. 
Betaling, uitsluit'end na ontvangst, aani 

„CIBERVO" Postbus 5078, 
Amsterdam-Zuid. (11) 

SGHOORLSE 
POSZEGELHANDEL 

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

W e leveren alles op zicht 
tegen zeer bil l i jke pri js. 

uiisiultend Europa en Ned. Overz. Geb. 
Alle Europa nieuwtjes tegen zeer con-

curreerende prijs. 
Ook op abonnement. 

Bussumse Postzegelhandel 
KAPELSTRAAT 15 
W. H. EECEN 
Telefoon 6288 - Giro 451627 

Zichtzendingen: 
Speciaal Ned. en Gew., eerste emissie, Jap. bez., 
Scandinavië, Zwitserland, Amerika, Duitse, Franse 
en Eng. Kol., luchtpost, enz. enz., tevens voor 
verenigingen. Alle merken albums. 

ALLES ONGEBRUIKT 
Nederland 356/73 ƒ 8,75; 403/03 velle
tjes ƒ 2,25; Indië 264/65 ƒ 15,— ; Cu-
rajao 121/37 ƒ 12,—; Vliegp. 4/16 
ƒ 13,50; Suriname Vliegp. 1/7 ƒ 4,25; 
België 301 ƒ 8,25; Colis Postaux 205/09 
ƒ 10,— ; Estland 154/57 ƒ 4,25; Luxem
burg 312/21 ƒ 6,—; Blok 6 ƒ 4,50; 
Oostenrijk 460a/65 ƒ 18,50, 471/76 
ƒ 22,50; Servië Duitse Bezetting 1/15 
ƒ 7,50. — PORTI EXTRA. 

WEGENS KLEINE VOORRAAD S.V.P. 
GEEN GELD VOORUIT. 
Levering aan onbekenden onder rembours 
UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Voorstraat 110 . Utrecht 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraaf 23, Telefoon 28277, Rotterdam 


