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VOOR PHILAT§.IE 

WAARIN. OPGENOMEN P E PHILATELIST 
OFFIC. ORGAAN VAN 44 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN 

27e Jaargang Februari 1950 No. 2 (306) 

H O O F D R E D A C T E U R : 
J. C. NORENBURG, Bergselaan 101a, RotterdamN. " 

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

REDACTEUREN : 
Postzegels van Nederland: 

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

A. J. Uylen, Hermai» Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
Portzegels van Nederland en Overzeese GebiedsdHo: 

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

J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen N.H.), telef. ^582. 
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 van Poot 194, 'sGravenhage. 

Jeugd: f 
K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 

Erelid der Redactie: 
A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.). 

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

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

ABONNEMENTSPRIJS : 
Gratis »oor de aangesloten verenigingen. 
Voor nietaangeslotehen (bij' vooruitbetaling): Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per p o s t . . ƒ 7,50 
Buitenland, per j a ^ , franco per post > „ 8,50 
Afzonderlijke numrÉfers r:'. „̂  0,75 
Nummers van oude jaargangen: ^ 
Pj r jaargang ƒ 1,25. Per nummer ƒ 0,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN : 
1/1 pag. ƒ 130,— 1/2 pag. ƒ 70,— 
1/3 pag. „ 50,— 1/4 pag. „ 40,— . 
1/6 pag. „ ?0,— 1/8 pag. „ 25,— 
1/9 pag. „ 22,50 l / K pag. „ 18,— 
1/16 pag. „ 14,— 1/18 pag. „ 12,50 
Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor leden van aange

sloten verenigingen) ƒ 3,— per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaatsingen resp. 7J4, 

10 en 15Vo reductie, behalve op „Kleine Advertenties". 
De prijs van een advertentie ^ p de voorpagina is 50 Vo 

hoger dan op een andere plaats, op de achterpagina 25 Vo. 
Teksten voor adverteaties moeten uiterlijk de Ie van de 

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

sing van advertenties zonder opgaaf van redenen te weigereif. 

SPECIALE AANBIEDING 
LITHAUEN 
° .25/55 
* 56/66 
*117/28 
°181/83 
*182 
*183 
*277/83 
"•289/302 
*303/10 get. en 

z.gom 
■311/18 get. en 
"319/26 get. en 
='327/34 get. en 
°343/50 
«•366/69 
' '370/72 

ƒ 

onget. 

onget, 
onget. 
onget. 

Luchtpost 
■̂  45/51 
° 52/59 onget. 
° (>0I(>7 „ 
° 68/75 „. 
° 76/83 „ ^ 
* 84/89 ^ 
*Blok I 
»Blok II 
*Souv. 8/11 

LUXEMBURG. Postfris. 
95/109 
113, 115a, 116/18 
131/133 
134 
135/36 
137/39 
141 
142/44 gebruikt 

' 145 
146 Al 49 
156/157 
160/63 
^82/83 
187/91 
192/96 ° en * 
206 

0,75 
15,— 
1,50 
0,60 
4,— 
6,-

1,50 
25,— 

1,60 
2,75 
2,75 
3,25 
0,40 
0,80 
1,50 

2,75 
2,-

2,-

3,— 
»2,50 
4,50 
1.75 

1,75 

4,— 
0,50 
0,4e 
0,90 
2,— 
0,3e 
a85 
1,75 
0,20 
1,15 
0,20 
0,50 
0,80 
3,25 
0,75 
0,45 

0,25 207 ° en * 
209/13 
^31/32 
259/62 
282/87 
388/93 
300/303 °"en * 
306/311 gebuikt 
312/21 
312/16 
322 
323 ° en * 
324/29 
333 gebruikt 
336, 38, 40, 42, 44, 45, 

47, 349/52 
356/59 ■ 
Blok II 
BUk III 
Por t 20/22 
Dienst 146 • 
Duitse Bezetting 33/41 

0,70 
1 , 
0,15 
0,40 
1,50 
6 , 
1,60 
2,50 
4,50 
1 , 
0,65 
0,10 
6 , 
0,90, 

0,75 
0,60 
A,25 
7,50 
0,65 
0,40 
1,50 

BLANCO ALBUMS o.a. 
zwarte, kunstlederen 
klemband ƒ 12,—. 
Rcod/z-warte klemband, 
halfieder ƒ 13,—. 
Voor Uw DOUBLET
T E N leveren wij , 
prima ittsteekboeken. 
Steeds voorraad i a alle 
prijzen van 0,75 tot 21 

-Gld. 

FAVORIET-album Ned. 
en O.G. 
geheel linnen ƒ 15,— 
half linnen „ 12,50 
kunstie'deren 

klemband „ 17,50 
Eveneens diverse landen-
albums voorradig. 
Vraagt vrijblijvend" prijs
opgave en/of zichtzen-
ding bij: ' 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL G.V., AMSTERDAM 
ROKIN 10 - GIRO 21278 - TELEFOON 33324 
B X P B R T I S E ; - V E I L I N G - T A X A T I E : 

De Michel Europa Cat. 1 9 5 0 is versebenen Prijs f,12.75 
Schwaneberger Kleurenboekje, nieuyve uitgave . . . f 3.60 
Philea Blanco Album, No. 1, 75 bladen Ivoorcarton ^. f 7.— 

,, ,, ,, - , , 2, 1(^0 bladen wit albumpapier f 6.— 
Bovengenoemde vier artikelen zijn ook verkrijgbaar 

bij de postzegelhandel. 
Origineel verzegelde kilo's, FINLAND '45 f18.—, dito "46 
f 16.59. DENEMARKEN '46 f 15.—; dito '48 f16.—; d i t o ' 49 
f 15.—. NOORWEGEN I f 2 4 . — ; dito II f15 .—; MISSIE f 15—. 
ZWEDEN f 3 0 . — . NEDERLAND MISSIE f 3 . — . 

ALLE PRIJZEN PLUS 50 et. PORTO. 

ALLE NIEUWE UITGAVEN (ook UPU-senes) kort 
na verschijnen leverbaar. Laat U* als abonné 
noteren, of vraagt U toezending van prijslijsten. 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
HILVERSUM AMSTERDAM 

Surinamelaan 31, giro 1700 N^Z. Voorburgwal 151 (b/d Polelsstr.) 
Telefoon 4323 K. 2950 Telefoon 47103 K 20 

V 
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U I T DE I N H O U D : Onze hoofdredacteur. — Fouten. — De uitgave Koningin met hargend haar 1891— 
1896. — De postzegelverzamelmgen in de tropen. — Over de waardering van poststukken. — Een rare 
spiegeldruk. — Van de hak op de tak. — Onoprechte philatelie. — Jeugdrubriek. — Daarheen ! Blauw 
papier bij de zegels van Nederland en Koloniën. — Over mistoestanden en hun oorzaak. — Kerst-
droom. — Necrologie. 

@MËE IHI®®IFPI^IEDÄCirilüll^ 

Iedere philatelist die bovenstaande zegelafbeelding ziet, zal hierin 
een zegel van Brazilië herkennen. Wie evenwel meent van mij 
op deze eerste pagina een verhandeling over dit zegel te zullen 
lezen, vergist zich, want ik gebruikte de afbeelding alleen maar 
cm het getal 60 in een lijstje te zetten en de lezers van het 
Maandblad mede te delen, dat hun Hoofdredacteur, de heer J. C. 
Norenburg, op 2 Maart a.s. de 60-jarige leeftijd hoopt te bereiken. 

Of dit feit zo belangrijk is om daar plaatsruimte voor te 
vragen? Ja, dat hangt er maar geheel van af vanuit welke ge
zichtshoek men dit wenst te bekijken. Slechts weinigen van de 
± 15.000 aangesloten Nederlandse philatelisten kennen de hoofd
redacteur persoonlijk en daarom meen ik er goed aan te doen 
aan het feit bekendheid te geven. In de betrekkelijk korte tijd 
toch, dat de heer Norenburg hoofdredacteur is, heeft hij ons 
blad kwalitatief wat inhoud betreft tot een periodiek weten te 
maken, dat de toets met andere philatelistische bladen glansrijk 
kan doorstaan. Dat heeft hij niet alleen te danken aan zijn staf van 
medewerkers, al speelt dit wel-is-waar een zeer grote rol. Hij 
heeft — en dit is een zeer voornaam punt — getoond de kunst 
te verstaan de medewerkers aan ons blad te „binden", door ieder, 
die op philatelistisch gebied iets in het midden had te brengen, 
de kans te geven zich te uiten. Niet ongebreideld evenwel ! De 
teugels bleven in zijn hand ! Dat kon hij alleen bereiken, doordat 
hij een veelzijdige blik op de philatelie heeft en zich niet ge
bonden voelt aan een of andere bijzondere tak, maar bovendien 
ook, doordat hij „doorvoelde" dat hij uit menige bijdrage zelf 
iets leren kon. Hij stond niet afzijdig tegenover nieuwe • ideeën 
en waar hij philatelie ontdekte, had hij een plaatsje voor haar. 

Dat dit alles niet zonder moeite en zorgen gegaan is, zal ieder
een kunnen begrijpen. De vele jaren, gedurende welke hij reeds 
voorzitter was van een levenskrachtige postzegelvereniging, had

den hem al lang geleerd soepelheid te betrachten naast krachtig 
ingrijpen en begrip voor anderer werk en zo wisten insiders bij 
de aanvaarding van zijn functie, dat hij de rechte man op de 
rechte plaats zou zijn. En de tijd heeft wel bewezen dat het 
Maandblad er wél bij heeft gevaren. 

Ik mag hier wel verklappen, dat hij menig vrije Zondag of 
vacantiedag heeft moeten opofferen, omdat hij in de eerste plaats 
ook zijn functie als ambtenaar had te vervullen. 

En nu komt juist het punt dat voor ons, philatelisten, zoveel 
gewicht in de schaal legt. Vanaf 1 Januari j.1. is de heer Noren
burg gepensionneerd en heeft hij nu eerst recht tijd zich Len volle 
aan het Maandblad te geven. De 60-jarige leeftijd houdt dus een 
belofte in. 

Hieronder staat het portret van de jonge man, dat zijn vrouw 
mij clandestien verschafte. 

Hoewel hij geruimen tijd in de cel te Scheveningen en daarna 
in het concentratiekamp Dachau moest doorbrengen, heeft hij 
zijn volle veerkracht herkregen, gevoelt zich weer fit en niet 
ouder dan tweemaal 30. 

Mocht ik U zijn verjaardag verklappen, mede-philatelisten ? 
Norenburg, nog vele gezonde jaren met veel ambitie voor ons 

Maandblad ! 
H. Z. 
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Voorjaarstijd — Schoonmaaktijd — Opruimtijd. 
Wanneer U dit nummer ontvangt, lezers, is het bijna voorjaar 

en zult U allen min of meer door de schoonmaak geplaagd gaan 
worden. 

Veelal gaat dit gepaard met het opruimen van dingen, die men 
al lang bewaard heeft maar nu toch eens weg gaat doen. 

En nu wilde ik een beroep op U doen. Gooit U a.u.b. geen 
oude nummers van philatelistische bladen weg, maar stelt U mij 
in kennis van hetgeen U wilde opruimen. 

Er zijn altijd nog lezers, die ik een buitengewoon genoegen kan 
doen met nummers, die ik destijds van welwillende lezers mocht 
ontvangen. 

Speciaal zoek ik op het ogenblik nog nummers voor 1939. Ik 
heb zelfs vraag voor nummers van voor 1930. Ook nummers van 
de Philatelist en het Ned. Tijdschrift v. Postzegelkunde zijn 
welkom. Voor liefhebbers beschik ik nog over enkele nummers 
van de Philatelist, terwijl ik ook enkele nummers heb van Post 
en Zegels, het Vlaams Postzegeltijdschrift, Postzegelnieuws enz. 

Bevrijdingszegels. 
Bekend is, dat er van deze zegels twee oplagen gedrukt zijn. 

Er is hierover in het Maandblad al enkele keren geschreven. Men 
zie het Juli/Augustus nummer 1946 blz. 81 e.V., het September
nummer 1948 blz. 146 en het Februari-nummer 1949 blz. 21. 
Enkele dagen geleden heeft de heer D. Hi l leRis Lambers te Ben-
nekom een merkwaardige ontdekking gedaan, waarover hij me 
het volgende schreef: 

De „Bevrijdingsserie" 1944—1946, Gat. nos. 428—443, bestond 
uit de eerste oplage met 9 waarden. Deze werden in 1946 herdrukt, 
met 6 aanvullende waarden. Voor zover bekend, is scheiding van 
Ie en 2e oplage der zegels die herdrukt zijn, door afstempelingen, 
plaatnummers en onderzoek in ultraviolet licht gedeeltelijk moge
lijk, maar niet ieder zegel is te determineren. 

Met een vrij sterke loupe vindt men bij de 6 aanvullingswaarden 
in de buitenlaag van het papier, in tamelijk groot aantal, dikke, 
donkerblauwe, zeer korte tot langere vezeltjes of haartjes. 

Men zou dit papier als „Faserpapier" kunnen betitelen. Papier 
van zegels, die stellig tot de eerste oplage behoren, vertoont zulke 
haartjes niet, of zo sporadisch, dat hun aanwezigheid toevallig 
lijkt. Bij onderzoek van de plaatnummers, waarvan bekend was 
tot welke oplage ze behoren, bleken dergelijke verschillen in 
papier ook tussen beide oplagen van eenzelfde waarde te bestaan. 
Het lijkt dus mogelijk op grond van het aanwezig zijn van blauwe 
vezels in het papier de „Bevrijdingszegels" naar hun oplage in 
te delen, ongeveer zoals Zumstein voor Zwitserland, emissie 1944, 
50 jaar Olympische spelen, opgeeft. Opgemerkt dient te worden, 
dat ongebruikte zegels door hun dikke gebroken lijmlaag aan de 
achterzijde moeilijk- te onderzoeken zijn. Bij de meeste zegels kan 
dit onderzoek evenwel aan de voorzijde worden verricht. 

Buitengewoon zal ik het op prijs stellen als onze lezers, afwij
kingen van bovenstaande regel vindend, mij hiervan op de hoogte 
willen stellen. 

De serie 1891—1896 Koningin met hangend haar. 
Enkele opmerkingen over deze serie zijn in een apart artikel 

verenigd en elders in dit nummer opgenomen. 

Afwijking IK cent Duif. 
In het Januari-nummer werd de afwijking van de C vermeld. 

Het blijkt intussen, dat deze fout reeds bekend was onder de 
naam 1 ^ Gent. 

De heer M. D. Ramondt te Goes was zo vriendelijk mij er 
op attent te maken, dat de afwijking beschreven staat in de 
Philatelist 1928 blz. 30. In het Ned. Maandblad 1928 blz. 117 
vond ik nog het volgende: . . . . O o k deze fout is geen plaatfout, 
hetgeen aardig te zien was aan stukken die wij van de heer Gordon 
zagen, maar blijkbaar het gevolg van een metaaldeeltje of iets 
dergelijk dat op de plaat gelegen heeft. Dit lag eerst zo, dat het 
de C eerst tot G vervormde, doch later geleidelijk tot onder 
de C is afgezakt. 

Vriendelijk dank aan de heer Ramondt voor zijn opmerking. 

Afwijkingen N.LW.I.N. zegels 1949. 
De heer F. H. M. Post te Utrecht onderzocht een „linkervel" 

zeer nauwkeurig op afwijkingen en vond de hierondervolgende. 
VoUedigheidshave is aan deze lijst de laatste afwijking toegevoegd 
gevonden door de heer H. Hille Ris Lambers te Bennekom. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

zegelnummer 
4 

donke hand 

donkere punt achter II D 
„ punt rechts onder I E 
„ vlek op de rug van de 
„ vlek boven R 
„ punt rechts onder II E 
„ punt op het middelste linker blad 
„ vlek onder rechter poot van A 
„ punt aan de linker zjjrand, naast N 
„ punt rechts onder II E 
„ punt op het begin van de lichte middelvinger 
„ vlek onder de muis van de donkere hand 
„ puntje boven de onderbalk van I E 
„ punt aan de bovenrand, links boven R 
„ puntje in het grijze veld, rechts van de bloem 
„ punt onder de rechter poot van II N 
„ vlekje links naast de bovenkant van I D 
„ vlekje links boven de L 
„• puntje vlak boven de meest rechtse uitloper 

van de bloem 
„ vlek aan de rechter buitenrand, naast de 

handpalm 
„ puntje in het witte vlak van het meest rechtse 

bloemblad 
„ puntje links onder I E 
„ „ rechts onder I poot van II N 
„ „ onderaan in I C en boven A 'N 
„ „ aan de gele steel 
„ „ onder het zegelbeeld, bij de linker hoek 
„ „ in het donker grijze veld, boven de 

donkere hand 
' „ punt op de beeldrand boven 2e N. 

7 
7 

10 
13 
16 
17 
20 
23 
23 
25 
29 
31 
31 
33 
35 
35 

41 

43 

50 
89 
89 
91 
92 

100 

100 
70 

N.I.W.I.N. zegels. 
Volgens een zo juist ontvangen bericht van de Pers en Propa

gandadienst der P.T.T. bedraagt het aantal verkochte N.I.W.I.N. 
zegels in de waarde: 

Opbrengst boven de frankeerwaarde: 
815.557 St. ƒ 24466,71 
755.351 St. „ 30214,04 

1.196.163 St. „ 59808,15 
561.791 St. „ 56179,10 

3 
6 
10 
30 

+ + -f-+ 

2 cent 
4 cent 
5 cent 

10 cent 

Totaal ƒ 170668,— 

Een nieuw portzegel van 6 cent. 
Volgens D.O.H. 62 van 25 Januari 1950 zal binnenkort een 

nieuw zegel van 6 cent in omloop worden gebracht: 
1. Aangemaakt zijn portzegels van 6 cent (type van Krimpen), 

die bij behoefte op de gebruikelijke wijze bij de Controleur kun
nen worden aangevraagd. 

2. Aan de kantoren, waar een verzamelaarsloket, bedoeld in 
art. 16, lid 1 van de Postgids is opengesteld, zal door de Controleur 
ambtshalve een hoeveelheid van de nieuwe portzegels van 6 cent 
worden toegezonden. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Portzegel van Krimpen 6 et. Knip 16. Wie van de lezers bezit 

de 6 -f- 4 et. Kinderzegel 1949, plaat 2 ? Bij voorbaat mijn dank 
voor de meldingen. 

Frankeerzegels 2 cent No. 23. 
No. L / R 3. 
No. L / R 3. 
No. L'R 14 
No. L / R 2. 
No. L / R 2. 

1. 

5 
6 . 

10 
15 . 
50 , 

Wie van de lezers. 

L/R 15 - L/R 16 - L/R 17. 

Portzegels No. 
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O.^.'ililLiiNI g[ i 
NIEUW GUINEA. 

Hier is een nieuwe serie verschenen, type Juliana, echter met 
I n s c h r i f t (geen opdruk) Nieuw Guinea. Uit welke waarden 
deze serie bestaat is nog niet bekend. 

NED. ANTILLEN. 
U.P.U. zegels. 
Bij de 25 et. komt een aardig foutje voor. Naast het cijfer 4 

van 1874 staat een blanco streepje in de kleur van het zegel, 
waardoor het lijkt alsof een vliegtuigje op de twi.ede E van Wereld 
is gedaald. Fout komt éénmaal per vel voor. 

SURINAME. 
Nieuwe luchtpostzegels, zijn dus te verwachten, zoals uit volgend 

stukje blijkt: ADMINISTRATIE van FINANCIEN, PRIJS
VRAAG, NIEUWE SERIE LUCHTPOSTZEGELS. In verband 
met enz. zie stukje. 

Administratie van Financiën. 
Prijsvraag. 
Nieuwe Serie Luchtpostzegels. 
In verband met het voornemen tot uitgifte van een nieuwe 

serie luchtpostzegels wordt de gelegenheid opengesteld om tot 
uiterlijk 31 Maart 1950 ter Administratie van Financiën fotos in 
te zenden, waaruit een keuze kan worden gedaan voor de af
beeldingen, welke voor de zegels zullen worden gebezigd. 

De foto's moeten een duidelijk en suggestief beeld geven van 
de belangrijke welvaartsbronnen van Suriname zoals b.v. de 
bauxietbedrijven, de houtbedrijven, de rijst-, citrus- en andere 
cultures, de goudbedrijven, e.d. 

Aan de vervaardigers van de bekroonde foto's zullen belo
ningen worden toegekend waarvoor de navolgende prijzen be
schikbaar zijn: t.w. een bedrag van ƒ 250,— voor de beste foto 
en een bedrag van ƒ 100,— voor elke foto, die voor reproductie 
op een postzegel in aanmerking komt. 

De vervaardigers van de bekroonde foto, staan door de inzen
ding alle auteursrechten op de foto's aan het Gouvernement af. 

De beoordeling van de ontwerpen naar hun artistieke en pro
pagandistische waarde zal geschieden door een Commissie en zal 
binnen een maand na de sluiting van de inzendingstermijn ter 
kennis van betrokkenen worden gebracht. 

De foto's moeten worden voorzien van een motto, welke motto 
eveneens geplaatst moet worden op een gesloten en verzegelde 
enveloppe, die de naam en het adres van de vervaardiger van de 
foto moet bevatten en tezamen met de foto's moet worden inge-
zf nden. 

Foto's welke een aanduiding dragen waaruit de persoon van de 
vervaardiger kan worden afgeleid, blijven buiten mededinging. De 
beoordelingscommissie zal in een openbare vergadering mededeling 
doen van de motto's der bekroonde foto's en van de foto's welke 
voor reproductie in aanmerking komen, waarna tot opening van 
de enveloppe zal worden overgegaan en de namen van de be
kroonde inzenders bekend gemaakt zullen worden. 

Paramaribo, 17 Januari 1950. 
De Administrateur van Financiën, 

H. A. M. SPECKEN. 

INDONESIË. 
Hoge waarden. 
De etsingnummers van deze zegels zijn: ƒ 2,— No. 22; ƒ 3,— 

No. 23; ƒ 5,— No. 24; ƒ 10,— No. 25; ƒ 25,— No. 26. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging ! 
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lAMtÜiÉÉl 

R.LS. 

Het eerste zegel vän de Republik Indo
nesia Serikat is verschenen, de 15 sen rood, 
kamtanding 12K x 12. Papier zonder wa
termerk, oplaagletter A. 

B^DiyWE yOÏÏ̂ DIFÏÏilî  
EUROPA. 

Bulgarije. 
Ter herdenking van enige antifascistische heldeh van dit land 

verscheen hier een serie postzegels waarop de portretten dezer 
personen zijn afgebeeld. De hoogste waarde dezer serie is voor 
de luchtpost bestemd. 

1 L. Tschankowka, Liliana, Sacho en Marchiko. 
2 L. S. Dimitroff. 
4 L. Kirkoff. 
9 L. Ivanoff. 

15 L. Mihasloff. 
20 L. Dimitroff te Leipzig. 
50 L. L. Hojanoff en Ivanoff. 

Denemarken. 
In ons Januari-nummer vermeldden we enige bijzonderheden 

omtrent de z.g. postveer-opdrukken. Intussen zijn weer twee post
zegels met de opdruk „POSTFAERGE" door de posterijen uitge
geven en wel 

50 öre, grijs, portret van Frederik IX. 
1 Kr. bruin, wapen van het rijk. 

Op 23 Februari a.s. zal in de koerserende serie met portret van 
Koning Frederik IX (die in dat land vanwege de veelvuldig ge
bruikte afkorting bij het schrijven vaak Koning FIX wordt ge
noemd) een nieuwe waarde verschijnen n.1.: 

75 öre, roodachtig-paars, portret van de Koning. 

Duitsland 
Westelijke Zone. 
Op onze voorpagina geven we ditmaal een afbeelding van een 

„Last-daycover"; zulks in regenstelling van de reeds lang bekende 
„First-day's". In ons Januari-nummer hebben we vermeld, dat 
hier vele postzegels na 31 December j.1. in de westelijke zone hun 
geldigheid voor frankering verloren, nadat gedurende korte tijd de 
zegels van alle delen in deze zone voor de gehele zone frankeer-
geldig waren geweest. Om deze algemene frankeergeldigheid als
mede het ophouden daarvan vast te leggen werd ons deze „Last-
day-cover" toegezonden. 

West-Berlijn. 
De in ons vorige nummer vermelde bijzondere zegels ter leni

ging van de nood ten gevolge van de devaluatie, zijn volgens 
bekomen mededeling ook in blokvelletjes verkrijgbaar geweest en 
zouden deze velletjes hoofdzakelijk zijn verkocht op de Kerst-
beurs op de Kreuzberg. De verkoopsprijs zou 1 DM. zijn geweest. 

Engeland. 
Volgens verkregen inlichtingen zijn de U.P.U.-zegels van dit 

land uit de verkoop genomen. Sommige waarden zouden reeds 
sedert enkele weken uitgeput en daardoor niet meer te verkrijgen 
zijn geweest. 

Finland. 
Als uitvloeisel van de gewijzigde posttarieven, verschenen hier 

6 postzegels van de koerserende serie in het landswapentype 
(staande leeuw) in een andere kleur n.1. 

8 M. groen. 12 M. rood. 
9 M. oranjerood. 15 M. violet. 

10 M. grijslila. 20 M. blauw. 
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Frankrijk. 
Thans zijn we in staat hierbij een afbeelding te geven van het 

in ons vorige nummer aangekondigde en beschreven luchtpostzegel 
van 1000 Fr. Hoe goed dit zegel ook is uitgevoerd helaas kunnen 
we het zegel als zodanig niet bewonderen of ligt het aan onze 
smaak dat we zwevende daken niet kunnen waarderen ? Een rijtje 
van 11 bruggen, waaraan in tegenstelling met" de werkelijkheid 
alle monumentaliteit ontbreekt, vinden we evenmin aantrekkelijk. 
Wij betwijfelen dan ook zeer, of dit zegel, hetwelk bovendien een 
zeer hoge waarde heeft, wel veel aftrek zal vinden. Of is het ook 
als exportvoorwerp bedoeld ? 

IlllulllllHtll^Élllllfl 

Liechtenstein. 
De mooie jachtseries welke in 1946 en 1947 in dit land werden 

uitgegeven en afbeeldingen vertoonden van dieren, wordt dit jaar 
met een derde serie voortgezet. O p 7 Maart a.s. zullen n.1. drie 
postzegels verschijnen met afbeeldingen van wild. Het zijn: 

20 rappen, roodbruin, ree. 
30 „ grijsgroen, speelhaan. 
80 „ sepia, das. 
De zegels zijn ontworpen door prof. J. Seger en gedrukt bij 

Courvoisier. De zegels blijven tot 31 December 1951 geldig voor 
flankering. 

rofjqWetiltól immm 

'ßr^mtmikmmfim 

Hfl̂ l 
Oostenrijk. 
De serie van beroemde mannen van dit land wordt ijverig 

voortgezet. Op 20 Januari j.1. verscheen hierin een postzegel ter 
herdenking van het feit dat 160 jaar geleden, n.1. op 25 Januari 
1790 de zo beroemd geworden portret schilder Moritz Michael 
Daffinger werd geboren. Hij is de zoon van de porceleinschilder 
Johann Taffinger te Liechtenthal, die werkzaam was op de be
roemde Rossauer porceleinfabriek. Deze stierf toen zijn zoon eerst 
6 jaar oud was, maar de moeder hertrouwde met een andere vak
man van deze fabriek, hetgeen de oorzaak was, dat zoonlief op 
11 jarige leeftijd, omdat hij reeds aanmerkelijk blijken had 
gegeven van tekentalent, als leerling op de fabriek werd werkzaam 

gesteld. Wegens zijn capaciteiten werd hij in 1802 naar de acade
mie gezonden, waar hij tot 1809 de lessen volgde. Intussen bleef 
hij voor de fabriek werkzaam. In 1812 verliet hij echter dit terrein 
en vestigde zich als zelfstandig miniatuurschilder. Hij kwam zeer 
in de gunst in hofkringen wegens zijn uitstekende portretkunst 
en verkreeg hij vandaar vele opdrachten. Een groot verlies werd 
door hem geleden toen zijn dochtertje op 15-jarige leeftijd over
leed. Hij werd teruggetrokken en verloor de lust in zijn portret
kunst, maar legde zich toe op het afbeelden van bloemen. Eerst 
veel later heeft hij nog weer enige portretten vervaardigd. Intus
sen had hij zich toegelegd op de ets- en graveerkunst en zijn ook 
op dit gebied mooie werken van hem bekend. Op 22 Augustus 
1849 overleed hij te Wenen. 

Het te zijner nagedachtenis verschenen 
zegel is ontworpen door W. Dauchauer en 
gegraveerd door Lorber; beeldgrootte 25,8 
bij 34,5 mm., tanding 14K : 13%. De 
frankeergeldigheid der zegels ving eerst op 
25 Januari j.1. aan. Oplage 600.000 stuks. 

60 gr. roodbruin, portret. 

Polen. 
Nog wordt hier vermeld een op 27 November 1949 uitgegeven 

postzegel ter gelegenheid van het te Warschau gehouden Congres 
der Boerenpartij. 

15 Zl. grijsgroen, man met vlag en een tractor. 

Rusland. 
Met een afbeelding van een vliegtuig boven verschillende streken 

verscheen een serie van 7 postzegels, alsmede één in zeer groot 
formaat. 

50 k. bruin op geel papier. 
60 k. sepia op l.geel papier. 

1 r. roodbruin op geel papier. 
1 r. blauw op blauwachtig papier. 
1 r. bruin op l.geel papier. 
2 r. oranje op grijs papier. 
3 r. d.groen op groen papier. 

en in groot formaat met de afbeelding van een wereldkaart waarop 
de luchtverbindingen van Rusland zijn getekend: 

1 r. blauw, grijs en rood. 
Voorts verscheen er wederom een sportserie, thans bestaande uit 

de volgende zegels: 
20 k. d.groen, skispringer. 
40 k. roodbruin, gymnastiek. 
50 k. d.blauw, ijshockey. 

1 r. rood, gewichtheffen. 
2 r. violet, wolvenjacht. 

Ook verscheen een serie postzegels met afbeeldingen ontleend 
aan de industrie van transportmiddelen, n.1. diverse spoorweg
materiaal. 

25 k. oranjerood. 
40 k. lilapaars. 
50 k. roodbruin. 

1 r. groen. 
De Dag van de Grondwet werd herdacht met de uitgave van 

een postzegel waarop de afbeelding van sikkel en hamer voor een 
globe omringd door korenschelven; onder aan het zegel de natio
nale vlag. 

40 k. rood. 

Triest (Italiaans). 
De zegels voor gewoon gebruik met de bekende opdruk AMG 

F T T zullen verschijnen met opdruk van de zelfde letters maar 
in kleiner type en op 1 regel staande. Het betreft voorlopig de 
zegels voor gewone frankering in de waarden 3, 5, 6, 10, 15, 20 
en 100 lire, voorts de luchtpostzegels van 50 en 100 lire het 
expressezegel (recapito autorizzato) van 15 lire en de portzegels 
van 5, 10, 20 en 200 lire. 
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Triest (YougoSlavisch) 
De voor dit gebied uitgegeven luchtpostserie, vermeld in ons 

Augustusnummer 1949 (blz. 170) is thans verschenen met opdruk 
van de gewijzigde munt in Dinars i.p.v. lires, terwijl bovendien 
door opdruk van een nieuwe waarde ook bij sommige zegels de 
zegelwaarde verandering ondering onderging. Het zijn de zegels: 

1 Din, 2 Din, 5 Din en 10 Din, alsmede: 
15 Din op 25 L. 
20 Din op 50 L. en 
30 Din op 100 L. 
De in ons Decembernummer 1949 (blz. 261) onder Yougo 

Slavië vermelde serie van 4 zegels uitgegeven ter herdenking van 
het 100jarig bestaan van de spoorwegen in dat land, zijn voor 
dit gebied verschenen met de bekende opdruk VUJASTT. 

Ook de hieronder vermelde in Yougo Slavië verschenen zegels 
ter gelegenheid van de aanleg van de daar vermelde autostrada 
zijn met dezelfde opdruk verschenen. 

Vaticaanstad. 
De heer van Goor, oudhoofddirecteur der P.T.T. maakt ons er 

op attent, dat onze vermelding in het Januarinummer betreffende 
deze staat niet juist is. 1'Etat de la Cité du Vatican is wel degelijk 
al jaren aangesloten bij de U.P.U. en wordt op haar congressen 
vertegenwoordigd. 

Van geestelijke zijde werden wij op onze vingers getikt als 
zouden wij kleinerend over deze staat hebben geschreven. Hoewel 
wij dat zelf niet inzien, noch bedoeld hebben, spijt het ons als 
zulks uit onze mededeling valt op te maken. Vaticaanstad is nu 
eenmaal een klein gebied met weinig inwoners en daarom waren 
onze woorden gericht tegen de hoge postwaarden welke hier 
werden uitgegeven, een verzet waarin wij niet alleen staan, maar 
ook door ons in buitenlandse bladen werd aangetroffen. 

Yougo Slavië. 
Om oude voorraden op te gebruiken in afwachting van de in 

voorbereiding zijnde nieuwe postzegels, werden enige oudere uit
giften van gewone en dienstzegels met een nieuwe waarde over
drukt en voor gewoon gebruik bestemd. De uitgifte geschiedde in 
October 1949 maar werd door ons nog niet vermeld. 

3 Din op 8 oranje. 
3 Din op 8 d.bruin. 

en op de dienstzegels: 
3 Din op 12 violet. 

10 Din op 20 vermiljoen. 
In verband met de „Week van het Rode Kruis" welke van 5 

tot 13 November 1949 werd gehouden, verscheen hier op 5 No
vember een verplicht frankeerzegel met de afbeelding van een 
pleegzuster met een kind. Het opschrift boven het zegel betekent 
in het Nederlands vertaald „De week van het Rode Kruis". Het 
zegel is ontworpen door A. Jovanovic en werd te Belgrado ge
drukt bij de muntdrukkerij . Tanding 12%, staand formaat 20 bij 
28 mm. ^ 

0,50 Din, bruin en rood. 
Het zelfde zegel verscheen te gelijker tijd als verplicht porto 

zegel, waarbij in de linker bovenhoek verticaal het woord „porto" 
staat vermeld. De kleur is iets gewijzigd. 

0,50 Din, roodviolet en rood. 
Op 16 Januari j.1. verschenen hier drie postzegels ter herden

king van de aanleg door de Yougo Slavische jeugd van de auto
weg van Bratislava naar Jedinstva. Tanding 12>^, formaat liggend 
26)4 bij 21 mm. 

2 Din, groen, groep jeugdige arbeiders met vlag. 
3 Din. rood, autoweg. 
5 Din. blauw, jonge arbeiders met vlag. 

BUITEN EUROPA. 
Argentinië. 
Ter gelegenheid van de Argentijnse philatelistische tentoonstel

ling, welke te Buenos Aires zal worden gehouden, zal hier een 
serie postzegels alsmede een miniatuurvelletje verschijnen. De 
zegels zijn toeslagzegels met een toeslag gelijk aan de nominale 
waarde, dus 100 "/o. Dit zal voor de F.I.P. wel een reden zijn 
om deze zegels op de zwarte lijst te plaatsen wat expositiemoge
lijkheden betreft op onze internationale tentoonstellingen. 

De zegels zullen de volgende zijn: 
10 c. + 10 c. oplage 950.000 stuks. 
45 c. f 45 c. oplage id. 
70 c. + 70 c. oplage 25.000 stuks. 

1 p. f ,1 p. oplage 50.000 stuks. 
2 p. 50 t 2 p. 50 oplage 30.000 stuks. 
5 p. 1 5 p. oplage 30.000 stuks. 

Het velletje zal de 3 laagste waarden bevatten (oplage 50.000). 

Australië. 
Het in ons Decembernummer 1949 aangekondigde zegel in de 

hoge waarden van £ 2, dat hoofdzakelijk is ingevoerd voor fran
kering van luchtpostpaketten, is op 16 Januari j.1. verschenen. 

£ 2 groen, landswapen. 

Barbados. 
In verband met het nieuwe muntstelsel in dollarwaarden is thans 

een nieuwe serie postzegels aangekondigd in de nieuwe muntsoort . 
1 c. grijs. Dover fort. 
2 c. groen, rietsuikerkwekerij. 
3 c. bruingroen, openbare gebouwen. 
4 c. karmijn, standbeeld van Nelson. 
6 c. blauw, visserii. 
8 c. blauw, roodpaars en bruin, schoener. 

12 c. blauw en sepia, vliegende vis. 
24 c. rood en zwart, oude hoofdwacht Garrison. 
48 c. violet, kathedraal. 
60 c. wijnrood en groen, careenage. 
$ 1,20 rood en olijf, radiomasten. 
f 2,40 zwart, wapen van het land. 
Alle zegels dragen bovendien het portret van de Koning. 

Bolivia. 
Nog is de stroom van U.P.U. herdenkingszegels niet gestremd. 

Ook hier kwam nog een bijdrage het licht zien. Het zijn de zegels: 
voor de gewone post: 

1 b 40 c. blauw, 
4 b 20 c. rood, 

en voor de luchtpost: 
1 b 40 c. bruin, ■ 
2 b 50 c. oranje, 
3 b 30 c. violet. 
Al deze zegels zijn in dezelfde tekening — de luchtpostzegels 

met het opschrift „Aereo" — en wel het portret van de president 
Gregorio Pacheco, waaronder een globe gevat in een posthoorn 
en vermelding van het opschrift „Union Postal Universal". De 
tanding is 12. 

Ceylon. 
Op 7 Februari j.1. verscheen hier een nieuwe serie postzegels 

waarop niet meer, zoals voorheen het geval was, het portret van 
de Engelse koning voorkomt, zulks omdat dit gebied nu geen 
Engelse kolonie meer is, maar deel uitmaakt van het Engels ge
menebest. De zegels dragen afbeeldingen aan eigen land en volk 
ontleend. 

4 c. danser uit Kandy. 
5 c. KiriVeheretempel te Palonnarawa. 

15 c. Vesahorchidé. 
30 c. Sigiryaberg. 
75 c. vliegtuig boven oud gebouw. 

1 R. ruïnes van Vatadage Madirigiriya. 

Costa Rica. 
Ook hier zijn nog U.P.U.herdenkingszegels verschenen en wel 

als luchtpostzegels met de afbeelding van een duif, welke om een 
wereldbol met lint vliegt, terwijl de rechterzijde van het zegel een 
olijftak vertoont. De zegels werden bij Courvoisier gedrukt. 

15 c. rood. ' 
25 c. blauw. 

1 C. groen. 

Cuba. 
Naar de firma Whitfield King ons mededeelt zullen ook hier 

nog U.P.U.herdenkingszegels verschijnen. "Waarschijnlijk zullen 
dit opdrukken zijn op de z.g. tabaksserie. 
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Cyrenaica. 
Een geheel nieuwe serie post- en portzegels verscheen hier op 

16 Januari j.l. De postzegels vertonen alle hetzelfde beeld van 
een krijger te paard bij een oase. De lage waarden zijn in klein 
formaat, terwijl de waarden van 50 m. en hoger in groot formaat 
zijn. De portzegels zijn alle in een zelfde tekening met in het 
midden het woord Postage due in latijns schrift en daaronder in 
landstaal. 

1 m. sepia. 12 m. rood. 
2 m. l.rood. 20 m. blauw. 
3 m. geel. 50 m.blauw en bruin. 
4 m. groen. 100 m. l.rood en grijs. 
5 m. grijs. 200 m. lila en blauw. 
8 m oranje. 500 m. geel en groen. 

10 m. violet. 
De portzegels zijn in de waarden: 

2 m. bruin. 20 m. geel. 
4 m. groen. 40 m. blauw. 
8 m. rood. 100 m. grijs. • 

10 m. oranje. 

Erithea. 
De Engelse zegels voor dit gebied zullen voortaan de opdruk 

BA ERITREA dragen inplaats van B.M.A. De zegels worden in 
de zelfde waarden als voorheen uitgegeven. 

Japan. 
Volgens mededeling in Stamp Collecting zouden hier op 10 

Januari j.l. 5 postzegels verschijnen voor de 5 zones waarin het 
Japanse luchtpostvervoer is ingedeeld. ledere zone omvat een 
aantal landen en voor iedere zone is het zegel, dat voor alle 
in de zelfde tekening is, in een andere kleur vervaardigd. 

16 Y. blauwzwart. 103 Y. geelachtig oranje. 
34 Y. d.roodviolet. 144 Y. olijf. 
59 Y. karmijnrose. 

Korea. 
Hier verscheen op 1 October j.l. een postzegel met de afbeelding 

van admiraal Li, de bevelhebber van het eerste ijzerbeslagen oor
logsschip. 

500 Weun d.blauw. 
Ook verscheen nog een tweetal zegels resp. met afbeelding van 

een duif en een globe en van de z.g. Diamantbergen. 
200 weun, helder groen, 
400 weun, bruin. 

Marokko (Spaans). 
Ook hier zullen nog U.P.U.-herdenkingszegels verschijnen en 

wel op 15 Februari in de waarden 5, 10, 15, 35, 45, 50, 75 en 
90 c. en 1, 1,50. 5 en 10 pes. alsmede een expressezegel van 25 c. 

Noord Borneo. 
Dit gebied is van protectoraat tot kroonkolonie geworden en 

is in verband daarmede een nieuwe serie' portzegels in voorbe
reiding alle met het portret van de Engelse koning, alsmede met 
een of andere afbeelding. 

1 c. roodbruin, Kinabalu-berg. 
2 c. turkoois, inlands muziekinstrument. 
3 c. groen, cocosnootbomen. 
4 c. roodpaars, drogen van hennep. 
5 c. violet, vee te Kota Belud. 
8 c. helrood, landkaart. 

10 c. bruinlila, verblijfplaats. 
15 c. ultramarijn, inlandse Prahu te Sandikan. 
20 c. bruin, Bajauhoofd. 
30 c. geelbruin, ? 
50 c. karmijn, klokketoren. 
I 1 oranje, Bajauruiter. 
$ 2 olijf, Murut met blaaspijp. 
$ 5 blauw, netvisserij. 
$ 10 staalblauw, wapen van het land. 

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

Perzië. 
De in ons December-nummer 1949 (blz. 262) vermelde nieuwe 

serie postzegels werd nog uitgebreid met een zegel in soortgelijke 
tekening met afbeelding van een brug. 

10 d. bruin. 

Philippijnen. 
Op 2 December j.l . verschenen hier 2 postzegels ter herdenking 

van de 50-jarige sterfdag van Gen. Gregorio del Pilar, een nationale 
vrijheidsheld. Hij werd op deze zegels te paard zittende afgebeeld 
zijn troepen aanvoerende in de slag te Tirad Pass in 1899, waarin 
hij het leven liet op 22-jarige leeftijd. 

2 c. roodbruin. 
4 c. groen. 

Tripolitanië. 
De Engelse zegels voor dit gebied zullen evenals dit voor 

Erithea het geval is, voortaan niet meer de letters B.M.A. dragen 
maar de opdruk BA TRIPOLITANIA. Ook hier zijn de waarden 
de zelfde als voorheen. 

Tunis. 
Ten gunste van hen die behoord hebben tot de Vrije Franse 

strijdkrachten verscheen hier een toeslagzegel bestaande uit een 
opdruK op een zegel in het Neptunistype. De opdruk luidt TFL 
+ 15 F. 

10 + 15 Fr. blauw en rood. 

Uruguay. 
Ter herdenking van het 100-jarig bestaan van de Universiteit 

verschenen hier 4 zegels, alle voor de luchtpost: 
15 c. rood, architectenfaculteit. 
27 c. bruin, medische faculteit. 
31 c. blauw, ingenieursfaculteit. 
36 c. olijf hoofdgebouw der universiteit. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 3 Januari j.l. verscheen t e t eerst te Saratoga Springs N.Y. 

een postzegel ter herdenking van het 75-jarig bestaan van de 
Amerikaanse Bankiersbond, 

3 c. groen. 

Op 27 Ja'nuari j.l. verscheen het eerst te Washington D C. een 
postzegel ter herdenking van het feit, dat 100 jaar geleden 
Samuel Gompers werd geboren. Deze in Londen op 27 Januari 
1850 geboren en op 13 December 1924 te San Antonio Texas 
overleden persoon, was in Amerika een groot arbeidersleider. 

3 c. roodviolet, portret. 

IP©SïïSÏÏ(lDB^C^il^ 
INDONESIA. 

Verschenen is een Adreswijzigingskaart in het cijfertype Indo
nesia, 4 sen rood. 

Het Nederlandse wapen is vervallen. Indonesische tekst staat 
boven, Nederlands onder. Het formaat is gelijk aan de verhuis-
kaart van Nederlands-Indië, 2 cent (danser-type) rood. 

De Indonesische tekst is sterk gewijzigd. Thans heet de kaart: 
Kartu-Pindah (vroeger: Kartoe pindahan). 

Bericht van adreswijziging, dat vroeger luidde: Chabar tentang 
peroeban alamat is thans geworden: Berita peiobahan alamat. 

De tekst is geheel herzien. 
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BUITENLAND. 
Dominica. 
In het November-nummer van de vorige jaargang op blz. 243 

gebruikte ik deze naam voor de Dominicaanse republiek, die offi
cieel Santo Domingo heet. Ik meende dat dit tot geen verwarring 
aanleiding kon geven, daar wij het Britse gebied altijd als Brits 
Dominica aanduiden. Des alniettemin verheugt het mij, dat hele
maal uit Willemstad op Curajao van de heer van Gendt hierop een 
reactie komt, daar hier uit blijkt, dat er overal in de wereld lezers 
zijn, die het Maandblad met aandacht lezen. Ik verzoek alle lezers 
dus, deze rectificatie te willen aanbrengen. Bovendien maakte de 
heer van Gendt mij tevens opmerkzaam op een drukfout, die in 
de tekst was blijven staan. Er behoort Jaragua en niet Jaragun 
gelezen te worden. 

India 
gaf een envelop uit van 2 annas rood op gekleurd papier. Het 
zegelbeeld laat de zuil met de drie leeuwen zien, die ook op post
zegel no. 1 (Yvert) afgebeeld staat. 

Luxemburg. 
Aan de mededelingen van de B.G.S.V. ontleen ik de hier volgen

de opsomming van opdrukken, dit ter aanvulling van het opge
somde op de bladzijden 49 en 101 van jaargang 1949: 

3 verschillende soorten kaarten met opdruk 60 centimes, n.1. de 
35 c. donkerblauw, de 75 c. donkerrose en de 75 c. lila; 

de 1,50 fr. eveneens op de laatstgenoemde kaart. 
De 60 centimes op de 75 c. donkerrose komt op kaarten met 

de volgende afbeeldingen voor: 
Bourscheid, Clerveaux, Diekirch, Differdange (2 verschillende 

illustraties) Dudelange, Echternach (2 verschillende voorstellingen), 
Esch-sur Alsette, Ettelbrück, Larochette, Luxembourg (3 verschil
lende afbeeldingen), Mersch, Mondorf-les-Bains, Remich, Vianden 
en Wiltz. 

De andere drie opdrukkaarten zijn onversierd. 

Oostenrijk. 
Hoewel het in het algemeen niet in mijn bedoeling ligt privé-

poststukken te vermelden, daar met de beschikbare ruimte zo ge
woekerd moet worden dat toch niet alles wat verschijnt opgeno
men kan worden, wil ik voor dit keer een uitzondering maken 
voor een briefkaart, die door de vereniging van Weense poststuk
kenverzamelaars werd uitgegeven. In de eerste plaats, omdat deze 
vereniging van de posterijen toestemming kreeg, als zegelbeeld dat 
van de gelcgenheidszegel voor het 75-jarig jubileum van de wereld
postvereniging te gebruik-en. Voor zover ik kan nagaan, is dit, 
in tegenstelling met de grote stroom van postzegels voor dit 
heugelijke feit, het enige poststuk dat dit jubileum vastlegt. Ten 
minste, tot dusver. Maar bovendien eert deze kaart Dr. Ema
nuel Herrmann, die 80 jaar geleden de briefkaart uitdacht, en 
wiens conterfeitsel de linkerhelft van de kaart versiert. Het zegel 
is van 60 groschen, rood. 

Saargebied. 
Deze landstreek, die regelmatig van zich doet spreken, heeft 

een nieuwe briefkaart uitgegeven, die, veelzeggend, alleen in het 
Duits gedrukt werd. 

Het zegelbeeld is gelijk aan dat van de in 1949 uitgekomen post
zegel ter ere van de Saar-universiteit (Yvert no. 57). Kleur rood 
op gekleurd kar ton . 

[L(y)(S[}{]ïïiP>©Sïï 
NEDERLAND. 

Tweede Dingaansvlucht naar Zuid-Afrika op 14 December 1949. 
Wij ontvingen thans de luchtpoststukken van deze vlucht (voor 

bijzonderheden verwijzen wij naar het December-nummer blz. 
264/265) uit Zuid-Afrika terug. 

De speciale afstempeling, welke de Nederlandse P.T.T. op de 
stukken aanbracht, komt zowel in blauw-violette als in rood-
violette kleur voor. De Zuid-Afrikaanse Posterijen gebruikten voor 
deze gelegenheid een aardige aankomststempel (in zwarte kleur), 
waarvan wij bovenaan de volgende kolom een afbeelding geven. 

Uit verschillende Europese landen werd met deze vlucht ook 
post meegegeven, behalve de Scandinavische landen deden o.a. ook 
België en Luxemburg aan deze ,,verdragstaten-post" mede. 

Eerste AOA-Stratocruiservlucht Amsterdam—New York op 
13 Januari 1950. 
Helaas te laat om het in ons vorig nummer te vermelden, ont

vingen wij het bericht, dat de niet-aangetekende post, bestemd 
voor de Verenigde Staten van Amerika, waarvan blijkens de daarop 
voorkomende aanwijzing „Per Eerste AOA-Stratocruiservlucht 
Amsterdam—New York 13 Januari 1950" verzending met deze 
vlucht werd verzocht, voorzien zou worden van een afdruk van 
een bijzondere poststempel „Eerste Stratocruiservlucht Amsterdum 
—New York per A.O.A. 13 Januari 1950". 

Inmiddels ontvingen wij de met deze vlucht verzonden stukken 
uit New York terug en wij geven hieronder een afbeelding van de 
op de stukken voorkomende stempelafdruk. 

\ 

De „Dingaansstempel" oogstte bij de luchtpostverzamelaars al 
heel weinig lof, omdat er geen enkele aanduiding van de vlucht 
(zelfs geen datum) in voorkwam of een afbeelding van een vlieg
tuig, doch de stempel voor de Stratocruiservlucht kan ons nog 
minder bekoren. Het is wel een al te eenvoudige uitvoering zon
der de minste fantasie ! Bovendien komt hier nog tot overmaat 
van ramp bij, dat vrijwel alle vanuit Rotterdam C S . verzonden 
stukken zeer slechte, flauwe afstempelingen dragen, zodat zij bijna 
niet te lezen zijn, waardoor deze stukken voor de luchtpostver
zamelaars dus practisch geen waarde meer hebben. Wanneer de 
P.T.T. een speciale stempel gebruikt, waardoor vanzelfsprekend 
zeer veel verzamelaarspost wordt meegegeven, dient zij toch ook 
maatregelen te treffen, dat de stukken mooi en duidelijk worden 
afgestempeld. De verzamelaarspost brengt extra verdienste mee 
voor de P.T.T., waartegenover toch zeker wel een goede service 
mag staan. Dat het wel goed kan, tonen de afstempelingen op de 
stukken, welke vanuit Amsterdam werden verzonden. 

Na aankomst te New York ontvingen de stukken een aan
komststempel „New York, N.Y. Jan 15 1950 2.30 pm Air Mail 
Field". 

Verhoging frequentie K.L.M.-Lijn Amsterdam—Djakarta. 
Tengevolge van de stijgende vraag naar vervoer op deze lijn was 

het noodzakelijk de frequentie met ingang van 7 Februari jl. van 
vijfmaal per week te verhogen op zesmaal per week. 

De nieuwe dienst, welke op Vrijdagen wordt uitgevoerd, doet 
wederom New Delhi in India aan. De route heen loopt over 
Caïro, Bagdad, Karachi, New Delhi, Bangkok, de terugweg via 
Bangkok, Calcutta, New Delhi, Karachi, Basra en Cairo. 

IJsvIuchten. 
In verband met de aanhoudende vorst vonden enige ijsvluchten 

plaats; hieronder enige voorlopige gegevens: 
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26 Januari 1950. Vliegtuig Auster R 6; ca. 6 x Leeuwarden— 
Ameland v.v.; 280 Kg. post L.-A.; 53 Kg. post A.-L. 

27 Januari 1950. Vliegtuig idem; ca. 6 x Leeuwarden—Ameland 
V.V.; Post L.-A. 139 Kg.; A.-L. 29 Kg. 

28 Januari 1950. Vliegtuig Auster; na enkele vluchten dienst 
gestaakt wegens sterke Oostenwind. 

1 Februari 1950. 2 vliegtuigen, beide Auster; 50 Kg. post naar 
Ameland. 

Denemarken. 
Op 18 Januari jl. werd door de ,.Scandinavian Airline-System" 

een eerste vlucht uitgevoerd Stockholm—Kopenhagen—Hongkong. 
Ook voor deze vlucht zou wederom door de Deense Posterijen 
een speciale afstempeling zijn gebruikt. Na terugontvangst der 
luchtpoststukken komen wij hierop nader terug. 

Zweden. 
Op 18 Januari jl. werd door de „Scandinavian Airline-System" 

een eerste vlucht uitgevoerd Stockholm—Hongkong. Door de 
Zweedse Posterijen zou een speciale afstempeling gebruikt zijn. 
Wij hopen t.z.t. hierop terug te komen. 

Boekbespreking. 
De heer Kurt Dahmann, Berlijn (die ook het bekende luchtpost

tijdschrift „Die Luftpost" uitgeeft) heeft kortgeleden een aardig 
werkje uitgegeven getiteld „Deutsche Luftpost-Chronik 1945— 
1949". 

Bij doorlezing van dit interessante boekwerkje (formaat van het 
tijdschrift „Die Luftpost", 56 blz. met vele afbeeldingen van 
stempels, etc.) blijkt ons al heel spoedig hoe weinig wij eigenlijk 
afwisten van de na de oorlog in Duitsland plaats gehad htbbende 
eerste vluchten, etc. Dat de A.O.A. en de BEA, de PAA, de SAS 
en de K.L.M, een belangrijke plaats hierin innemen, spreekt van
zelf bij het nog ontbreken van een Duitse burgerluchtvaart. Verder 
is een ap^rt hoofdstuk gewijd aan de „Luchtbrug", een klein, op 
zich zelf staand, erg aantrekkelijk verzamelgebied. 

Het is zeer te waarderen dat de heer Dahmann het initiatief tot 
het samenstellen van dit overzicht genomen heeft; dat de uitvoe
ring niet gemakkelijk is geweest, kunnen wij ons zeer goed inden
ken. In ieder geval heeft de heer Dahmann de luchtpostverzame
laars met deze uitgifte een grote dienst bewezen. 

SïïËG^[p>i[LS 
NEDERLAND. 

Baarfrankering. 
Onlangs ontvingen wij enkele enveloppen, welke uit 's-Graven-

hage naar Washington (U.S.A.) verzonden waren en waarop het 
verschuldigde porto niet door middel van postzegels, doch op de 
hieronder afgebeelde wijze verantwoord was. 

~ J 

Bij informatie bleek ons, dat deze frankeermethode, vermoede
lijk alleen te *s-Gravenhage sinds October 1949 toegepast wordt, 
uitsluitend voor stukken, afkomstig van overheidsinstanties be
nevens van ambassades en andere diplomatieke vertegenwoordi
gingen; deze plegen n.1. juist op de spitsuren zéér veel post onge
frankeerd aan de loketten af te geven met verzoek om frankering 
en afrekening van het portobedrag in rekening-courant. Ter bespa
ring van tijd worden nu geen postzegels geplakt, doch wordt het 
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porto met de pen ingevuld in het Taxe perfue- stempel. Deze 
wijze van frankering komt alleen voor op naar het buitenland 
geadresseerde stukken en is niet toegestaan voor post van parti
culieren. 

Bootstempels. 
De schepen van de Kon. Rotterdam-

sche Lloyd en de Stoomvaartmaatschap-
pij Nederland voor passagiers- en/of 
troepenvervoer hebben, zoals vele lezers 
bekend zal zijn, postagentpn aan boord, 
die gebruik maken van speciale post
stempels: Postagent Amsterdam-(of Rot
terdam)—Batavia, vice versa. Vóór 1940 
bevatten deze stempels merendeels geen 
Stempelnummer, doch na de bevrijding 
werden zij doorlopend genummerd en 
gebruikte iedere boot zijn eigen num-
mer(s). Deze zijn ons nog niet alle be
kend, zodat eventuele opgaven van lezers, 

liefst met bewijsexemplaren op gehele enveloppe of kaart ons zeer 
welkom zouden zijn en t.z.t. gaarne vermeld zullen worden. 

Op de sinds medio -Januari aanvangende reizen worden deze 
boten thans uitgerust met nieuwe stempels, vermeldende de nieuwe 
plaatsnaam Djakarta i.p.v. Batavia, zoals hierboven afgebeeld. 
Wij zagen reeds de nummers 1 en 2, in gebruik aan boord van 
de „Kota Inten" en 3 en 4, gebruikt aan boord van de „Sibajak". 
In beide gevallen is het oneven nummer een gewoon dagtekening
stempel en het even nummer een z.g. haraerdagtekeningstempel. 

Machinestempels. 
Enkele afwijkingen: Enschede stempelde op 20 December j.1. met 

kopstaande vlag „Post Uw brieven zodra ze gereed zijn"; te 
's-Gravenhage stond op 7 Januari j.1. in de machine met 4 golf-
lijnen het datumstempel kopstaand, terwijl Utrecht-Station op 
3 Januari j.1. te 21 uur het machinestempel van de z.g. roodfran-
kering zonder waardecijfer in zwart voor gewone brieven ge
bruikte, blijkbaar ter verwerking van extra veel post, aangezien 
van hetzelfde uur het gewone stempel bekend is. 

Zwolle stempelde op 31 Januari zonder dagcijfer in het datum
stempel en gelijktijdig met kopstaande vlag: Ook straatnaam en 
huisnummer in het adres. 

Op of na 31 December j.1. werden op vele kantoren nieuwe 
stempelvlaggen in gebruik genomen: 
1. „Stuur een gelukstelegram. Daardoor steunt U het jeugdwerk" 

Wij zagen dit stempel gebruikt in de machines te Amsterdam 
C.S., 's-Gravenhage, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Nijmegen, 
Rotterdam C.S. en Utrecht-Station. 

2. „Leert de kinderen sparen", als bijschrift bij de afbeelding van 
een spaarvarken, dat als „sandwichman" fungeert en een bord 
draagt met opschrift: 
Rijkspostspaarbank. Gebruikt te Amersfoort, Amsterdam C.S., 
Arnhem-Station (datumstempel met posthoorn; alle overige 
plaatsen hebben het model met vierkante hoeken), Breda, Eind
hoven, Enschede, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Heerlen, 
Hilversum, Leeuwarden-Station, Leiden, Middelburg, Rotter-
dam-C.S., Venlo en Zwolle. 

Nieuwjaarsstempels. 
Tijdens de jaarwisseling werden de volgende nieuwjaarsstempels, 

speciaal voor visitekaartjes en dergelijke drukwerken gebruikt: 
1. Machinestempel: plaatsnaam tussen twee horizontale lijnen: 

Apeldoorn, Haarlem, Leiden, Rot terdam en Utrecht-Station. 
2. Machinestempel: plaatsnaam in rechthoekige omlijsting: Alk

maar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, 
Enschede, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Heerlen, 's-Herto
genbosch, Hilversum, Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Til
burg (in violette inkt, vermoedelijk een rubberstempel), Venlo, 
Zeist, Zutphen en Zwolle. 

3. Handstempel: Langstempel Nijmegen in 4 grootten, afgedrukt 
in zwarte inkt, benevens 1 dezer modellen bovendien in rode 
inkt. 

Veldpoststempels. 
Omtrent het onder dit hoofd in het vorige nummer afgebeelde 

stempel ontvingen wij van verschillende zijden bericht. Kort na 
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de bevrijding functionneerde de postdienst tussen Noord- en Zuid-
Nederland nog niet, maar konden ook particulieren post mede
geven met militaire vliegtuigen, die heen en weer vlogen tussen 
een terrein aan de Stadionkade te Amsterdam (een z.g. „Airstrip") 
en het vliegveld Gilze-Rijen. Vermoedelijk bij vertrek van of 
aankomst te Gilze kregen de aldus vervoerde stukken een afdruk 
van het afgebeelde stempel. Wij danken de heren P. J. Achilles, 
G. Duindam, Ir. R. Kreuger, Th. A. van Os, R. Tocila, A. J. 
Uylen en J. Veffer voor hun welwillend verstrekte inlichtingen. 
Volledigheidshalve verwijzen wij ook nog naar het, vermelde op 
pag. 24-25 in de luchtpostcatalogus van Tocila. 

INDONESIË. 
Dagtekeningstempels. 
Zoals te verwachten viel, wordt de gewijzigde plaatsnaam Dja

karta wederom in de poststempels opgenomen. Wij zagen het ge
bruikelijk model met onderbroken cirkel en Stempelnummer 6 van 
23 Januari jl. 

De heer Th . Seth Paul meldde ons, dat op dezelfde dag ook 
nog stempels met Inschrift Batavia gebruikt werden. 

F©yïïËfiifl 
Doordat ik nog wel eens hier en daar op vergaderingen kom 

binnenrollen, niet alleen om zelf causerieën te houden, doch meer 
om andere leden onzer vereniging te horen spreken, dringen er 
dikwijls opmerkingen mijn gehoororganen binnen, die ik in mijn 
brein voorlopig opsla, ten einde er later eens rustig over na te 
denken. Nu heb ik mij de laatste tijd gerealiseerd, dat de catalogi 
eigenlijk geheel verkeerd beschouwd worden. Velen denken, dat 
een catalogus een Bijbel is, een boek vol wijze waarheden, waarop 
men alles kan terug brengen, doch niets is minder waar, want er 
staan dikwijls zelfs grote onwijsheden in ! 

Een catalogus is eigenlijk niets meer dan een geïllustreerde 
prijslijst van één of meer postzegelhandelaren. Een ieder weet, dat 
de vermelde prijzen dikwijls met een paar pondjes zout genomen 
moeten worden, want welke verzamelaar betaalt voor Nederland 
of O.G. de volle genoteerde prijs van de Speciaal Catalogus of 
voor andere landen consequent voor iedere Yvtrtfranc een cent ? 

Enkele prominente verzamelaars verlenen wel eens hun mede
werking bij het samenstellen van een catalogus, maar dan in de 
vorm van voorstellen voor de technische beschrijving, welke voor
stellen soms wel, maar soms ook niet gevolgd worden. Een cata
logus is dan ook allerminst volledig, maar uitsluitend een globale 
handleiding met een prijsverhouding annex. 

Het gros van de verzamelaars evenwel wenst zich niet te ver
moeien met de schat van literatuur, die in de loop der jaren 
ontstaan is. Zelfs lezingen interesseren hen maar matig of hele
maal niet, want dan zou er bij een causerie geen philatelist mogen 
ontbreken. Heeft U misschien gezien hoeveel philatelisten tijdens 
de Bondsdagen in Amsterdam de causerieën in de wedstrijd voor 
de Wisselbeker beluisterden ? Het was gewoon treurig ! Ik ben 
er van overtuigd, dat wanneer men onder een lezing een thé-
complet of een fikse aangeklede borrel gratis zou serveren, het 
aantal bezoekers groter zou zijn, hoewel ik vermoed, dat de spreker 
zichzelf niet zou kunnen verstaan ten gevolge van het geroeze
moes, tenzij de „luisteraars" beleefd zouden zwijgen e n . . . . aan
dachtig onderling ruilden. Ik weet het, het is niet vriendelijk 
van mij de feiten zo onverbloemd zwart op wit te zetten, doch 
ik kan me er werkelijk grenzeloos over ergeren dergelijke hokjes-
plakkersmanieren te zien. Zijn dat philatelisten ? Het lijkt er 
niet op ! Het vergaren van philatelistische kennis is veel belang
rijker dan kienen of dobbelen om prijsjes, die even later tussen 
de doubletten zwerven. De leden der diverse verenigingen moeten 
dit leren begrijpen, zij moeten hierin voorgegaan worden door hun 
bestuurderen ! Maar waar zouden wij belanden wanneer bij lezin
gen een „publieksprijs" ingesteld of een medaille toegekend werd ? 
Heeft men dan geen hersens en gaat alles om de heb-heb ? Maakt 
U mij maar gerust voor een idealist uit, wanneer ik beweer, dat 
het uitdragen van kennis en het opdoen van ongeweten gegevens 
meer dan genoeg voldoening geeft en dit niet versierd moet 
worden met tastbare voorwerpen, want dan komt het element 
liefhebberij in het nauw. Door een kleinere kring zou er dan in 

het geheel niets meer georganiseerd kunnen worden zonder hulp 
van buitenaf. 

Een lezing wordt altijd gehouden door iemand, die iets over 
een bepaald onderwerp te vertellen heeft. Wanneer het onder
werp toevallig betrekking heeft op de postzegels die de luisteraar 
ook zelf verzamelt, dan is dit een prettige bijkomstigheid, daar 
hij dan zijn eigen vergaarde kennis kan toetsen aan die van een 
ander. Doch m.i. is een lezing nog veel interessanter, wanneer 
een ander onderwerp behandeld wordt, daar dit juist onze 
algemene kijk ontwikkelt e n . . . . ons afhelpt van domme vooroor
delen of dwaze bekrompenheid. 

Nu is het eigenaardige, dat wanneer een zegel in de catalogus 
opgenomen wordt dit plotseling tot „verzamelwaardig" promo
veert. Wat bedoelt men toch met verzamelwaardig ? Heeft het 
iets met de prijs te maken, d.w.z. met de waarde uitgedrukt in 
geld, of met de waardigheid in verband met de standing van de 
verzameling ? Laat ik het maar weer ronduit zeggen, dat het 
een zeer geleerd staand woord is, dat gebezigd wordt om eigen 
onwetendheid te bemantelen. Laten wij toch eerlijk zijn en ons 
op een breed standpunt stellen ! Wij allen kiezen een bepaald 
onderwerp uit, dat ons aantrekt, de ene dit, de andere dat, doch 
„verzamelwaardigheid" bestaat altijd. 

Een catalogus is evenmin volmaakt als een voordrukalbum, 
d.w.z. er staat veel i n en er blijft veel buiten ! Hoeveel jaren 

prijkte de 5 et. Portzegel No. 1 op citroengeel papier in onze 
catalogus ? Insiders wisten reeds lang hoe deze variëteit verkregen 
moest worden, toch bleef het als een tamelijk prijzig zegel in de 
catalogus staan, totdat de Commissie van de Ned. Ver. van Post
zegelhandelaren, belast met de samenstelling van de Speciaal 
Catalogus 1949, eindelijk besloot dit „verzamelwaardige" zegel 
uit de catalogus te bannen. Wel heeft in het Maandblad 
gestaan, dat dit geschiedde ten gevolge van het artikel van de heer 
Korteweg, die de valsheid bewees, doch ik weet, dat het besluit 
gevallen was alvorens de heer Korteweg publiceerde, hetgeen 
overigens aan zijn zeer verdienstelijk onderzoek niets af doet, maar 
eerlijk is eerlijk ! De gehalveerde portzegels 45 en 51 bh (Kampen) 
staan wel opgenomen, maar waar ziet U de gehalveerde No. 18 
van Nederlands Indië? Zo zijn er zoveel voorbeelden te noemen 
van zegels, die verzamelwaardig zouden zijn, wanneer zij in de 

catalogus stonden. Nu zijn zij niet verzamelwaardig ! 
Onlangs hoorde ik een lezing over en zag een verzameling van 

de voorafstempelingen van België. Voorafstempelingen worden 
toegepast in die gevallen, waarin zeer grote quanti drukwerk bij 
de post aangeboden worden. De P.T.T. wil liever niet alles stuk 
voor stuk gaan afstempelen, dat kost te veel tijd, maar er moet 
toch iets met de zegels gebeuren om een he haald gebruik te 
voorkomen. Hiertoe drukt men bij de vervaardiging der zegels 
direct in zwarte kleur een kastje op de zegels, waarin o.a. ver
meld staat de plaatsnaam, waar de zegels verkocht zullen worden. 
In enkele gevallen gaat dit gepaard aan een waardeverandering van 
de zegels. In België zelf is er strijd over de classificering van deze 
groep zegels: enerzijds wil men het stempel als een opdruk defi
niëren, hetgeen geboekstaafd wordt met de gevallen van de waar
deverandering, anderzijds als een doodnuchter vernietigingsstempel, 
aangezien er verder niet afgestempeld wordt. Zonder zelf een 
standpunt in te nemen, wil ik U echter wel de vraag voorleggen 
wat U van de smakelijke halfslachtigheid denkt van de Yvert, die 
de zegels met de waardeverandering wel vermeldt, dus uit het 
geheel licht, en de grote rest negeert ? Deze handelwijze heeft tot 
gevolg, dat de kudde — passez moi Ie mot — slaafs deze zegels 
met de waardeverandering in de België-coUectie opneemt. De 
vraag neemt dus toe, hetgeen de prijs beïnvloedt. De gehele zaak 
wordt volkomen uit het verband gerukt, daar deze kleine groep 
plotseling tot „verzamelwaardig" gebombardeerd wordt. 

Een catalogus kan natuurlijk wel volledig zijn, resp. de volledig
heid zeer nabij komen, doch dan zou het een werk worden van 
meerdere boekdelen en. . . . kostbaar in het aanschaffen, want ieder 
jaar vereist een nieuwe bewerking. Zolang deze utopie echter niet 
verwezenlijkt is moeten de philatelisten zich op de hoogte stellen 
door middel van de literatuur, in de eerste plaats om te weten, 
hoe een en ander zich ontwikkeld heeft en hoe de grenzen liggen, 
in de tweede plaats om niet bij het reukorgaan genomen te wor
den, want zolang als er postzegels zijn, zolang zijn er ook verval
sers geweest. De producten van laatstgenoemden pronken nog 
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steeds in zeer vele verzamelingen door het gebrek aan kennis van 
de volplakkers der voorgedrukte albums. 

Ook valt het mij zo dikwijls op, dat de philatelisten in de regel 
een geheel verkeerd beeld van de geldswaarde hunner verzameling 
hebben. Wanneer wij geld willen verzamelen, doen wij beter obli
gaties te nemen, want daarin zit geen speculatief karakter, doch 
postzegels zijn zeer zeker speculatief, daar de prijzen volkomen 
afhankelijk zijn van vraag, aanbod en kwaliteit. Wanneer men 
een in de verzameling ontbrekend zegel krijgt aangeboden over
legt men immers met zich zelf of het de bedongen prijs ook waard 
is. Om een voorbeeld te geven: A en B zoeken het zelfde nummer, 
A doet er reeds lang moeite voor, B nog niet. Duikt het betref
fende zegel, bijv. in een veiling op, dan zal A, die door het 
lange zoeken min of meer wanhopig begint te worden, bereid zijn 
een belangrijk hoger bod uit te brengen dan B, die in zijn onwe
tendheid verwacht het zegel veel goedkoper te pakken te krijgen. 
A trekt zich dan van de catalogusprijs weinig of niets aan. Her
innert U zich de zgn. Kroningsgulden, No. 49 Nederland, die 
jarenlang niet te krijgen was voor het in de catalogus genoteerde 
bedrag ? Daarentegen zitten er in iedere landencollectie een massa 
gewone zegels, die bij verkoop op geen stukken na de catalogus
waarde zullen opbrengen en die toch ter wille van de volledigheid 
opgenomen zijn. 

Wat is nu meer interessant: een doodgewone serie Kinderzegels, 

Het feit, dat in de Speciale Catalogus van 1950, onder de uit
gifte 1891: „Koningin met hangend haar" een nieuwe kleur is opge
nomen bij de 50 cent, is de directe aanleiding geweest voor het 
schrijven van wat hier volgt. 

In de eerste plaats wil ik een opbouwende kritiek uitoefenen 
op de slordige wijze waarop de toelichting verzorgd is. In de 
tweede plaats betreft mijn kritiek de indeling zelve. 

Ten eerste dan de tekst. Er wordt gesproken over een eerste 
„druk" en een tweede „druk". Dit woord „druk" is in dit ver
band niet juist; alle zegels van deze uitgifte zijn gedrukt in boek
druk. Van een eerste en een tweede druk kan gesproken worden 
bij de Meeuwzegels van Chris Lebeau, die gedeeltelijk althans, 
eerst in offset, later in rotogravure druk uitgevoerd zijn. 

Het gebruik van de benaming eerste en tweede „druk" is dus 
onjuist. 

Op blz. 34 wordt verder „oplage" en „druk" door elkaar ge
haald. Er staat: „De 2 e d r u k werd oorspronkelijk op uitermate 
zacht en poreus papier gedrukt, terwijl de kleuren van deze druk 
(dus van die 2e druk, waar we het over hebben, sehr.) sterk afwijkt 
van de laatste druk (2e oplaag van de 2e druk)" (dat: de laatste 
, druk" doet onwillekeurig denken aan een derde druk; men 
heeft gevoeld, dat er iets niet in de haak was en er daarom ter 
verduidelijking bijgezet: 2e druk, 2e oplage, sehr.). 

Volgende alinea dito. 
Dan komt: 

„Wij verdelen de tweede o p l a g e " (bedoeld is hier tweede 
druk, sehr.) daarom in „twee groepen" (nieuwe benaming, sehr.) 
„en wel Ie oplage" „en 2e oplage". 

Hier worden dus groepen en oplagen dooreengehaald. 
Gezien het feit, dat er niet van twee „drukken" gesproken kan 

worden en „groepen" iets is, dat niet in de druktechniek thuis 
hoort blijft alleen het woord „oplagen" over. En dat is ook zo. 

Het is verder niet juist over een eerste en tweede oplage te 
spreken, wat de schijn wekt dat er slechts twee geweest zijn. Het 
aantal oplagen is echter zeer groot. 

Het doet mij genoegen, dat ik ten gerieve van de verzamelaars 
in staat ben aan het eind van dit artikel een volledige lijst van 
alle oplagen met de datum van aflevering aan de Controle te 
laten volgen. Tabel I. Men oordele zelf. 

Wil men de indeling handhaven zoals die in de Speciale Cata
logus gemaakt is, dan zou men de tekst als volgt moeten redigeren: 

De zegels van 1891—1894 zijn in vele oplagen gedrukt. De op-

„verzamelwaardig", daar zij in het wetboek, bijgenaamd catalogus, 
staan, of bijv. de gehalveerde Indische postzegel No. 18, die onver
meld bleef en dus niet verzamelwaardig is ? 

ledere collectie heeft waarde en natuurlijk het meeste voor de 
eigenaar zelf. De philatelie is een liefhebberij, dus onze verzame
ling heeft uitsluitend een liefhebbers-waarde, die bij verkoop 
meestal komt te vervallen. Het gevolg hiervan is, dat er altijd 
een verschil bestaat tussen de vraagprijs, de catalogusprijs en de 
biedprijs. 

Wat ik met dit alles aan de verzamelaars heb willen zeggen is 
het volgende: neemt de catalogi niet al te serieus, daar zij onvol
ledig, eenzijdig en soms zelfs tendentieus zijn; spreekt nooit meer 
over „verzamelwaardig", daar dit een privé aangelegenheid is; be
schouwt de philatelie niet als een bron van inkomsten doch als 
een bron van uitgaven voor onze liefhebberij, die ons ontwikkelt, 
inspanning eist en ontspanning schenkt. 

Ik kom er rond voor uit — wie mij kent weet, dat dit in grote 
mate aan mijn lijn ligt — dat ik bigamist ben: één huwelijk werd 
ingeschreven op het stadhuis, het andere bij de Bond. Kunt U 
twee vrouwen het hof maken, twee huishoudingen voeren, zonder 
dat dit geld kost ? Ik niet, reden waarom ik mij troost met de 
wijze woorden: „Het is zaliger te geven, dan te nemen !" (Jammer, 
dat Minister Lieftinck het Maandblad en mijn gezwam niet leest: 
hij zou zich die spreuk eens eigen moeten maken !) 

N. F. H. 

lagen die verschenen tussen 1891 en 1893 kenmerken zich d o o r . . . 
(zegels met a achter het nummer). De oplagen verschenen in 
het jaar 1894 kenmerken zich door. . . . (zegels met b achter het 
nummer). De oplagen verschenen tussen 1895 en 1899 kenmerken 
zich d o o r . . . . (zegels met c achter het nummer). 

Ik heb echter tegen deze indeling ook nog bezwaren. 
Zien we eens op de eerste tabel naar de oplagen van de 50 

cent, dan vinden we van de eenkleurige zegels in totaal slechts 
5 oplagen, waarvan de laatste op 16 September 1893 aan de Con
trole is afgeleverd. 

De eerste oplage van het tweekleurige zegel werd 18 Augustus 
1896 afgeleverd. Zeker is dus dat de oplagen van 1893 ook in 
1894, 1895 en 1896 werden gebruikt. Inderdaad is de speciale cata
logus voorzichtig en spreekt van „gebruikt werden". 

Logisch volgt, als we de indeling van de Speciale Catalogus als 
juist erkennen, dat het 50 cents zegel in de kleuren, zoals die 
bij de „2e druk Ie en 2e oplage" zijn aangegeven, reeds in 1893 
gedrukt is. 
Maar dan zou het wel vreemd zijn, als de andere waarden niet 
omstreeks diezelfde tijd reeds in de andere kleuren gedrukt zou
den zijn. 

Die andere waarden zijn praktisch elk kwartaal gedrukt en 
afgeleverd, en zouden dus reeds voor 1894 en 1895 in die andere 
kleuren moeten voor komen. Ergo er klopt iets niet met de 
indeling van de 50 cent. 

Gaan we nu eens de oplagen van de 22}^ cent bezien, dan valt 
direct in het oog, dat er in het bewuste jaar 1894 geen enkele 
oplaag geweest is van deze waarde. Zegels die tot in Maart 1895 
gebruikt zijn, zijn afkomstig van de oplaag van 15 September 1893 
(eventueel van een oudere). 

Er s c h ij n t uit de oplagen tabel af te leiden te zijn, dat 
de oplage, die voor alle waarden in Augustus/September 1893 
afgeleverd is overeenkomt met de „2e druk Ie oplage", en dat 
daarna weer een belangrijk verschil is opgetreden met de oplagen 
van Februari/Maait 1895, waaruit zou volgen, dat de 50 cent niet 
bestaat in „2e druk 2e oplage". 

De verzamelaar, die zich toelegt op deze serie zou ik de raad 
willen geven, verzamel de zegels naar opvolging van de data der 
afstempeling, maar neem daarbij in aanmerking, dat de data der 
afstempeling vermoedelijk eerst een paar maanden na de aflevering 
aan de Controle kan voorkomen. Neem verder vooral de stempels 
der grote steden, omdat de kleinere kantoren misschien nog voor
raden gehad hebben van de vorige oplagen en niet in alle oplagen 

P i (ülilïïGAVE [̂ ©B̂ DINIGBIî  IMliïï IHIÄl^GiiP 
door Ir. H. J. W. REUS 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 

POSTZEGELVERZAMELAARS. Secr.: J. C. Norenburg, Bergse
laan 101a, RotterdamN. 

De secretarissen van de bij de Bond aangesloten verenigingen 
worden verzocht ten spoedigste opgave in te zenden van de naam 
van diegene die als vertegenwoordiger hunner vereniging in de 
BONDSRAAD is aangewezen voor het jaar 1950. 

Voorts worden zij herinnerd aan art. 7 van het Huishoudelijk 
Reglement van de Bond betreffende opgave van candidaten voor 
bestuursfuncties. Aan de beurt van aftreding zijn dit jaar de voor
zitter P. S. van ' t Haaff, de penningmeester J. G. j . Polling, de 
2e secretaris D. O. Kirchner en de commissarissen Mr. C. M. 
Loef en J. van de Ven. Candidaatstellingen dienen vóór 1 Mei 
a.s. bij de secretaris te worden ingezonden 

Uit het hieronderstaande korte verslag van de bestuursvergade
ring van de Bond blijkt, dat besloten is dit jaar geen Waller
medailie toe te kennen, zodat de aangesloten verenigingen geen 
candidaten dienen op te geven. 

KORT VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 
GEHOUDEN OP ZATERDAG 21 JANUARI 1950 

TE U T R E C H T . 

Aanwezig zijn alle bestuurs'eden. De notulen van de vorige 
bestuursvergadering worden na een kleine aanvulling goedgekeurd. 
Behandeld wordt vervolgens een schrijven van de Leidsche Ver. 
van Postz. verz. betreffende de grote kavels op de j.1. gehouden 
veiling der P.T.T. Aangezien deze aangelegenheid reeds met de 
Dir. Gen. der P.T.T. is besproken en deze uit bezuinigingsoogpunt 
tot deze maatregel moest overgaan, wordt besloten geen verdere 
actie in deze te voeren, aangezien zulks toch om bovenvermelde 
redenen zonder succes zal blijven. (Inmiddels is vernomen, dat 
deze veilingen geheel zullen worden stopgezet.) 

De aandacht wordt gevestigd op een andere veiling welke eerst
daags zal worden gehouden en waar een kavel ter tafel komt 
bestaande uit een verzameling falsificaten. Aangezien het in het 
belang van de philatelic wenselijk wordt geacht, dat dergelijke 
verzamelingen niet in verkeerde handen komen, zal er bij de 
veilinghouder op aangedrongen worden deze kavel niet te veilen, 
maar de inzender te bewegen deze te schenken of te koop aan 
te bieden aan een keuringscommissie, terwijl tevens contact zal 
worden opgenomen met de Nederl. Bond van Postzegelhandelaren 
of van veilinghouders om in het algemeen tot bovengemeld doel 
te geraken. 

Een korte bespreking over de boekwerken welke door de heer 
Korteweg worden geschreven, heeft tot resultaat dat wordt be
sloten voorlopig niet verder op deze aangelegenheid in te gaan, 
maar af te wachten dat deze boeken zullen zijn verschenen, waar
na alsnog tot eventuele subsidie kan worden besloten. 

Een kennisgeving van de Ned. Ver. van Aerophilatelisten „De 
Vliegende Hollander" betreffende de plaats gehad hebbende fusie 
en het dientengevolge gekozen nieuwe bestuur, doen de aandacht 
vestigen op een mededeling in het berichtenblad van deze ver
eniging betreffende het abonnement op het Maandblad. De heer 
v. d. Westeringh, die secretaris is van de Raad van Beheer van 
dit blad, zegt dat er ten opzichte van deze vereniging geen uit
zonderingsbepalingen bestaan en dus voor alle leden het blad 
betaald moet worden. Zijn aandacht zal op een en ander gevestigd 
blijven. 

Naar aanleiding van gevoerde correspondentie inzake de Waller
medaille wordt besloten er goed op toe te zien dat de medaille 
alleen maar vermeldt: Voor philatelistische verdiensten a a n . . . . , 
alsmede het jaar van verlening, terwijl de plaquette de nadere 
precisering zal geven van datgene waarin deze verdiensten zijn 
gelegen. Een en ander was bij de laatste medailles niet op de 
juiste wijze geschied, maar is later in orde gebracht. 

Betreffende het contract van de Bond met het Maandblad 
merkt de voorzitter op, dat volgens de statuten feitelijk het 
gehele bestuur dit contract dient te tekenen. Het wordt echter 
niet uitgesloten geacht dat, zonder dat in strijd met de statuten 
wordt gehandeld, het bestuur zijn bevoegdheid delegeert aan voor
zitter en secretaris. Aldus wordt dan ook besloten. 

Een bespreking van de actie van de Contact Commissie voor 
het philatelistisch Jeugdwerk en een daarmede verband houdende 
brief van de I.V. „Philatelica" doen besluiten deze gehele jeugd
aangelegenheid nog eens nader te bestuderen, waartoe alle stukken 
onder de bestuursleden zullen circuleren. 

Een voorlopig voorstel tot wijziging van het Statuut van de 
Wallermedaille dat ter handleiding was samengesteld, doet blij
ken dat deze materie vele moeilijkheden medebrengt, daar een 
regeling overeenkomende met die der CosterusmedalUe niet 
mogelijk Is. Na van de verschillende inzichten en meningen der 
bestuursleden in deze te hebben kennis genomen, verzoekt de 
voorzitter alle leden deze zaak rustig en ernstig te overdenken. 
Ten einde moeilijkheden zoals deze er vorige jaar zijn geweest te 
voorkomen, wordt besloten dit jaar geen Wal'ermedaille toe te 
kennen In afwachting op een behandeling van eventuele wijzigingen 
van het Statuut in de algemene vergadering. 

Vervolgens wordt mededeling gedaan van het verzoek van een 
drietal verenigingen om toegelaten te worden als lid van de Bond. 
Het zijn de verenigingen: Philatelisten Vereniging „Baarn" te 
Baarn, de Postzegelclub ,,De Kring" te 'Gravenhage en Philips' 
Philatelisten Vereniging te Eindhoven. Aangezien aan alle voor
waarden wat de aanvragen betreft is voldaan, worden de statuten 
en reglementen dier verenigingen in handen gesteld van Mr. Loef 
ter toetsing en indien ook hier geen bezwaren blijken te bestaan, 
kunnen de verenigingen als lid worden toegelaten. (De 2 laatst
genoemden zijn inmiddels toegelaten). 

De heer Polling bespreekt de d o t r hem gevoerde ruil van zegels 
met de Nederl. Indische vereniging. Besloten wordt om voor
lopig niet In te gaan op een verdere ruil van zegels met het oog 
op de thans bestaande onzekerheid wat betreft de koers van het 
Indische geld, de afname der zegels in Nederland en de gevaren 
aan dergelijke zendingen verbonden. 

De heer Kleiman bespreekt de plannen voor de a.s. alg. verga
dering te Groningen en de daar te houden tentoonstelling. Het 
bestuur van zijn vereniging, welke een en andei organiseert, ziet 
bezwaren in een nationale tentoonstelling aldaar en zou gaarne 
zien, dat werd toegestaan geen nationale, maar een plaatselijke 
tentoonstelling te houden. Zulks wordt goedgekeurd. 

De voorzitter bespreekt daarna de stand van zaken betreffende 
de internationale tentoonstelling 1952 in Nederland. Hij verzoekt 
de bestuursleden zich te beraden op de aanwijzing van een secre
taris voor het organisatlecomité, alsmede van leden voor diverse 
onderdelen In de commissies. 

Ten slotte komt een schrijven in behandeling van de R. Ph. V., 
waarbij deze een afschrift toezond van een door haar ledenver
gadering aangenomen motie Inzake een door de vereniging „Hol
landla" gevoerde actie betreffende het hoofdredacteurschap van 
het Maandblad, als zoude dit onverenigbaar zijn met het secreta
risschap van de Bond. Aangezien te verwachten Is, dat de Bond 
ook zijn vertegenwoordigers In de a.s. vergadering van de Raad 
van Beheer zal hebben, wordt na langdurige discussie besloten de 
eventuele vertegenwoordigers op te dragen niet met het voorstel 
van HoUandia mede te gaan. 

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

Mededelingen: 
Voorlopige Agenda voor de Algemene Vergadering, welke op 

Donderdag 18 Mei a.s. — Hemelvaartsdag — zal worden gehou
den te Amsterdam in Hotel American. 

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de algemene ver
gadering 1949 (is afzonderlijk in druk verschenen). 3. Verslag over 
1949.°^) 4. Rekening en verantwoording over 1949. Rapport van 
de financiële commissie.*) 5. Begroting 1951.'•■) 6. Subsidie afde
lingstentoonstellingen. 7. Vaststelling van het aantal bestuursleden. 
Het Bestuur stelt voor hierin geen wijziging te brengen. 8. Ver
kiezing van 3 bestuursleden, die periodiek aftreden. De heren 
Wlttkämper, Keiser en Ebens stellen zich herkiesbaar. Afdelingen 
en leden die nadere candidaten wensen te stellen, worden ver
zocht hiervan aan de Ie secretaris mededeling te doen vóór 1 
April a.s. 9. Benoeming van de financiële commissie. 10. Beslissing 
over de opname als lid van gewezen politieke delinquenten. 11. 
Plaats waar de volgende algemene vergadering zal worden ge
houden. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. 

'') Wordt opgenomen in Jaarboek 1950. 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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Nieuwe leden: Zie de aanmeldingen in het Januarinummer, 
alsmede no. 1045 J. R. Epema, opgenomen onder de aanmeldingen 
in het nummer van October 1949. 

Aanmeldingen: 2045 L. M. A. Grandel, Julianalaan 84, Overveen 
— 2054 H. J. Driel, Rosenboomlaan 8, Voorburg — 2059 R. E. 
Gerritsen, Nieuwe Hof straat 11, Apeldoorn — 2057 W. J. H. de 
Groot, Dorpsstraat 135, Assendelft — 2050 Prof. Dr. J. F. Haccou, 
Tanahabang, flatgebouw, flat no. 16, Djakarta — 2044 Mej. M. 
Lange, Brummeseweg 64 K, Eerbeek — 2049 H. J. van der Plaats, 
Valkenburgeseweg 108, Voorschoten — 2048 Th. van der Plaats, 
Narcisstraat 19, Voorschoten — 2055 F. van Schagen, p / a Jasu
mij, Djakarta — 2047 F. de Stoppelaar, Emmaplein 14, Vlaar
dingcn — 2056 E. Talman, Emmastraat 121, Loosduinen — 2058 
J. Verschoor, p / a B.P.M., Handelszaken, Djalan Willem 2, Dja
karta — 2060 G. M. Roggeveen, Singel 46, Bussum (oudlid) — 
2046 H. A. J. Voogden, Pension „Warnsborn", Schelmseweg 1, 
Arnhem — 2052 G. H. D. Vos, Tegalsarie 42 pav., Surabaja — 
2043 W. F. Warnar, p/a B.P.M., Handelszaken, Djalan Willem 2, 
Djakarta — 2051 A. Wildschut, Hoofdstraat 42, Apeldoorn — 
2053 W. F. van de Woestijne, Seringstraat 6, Huizen (N.H.) 

Ten onrechte afgeschreven als bedankt: 1958 N. G. Hazelhoff, 
Burg. Gülcherlaan 12, Hilversum — 824 N. B. de Kort, Knollen
damstraat 16II, AmsterdamG. — 1505 Mevr. N. Schuurmanvan 
Meurs, Hofplein 2, Alkmaar. 

Overleden: 1. G. M. Donck — 262 M. J. Gijswijt — 1840 W. 
Poldervaart. 

Afgevoerd per 311249: 246 J. de Boer — 1659 G. van Hooij
donck — 562 Mej. N. Kroon — 1001 Ir. D. van der Mark — 
549 D. Pet — 476 J. Reder — 892 H. Rhee — 1859 Z. Sahib 
— 14 J. Wagemaker — 969 J. C. van de Werken. 

Wijziging Jaarboek: 325 Pater F. A. J. de Kok te wijzigen in: 
Pater Mr. David de Kok. 

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

Voorgehangen als lid: A. van Beek, Amersfoort — J. C. J. 
Berende, Breda. 

Nieuwe leden: 645 C. Govaerts, Deurne (N.), Lackborslei 112, 
België — 646 H. van Aal, Stierstraat 13, Antwerpen — 653 P. 
Veny, Ad. Boisotstraat 6, Antwerpen. 

Overgeschreven als lid: 257 W. F. Backx, Breda, Molenley
straat 17. 

Afgevoerd als lid: 191 A. Grespillo, Philippijnen — 681 A. J. 
Groenenboom, Batavia. 

Bedankt als lid: 561 P. van Berkel — 557 P. Breuer — 239 
Ghr. van Genk — 492 G. van Hoorn — 350 J. H. Keyzer — 
548 J. van Rijswijk — 598 J. van Santé — 457 A. Smit — 359 
G. A. G. Smits — 656 F. van Uffelen — 199 W. G. de Vet — 
382 N. van Wijk. 

Vergaderingen: Bestuursvergadering op Maandag 20 Februari a.s. 
om 20 uur in café „de Beurs", Grote Markt, Breda. 

Ledenvergadering op Maandag 27 Februari a.s. om 8 uur in 
café „Moderne", Grote Markt, Breda. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 Maart 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., AmsterdamZ. 

Ledenvergaderijig op Donderdag 23 Februari 1950 te 20.15 uur 
in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, AmsterdamG. De veiling 
wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden: 305 Veer, J. H. de, Hacquartstraat 28 bov., Am
sterdamZ. 

Nieuwe leden: 291 Buschbach, W. F. v., Vespuccistraat 97 I, Am
sterdamW. — 295 Hermans, D. F., v. d. Waalsstraat 109, Amster
damO. — 285 Lelie Jr., W. J. van der, Gura9aostraat 27 IH, Am
sterdamW. — 303 Rozenbroek, W., Olympiaplein 92 III, Amster
damZ. — 304 Stengs, P. B., Karel Doormanstraat 146 ï, Amster
damW. 

Voorts de candidaatleden, genoemd in de nummers van De
cember 1949 en Januari 1950. 

Overleden: 561 Hoorn, G. 
Geroyeerd: 611 Jekel Bzn., Jan. 
Bedankt per 1250: 160 Dekker, J. 

VRAAGT GRATIS I 

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

Bestuursvergadering op Dinsdag 21 Februari a.s. des n.m. 8 uur 
ten huize van de heer Reintjes. 

Ledenvergadering op Dinsdag 28 Februari a.s. des n.m. 8 uur 
in Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en me
dedelingen. 4. Ledenmutaties. 5. Voordracht door de heer J. C. 
E. M. Dellenbag te Rotterdam over „Raketpost". 6. Rondvraag. 
7. Pauze. 8. Tijdschriftenoverzicht. 9. Veiling. 10 Verloting. 11. 
Sluiting. 

Bijeenkomsten Jeugdafd. Utrecht op 3, 17 en 31 Maart a.s. des 
n.m. 7.30 in het N.V. Huis. 

Bijeenkomsten Jeugdafd. Maarssen op 9 en 30 Maart a.s. des n.m. 
7 uur in de U.L.O. school, Breedstraat. 

Nieuwe leden: 3 condidaatleden, vermeld in het Januari
nummer. 

Gandidaatleden: H. Bookholt, Amst. Straatweg 156, Utrecht 
(E.) — Mr. G. H. Haas, Nachtegaalstraat 22bis, Utrecht (E.) 

HAAGSCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secretaris: 
Ir. M. Brinkgreve, Ananasstraat 93, 'sGravenhage. 

Nieuwe leden: W. A. Linnebank, Paulus Potterstraat 2, Hengelo 
(O.) — F. Versluis, Roelofsstraat 107, 'sGravenhage. 

Bedankt: H. Witte, Zeist. 
Overleden: Mevr. H. SoetemanRube, 'sGravenhage. 
Vergadering op Donderdag 23 Februari in Diligentia, Lange 

Voorhout 5. De agenda wordt per convocatie bekend gemaakt. In 
deze bijeenkomst zal de heer Ferf zijn verzameling Engeland ten 
toon stellen. 

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

Bedanken: Jl. Hm. 48 L. Petersen —■ Hm. 75 H. J. Hoorning 
— Kk. 89 H. J. Boersma — Vn. 112 G. v. Oorschot — ld. 456 
L. M. E. J. H. Geradts — Mt. 461 K. Breukers — Vn. 607 
I. M. V. d. Berg — Vy. 903 M. P. J. M. Goumans — Vn. 917 
M. V. d. Berg — ld. 1001 H. Gats — ld. 1221 L, v. Waegeningh 
— Ze. 1303 F. H. G. M. Gromme — Gv. 1736 W. H. C. Hoog — 
Gv. 1881 Th. J. M. Paardekooper — Hk. 1946 J. Puister — Zt. 
2180 J. B. M. Spaan — ld. 2299 P. H. Batelaan — Ut. 2473 
W. G. te Winkel — Am. 2641 A. Rossner — ld. 2649 E. Vas 
Visser — Wn. 2722 P. Hendrikse — ld. 2865 D. Nales — Gv. 
2866 F. Reitsma — Mt. 2956 J. Fijn — Vy. 3006 V. H. L ' M . 
Janssen — Vy. 3007 Mej. J. Coenders — Vy. 3077 H. P. L. Vorst 
— Hm. 3103 Mevr. A. R. Kooymanv. Rossum — ld. 3163 W. 
Kort — Gv. 3200 W. Koppenberg — Ze. 3234 M. Rudelsheim — 
Gv 3259 E. W. Wolhoff — Gs. 3271 P. J. A. Dootjes — Idl 
3279 J. Bouma Tuininga — Gv. 3347 J. Ph. Schneider — Wn. 
3428 P. A. Catsman — H m 3630 P. J. Vlasveld — Gv. 3681 
Mej. M. A. A. Kooien — Tn. 3790 H. Dhaeze — St. 3890 L. W. 
H. Schlebaum — Ze. 3937 J. Capelle — ld. 4061 H. Rhebergen 
— Gv. 4181 H. Johannes — Ze. 4189 H. A. C. Lingbeek — Ut. 
4292 J. L. M. Alders — Tl. 3232 D. Bergsma. 

Bedanken: Vo. 1141 G. v. d. Wall — Vo. 1637 J. W. A. M. 
Goumans — Vo. 2356 W. Muijsers — Vo. 2960 Mevr. M. Dick
Jonker — Vo. 3256 L. J. Eumelen. 

Bedanken intrekken: ld. 1379 W. F. A. Peereboom Voller, Edi
sonstraat 116, Eindhoven — ld. 903 M. P. J. M. Goumans, Kerk
pad 3, Venray. 

Rectificaties: Ut. 1805 J. N. A. Reuser, L. Nieuwstraat 63, 
Utrecht, moet zijn: M. Reuser. 

Nieuwe leden: Mt. 4253 Mevr. A. Kamps, Lenculenstraat 3, 
Maastricht — Vo. 4254 F. Goossens, Grotestraat 57a, Tegelen — 
Vo. 4258 K. Jonkers, v. Mecklenburgstraat 7, Venlo — Vo. 4259 
Fr. Meuskens, Kaldenkerkerweg 26a, Venlo — Jl. Wt. 17 J. M. 
Lange (263'39) Markt 5, Weert — Jl. Wt. 22 J. L. J. M. Pee
ters (126'32) Molenstraat 13, Weert — Wt. 4263 M. M. Bon
gatrts. Dorpsplein 105, Budel (N.B.) — Wt. 4268 G. Broers, 
Dorpsplein 128, Budel (N.B.) — Wt. 4270 Weleerw. Heer Rector 
P. A. J. Geurts, Boerhaavestraat 6, Weert — Wt. 4280 P. Hen
driks, Molenstraat 12, Weert — Wt. 4286 H. W. G. Huisintveld, 
Hofakkerstraat 15, Weert — Wt. 4287 P. J. Lambrichts, Roer
mondseweg 62, Weert — Wt. 4291 W. A, H, Lange, Markt 5, 
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Weert — Wt. 4293 G. J. Leenders, Wilhelminasingel 18, Weert 
— Wt. 4296 J. A. W. Weekers, Jan v. d. Croonstraat 4, Weert 
— Wt. 4298 F. X. H. Welters, Biest 4, Weert — Wt. 4307 E. H. 
J. M. Wijnen, Noordkade 12, Weert. 

Overleden: 1067 ld. G. Hoorn — Hk. 3205 P. J. Bruinink. 
Schorsen: St. 2997 H. J. Stil. 
Bedanken intrekken: Ut. 387 Mevr. H. Splinterv. Braningen, 

Middellaan 7, Bilthoven — Tl. 596 J. Maussen, Kapoenstraat 19a, 
Maastricht — Gv. 1776 A. v. Zeist, Gr. Hertoginnelaan 220, Den 
Haag — Gv. 1807 W. v. Rij, Kon. Wilhelminalaan 322, Voorburg 
— Ut. 3161 F. Harwig, Marech. Kazerne, Eysden — St. 4065 
J. K. de Bruin (oud no. 4035) v. Weedestraat 5, Soestdijk. 

Nieuwe leden. 
Afd. Aalsmeer: Jl. 13 J. C. Mantel (202'36), Machineweg 35, 

Aalsmeer (O.) — Ar. 36 R. Blom, Zuwe 60, Mijdrecht (post Uit
hoorn) — Ar. 41 W. Captijn, Boschstr. 13, Nieuw Vennep — 
Ar. 47 J. C. Ferdolage, Venneperweg 421, Nieuw Vennep — 
Ar. 55 H. Feenstra, Molenweg 27, Amstelveen. 

Afd. Flakkee: Fe. 362 B. Westdijk, Julianalaan 777, Dirksland. 
Afd. 'sGravenhage: Gv. 1015 B. J. Buma, Alex. Gogelweg 26, 

Den Haag — Gv. 1016 B. W. Fontein, Suringarstraat 6, Den Haag 
— Gv. 1028 Ch. G. Hoks, Kaapstraat 66, Den Haag — Gv. 1052 
H. J. Jansen, Eiklaan 51, Rijswijk (Z.H.) — Gv. 1069 Ds H. A. 
Loeff, Boksdoornstraat 41, Den Haag — Gv. 1081 J. N. G. Peters, 
Bezuidenhoutseweg 255, Den Haag — Gv. 1080 J. D. v. Vliet, 
Burgersdijkstraat 2, Den Haag — Gv. 1071 Mr. C. J. Xieck, 
Koninginnelaan 36, Rijswijk (Z.H.). 

Individueel: ld. 6. R. de Groot, Hogengaardelaan 13, Ooster
wolde (Fr.) — ld. 10 P. A. W. Eibers, v. Hoytemalaan 9, Hille
gersberg — ld. 25 P. J. v. Staalduinen, 'sGravenzandseweg 32, 
Naaldwijk — ld. 65 H. Bakker, Coehoornsingel 102, Zutfen. 

Afd. Rotterdam (Zuid): Rz. 2082 J. A. Aartse, Mathenesserdijk 
86, Rotterdam — Rz. 2104 Korp. S. D. Akkerman, R. R. S. Delen 
post Arnhem — Rz. 2119 J. de Bode, Goere^sestraat 27a, Rotter
dam — Rz. 2123 H. P. V. d. Lelie, Groene Zoom 293, Rotterdam. 

Afd. Soest: St. 2344 A. G. Brood, Parklaan 24, Soest — St. 2345 
W. V. Dijk, Soesterbergsestraat 99, Soest — St. 2351 R. Postema, 
Heerengracht 227, Amsterdam — St. 2352 W. v. d. Vlag, Israel
straat 24, Baarn. 

Afd. Utrecht: Ut. 2961 Th. G. M. Muyen, Regentesselaan 97, 
Utrecht. 

Afd. Vlissingen: Vn. 3689 C. de Leeuw, Bosjeslaan 26, Vlissingen 
— Vn. 3691 F. Schets, Spuistraat 22, Vlissingen. 

Afd. Zeist: Zt. 4330 Mej. J. Cnossen p/a v. d. Ham, Prof. Lo
rcntzlaan 13, Zeist. 

Afd. Zwolle: Jl. 15 A. Bakker (1521934) Brederodestraat 50, 
Zwolle. 

Afd. Zwolle: Ze. 4329 Ds. J. H. Ritzema Bos, Burgwal 24, 
Kampen. 

Afd. 'sGravenhage: 1090 Gv. Mevr. F. v. d. LaanHartsema, 
Luiksestraat 22, Scheveningen. 

Alle candidaatleden, bekend gemaakt in het Januarinummer, 
werden als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een harte
lijk welkom toe. 

Afd. Rotterdam (Zuid): 22 Februari ruiavond, 8 Maart leden
vergadering in Klein Odeon, Hilledijk 188 RotterdamZuid. Aan
vang 8 uur. 

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

Jaarvergadering: De eerstvolgende vergadering, zijnde de jaar
vergadering, zal worden gehouden op Maandag 27 Februari 1950 
in de bovenzaal van CaféRestaurant „Du Nord", Bergweg 311 
(ingang Bergsingel 228), te RotterdamNoord. Zaal open 7.30 uur. 
Aanvang 8 uur. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Ballotage can
didaatleden. Jaarverslag van de secretaris. Financieel verslag van 
de penningmeester. Jaarverslag van de afdelingen: Keuring, Rond
zcndingen, Aankoop, Bibliotheek, Veiling. Rapport van de Finan
ciële Commissie. Behandeling van de Begroting voor 1950. *) 
Bestuursverkiezingen. **) Verkiezing Financiële Commissie. Ver
loting. Rondvraag. Sluiting. 

"■) Een afschrift van de Begroting zal aan elke vergaderingbe
zoeker worden uitgereikt. 

**) Aan de beurt van aftreden zijn de heren L. A. Donker, 

J. C. Norenburg en F. Vermeer, die zich allen herkiesbaar 
stellen. 
Verder moet worden voorzien in de vacature, ontstaan ten 
gevolge van het bedanken als bestuurslid door de heer 

S. Masclee. 
Opgave van eventuele candidaten schriftelijk aan de secreta
ris of voor de aanvang van de vergadering aan de voorzitter. 

Maartvergadering. De eerstvolgende gewone ledenvergadering 
zal worden gehouden op Maandag 27 Maart 1950 in „Du Nord". 

Betaling contributie. De leden wordt verzocht de contributie 
voor het jaar 1950, zijnde ƒ 5,— voor senioren en ƒ 4,— voor 
junioren, vóór 28 dezer te storten of te doen overschrijven op 
postrekening 517293 ten name van Rotterdamsche Philatelisten-
Vereeniging Administratie Contributie, te Rotterdam. Op 1 Maart 
a.s. zullen de kwitanties onder berekening van 20 cent voor 
incassokosten, ter incasso worden gezonden. 

Gironummers. Het blijkt, dat een aantal leden nog steeds de 
verschillende gironummers van de R. Ph. V. verwart en daardoor 
de functionarissen, die het aangaat, veel nodeloos werk bezorgt. 
Er zij dus nogmaals op gewezen, dat: 
1. betalingen uit hoofde van aankopen uit de rondzendingen 

uitsluitend dienen te worden gestort op giro 403895 ten name 
van Rotterd. Philatelisten-Vereeniging Administratie Rond
zendingen te Overschie; 

2. betalingen wegens voldoening van contributie uitsluitend moe
ten worden overgemaakt op giro 517293 ten name van Rotterd. 
Philatelisten-Vereeniging Administratie Contributie te Rot
terdam. 

Storting op de girorekening van de Penningmeester dient voor 
deze betalingen in geen geval plaats te hebben. 

Voor de goede gang van zaken is aller medewerking in deze 
gewenst. , 

Nieuwe leden: 553 P. F. Bouchard, Spoorsingel 29b, Rotter
dam-C 2 — 579 J. Bronder, Mathenesserdijk 217b, Rotterdam-W. 
— 756 A. Dettmeyer, Nieuwe Binnenweg 346a, Rotterdam-W. — 
763 A. M. Dettmeyer, Mathenesserweg 131c, Rotterdam-W. — 
795 W. L. Davids, p/a Amsterd. Chininefabriek, Postbus 8, Rot
terdam — 802 W. D. V. d. Eyk, Zestienhovensekade 174, Over
schie — 803 C. V. d. Heiden, Hooglandstraat 164, Rotterdam-N. 1 
— 820 G. Meyer, van Slingelandtlaan 33, Rotterdam-N. 2 — 863 
G. L. Robijn, Nieuwe Kerkstraat 35, Rotterdam-N. 2. 

Overleden: 409 A. Buyser — 2 G. van Heyzen — 1171 Anth. 
Okker — 1493 M. C. Rijneke. 

Opgezegd tegen 1 Januari 1950: 629 A. H Hempel — 778 M. J. 
V. d. Horst — 897 A. van Mil — 898 Jac. Pardoel — 1202 H. J. 
Hebly. 

Nummerverandering: 399 H. Wijnmalen, in plaats van 397. 

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

Nieuwe leden: 538 Mej. M. E. Seyd, Benedendorpsweg 134, Oos
terbeek — 539 J. C. de Ruyter, Hagepoortplein 9, Zutphen (afd. 
Zutphen) — 540 H. Dekker, Zutphensestraat D 20, Brummen 
(afd. Zutphen) — 977 H. A. van Heumen, Brakkensteinweg 35, 
Nijmegen (afd. Nijmegen) — 541 H. Jacobs, Hemonystraat 19a, 
Zutphen (afd. Zutphen). 

Tentoonstelling Afdeling Zutphen. 
De afdeling Zutphen wil haar activiteit tonen in een onder

linge tentoonstelling. Wie de verzamelingen van enkele harer leden 
kent, kan zich voorstellen dat er heel wat te bewonderen zal zijn. 

Het hoofdbestuur wenst de afdeling Zutphen veel succes met 
haar tentoonstelling en wekt de leden van de andere afdelingen, en 
ook niet-leden der vereniging, op kennis te nemen van hetgeen 
er te Zutphen geëxposeerd zal worden. 

De tentoonstelling zal gehouden worden in de Nieuwe Sociëteit 
te Zutphen en geopend zijn op Zaterdag 18 Maart a.s. van 15 tot 
22 uur en op Zondag 19 Maart a.s. van 13 tot 18 uur. 

Vergaderingen: 
Afd. Arnhem: Woensdag 22 Februari te 19. u. 30 in „Central-

National". De heer Hagen spreekt over Bosnië. 
Afd. Ede: Woensdag 1 Maart te 20 uur in „Hof van Gelder

land" te Ede. 
Afd. Nijmegen: Dinsdag 28 Februari te 20 uur in „Union" te 

Nijmegen. 
Afd. Velp: Zaterdag 25 Februari te 19 u. 30 in „Naeff" te Velp. 

^ POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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Afd. Zutphen: Woensdag 1 en 15 Maart te 19 u. 30 in het 
„Volkshuis" te Zutphen. 

18 en 19 Maart: tentoonstelling ! 
Overleden: 88 G. A. Tiberius. 
To t nader bericht geschorst: 521 G. Meenink, Jansplein 28, 

Arnhem. 
De afd. Ede van „de Globe" komt Woensdag 1 Maart 1950 

's avonds 8 uur bij elkaar. Op de agenda staat een lezing van 
één der leden over „Druktechnieken". 

„POSTZEGELVEREENIGING „ S A N T P O O R T " TE SANT
P O O R T . Secr. J. F. H. Kupker, Kluyskenslaan 9, Santpoort (St.) 

Bedankt: C. J. Lagendijk, Amsterdam. 
Nieuwe leden: H. J. Fiege, Voorhelmstraat 26 rd., Haarlem — 

C. de Vries, Broekbergenlaan 15, Santpoort-Dorp — H. R. Cos
ters, Jan Luyckenstraat 18, Haarlem. 

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

In de vergadering van 19 dezer werd tot voorzitter benoemd 
de heer J. J. Quartal Jr., Heerenstraat 20, Bussum. 

Bedankt: 123 C. M. van Rijn — 217 A. C. A. Fijn van Draadt 
— 234 G. Brouwer. 

Als lid werd aangenomen: 275 Dr. S. Postmus, Koningslaan 18, 
terwijl 2 leden zich opnieuw lieten inschrijven na te hebben be
dankt n.1. 308 J. van Rooyen en 352 A. Winthorst. 

Geroyeerd wegens niet betalen van de contributie: 219 A. P. J. 
Cense — 286 J. v. d. Hoek — 162 W. Reijnders — 197 H. E. 
Elserman. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
ZAANSCHE ZEGELZOEKERS". Secr. N . J. Steijn, Bosjesstraat 8, 
Koog aan de Zaan. 

Nieuwe leden: 9. J. W. Eekel, Dahliastraat 27, Koog a.d. Zaan 
— 10 W. J. Geijtenbeek, Texelstraat 18, Zaandam. 

Bedankt: 86 G. Hoorn — 102 P. de Vries — 154 C. Blank — 
296 C. Tolk — 388 C. Brouwer. 

Vergadering: 17 Februari 1950 vergadering in „De Nieuwe 
Karseboom" te Zaandam, 's avonds 8 uur. Gelegenheid tot fietsen
stalling in Garage Schoen, achter de Hema. 

Zoals U reeds zult hebben gelezen in de U toegezonden be
stuursmededeling van Februari, is de algemene ledenvergadering 
verschoven van de derde Vrijdag naar de vierde Vrijdag van elke 
maand. Het bestuur vertrouwt, dat deze maatregel uw goed
keuring heeft, en dat U deze vierde Vrijdagavond zult reserveren 
voor de Z.Z.Z. De Februari-vergadering i.v.m. de besprekingen nog 
op de derde Vrijdag. 

Voornaamste agendapunten: de jaarverslagen der diverse be-
stuursfuncionarissen. Verslag kascommissie. Verkiezing secretaris en 
hoofd rondzending, beide volgens rooster aftredend. Jaarlijkse ver
loting. 

POSTZEGELVEREENIGING „ZEEUWSCH VLAANDEREN". 
Secr.: F. de Coninck, Dokweg 21, Terneuzen. 

Op zijn verzoek is ontslag verleend als secretaris aan de heer 
R. Segers. In zijn plaats is gekozen F. de Coninck, Dokweg 21 te 
Terneuzen. 

Mededelingen: De leden worden verzocht hun contributie over 
1950 te willen voldoen door storting of overschrijcing op giro 
147067 ten name van onze penningmeester de heer J. C. Wester-
weel, Axelsestraat 75 te Terneuzen. De contributie over 1950 be-
araagt ƒ 5,—, welk bedrag eventueel in twee termijnen kan wor
den voldaan. 

Nieuw lid: 155 J. W. de Putter, L. 56, Axel. 
Bedankt: 113 F. L. van Luik — 146 H. Geilleit — 155 W. Pama 

— 17 P. Fijn van Draat — 92 P. van der Heyden — 116 M. de 
Feyter. 

De eerstvolgende ledenvergadering zal worden gehouden op 18 
Februari a.s. Op deze bijeenkomst zal een ruilbeurs gehouden 
worden. Moge dit een aansporing zijn voor betere opkomst. 

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

In verband met ziekte van de heer Blonk, gelieve men alle 
correspondentie te richten aan de waarn. secretaris J. v. d. Broek, 
Viottakade 11, Dordrecht. 

PHILATELISTEN VEREENIGING „BA A R N " . Secr.: O. H. W. 
Krüsel, Ferd. Huycklaan 35, Baarn. 

Bedankt per 1 Januari 1950: G. A. Dekker, Baarn. 
Nieuw lid: A. J. L. Laporte, Sophialaan 20, Baarn. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DOR
D R E C H T " . Secr.: P. C. v. Heusden, Alexanderstraat 7, Dordrecht. 

Algemene Huishoudelijke Vergadering: "Woensdag 22 Februari 
in het C.J.M.V.gebouw aan de Burg. de Raadtsingel. Aanvang 
7 uur. ' "I 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en me-
dedehngen. 4. Philatelistisch Nieuws, 5. Ballotage nieuwe leden. 
Voorgesteld dhr. H. Oudshoorn, S. M. A. Marktkazerne, Geertrui-
denberg (door de heren Ripmeeser en Oosting). 6. Verslag Kas
commissie. 7. Veiling. 8. Verloting. 9. Rondvraag. 10 Sluiting. 

Ruil- en koopavond. 8 Maart. Zelfde tijd en plaats. 
Aangenomen als lid: 125 J. J. Crczee, Genemansstraat 3, Dor

drecht — 126 T. V. Eek, Toloysenstraat 15, Dordrecht — 127 
B. C. Montfoort, Emmastraat 23, Dordrecht. 

Bedankt als lid: H. van Andel, Dordrecht — T. J. Bax, Zwijn-
drecht — G. Bekker, Dordrecht — Mevr. van Dam, Dordrecht — 
Mej. E. v. d. Griend, Dordrecht — A. Grotemaat, Zwijndrecht — 
P. V. Heek, Dordrecht — G. v. Hemert , Dordrecht — J. Huis
man, Dordrecht — N. Ch. M. Jourdan, Dordrecht — D. Kooman, 
Dubbeldam — J. Suiker, Dordrecht — P. Verkaaik, Dordrecht. 

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

Ledenvergadering 7 Maart 1950; Ruilavond 21 Februari en 21 
Maart 1950. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Belle-
vue', Marnixstraat 400, aanvang half acht. Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden: De in het Januari-nummer van „Het Maand
blad" genoemde condidaat-leden zijn allen aangenomen, benevens: 
63 J. Schooneveldt, 2e Sweelinckstraat 3 III, Amsterdam-Z. — 266 
J Deul, Ouderkerkerlaan 38a, Diemen. 

Candidaat-leden: 272 J. G. H. Dohé, Oosterhoutlaan 34, Am
stelveen, Amsterdam-Z. II — 275 C. H . A. Westhoff, Lceuwar-
derweg 29, Amsterdam-Noord — 281 Ch. Plas, de Lairessestraat 
641, Amsterdam-Z. — 299 M. L. Eggerding, Romb. Hogerbeets-
straat 129 hs., Amsterdam-W. •— 311 G. v. d. Meulen, van Bree-
straat 170, Amsterdam-Z. — 315 A. L. Canté, Marnixstraat 299, 
Amsterdam-C. — 318 Jack C. Belderok, de Clercqstraat 76, 
Amsterdam-West. 

Nagekomen bedanken per 31 Dec. 1949: 379 B. Beem — 777 
B. W. Lammers — 202 M. A. Kalter — 1062 W. de Jong — 
988 A. de Vogel — 16 Mej. J. T. Jensen. 

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

Bedankt: Veldman, Zaandam — Uffelie, Zaandam. 

ENSCHEDESCHE PHILATELISTEN VEREENIGING. Secr.: 
A. H . Soetekouw, C. J. Snuif straat 18, Enschede. 

Nieuw lid: D. J. Fikkert, Haaksbergerstraat 185, Enschede. 
Bedankt: D. Nyhof, Almelo — A. H. Bak, Lochern — H. G. 

Marsman, Neede — W. F. ter Beek, Borculo — A. Siebers, Bor-
culo — K. T. de Waal, Almelo — D. Dykhuis, Haaksbergen — 
G. ten Vaanholt, Hengelo — Dr. J. Brand, Doesburg — W. 
Werker, Enschede — S. J. Bruinsma, Enschede — G. Haverkate, 
Enschede — J. G. t. Hoen, Enschede — Joh. v. Wijngaarden, En
schede — E. P. Ebeling, Enschede — H. J. Wensink, Enschede — 
W. V. ' t Veer, Enschede — J. J. Borgerhoff-Mulder, Enschede — 
H. Koning, Enschede —• H. Hardick, Enschede — H. R. Overbeek, 
Enschede — L. K. Wiese, Enschede — G. Beltman, Enschede — 
J. Posma, Zaandam. 

Bedankt: T. Rutten, Eibergseweg 10, Haaksbergen. 

POSTZEGELVEREEN. „IJMUIDEN E N OMSTREKEN" TE 
VELSEN. Secr.: G. de Hoog, de Costalaan 18, Driebuis. 

Ruilavonden: 3 Maart Patronaatsj^ebouw; 17 Maart Café Ger
rits, Driebuis; 31 Maart Patronaatsgebouw. 

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

Bedankt: B. van der Wal, Gorredijk — J, Rudolphy, Gorredijk 
— J. Meijer, Leeuwarden. 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" TE WASSENAAR. Secr. 
W. M. Lankhorst, Gravestraat 2a, teL 2462. 

Nieuw lid: Mevr. T. v. d. SchrieckConijn, Storm v. 'sGrave

sandeweg 107, Wassenaar. 

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

Nieuwe leden: 397 P. A. R. van de Poll, San. Zonnestraal, 
Hilversum — 398 Mej. A. M. Krijnen, Koningsstraat 150, Hil
versum — 399 Mej. D. Vork, 2e Nieuwstraat 6, Hilversum — 
400 B. Steenbergen, Huizerstraat 69, Naarden — 273 T. Vrijdag, 
van der Helstlaan 20, Hilversum — 207 H. H. Bosch, Poolster
straat 23, Hilversum. 

Voorgesteld: 401 E. Kellenaars, Rimboe, Loosdrecht — 402 E. 
Oudkerk, Prinsenstraat 20, Hilversum. 

Ledenvergadering: Woensdag 16 Februari en Woensdag 16 
Maart a.s. te 7.30 in de O L.B., 'sGravelandseweg 55, Hilversum. 

Beurs: Elke Zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur in de O.L.B. 
Bedankt: H. v. d. Berg, Hilversum — K. Fehres, Hilversum — 

C. van Nes, Blaricum — J. M. v. d. Bogaard, Jr., Hilversum — 
J Versnel, Kortenhoef — W. F. Reymerink, Hilversum — A. de 
Hoop, Bussum — Mevr. C. Arkema, Hilversum — A. W. J. Kok, 
Amsterdam — P. A. Franzen, Laren N.H. — A. Hagen, Hilver
sum — Mevr. Zeeuwv. d. Laan, Hilversum — M. Dorst, Hil
versum — C. V. Brugge, Hilversum — J. M. Veltman, Hilversum 
— G. J. Jouvenaar, Hilversum — J. Cleypool, Hilversum — J. A. 
Beusckom, Vreeland — J. W. Witzel, Hilversum — J. W. Jalink, 
Hilversum — J. Dijkhuizen, Baarn — Mevr. A. C. Jansv. d. 
Veer, Baarn — P. Hagen, Eemnes — P. den Hertog, Hilversum 
—■ Mevr. A. NieuwenburgBron, Hilversum — W. J. Kleingeld, 
Hilversum — J. B. Spanjersberg, Hilversum — R. Vetter, Hil
versum — Mevr. J. BurghartBremken, Bussum. 

PHILIPS PHILATELISTISCHE VEREENIGING. Secr.: J. D. 
Brandt, Potgieterstraat 34, Eindhoven. 

Bedankt wegens vertrek: D. Goudberg, Eindhoven. 
Candidaat lid: Th. van Loon, Edisonstraat 85, Eindhoven. 

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

Nieuwe leden: S. Sijtstra, Hoofd O.L. School, Bozum 60 — 
J. Lijnema, Hoogkerk. 

Contributie: De penningmeester verzoekt de leden beleefd de 
contributie over 1950 ad ƒ 6,— vóór 1 Maart 1950 te voldoen 
op giro 552363 ten name van Penningmeeser Philatelisten Vereni
ging, Groningen. Na 1 Maart zal over het bedrag, vermeerderd 
met ƒ 0,25 incasso-kosten, worden beschikt. 

Vergadering Maandag 27 Februari 8 uur 's avonds „Suisse", 
Herestraat. 

POSTZEGELVEREENIGING „HEERLEN". Secretaris C. v. 
Dishoeck, Hindestraat 24, Heerlerheide. 

De vergadering van 31 Januari 1.1. was druk bezocht. De aftre
dende bestuursleden werden alle herkozen, zodat het bestuur 
bestaat uit de heren: Ir. A. Bloemen, voorzitter; Th. Siemers, 
vice-voorzitter; C. van Dishoeck, secretaris; R. Kerp, penning
meester; Drs. M. Verzijl en M. Closset, commissarissen. 

Candidaat-leden: P. Hollewijn, St. Annalaan 39, Heerlen — 
Mevr. W. Willekens-Swanenberg, Laan v. Hövell tot Westerflier 
38, Heerlen — J. Beusen, Leenheerstraat 24, Heerlen. 

Bedankt als lid per 1 Januari 1950: 96 F. Smits — 100 H. Ber-
kers. 

Bedankt: 41 J. Doverman. 
Vergadering Dinsdag 28 Februari 1950. 
Beursavond, Woensdag 8 Maart 1950. 

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

Vergadering: De eerstvolgende vergadering zal gehouden wor
den op de laatste Zondag in Februari in Zaal Riche. 

Bedankt als lid: v. Aubel, Geleen — K. v. d. Laan, Geleen — 
C. A. Bauduin, Gcleen. 

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

Nieuw lid: J. Borsje, Turfsingel 70, Gouda. 

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

Candidaat-leden: 101 M. L. Rhemrev, Lorentzkade 26, Haarlem 
— 111 Mevr. E. M. Zwaanswijk-Hoonhout, Trompstraat 131, 
Haarlem. 

Bedankt per 1-3-1950: 104 J. C. Kloet, Haarlem — 268 J. W. 
Radsma, Haarlem — 380 Dr. W. K. Baart, Haarlem — 389 J. 
Spaargaren, Amsterdam — 412 N . Brat, Haarlem — 420 P. Da-
men, Haarlem — 476 P. A. Althuizius, Haarlem — 554 Mej. A. 
Rolff, Haarlem — 635 W. H. C. Christiaans Jr., Haarlem. 

Veiling ten bate van de kas. Het ligt in de bedoeling van het 
Bestuur de veiling ten bate van de kas op 4 Maart a.s. ter ver
gadering te houden. Het zal op hoge prijs worden gesteld indien 
de daartoe door de leden ter beschikking te stellen zegels zo 
spoedig mogelijk worden gezonden aan de penningmeester, de heer 
P. H. S. Mos, Kleverparkweg 81, Haarlem. 

Algemene vergadering. Zaterdagmiddag, 4 Maart, 3 uur, bij 
Brinkman, Grote Markt, Haarlem. 

Contributie verenigingsjaar 1950—1951. De penningmeester ver
zoekt de leden de door hen verschuldigde contributie ad ƒ 5,— 
wel te willen storten op postrekening 245576 ten name van 
Penningmeester „Op Hoop van Zegels", Haarlem. Betaling dient 
te geschieden in de loop van Maart. Na dien termijn zal per 
postkwitantie worden gedisponeerd. 

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

Nieuw lid per 1-1-50: A. van Lijn, Herzogstraat 16, Den Helder. 
Bedankt per 1-3-50: J. Humme, Lage Morsweg 85, Leiden. 
Geroyeerd: E. Vlessing, Den Burg, Texel. 
Volgende vergadering: Woensdag 22 Februari 1950, 's avonds 

8 uur in Café Postbrug, Koningsplein. 
In de laatste vergadering is besloten de contributie te verlagen 

van 70 op 60 cent per maand. 
Men wordt beleefd verzocht de contributie regelmatig te vol

doen. Indien men niet op de vegadeingen aanwtzig kan zijn, dan 
graag storting op giro 335511, ten name van de penningmeester 
P.V.H., Den Helder. 

De leden, die van de rondzending gebruik maken, worden nog
maals dingend verzocht dit heel precies te doen en goed na te 
gaan of alle vakjes met hun nummer zijn afgestempeld. Een 
accurate invulling bespaart de administrateur veel werk. 

PHILATELISTEN-VEREENIGING „GRONINGEN" , TE GRO
NINGEN. Secr. W. H. de Jonge, Paterswoldseweg 42a, Groningen. 

Bedankt: H. Koopman, Drachten F. S. Bruinsma, Drachten. 

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

Ruilavonden: 20 Februari, 6 en 20 Maart in het Witte Kruis-
gebouw aan de Baanstraat te Beverwijk. Aanvang 7.30 uur. Be
langstellenden zijn welkom. 

Nieuw lid: G. Koppen, Zeestraat 189, Beverwijk. 
De bestelde gebouwen-series van de Rep. Indonesië worden op 

de ruilavonden uitgereikt. 
De Penningmeester dringt er nogmaals op aan de contributies 

over 1949, omgaand te voldoen. Zijn adres is W. Marcusse, H. 
Burgerstraat 14, Beverwijk. Giro no. 435867. 

Afd. Noordwijk, Vergadering: elke 3e Woensdag van de maand 
in Café Flora. 

POSTZEGELVEREENIGING „BRUNSSUM-HOENSBROEK". 
Secr.: P. v. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade. 

Geroyeerd wegens wanbetaling: J. Maessen, Essenweg 14, Hoens-
broek. 

Bedankt: H. Kisters, Houthem. 

PHIL. VEREENIGING „ZUID-LIMBURG", TE MAASTRICHT. 
Secr.: Jos. J. Peters, Orieansplein 12b. Maastricht. 

Bedankt: 175 H. J. Horbach — 112 J. M. Stegen — 25 L. 
Swelsen — 31 M. C. van Wunnik — 121 C. v. d. Muysenbergh 
— 145 A. Stevens — 165 S. Wijnands. 

Nieuwe leden: 94 J. P. S. Bollen, Reinaldstraat 15, Valkenburg 
— 155 J. Nieuwenhuis, Maasmolendijk 26, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten: Maandag 13 Maart n.m. 8 uur beurs 
en Maandag 27 Maart n.m. 8 uur vergadering, beide in Café-
Restaurant „In de Gouwe Poort", Vrijthof, Maastricht. 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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SPORTVERENIGING „S.H.E.L.L.", TE AMSTERDAM. Secr.: 
D. C. Kets, Badhuisweg 3, AmsterdamN. 

Bedankt: H. van Es, Bakkum — L. Klaassen, AmsterdamN. 
—■ A. C. Preng, AmsterdamO. •— 

Nieuwe leden: G. Verhoeve, Tidorestraat 33II, AmsterdamO. 
— D. de Brueys, Berberisstraat 20 hs, AmsterdamN. — A. Broer
sma, Hensbroekerstraat 17 hs, AmsterdamN. \ 

LEIDSCHE VEREEN. VAN POSTZEGELVERZAMELAARS. 
Secr.: G. M. Minnema, Boerhavelaan 41, Leiden. 

Vergadering op Donderdag 23 Februari 1950 's avonds 8 uur 
precies in de bovenzaal van Soc. „Amicitia", Steenstraat 2, Leiden. 

Aenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Bal
lotage. 5. Mededelingen. 6. Phil, nieuws. 7. Verslag penningmees
ter en financiële commissie. 8. Veiling. 9. Pauze met verloting 
10. Causerie event. Hersengymnastiek. 11 Rondvraag. 12. Sluiting. 
Na afloop gelegenheid tot ruilen. 

Nieuwe leden: 70. G. C. Ruigrok, Haagweg 54, Leiden — 247 
J Humme (Luit. ter zee 2e klas). Lage Morsweg 85, Leiden. 

Candidaat lid: 201 T. Overdijk, Lusthof laan 13, Leiden. 
Wie weet het adres van: G. J. v. Houten, vertrokken naar 

Siam ? en S. B. Tan, gewoond hebbende Javaweg 48, Batavia. 
Vergadering: De volgende vergadering is "Woenslag 29 Maart. 
Jeugdafd.: Bijeenkomst elke Ie Dinsdag van de maand in het 

V.C.F. Huis, Gerecht 10. 
Beursavond: Bijeenkomst elke 2e Maandag van de maand in de 

bovenzaal Chem. School, Rapenburg 30. 
RuUclub. Bijeenkomst elke 2e Woensdag van de maand in de 

bovenzaal Chem. School, Rapenburg 30. 

V E I L I N G E N 
Verzamelaars die hun verzamelingen willen realiseren, wor

den ook in hun belang verzocht zich met mij in verbinding 
te stellen. Daar ik zelf ± 25 jaren in Rotterdam en Den 
Haag belangrijke veilingen gehouden heb, kan ik zonder 
enige verplichting Uwerzijds waardevolle adviezen geven, 
zonder daarvoor enige kosten te» berekenen. 
Schrijft U mij eens of komt mij eens bezoeken. 

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

Voorheen Nieuwstraat 26 en Noordblaak 93, Rotterdam. 
SO i aap P o s t z e g e l h a n d e l . 

B. J. DE HEER 
R O T T E R D A M  C . 

Correspondentie en telefoon tot 28 Februari 1950 
Coolsingel B, 5 —• telefoon 25774 — Giro 2436. 

Zeer voordelige aanbieding 
='='Br. Somaliland No. 76/87 Yv Fr. 10000— 

f 5 0 ,  , blok f 200,—. 
'■■"'■'"Aden 5 en 10 rup. No. 26 en 27 

f 25,—, blok f 100,—. 

Nederl. Postverrekeningzegels 
11/22^2 
getand 12^2 : 12% 1^/2:11 en WA : WA 
15/17^2 

id. Id. 
5 stuks, (met uitzondering van No. 2B. 
compleet) f 10,— 

blok f 40,— (voorraad gering). 

'="='"11 op 22^2 getand WA: WA Vert. paar 
f 250,—. Hoogst zeldzaam, vermoedelijk 

het enige bestaande paar. 
'■"'■'"is postfris, zonder plakker. 
Vanaf 1 Maart 1950 wordt de winkel Coolsingel 

opgeheven. 
Nieuw adres NIEUWE BINNENWEG 155b 

telefoon 32204 — RotterdamC. 
% min. vanaf trams 8, 11, 14, 17 en Bus B. 

Z I C H T Z E N D I N G E N V A N 

Nederland en O.G. 
Alle landen van Europa 
Engelse Koloniën 
Franse Koloniën 
Noord en ZuidAmerika 

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Azië Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd. 

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



VII NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE FEBRUARI 1950 

NEDERLAND. Zeer goedkope aanbieding in ROLTANDING-ZEGELS. ALLE EXEMPLAREN ZIJN ONGEBRUIKT. 
1 )25. Zo 
No. 1 

, 3 
, 4 
, 5 
, 6 
, 7 
, 8 
, 9 
, 10 
, 11 
, 12 
, 13 
, 14 
, 15 
, 17 
, 18 

1926-27 
No. 19 

„ 20 
, 21 
, 22 
, 23 
, 24 
, 25 
, 26 
, 27 

nder 
1 
1% 
3 
4 
5 
6 
1% 
9 

10 
12K 
15 
20 
25 
30 
50 
60 
m. 
2 
3 

.4 
5 
6 
7K 

10 
15 
22>^ 

Watermer 
et. 

Waterm. 
et. 
,, 
,, 
) ï 

,, 
„ 
„ 
j ) 

)) 

c losse ex. in paren 
i 0,15 ƒ 0,35-

0,15 
2,75 
0,60 
0,50 

13,50 
0,30 
0,35 
4,50 
0,?5 

16,50 
0,90 

1 1 , -
1,40 
2,50 
2,— 

losse ex. in 
.ƒ 0,15 

0,25 
0,25 
0,40 
0,45 
0,35 
0,50 
0,95 
0,95 

, 0,35 
, 6,— 
, 1,40 
, 1,20 
, 3 0 , -
, 0,65 
, 0,75 
, 1 0 , -
, 1,65 
, 3 5 , -
, 2,— 
, 2 5 , -
, 3,— 
, 5,50 
, 4,25 

paren 
ƒ 0,35 
, 0,60 
, 0,60 
, 0,85 
, 1 — 
, 0,75 
, 1,10 
, 2 , -
> 2 , -

No. 28 
„ 29 
„ 30 
„ 31 

25 et. 
30 „ • 
35 „ 
40 „ 

1928 vierzijdig rolt. m. 

No. 33, 
„ 36 
» 37 
„ 38 
„ 39 
„ 40 
„ 43 
„ 45 
,. 47 
„ 48 
„ 49 
„ 51 

34 en 35 ieder 
2 et. 
1% „ 
3 „ 
4 „ 
5 „ 
7 ^ „ (rood) 

10 „ 
n'A „ 
15 „ 
15 „ (geel) 
25 „ 

1930 Hoekroltanding m 

No. 57 
„ 58 
„ 59 
„ 60 
„ 61 
„ 62 
„ 63 

% et. 
1 ,, 
IK „ 
2 „ 
2)4 „ 
3 „ 
4 „ 

f 2,40 
» 1,20 
„ 1,35 
„ 3,50 

waterm. 
losse ex 
ƒ 0,10 
„ 0,40 
„ 0,30 
„ 0,25 
„ 0,25 
„ 0,25 
„ 0,25 
„ 0,45 
„ 0,45 
„ 0,65 
„ 0,45 
„ 1,30 

waterm. 
losse ex 
ƒ 0,10 
„ 0,30 
„ 0,07 
„ 0,25 
„ 0,25 
„ 0,30 
„ 0,25 

ƒ 6 , -
2,75 
3 , -

in bl. V. 4 
ƒ 0,50 

2,90 
1,50 
1,10 
1,10 
1,10 
1,10 

No. 64 5 et. 
„ 65 6 „ 
„ 66 10 „ 
„ 67 20 „ 
„ 68 21 „ 

ƒ 0,40 ƒ 0,85 
„ 0,40 „ 0,85 
„ 0,95 „ 2,10 
„ 0,75 „ 1,60 
„ 1 , - „ 2,20 

Kind 1925 de zeldzaamste serie. Gele-
genheidsprijs slechts 

Ns. 71—73 

Kind 1927 Ns. 78—81 

Kind 1929 „ 82—85 

Kind 1930 „ 86—89 
Kind 1931 „ 90—93 
Kind 1932 „ 94—97 
Kind 1933 „ 98—101 

1 maand geldig. 
los ex. in paren 

ƒ 8,50 ƒ 17,50 

losse ex. in paren 
ƒ 2,75 ƒ 6 , -

in blokken 
van 4 

„ 2,25 „ 10,50 
m paren 

„ 2,75 „ 6 , -
„ 5,50 „ 11,75 
„ 4,— „ 8,50 
„ 4 , - „ 8,50 

YVERT & TELLIER 1950 "WERELD 
ƒ 12,85 en porto 50 et. 
MICHEL EUROPA 1950 

1 ƒ 12,75 en jorto 50 et. 

Uitvoerige en vergrote reproducties der Ie en 2e Type Uitg. 1867 
met omschrijving 54 et. franco. 
VRAAGT BROCHURE 

Handelingen en praktijken der Prijzen-commissie van de Ned. 
Ver. van Postzegelhandelaren. 
GRATIS E N FR A N C O AAN HANDELAREN 
EN CLIËNTEN. 

m paren 
ƒ 0,25 
„ 0,65 
„ 0,20 
„ 0,55 
„ 0,55 
„ 0,65 
„ 0,55 

Orders boven 10 Gld. franco aangetekend. 

HENDRIK VAN DER LOO'S PostzegeHiandel 
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. Heerengraeht, Den Haag. 1 ^ 53 jaar postz.handel. 

INDONESIË. Alles prima kwaliteit 
1938 Jubileum gebr. ƒ 1,— ; 1945 Bevrijding 
ongebr. ƒ 3,25; 1948 Har tz 15 ct.—ƒ 1,— ong 
ƒ 3,50; 1948 Jubileum ongebr. ƒ 0,45; 1948 
Kroning ongebr. ƒ 0,45; 1948 Wereld Postunie 
ongebr. ƒ 1,25 1928 Luchtpost ongebr. ƒ 6,—; 
1931 Luchtpost ƒ 4,50 en ƒ 7,50 gebr. ƒ 4,90; 
1931 Java/Australië ongebr. ƒ 6,75 gebr. ƒ 7,50; 
1946 Makasser-porten 4 w. gebr. ƒ 12,75; Spec. 
Cat. 1950, Ned. & O.G. franco p. post ƒ 1,60; 
Yvert Catalogus 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. 
Neder lanJsche Postzeéelliandiel 

A . M . N . V A N D E N B R O E K E 
N.Z. Voorburgwal 316, Giro 165298, Amsterdam-C 

Nederland gebr. 238/39 ƒ 2,50; 244/47 ƒ 3,25; 
257/60 ƒ 2,25; Dienst 9/15 ƒ 6,75; 9/11 

13/15 ƒ 2,75; 13 ƒ 1,40; 16/19 ƒ 3,85; 
Postp. verr. zegels 1 en 2 ƒ 3,25; Inter

nering 1 en 2 ongebr. ƒ 6,— ; Suriname 
gebr. 178 ƒ 4,50, 179/82 ƒ 2,75; 

183/86 ƒ 1,50 ong. 130/36 ƒ 3,50; 
157/75 ƒ 6,50; 168 ƒ 0,30; 171 
ƒ 1,10; 177 ƒ 5,50; 190/93 
ƒ 1,45; Curajao ongebr. 

121/37 ƒ 12,— ; 131 
ƒ 0,45; 133 ƒ 0,50 

LEVERING AAN ONBEK. TEGEN VOOR
UITBETALING op G I R O 198391. Porti extra 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Voorstraat 110 - Utrecht 

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

Ter illustratie: 
Een zending voor vergevorderden van landen 
zoals Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, 
Rusland, enz. bestaat uit ca. 1500 \ 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 & VERHA6E. 

Berkelselaan 92 Rotterdam Telef. 48209 

GIBBONS EUROPA f 10 plus porto. 
YVERT 1950 (nieuwe prijs) f 14,75 pi. porto 
Speciaal Cat 1950 Ned. en O.G. f 1,60 fr. 
Junior cat. 1950 Ned. en O.G. f 0,85 fr. 
Yvert deel I Fran'irijk en Kol. f 1,95 pi porto 

Sutherland's Boeken Import 
POSTBUS 430 - 'S-GRAYENHAGE 

4 

PEETERS Postzegelhandel 
V. Welderenstraat 27 - Nijmegen 
Telefoon 24569 

ALLE PHIL BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost en Zuid-
Nedenlandse verzamelaar. 

VEILEN. 
Als U Uw bezit wilt laten veilen 
geven wij U gaarne gratis advies-

Bussumse Postzegelhandel 
KAPELSTRAAT 15 
W. H. EECEN 
Telefoon é288 - Giro 451627 

Ziehtzendingen: 
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. 

Koopt bij onsse 
; Adverteerders ! 
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EXCELSIOR ALBUM 
Neder land en Overzeese Gewesten compleet met alle 
typen en tandingen, foutdrukken, kleurennuance 's , 
Armenwet, Cour Permanen te , Portzegels, Dienst
zegels enz. enz. 
Ongevee r 185 pagina ' s , in luxe 
schroef band Schroeven van Q . . r i ^n 
buiten met zichtbaar. r f l J S r l . l U . — 
In luxe klemband Over t rokken _ . .  . ^ _ _ _ 
met blauw kunst ieder . r f l J S r l . 1 / OU 

Elk jaar verschi jnt op dit Album e e n supplement 

HET LUXE ALBUM 
EXCELSIOR ALBUM 
in 3 banden , gedruk t o p zwaar houtvrij p a p i e r : 
Band I Neder land , Band II Nederl .Indie (Indonesië), 
Band III Cura9ao en Suriname. 

In 3 luxe schroef banden, schroe _ . . _ . .^^ 
ven van buiten met zichtbaar. "riJS r l . 4 U . — 

In 3 luxe k lembanden P r i j S Fl . 4 5 . — 
Compleet met alle typen en tandmgen, foutdrukken, 
kleuren nuance ' s . Armenwet , Cour Permanente , 
Portzegels in alle typen, Dienstzegels enz. 
Elk jaar verschijnt op dit Album een supplement . 

J. MEBUS POSTZEGELHAHDEL 
Telef. 4512548341  Postgiro 33045  Amsterdom 

Buitengewoon belangrijke 

VEILING 
Nederland en Overz. Geb. 

compleet met alle variëteiten, 
foutdrukken en on get. zegels 
en vele zeldzame blokken 

15 HAART a.s. 
Catalogus verkrijgbaar bij de auctionaris 

J. K. RIETDIJK 
DEN HAAG Lange Poten 15a 

Een greep uit onze voorraad: 
BULGARIJE 
Yvert Nr. 6 
1881 7 

1901 

1902 
1903 

1907 
1909 
1910 
1912 
1916 
1930 
1939 
1940 

1941 

1942 

1944 

1946 

9 
10 
11 
46 
47 
62/64 
65/68 
65/68 
69/71 
74/76 
77/78 
91/93 
108 
215/218 
340/344 
348/349 
362/368 
369/372 
375 
376 
387/389 
390/394 
395/399 
400/405 
422/426 

ƒ 0,75 
0,75 
1,50 
1,50 
3,75 
1,50 
0,25 
0,40 
0,75 
0,40 
3,-
1,25 
0,70 
0,50 
2,75 
1,75 
0,65 
1,25 
0,90 
0,10 
0,12 
0,10 
0,30 
0,55 
0,75 
0,40 
0,50 
0,75 

422/426 onget 0,75 
463/470 
471 
477 
478/488 
497/503 
504/511 

2,75 
0,15 
1 -
2,50 
1,25 
1,75 

1947 

1947 

1948 

Vliegpost 
1946 
1948 

Bienf. 
Dienst 
Guerre 
Pakket 
Pakket 
CROATIE 
1944 

512/514 
515/522 
539/543 
547 
550/560 
561/564 
565 
566/569 
570 
571/574 
575/579 

37/49 
52 
53 
21/23 
1/8 
1/9 
1/12 
17/25 

0,30 
2,75 
0,90 
0,35 
1,50 
1,20 
0,50 
0,65 
0,05 
1,25 
0,80 

3,50 
0,50 
0,40 
0,15 
0,35 
0,65 
2,— 
2,25 

Vliegp. 

4 , -
6,— 
4,— 
5,— 
5,— 
0,50 

5,— 

143/162 ■■ 
163/166 

1/8 " 
9/14 

15/20 ' 
Por to 20/28 '̂  
G E N . GOUV. 
1944 136 
YOUGO-SLAVIE Istrie Yvert 
blK.1631 
1947 Adm Md 1/5 ƒ 0,75 
1947 id. Dienst 1/5 ^ 0,75 
1947 ld port 1/5 0,75 
Ook de niet geadverteerde 
nummers zijn in de regel voor
radig. 

U W MANCOLIJST NAAR : 

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

J A P A N SE 
B E Z E T T I N G 

25 verschillende f. 7.50 
50 „ „ 1 5 . -
75 . . 4 0 . -

100 „ „ 7 5 -
al leen bij 

RENKIE HAAGSMA 
Oegs igees t Terweeweg 92 Giro 336559 

Vraawt onze ,koop)es" lijst 

Fa C. J. H. ROOrUEB 
thans gevestigd 

Laan v. Meerdervoort 2 7 3 » i 
Telef. 392142 Postgiro 444540 

DEN HAAG 
inkoop, Verkoop, Ruil, Expertise 
Zoek te koop Asschen catalogus 

betaal f 25.—. 
Biedt aan mooie collectie brief
kaarten en verdere poststukken 
der g h w , ruim 5000 versch. 
ongebr. gebr. prijs f 475. 
Ook ruil ik deze collectie tegen 

postzegels. 
Grote briefkaarten albums, of
freer in prima uitvoering v o. 
prijs f 2 5 — , thans f 15.— per 
stuk Aanbod 16 stuks. 

Gevraagd: Argentinië 1858/72 
Brazihe 1844 61 
Canada 1851 /65 
Chih 1854/62 

Liefst gebruikt Latere uitgaven uitgesloten. 
JO N . H GRl N O 

(43) Vischmarkt 3 I b , Groningen 

Gevr. Postilernpels 5 ets 1891. Nos 9 3 , 9 8 , 
121, 136,138,141,147,148, i jo , 17Ä, i 8 ( , 189, 
191, 192, 194, 2r6, 211, 22 , 235 238 245, 
2JT, 2S6, 2s8, 259, 21 Emmen, 2J 'sGraveland 

1872 5 t e t l . Nos 142, 143, i<5. M*, 
147, 148, 150, 155 257 en 21 Emmen 

B leven onder No. 4t bureau v d blad 

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

WERELDSAMENSTELLING 
van 

100 verschillende zegels. 
Een speciale aanbieding van 

„ C IB E RVO •■ 
Postbus 5078 A'dam-Z. 
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TABEL I 
aangevende de data van aflevering aan de controle der verschillende waarden 

3 

17/12/91 

2/ 5/92 
16/ 9/92 

12/ 5/93 
16/ 8 
11/11 

6/ 2/94 
27/ 6 
11/ 9 
23/11 

28/ 2/95 
26/ 4 
10/ 9 
20/12 

30/ 3/96 
1/6 

28/ 9 
24/12 

23/ 3/97 

20/ 5 
28/ 8 
28/12 

12/ 3/98 

13/ 6 
11 7 
6/10 

28/ 1/99 
5/ 5 

5 
26/ 9/91 
16/12 

24/ 3/92 
22/ 6 
27/ 8 
15/11 

4/ 3/93 
30/ 5 
28/ 9 
10/U 

1/ 2/94 
29/ 6 
21/ 9 
31/12 

27/ 3/95 
22/ 5 
28/ 9 
11/11 

20/ 3/96 
11/ 6 
17/ 9 

4/ 3/97 
23/ 3 
15/ 5 
25/ 8 
27/12 

14/ 2/98 
19/ 3 
26/ 5 
23/ 8 
27/12 

25/ 3/99 
14/ 6 

7V. 
2/ 9/91 

16/12 

8/ 5/92 
29/ 8 

16/ 5/93 
11/ 9 

13/ 2/94 
19/ 6 

1/ 9 
27/11 

22/ 1/95 
22/ 6 
31/ 7 
17/12 

31/ 3/96 
4/ 6 

19/ 9 

27/12/97 

19/ 1/98 

13/ 6 

30/11 

31/ 1 
12/ 5 

10 
2/ 9/91 

13/11 

19/ 2/92 
24/ 5 

5/12 

17/ 2/93 
20/ 5 
13/ 9 
14/11 

12/ 2/94 
19/ 6 
23/ 8 
11/12 

18/ 1/95 
21/ 6 
30/7 
28/10 

25/ 3/96 
12/ 6 
28/ 9 
24/ 12 

23/ 3/97 

21/ 5 
13/9 
28/12 

12/ 3/98 

27/ 5 
14/ 7 
15/10 

21/ 1/99 
24/ 5 

I 2 V 2 

1/ 9/91 
19/11 

20/ 2/92 
13/ 6 
21/ 9 
24/11 

13/ 3/93 
1/ 6 

12/ 9 
31/10 

3/ 2/94 
16/ 6 

8/ 9 
11/12 

21/ 2/95 
22/ 6 

4/ 9 
11/11 

24/ 3/96 
18/ 6 
19/ 9 
24/12 

20/ 5/97 
23/ 7 
17/11 

12/ 3/98 

5/ 4 
23/ 8 

6/10 

21/ 1/99 
29/ 5 

15 
2/ 9/91 

13/11 

22/ 2/92 
15/ 6 

4/ 3/93 
22/ 6 
11/ 9 
11/11 

16/ 2/94 

4/ 9 
29/11 

19/ 2/95 
71 5 

13/ 9 
17/12 

26/ 3/96 
23/ 6 
29/ 9 

12/ 4/97 
13/ 9 
25/11 

12/ 3/98 

31/ 5 
14/ 7 
18/11 

21/ 1/99 
12/ 5 

20 
12/ 9/91 
13/11 

17/ 3/92 
17/ 6 

13/ 3/93 
3/ 6 

11/ 9 
10/11 

14/ 2/94 

10/ 8 
24/11 

22/ 2/95 
6/ 5 
71 9 

22/10 

27/ 3/96 
24/ 6 
29/ 9 

20/ 5/97 
13/ 9 
16/11 

14/ 3/98 

13/ 6 
2/ 7 

18/11 

21/ 1/99 
26/ 5 

22V2 
4/ 9/91 

27/ 8/92 

22/ 6/93 
13/ 9/93 

14/ 3/95 
71 5 

31/ 7 

30/ 3/96 
25/ 6 
15/ 9 

2 5 

25/ 9/91 
19/12 

16/ 3/92 
16/ 6 

15/11 

27/ 3/93 
22/ 6 
14/ 9 

7/ 2/94 
11/8 en 

25/9 
24/11 

8/ 3/95 
16/4 
31/7 
31/12 

25/ 3/96 
26/ 6 
29/ 9 

13/ 9/97 
27/12 

14/ 3/98 

13/ 6 
2/ 7 
6/10 

21/ 1/99 
24/ 5 

50 
25/ 9/91 

29/ 8/92 
7/11 

17/ 2/93 

16/ 9 

twee
kleurig 
18/ 8/96 
31/12 

10/ 6 

23/12 

28/ 3/98 

8/ 8 
18/11 

24/ 1/99 
27/ 5 

1.— 
28/ 9/91 

twee
kleurig 
10/ 8/96 
31/12 

28/ 3/98 

8/ 8 

2.50 

16/12/91 

22/ 8/93 

13/ 8/95 

20/ 7/96 
30/12/96 

24/12/98 
27/12-98 

5.— 

30/ 6/96 

, 

meegedeeld hebben. Er zijn nog verschillende hulpmiddelen bij het 
thuis brengen van de zegels te gebruiken. Ik noem daarvan de 
kwaliteit van het papier als een der voornaamste.' Ook de punt-
stempels kunnen in bescheiden mate meehelpen een scheiding 
te trekken. De puntstempels zijn nl. ingetrokken op 15 Juni 1893. 
Alle oplagen na dien afgeleverd en zelfs er kort voor, kunnen dus 
niet met puntstempels voorkomen. 

Om een begin te hebben doet men goed een zegel te zoeken 
met een afstempeling die ligt voor de datum der aflevering van 
de tweede oplage. Gaat men zo te werk, dan zal men zien, dat 
voor de 5 cent de mdeling in de Speciale Catalogus niet juist is, 
nl. No. 35 a 5 ct. dofblauw en No. 35 b 5 cent grocnblauw. In 
de eerste plaats deugt de volgorde niet en in de tweede plaats 
de kleurbenaming niet. Opvallend is, dat de Mebuscatalogus van 
1933 de goede volgorde en benaming heeft gebruikt nl. 35 a groen-
blauw en 35 b lichtblauw. 

Met het bovenstaande hoop ik in de eerste plaats de ernstige 
verzamelaar enige richtlijnen gegeven te hebben, terwijl ik tevens 
de hoop heb, dat de tekst in de Speciale Catalogus aangepast zal 
worden aan hetgeen ik hier betoogd heb. 

Tenslotte volgen hier nog in een tweede tabel de hoeveelheden 
zegels, die van iedere waarde werden afgeleverd, welke getallen 

zijn ontleend aan een opgave van de heer Waller in de Philatelist 
en later overgenomen in het Ned. Maandblad 1930 op blz. 27. 

TABEL 2, 
Hoeveelheden afgeleverde zegels aan het publiek: 

3 cent 
5 
7% „ 

10 
1234 „ 
15 
20 
22 J^ „ 
25 
50 

1 gld. 
2,50 

50 cent tweekl. 
1 gld. 
5 „ 

De totale oplaag van de 5 gld. 
10.292 stuks vernietigd zijn. 

38.751.037 
420.391.050 

6.709.267 
37.893.669 
55.171.807 
14.918.344 
14.483.843 
2.027.708 

12.984.426 
1.065.930 

192.520 
100.816 

1.036.220 
322.588 

34.108 
bedroeg 144.400 stuks, waarvan 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars op tot aansluiting bij een vereniging! 



36 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE FEBRUARI 1950 

m poMEmEi^mEAM^UM^m m P I irî ©p>iî  
Gaarne ruimen we een plaatsje in aan een tweetal antwoorden, 

welke ons werden toegezonden naar aanleiding van de 2e vraag 
van de heer B. te L., opgenomen in onze Vragenbus van het 
Augustusnummer. Hoewel beide antwoorden (van oudIndisch 
gasten) in de zelfde lijn liggen, maar elkaar niet geheel dekken, 
komt het ons daarom wenselijk voor aan beide mededelingen een 
plaatsje in te ruimen. 

De heer A. P. Cortenbach te 'sHage schrijft ons: 

In Uw Vragenbus op bladzijde 188 van het Augustusnummer 
komt deze vraag voor: 

„Is het waar, dat postfrisse zegels met gom in de tropen gauwer 
geel (tropisch) zijn ?" 

U bleef hierop het antwoord schuldig en hoopte, dat misschien 
een oudIndischgastverzamelaar zijn ondervinding in deze zou 
willen mededelen. 

Als de volgende ervaringen van een oudIndischgast (die ik ben) 
van enige dienst kunnen zijn voor U en voor hen, die wellicht in 
de toekomst met tropische klimaten te maken zullen hebben, dan 
zal ook ik m'n steentje bijdragen tot een betere (althans minder 
droevige) beoefening van wat ik noemen zal de „tropische" phi
telie. 

De atmosfeer in de tropen is geheel anders dan in ons kleine 
landje hier. Ik herinner me nog zo goed mijn verbazing en (bijna 
kinderlijke) blijdschap, toen ik hier, nu negen maanden geleden, 
aankwam en bemerkte, dat talk en speciale verzorging van mijn 
ctUecties verder niet meer nodig waren ! 

De verzamelaar in Indië vecht met al z'n koppige volharding 
tegen het vochtige klimaat en tevens tegen het felle zonlicht. Het 
is een strijd, die het gehele jaar door gestreden moet worden, 
iedere maand, iedere week, ja iedere dag zelfs. 

In de Westmoesson, met z'n soms dagenlange regens, is de lucht 
zó bezwangerd met vocht, dat het talken van postfrisse zegels 
iedere week nodig is. Doet men dit niet, dan plakken de zegels 
onherroepelijk vast en dit heeft velen (in m'n kennissenkring zelfs 
'n heel ver gevorderd verzamelaar) zodanig tot wanhoop gebracht, 
dat zij overgegaan zijn tot direct afweken van elk zegel, dat maar 
gom h e e f t . . . . Nu zijn er wel al stromingen om de kwalificatie 
„postfris met volle gom" af te schaffen, „but that's another story" 
en zover zijn we nog altijd niet. 

Het tropisch (geel) worden van zegels is weer een ander ding; 
dit komt niet van het vochtgehalte in de lucht, doch door het 
felle, onmeedogenloze zonlicht. Het enige middel hiertegen is, de 
zegels zo min mogelijk aan het zonlicht bloot te stellen, zelfs niet 
binnenshuis. Ik had mijn betere collecties de gehele dag op de 
donkerste plaats in onze kamers (in Indië is het huisvestingspro
bleem nóg wat moeilijker dan hier !) en ze zaten dan nog in 
houten dozen, zorgvuldig gepakt in een zinken kist, die zo herme
tisch mogelijk sluiten moest. Slechts op deze wijze heb ik m'n 
collecties vrij goed kunnen conserveren. 

Aan de steller van bovengenoemde vraag zou ik verder nog 
willen opmerken, dat niet alleen de postfrisse zegels een tropische 
tint krijgen, doch ook de gebruikte. En zelfs de albumbladen, 
ook al is het papier houtvrij. Het zonlicht is onmeedogenloos en 
de bestrijding van dit geel worden is: een donker plaatsje, een 
zinken kist en hier en daar wat ongebluste kalk. 

Nog 'n kleine anecdote tot slot. Hier in het Haagje woont ook 
'n oudere broer van me, een van de weinige, nog in leven zijnde 
ereleden van de „Nederlandsche Vereeniging". Ik had hem in 
lange tijd niet gezien en hier in Holland zag ik hem en zijn 
collectie terug ■—• voor het eerst na 37 jaren. Hij had een ander 
systeem ter beschrijding van het vastplakken van postfrisse zegels. 
Elke postfrisse zegel in zijn collectie heeft aan de achterzijde een 
dun Japans vloeibloedje en ook deze wijze van bescherming van 
de gomlaag voldoet uitstekend. Maar vraag niet, hoeveel uren hem 
dit minitieus werkje gekost heeft ! Voor het overige bestreed ook 
hij het tropisch worden op dezelfde wijze: 'n donker plaatsje en 
goedsluitende koffers of kisten. 

Het verzamelen in de tropen kost veel meer tijd en zorgen 
dan hier. Het is vaak droevig, verzamelingen uit de tropen te 

zien, met heel kostbare stukken, die óf vastgeplakt, óf vergeeld, 
óf beide tegelijk z i j n . . . . 

Het beste advies aan elke verzamelaar, die vroeger of later naar 
de tropen gaat en die daarginder niet beschikt over een zee van 
tijd en volle bereidheid voor een heel zorgvuldige en vooral ge
regelde behandeling van zijn collecties, lijkt mij dit toe: Laat Uw 
verzameling hier ! 

Want zo menig oudIndischgastverzamelaar heeft in arrenmoede 
de strijd opgegeven en — met beduidende verliezen — afstand 
gedaan van wat eens z'n „hobby" was. 

De heer H. M. Bordewijk te 'sHage schrijft het volgende: 

In de rubriek Vragenbus van het Augustusnummer komt onder 
punt 2 een vraag voor, waarover ik misschien wel enige inlich y 
tingen zou kunnen geven. Ik moet echter bekennen, dat ik het 
enigszins aarzelend doe, daar Ie de beantwoording der vragen mijns 
inziens, — U houde mij ten goede —, ietwat raillerend geschied 
is en 2e ik dacht, dat speciaal het gestelde van deze tweede vraag 
algemeen bekend was. Waarmede ik maar zeggen wil, dat ik er 
allesbehalve zeker van ben dat U werkelijk de ervaringen van 
derden vraagt. 

Maar ter zake. Ik ben het natuurlijk met U tens, dat de vraag 
wat zonderling gesteld is, doch de heer B. bedoelt dus of postfrisse 
zegels mèt gom in de tropen gauwer „bederven", d.i. gelig worden 
dan wel roestplekken krijgen, dan zegels zonder gom. Ik heb van 
1933 tot eind 1945 in de tropen (Java) gezeten en moet de vraag 
bevestigend beantwoorden. Het hete en vochtige klimaat heeft 
beslist een ruïnerende invloed op de zegels. Of het alleen de hitte, 
alleen het vocht, of de combinatie van die twee is, ik weet het 
niet, doch ik ben geneigd het vocht als grootste boosdoener te 
beschouwen. Immers, wij bewaarden onze zegels wel in goed slui
tende kastjes met een blik ongebluste kalk er in, welke kalk gere
geld vernieuwd moest worden; het vocht werd uit de atmosfeer 
weggenomen, de hitte natuurlijk niet. En of men gauwer bederf 
van zijn zegels krijgt in de koelere (maar even vochtige) bergge
bieden dan in de kuststreken, dan wel minder gauw, wie zal het 
zeggen ? Ik ben geen expert op papier en/of gomgebied. 

Zo zal de kwaliteit van de gebruikte gom waarschijnlijk ook 
wel een rol spelen bij het al of niet bederven, maar als leek waag 
ik me maar niet aan een oordeel. Zeker is, dat zegels bedierven 
door roestplekken, zowel gebruikte als ongebruikte, en zeker is 
ook dat speciaal postfrisse zegels met gom vaak snel gelig werden, 
resp. roestplekken vertoonden, die dezelfde zegels doch in gebruikte 
conditie en goed gereinigd van gomresten niet hadden. 

Jaren vóór de oorlog propageerde onze Soerabajase postzegel
vereniging reeds: „verwijder de gom van LJw postfrisse zegels" 
en ik vermoed dat velen, waaronder ikzelf, hier aan gevolg hebben 
gegeven. Vooral toen de oorlog kwam en diegenen onder de 
Philatelisten, die niet direct bij de capitulatie als krijgsgevangene 
in de kampen verdwenen, begonnen in te zien dat ook zij niet al 
te lang meer vrij zouden rondlopen en dat gedurende hun gevan
genschap (die hoogstens enkele maanden zou duren, want dan 
kwamen de geaüieerden) niet die zorg aan de collectie gegeven zou 
kunnen worden die nodig was. 

Ik behoor tot de — vermoedelijk — weinige die hun collectie 
hebben behouden; zij was slechts klein en mijn vrouw heeft kans 
gezien de zegels in de paar albums door de kampen van de Jappen 
heen te sjouwen. Voor een buitenstaander zegt dit feit misschien 
niet veel, doch ik kan U in elk geval verzekeren dat gedurende 
die jaren de zegeltjes allermiserabelst gehuisvest waren, ook al 
poogde mijn vrouw van tijd tot tijd de albums in de zon te luchten 
en te drogen, hetgeen op zichzelf ook reeds genoeg zegt. En als 
U mij nu vraagt, of dat vooraf verwijderen van de gom een 
gunstige invloed heeft gehad of niet, dan moet ik bekennen dat 
ik het niet weet, om de eenvoudige reden dat niemand kan zeg
gen hoe ze er uit gezien zouden hebben als ik de gom er op had 
laten zitten. Alleen weet ik, dat thans zeer veel van mijn zegels 
meer dan wel minder roestvlekken hebben resp. gelig zijn, zowel 
gebruikte als ongebruikte, en dat er tevens in beide categorieën 
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zegels zijn die volkomen gaaf zijn gebleven. Alleen van één ding 
ben ik zeker: mèt gom zouden de postfrisse zegels wel praktisch 
allemaal muurvast op het blad vastgeplakt zijn geweest, ondanks 
het feit dat ik (aanvankelijk) de gewoonte had de gegomde zegels 
aan de achterkant met talk te bestrijken; wat afdoende helpt 
onder „huisomstandigheden", doch niet onder excessieve „kamp-
omstandigheden". 

U zult waarschijnlijk, na lezing van het bovenstaande zeggen, 
dat U nu feitelijk nog niets verder bent dan eerst; misschien ont
vangt U echter van derden meer positieve gegevens, dan wel ver-

Het verzamelen van poststukken (Entiers postaux, Postal statio
nery, Ganzsachen) neemt de laatste tijd in verheugende mate toe. 
In Duitsland overweegt men ernstig een nieuwe Ascher-wereld
catalogus op stapel te zetten en de heruitgave van een periodiek. 
Het is te hopen dat de grote moeilijkheden, die daar nog zijn, 
overwonnen kunnen worden. Verheugend is de uitgave van twee 
periodieken, geheel gewijd aan poststukken, 1'Entier postal (in 
samenwerking van de Franse, Belgische en Nederlandse poststukken 
verzamelaarsverenigingen) en Postal Stationery (van de Amerikaan
se poststukken-verzamelaarsvereniging). Vooral dit laatste blad 
bewijst dat Amerika betrekkelijk snel een aantal toegewijde post
stukkenverzamelaars heeft gekregen, waaruit waardevolle contacten 
kunnen ontstaan. 

Hoe kan het ook eigenlijk anders zal men vragen ? Postzegels 
zijn in toenemende mate speculatie-object mede geworden, terwijl 
poststukken goedkoop te krijgen zijn: daar kent men geen uitgiften 
van £ 1 of fl. 25,—. De duurste briefkaart is de briefkaart met 
betaald antwoord voor het verkeer met het buitenland: 24 cent. 

Op de tentoonstellingen, die dit jaar gehouden zijn, de Citex en 
de Bepitec, resp. te Parijs en te Brussel is door het aantal inzen
dingen wel bewezen dat dit veld van philatelistische liefhebberij 
zich mag verheugen in groei. Op de Imaba (Bazel) waren 5 inzen
ders, op de Citex 7 en de Bepitec 12. De Franse vereniging ver
wierf voor haar inzending van rariteiten de hoogste bekroning: 
verguldzilver (op een internationale tentoonstelling !). 

Men kan zich afvragen of de animo om in te zenden niet groter 
zou zijn, wanneer niet van te voren vast stond dat men als 
inzender van een collectie poststukken bij voorbaat gedeclasseerd 
is: immers goud wordt blijkbaar te hoog geacht. Naar het mij 
voorkomt is deze beslissing onredelijk en niet op deugdelijke 
gronden gebaseerd. Wel komt zij voort uit onkunde ten aanzien 
van het terrein der poststukken. 

Het doet zelfs heel vreemd aan dat op de eerstvolgende inter
nationale tentoonstelling te Londen poststukken niet eens kunnen 
worden ingezonden. Er is geen afdeling voor. . . . Het is wel steeds 
zo geweest dat in Engeland de belangstelling voor poststukken 
uiterst gering was, maar voor een internationale tentoonstelling 
doet zulks toch wel vreemd aan. Er zijn buiten Engeland voldoen
de verzamelaars, die zich niet voor hun collectie poststukken van 
Groot-Brittannië (en koloniën) behoeven te schamen. 

Op de nationale tentoonstelling te Amsterdam waren de post
stukken niet sterk vertegenwoordigd: één inzender met een col
lectie Nederland en een afdeling in de propaganda-samenstelling 
van de Nederl. Vereen, van Poststempel- en Poststukkenverzame
laars (welke inzending met zilver bekroond werd). 

Het is geen geheim dat onder de poststukkenverzamelaars n 
Nederland door de verliezen in de oorlog geleden (denken wij 
bijv. aan de heren Doorman, Maas Geesteranus, Paraira en Zwolle, 
om slechts enkele der bekendste te noemen) een aantal jongere 
verzamelaars zijn weg nog zoekt en bezig is collecties op te bou
wen, hetgeen bij het ruilverkeer voor nagenoeg gesloten grenzen 
moeilijk gaat. Niettemin groeit de?e tak der philatelic ook in 
Nederland in verheugende mate. Het wachten echter is op een 
gemakkelijker ruilverkeer met het buitenland. 

Deze korte opmerkingen worden echter gemaakt om in breder 
kring de aandacht te vestigen op het feit, dat het naar mijn mening 
onjuist is om bij internationale en nationale tentoonstellingen al 
bij voorbaat te menen, dat op het terrein van de poststukken 
niets kan worden ingezonden dat niet ook de hoogste bekroning 
waardig wordt gekeurd. In beginsel moet dit mogelijk zijn. Laat 

gelijkende cijfers. Alleen kan ik U één ding zeggen: als ik weer 
naar de tropen terug ging (wat niet het geval is), dan haalde ik 
óf direct alle gom van mijn postfrisse zegels af óf ik verzamelde 
in het geheel geen ongebruikte. En als ik als kortverbander, zo 
voor een jaar of wat ging, dan liet ik mijn gehele verzameling 
maar liever in Holland als dat kon, want beter worden de zegels 
in de tropen er niet op, hoogstens slechter als er in droogkastjes 
e.d. niet de nodige zorg aan wordt besteed en ik weet niet, of 
dit onder de na-oorlogse omstandigheden in Indië wel allemaal 
zo gemakkelijk realiseerbaar is. 

door J. H. BROEKMAN. 

het aan de jury over om uit te maken of het ingezondene voldoet 
aan de ook in andere afdelingen aangelegde maatstaven. 

Het gaat erom de philatelic te bevorderen (het doel mede van 
tentoonstellingen). Het zou wenselijk zijn om ook op dit terrein 
iets meer te differentiëren. Ik denk aan de volgende indeling: 

A. Nederland en/of Overzeese Gebiedsdelen. 
B. Een land (buiten A.). (Onderverdeling is mogelijk). 
C. Een emissie (deze dan gespecialiseerd en te beoordelen naar 

de gemaakte studie daarvan). 
D. Een collectie zeldzaamheden. 
Misschien schrikken de inrichtende tentoonstellingsbesturen van 

de mogelijkheid dat dit teveel plaatsruimte vergt. Het tentoonstel
len van poststukken vergt in het algemeen meer plaats dan zegels 
Maar er is mijns inziens minder bezwaar tegen een limiet in 
plaatsruimte voor elke inzending (bijv. 5 M2) dan wanneer men 
in het geheel geen of onvoldoende aandacht schenkt aan deze tak 
van philatelic. Immers een poststukkenverzamelaar-inzender zal 
dan vanzelf gedwongen zijn in klein bestek zo goed mogelijk voor 
de dag te komen en desgewenst kan de volledige collectie ter bt 
schikking van de jury gesteld worden. Het publiek krijgt dan alleen 
het interessantste te zien. 

Uit de collecties van verschillende postzegelverzamelaars, aan 
V. ezig op de postzegeltentoonstelling te Amsterdam is mij gebleken 
dat in toenemende mate ook deze poststempels en poststukken aan 
hun collecties toevoegen, wanneer zij die als illustratie nodig 
hebben. Ik donk bijv. aan de collecties Hedeman, Schouten en 
van Strieland, waarin ik zelf mij nog onbekend poststukkenmate
riaal ben tegengekomen. 

De poststukkenvereniging in Nederland is nog klein en heeft in 
het geheel van de Bond een stem. Niettemin meende ik goed te 
doen in ruimer kring aandacht voor het bovenstaande te 
\ ragen, omdat daar de mogelijkheid ligt om in de toekomst de 
tentoonstellingen interessanter te maken door een wat vrijmoe
diger en juister houding tegenover de verzamelaars van poststukken, 
dan thans wordt aangenomen. Nu men in Londen nog een stap 
terug doet, vergeleken bij de groei die er ligt in een vergelijking 
van Imaba, Citex en Bepitec, moet hiertegen protest worden aan
getekend. De meeste postzegelverzamelaars weten waarschijnlijk 
niet welke prestaties geleverd worden en zouden kunnen worden 
door hun medebondsleden-poststukkenverzamelaars in Nederland. 
Ik zou dus willen besluiten: door in beginsel een gelijke beoor
deling (en beloning) mogelijk te maken, zullen krachten gewekt 
worden en zal de philatelic bevorderd worden. 

i i i i^ I^ÄI^i S^fli^üLPMBC 
De heer H. W. Borel schrijft ons het volgende: 
Spiegeldrukken op zich zelf zijn niet zeldzaam; bij de Indische 

opdrukken 12^4 op 20 cent van 1930 kwamen deze zeer veel voor. 
De verklaring wordt gevonden in het feit, dat er dan een vol

gend vel bij het drukken is gelegd op het nog niet geheel droge 
vorige of wel, dat de pers is overgegaan en dus al geïnkt was, 
maar dat er geen vel papier onder lag, de afdruk op de onder
legger kwam en van deze op het volgende vel werd overgenomen. 

Dit moge een voldoende verklaring geven, maar dan is de afdruk 
aan de achterzijde toch dezelfde en meer of minder juist tegen
overgesteld. Nu heb ik een vreemde spiegeldruk, die ik dan ook 
niet thuis kan brengen. Het betreft een zegel van Frankrijk, 

©¥m P i WAÄI^Pi^DI^G ¥Älil IP©SÏÏSïïyi!Ci!Cil̂  
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Yvert no. 390 met de bruine afbeelding van mijnwerkers, terwijl 
de achterzijde zeer duidelijk en onmiskenbaar het zegel van 
Frankrijk Yvert no. 386 (Infanterist) te zien geeft. 

Yvert maakt hierbij nog verschil in kleur van beide zegels, welk 
verschil hierbij echter niet aanwezig is. 

Wat kan nu hiervan de verklaring zijn ? Zijn beide zegels 
direct na elkaar gedrukt en is de volgende editie op het nog natte 
vel van de andere oplage gelegd ? Ik kan hierin geen bevrediging 
vinden en zou heel gaarne Uw mening hierover horen. 

Wij menen goed te doen deze aan de redactie voorgelegde vraag 
aan onze lezers voor te leggen. De kwestie „spiegeldruk" is reeds 
veelvuldig besproken en zijn reeds allerlei meningen daarover ten 
beste gegeven. Van een enkele dezer meningen maakt ook de 
heer B. in bovenstaand schrijven melding. Ook wij onderschrijven 
de mogelijkheid van het ontstaan van een spiegeldruk op deze 
wijze. Maar dit verklaart wel heel moeilijk het ons voorgelegde 
geval, waarvan we hierbij afbeeldingen geven. Ons inziens ligt hier 
de oorzaak dan ook anders. Wat toch kan hier het geval zijn ? 
Ligt hier niet een veel eenvoudiger oplossing voor de hand ? We 
hebben het zegel eens goed aan beide zijden bekeken en vergeleken 
met onze eigen exemplaren dezer zegels. Welnu, de spiegeldruk 
(hetgeen U natuurlijk op bovenstaande zwarte afdruk niet kunt 
zien) vertoont in fletsere tint de zelfde kleur als die van het ori
ginele zegel Yv. no. 386 (Infanterist), zodat de achterzijde van het 
zegel in kleur niets te maken heeft met de voorzijde (mijnwerkers). 
Nu zal het U, evenals ons, wel eens overkomen zijn, dat een stel 
postfrisse zegels aan elkaar waren gekleefd en dat vooral wanneer 
het licht loslatende kleuren betrof (hetgeen veel bij Indische zegels 
voorkomt) de afdruk van het onderste zegel, bij voorzichtige 
verwijdering van elkaar, op de rugzijde van het bovenste zegel min 
of meer was overgegaan, het onderste zegel als een zwaar bescha
digd zegel achterlatende. 

Welnu, het komt ons voor dat dit ook bij het bovenstaande het 
geval is. Het mijnwerkerszegel heeft in een boek, dossiermap o.d. 
op een infanteristzegel gelegen en is daarvan verwijderd, terwijl 
de enigszins vochtige of kleverige toestand van de gom het beeld 
van het onderste zegel had overgenomen. Vandaar dan ook, dat 
de afdruk veel hiaten en papiervezeltjes vertoont en een soort 
verregende indruk maakt. We geloven daarom niet met een „no
viteit" te doen te hebben, maar met een toevalligheid, wellicht 
lang na het verschijnen der zegels (in 1938) ontstaan. 

VÄIÜ m UAK ©IP PË ÏÏAEC 
IV. 

„Rampokken" is een typisch Indisch woord en, voor zover mij 
bekend is de enige goede Hollandse vertaling: plunderen. Tóch 
heeft „rampok" nog een wat meer lugubere betekenis, want deze 
misbruik-makers van een gezagsvacuüm, namen niet alleen de 
eigendommen, maar ook de levens van diegenen, die hen in de 
weg stonden. 

Nooit heb ik gedacht, dat er philatelistische rampokkers (of zo 
U wilt rampokkende philatelisten) zouden bestaan. 

Zij z ij n er. 

Hier in Holland, meer speciaal in de Residentie, zag ik de be
wijzen van wat zij mij vier jaren geleden afhandig wisten te 
maken in enkele weken van revolutie en gezagsvacuüm. 

' t Is nooit goed, om oude koeien uit de sloot te halen. Toch 
is het geschiedenisje, dat nu volgt, nodig, omdat het nu al eenmaal 
hierbij hoort. 

* * * 
Op 30 September 1945 kocht ik te Soerabaia een nagenoeg 

complete collectie postfrisse Japanse bezettingszegels in blokken 
en enkele stukken. Een nominale waarde van ruim ƒ 3100,—. 

De gehele middag, avond en nacht was ik met mijn vrouw 
bezig deze zegels te voorzien van mijn speciaal stempeltje; mijn 
initialen in een cirkeltje. De bedoeling hiervan was tweeledig; ten 
eerste om later de echtheid te kunnen garanderen, ten tweede om 
later te kunnen bewijzen, dat deze zegels mijn eigendom waren 
geweest. 

Op 1 October werden de Japanners (onze „beschermers" op 
dat moment) door duizenden oproerige extremisten overrompeld. 
Op 15 October volgden wij. De revolutie was ontketend en wij 
gingen met 4500 mannen achter de tralies. Op 9 November be
vrijdden de Engelsen ons en 13 dagen later stond ik voor mijn 
leeggeplunderd en platgebrand huis en wist ik, dat ik alles kwijt 
was, wat ik bezeten had. Precies vier jaren later, hier in den 
Haag, toonde een philatelistische kennis mij trots enkele zegels, 
gegarandeerd echte Japanse Bezetting, mèt echtheidsstempeltje ! 

Het was m i j n s tempel t je . . . . 

De humor van dit geval is ook weer tweeledig. 
Hoewel ik positief weet, dat de initialen de mijne zijn, het 

stempeltje het mijne was, en de zegels de mijne geweest zijn, 
zal geen Justitie ter wereld in staat zijn de Gordiaanse knoop van 
alle tussenpersonen te ontwarren, temeer niet, waar de oorsprong 
in een chaos begon en ook nu weer uit Soerabaia enkele chaotische 
berichten komen binnendwarrelen. 

De fijnste humor is, dat mijn stempeltje wel nooit gedacht zal 
hebben, dat het nog eens tot „echtheidsmerk" zou worden ver
klaard. 

Als men nu maar in 's hemelsnaam niet denkt, dat schrijver 
dezes door dat stempeltje een expert is op ' t gebied der Japanse 
Bezettingszegels. Want dat is hij zeer zeker n i e t . 

En als fraudeurs nu maar niet overgaan tot vervalsing van mijn 
stempeltje. Bij voorbaat, geachte lezer, was ik daarom reeds nu 
mijn handen in onschuld. ^ 

©IM^iPl^iCIHiïïi P ÎHIDaAITiEilDli 
In het Algemeen Handelsblad van Woensdag 11 Januari j.1. 

troffen wij een verslag aan van een voor de Arr. Rechtbank te 
Amsterdam gediend hebbende zaak tegen een Nederlandse post
zegelhandelaar, die blijkbaar vermeend had met „onrechtmatig 
maakwerk" zijn klanten te moeten dienen. Op Dinsdag 24 Januari 
j.1. werd deze handelaar dan ook gestraft met ƒ 200,— boete of 
2 maanden gevangenisstraf. 

Wat toch was het geval ? Zoals bekend, begint ook hier te 
lande het verzamelen van z.g. First-day-covers toe te nemen, zulks 
waarschijnlijk geïnspireerd door de verzamelwoede op dit gebied, 
welke in de U.S.A. aan de dag treedt, alsmede de grote vraag 
aldaar ook naar buitenlandse F.D.'s. N u is het een feit, dat van 
de oudere en zelfs nog niet zo heel oude uitgiften van Nederland 
ook na de oorlog, het aantal F.D.'s maar gering is, hetgeen wellicht 
in de toekomst een goede markt verzekert. Immers men gevoelde 
hier toen nog niet veel voor dit verzamelgebied e n . . . . nu zijn 
de kansen verkeken voor hen die ze niet benutten. „Neen, toch 
niet", dacht bovenbedoelde handelaar, „wat er niet is kan gemaakt 
worden !", en hij toog met een aantal couverten van zijn F.D.C.-
service, voorzien van zegels van vroegere uitgiften, naar een post
kantoor waar hij een postambtenaar wist te bewegen zijn datum
stempel enige malen te verstellen en de couverten af te stempelen 
met de data zoals deze op de eerste dag van uitgifte hadden geluid. 

Gelukkig kwam spoedig een serie van deze „imitatie" F.D.'s in 
handen van het bestuur van de Nederl. Bond van Ver. van Post-
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zegelverzaraelaars, dat aanstonds een onderzoek bij de P.T.T. 
verzocht naar het misbruik van deze stempels. Dit had tengevolge 
dat zowel tegen de betreffende postambtenaar als tegen boven
bedoelde handelaar een strafrechtelijk onderzoek werd ingesteld. 
Hierdoor kwam ook de postambtenaar met 33 dienstjaren, die 
slechts een pakje sigaretten als „vriendelijke geste" had aanvaard 
in het beklaagdenbankje en moest hij met de strafrechter kennis 
maken, terwijl hij bovendien in een andere tak van dienst werd 
overgeplaatst. Of hij de postzegelhandelaar, die wel om zich zelf, 
maar niet om een ander dacht, hiervoor dankbaar zal zijn, be
twijfelen wij zeer. Hoezeer ons zulks ook ten opzichte van deze 
ambtenaar spijt, toch is het een goede wenk aan de ambtenaren 
van genoemd bedrijf, om toch niet al te veel het oor te lenen aan 
de vos die de passie preekt. 

Bij de handelaar werden nog 10 series van dergelijke couverten 
in beslag genomen, en is niet kunnen blijken dat er veel in de 
handel of bij de verzamelaars zijn terecht gekomen. 

In zijn requisitoir zeide de Officier van Justitie dat hij het ge
beurde de postzegelhandelaar meer kwalijk nam dan de ambtenaar 
en requireerde hij een straf van 6 weken, omdat hij de ambtenaar 
in ernstige moeilijkheden had gebracht. De president meende 
zelfs, dat het optreden van de handelaar zeer dicht bij oplichting 
stond. 

Zie hier, lezer, weer eens een staaltje van slechte praktijk in 
de philatelie, waartegen we niet genoeg kunnen waken. Ook al 
zou de handelaar uit goede bedoelingen jegens zijn klanten han
delen, dan nog blijft het ten enenmale ontoelaatbaar de philatelisten 
om de tuin te leiden of te bedriegen, ook al geschiedt dit niet op 
de grote schaal zoals Jean de Sperati deed. 

Om misverstand te voorkomen, willen we hier zeggen, dat 
bovenstaande geen betrekking heeft op de heer Breel, die vaak 
in ons blad voor zijn F.D.'s adverteert en die geen postzegelhande
laar is. 

AAN ALLE LEZERS VAN ONS MAANDBLAD. 
Nu de jeugd zeer binnenkort over een eigen orgaan de beschik

king krijgt, vraag ik me af, of de jeugdrubriek nog noodzakelijk 
is, resp. of zij in haar huidige vorm en onder haar huidige naam 
nog juist is. Ik zou het derhalve zeer op prijs stellen, de mening 
der lezers te vernemen, vooral die der beginnende verzamelaars. 
Uit ervaring weet ik, dat er nog heel wat verzamelaars zijn, die 
de verschillende elementaire beginselen der algemene philatelie 
niet onder de knie hebben, maar zich veelal schamen, om dat 
in de maandelijkse vergaderingen — volgens mij d e aangewezen 
plek — te vragen. Mocht de animo voldoende groot zijn, zo ben 
ik vanzelfsprekend gaarne bereid, de rubriek — natuurlijk in 
enigszins gewijzigde vorm, daar ik tenslotte nu alleen met vol
wassen mensen te doen heb — voort te zetten. 

Het is met grote belangstelling, dat ik Uw berichten en sug
gesties tegemoet zie. 

K. E. KÖNIG, 
Dahliastraat 26, 
Koog a.d. Zaan. 

PÄÄ^IHlEii^ ü; 
In aansluiting en als antwoord op de gedeeltelijk opengebleven 

vraag in het artikel „Waarheen ?" van Drs. Bijleveld in het 
Januari-nummer van ons Maandblad, neem ik de vrijheid nog 
even verder op de in dit artikel behandelde kwestie in te gaan. 

Om te beginnen wil ik verklaren dat ik het in alle onderdelen 
met de heer Bijleveld eens ben, en dat ook mij bij zeer vele 
nieuwe uitgiften de oorspronkelijke bedoeling van de postzegel 
verre van duidelijk is en dat ik deze veelal zelfs geheel niet 
aanwezig acht. 

Vergelijken wij eens de aantallen nieuwe uitgiften van omstreeks 
1900 en daarvoor en van thans, dan zal zelfs de meest oppervlak
kige verzamelaar direct opvallen dat hier ontzettend veel kaf 
onder het koren zit en dat vele van deze series beslist niets of 

zeer weinig met de normale postalische behoefte van een land 
uitstaande hebben. 

Tot 1900, dus in 60 jaar tijd, sinds het uitgeven van de eerste 
Engelse zegels in 1840, verschenen ca. 20.000 verschillende zegels 
in totaal. Thans zal dit niet veel onder de 110.000 liggen, als dit 
aantal niet reeds overschreden is, d.w.z. dat in de tweede halve 
eeuw van het bestaan der postzegel ruim 4 maal zoveel zegels 
zijn uitgegeven als in de eerste. Momenteel is het dan ook nood
zakelijk dat een Maandblad, dat de lezers op de hoogte wil hou
den van alle nieuwe uitgiften, hieraan, zoals b.v. het Januari
nummer van het Maandblad, niet minder dan bijna 7 volle blad
zijden moet wijden. Gesteld dat dit eens gesplitst zou worden in 
zuiver postale uitgiften en min of meer speculatieve, dan zou 
voor de eerse groep waarschijnlijk een halve bladzijde per maand 
ruim voldoende zijn, terwijl de rest gevuld zou worden met 
diverse weldadigheids-, gelegenheids-, en diverse toeslag-uitgiften. 

In vroegere maandblad (1925—1930) werd tegen deze uitgiften 
fel geageerd (b.v. voor Nederland: Goudse Glazen, Rembrandt, 
A.N.V.V.) en verschenen hierover en over diverse buitenlandse 
uitgiften hele artikelen onder koppen als: „onverzamelwaardig-
heden" en „de nieuwste zwendel". Dit was dan voor de ergste 
gevallen b.v. luchtpost Letland, D.O.X. Suriname, Brandkastover-
drukken West-Indië etc. 

Tegenwoordig worden dergelijke en ergere uitgiften vrijwel 
zonder meer geslikt, zelden wordt een afkeuring uitgesproken, wat 
overigens wel te begrijpen is, want heden ten dage zijn dergelijke 
gevallen aan de orde van de dag, en zou men bij uitvoerige behan
deling van elk geval, hieraan wel een speciaal blad kunnen wijden. 
Naar mijn mening zou het ons maandblad beslist ten goede 
komen, indien eens wat meer aandacht besteed werd aan de 
werkelijk interessante en mooie klassieke uitgiften, welke uitgaven 
slechts sporadisch even ter sprake komen. Ik ben ervan overtuigd, 
dat zeer vele verzamelaars het van harte zouden toejuichen als in 
ons maandblad, al was het maar 1 bladzijde pei maand, eens iets 
geschreven werd over deze mooie oude zegels. Misschien is het 
mogelijk dat de Redactie hieromtrent eens informeert bij de lezers, 
en deze in de gelegenheid worden gesteld, hun instemming hier
mede te betuigen. Bij zeer vele verzamelaars is de laatste tijd een 
neiging aanwezig, om altijd maar de laatste nieuwe uitgaven te 
kopen, en men is al blij als men dit kan bijhouden. Om eens 
naar de uitgiften van voor 1900 om te zien, daar krijgt men ge
woonweg geen tijd voor, daai" zorgen de diverse postdirecties wel 
voor ! 

Persoonlijk keur ik abnormale nieuwtjes ten sterkste af, evenals 
de z g. luxe-blokstukken en dergelijke nonsens, die nooit ge
bruikt kunnen worden door hun grote formaat. In deze soort zijn 
vooral landen als België, Luxemburg en Zwitserland zeer sterk. 
Velen zien zich genoodzaakt zich te beperken tot 1 land of een 
zeer beperkt aantal landen wat m.i. niet juist is, daar dan de 
originele internationale idee der philatelie in het gedrang komt 
en eentonigheid in de hand wordt gewerkt. Zo verzamelt hier te 
lande misschien 90 °/o van alle verzamelaars Nederland & O.G. en 
aan vele interessante buitenlandse uitgiften wordt maar weinig of 
geheel geen aandacht geschonken. Ik voor mij heb mij anders 
beperkt n.1. allerlei oude uitgaven tot uiterlijk 1900 en hiermede 
ben ik volledig van alle narigheid af. Een dure liefhebberij zullen 
velen zeggen, maar men vergete niet, dat ieder zegel dat er bij 
komt er ook werkelijk één meer is, en dat niet wat er aan de 
ene kant bijkomt er aan de andere kant eigenlijk weer afgaat, 
daar inmiddels weer nieuwe uitgaven zijn verschenen, die men 
dan weer achter is. 

Zou iemand die b.v. een deel van Europa vei zamelt, gedurende 
enige maanden geen gelegenheid hebben iets aan zijn verzameling 
te doen, en na enige tijd zeggen: „Ik zal eens even de nieuwtjes 
gaan aanvullen", hij zou voor een financiële ramp komen te staan. 

Bij het verzamelen tot een zeker jaar, kan men gerust een poosje 
overslaan, daar men toch niet verder achter kan komen, dan men 
is. En wat de vele dure zegels betreft, zou ik willen zeggen: 
,,Laat U hierdoor niet afschrikken, de meeste zijn tegen vrij rede
lijke prijzen te verkrijgen, wegens gebrek aan belangstelling ervoor, 
behalve dan de onbereikbaar dure stukken, maar die zitten tussen 
de nieuwe uitgiften tenslotte net zo goed". Het compleet krijgen 
van een verzameling is tegenwoordig toch maar voor een enke
ling weggelegd en ook zonder compleet te zijn kan men genoegen 
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beleven aan zijn verzameling, omdat er dan tenminste nog was is 
om naar te zoeken. Ook kan m.i. wel eens wat meer belangstelling 
aan de dag worden gelegd voor de oude afstempelingen en post
stukken. 

Voor stempels zowel als voor poststukken zijn momenteel rubrie
ken opgenomen in het Maandblad, doch deze behandelen ook weer 
alleen de nieuwigheden. Ik hoop, met deze korte uiteenzetting een 
richting te hebben aangegeven aan meerdere verzamelaars, die 
het met de nieuwe uitgfiten ook wel wat te bar vinden, uiteraard 
één van de vele richtingen, maar de meest afdoende, die hiertegen 
gevolgd kan worden. Ik geloof niet, dat iemand die zich eenmaal 
tot de oudere uitgiften beperkt heeft, hiervan ooit spijt zal hebben, 
want de oude zegtls zijn werkelijk in de meeste gevallen verre 
te prefereren boven de aandelopendeband geproduceerde nieuw
tjes. Ik spreek hier nogmaals de hoop uit, dat in ons Maandblad 
spoedig meer artikelen (of studies) zullen verschijnen over boven
bedoelde zegels (stempels, poststukken etc.) Ik ben er van over
tuigd dat er beslist nog wel vergevorderde verzamelaars zijn, die 
graag de moeite nemen deze artikelen samen te stellen in het 
algemeen belang der philatelie. 

Hiermede zal ik dit artikeltje besluiten in de hoop, dat steeds 
meer verzamelaars, met het oog op het hierboven uiteengezette 
en het artikel van Drs. Bijleveld, op de vraag: „Waar moet het 
heen met de Philatelie" zullen antwoorden „Daarheen" ! 

ONDERSCHRIFT VAN DE REDACTIE. 
De schrijver van bovenstaand artikel heeft daarmede op de deur 

geklopt van velen die zeker in staat zijn hun kennis van de 

Toen in Nederland zegels op min of meer blauw papier werden 
gedrukt, hadden wij koloniën. De laatste zijn niet meer in tel, 
maar zegels op blauw papier wel. Men zie slechts naar de prijzen 
van de Ax nummers der Ie emissie van Curajao en Suriname. 
Tijdens een studie van de Nederlandse emissie 1876 vonden we 
enige vermoedelijk nog niet gepubliceerde eigenaardigheden van 
blauw papier, waarvan hier een samenvatting. 

Bekijkt men een aantal zegels van de emissie Nederland 1876 
met afstempelingin van 1^76 tot 1885 met een sterke loupe, dan 
ontdekt men op de achterzijde van vrijwel ieder zegel een of 
meer scherp begrensde, intens blauwe stipjes, die zich met een 
raald uit het p.xpier laten lichten. Het ziin harde korreltjes van 
een cobaltverbinding, waaruit ook ons huishoudblauwsel bestaat. 
En daarmee is men op de kern van de blauwigpapierkwestie 
geraakt. Om het papier witter te doen schijnen werd blauwsel 
tijdens de papierfabricatie aan de papierbrij toegevoegd. Het doet 
er niet toe of het papier blauwig of gelig is, steeds vindt men 
zulke blauwe stipjes. Vermoedelijk is de ene keer een beter op
lossende en misschien tegelijk grotere hoeveelheid blauwsel toe
gevoegd dan de andere en zo ontstond dan meer of minder 
blauwig papier. 

Bij de Ie emissies van Curajao en Suriname zijn slechts weinig 
oplagen gedrukt. En men kan zich gemakkelijk voorstellen, dat 
bij tanding 14 kl.g. twee oplagen met verschillende mate van 
blauwing van het gebruikte papier voorkomen, zodat hier scherpe 
scheiding mogelijk is. Bij de % cent emissies 1876 zijn per jaar 
ongeveer 4 oplagen gedrukt en bij alle oplagen van 1876—1885 werd 
blijkens de blauwe stipjes het papier met blauwsel bewerkt. Hier 
is een werkelijke scheiding volkomen onmogelijk. De meest blauwe 
is de Ie oplage van 1880, maar daarvóór en daarna vindt men ook 
oplagen met duidelijk blauwig papier, naast andere zonder een 
spoor van blauw. Gelooft men onze Handelaiencatalogus, dan 
komen zegels met blauwig papier van de J4 cent slechts bij de 
tanding 133^ : 13K voor, die van 1877—1884 w..rd gebruikt. Maar 
van 1876—1884 werd naast deze tanding de 12K : 12 B (met 1 1 ^ 
: 12) tanding gebruikt en van een aantal oplagen staat vast, dat ze 
met beide kammen zijn getand, merkwaardig genoeg het meest 
zeker bij de meest blauwe aller oplagen: die van begin 1880. Zo 
vindt men dus, zoals Van der Wiel reeds heeft opgemerkt, ook 
vele zegels met tanding 12 K : 12 B op blauwig papier, en dus ook 
113^ : 12 getande zegels. Hoewel veel zeldzamer kan men zelfs 

oudere uitgiften uit te dragen en ook de redactie heeft reeds 
meermalen getracht deze personen aan te zetten tot daden. Dat 
dit weinig of geen resultaat heeft is helaas een tijdsverschijnsel 
dat niet alleen op philatelistisch gebied wordt opgemerkt. Ook 
de vakorganen op velerlei gebied klagen vaak over onvoldoende 
medewerking. Gelukkig hebben wij nog niet te klagen, gezien b.v. 
de medewerking welke schrijver ons door inzending van boven
staande verleent. In vele opzichten onderschrijft ook de redactie 
de klacht van de heer de Jong en gaarne wil de redactie verklap
pen, dat de rubriek „Nieuwe Uitgiften" niet altijd „con amore" 
zulk een ruime plaats wordt geschonken, en de samenstelling 
daarvan vaak zulk een omvangrijk werk vereist, dat het overige 
er wel eens onder moet lijden. Maar helaas is dit ook „een eis 
van de tijd" en een tijdschrift dat zich aan deze taak zou onttrek
ken zou zulks spoedig in de belangstelling ten nadele kunnen 
bemerken. 

De redactie hoopt echter, dat de klop van de heer de Jong 
vele deuren zal openen en hij niet het antwoord krijgt dat de 
redactie zo vaak te horen krijgt: Och, alles van die oudere uit
gaven kan je in de oudere jaargangen vinden en iets nieuws valt 
er niet meer van te vertellen ' 

Inderdaad is het een feit, dat veel omtrent deze oudere uit
giften reeds in vroegere jaargangen werd vastgelegd en deze helaas 
nog te weinig worden bestudeerd of geraadpleegd, maar dit neemt 
niet weg, dat er toch nog wel een en ander te vertellen over 
zal zijn gebleven en wij hopen dat zij, die dit kunnen doen, aan 
de stem van inzender gehoor zullen geven. Zij zullen bij de 
redactie niet te vergeefs aanbellen. 

zeer fraai blauwig papier aantreffen bij de latere tandingen 12)4 '■ 
\2% kl. g. en 12K : 12 C (zonder 11K : 12). 

Het is duidelijk, .dat wat betreft deze emissie de catalogus geheel 
herzien dient te worden. Of catalogisering van blauw papier moet 
geheel achterwege blijven, óf men moet het ook voor de andere 
tandingen vermelden. 

Daar jaren achtereen met blauwsel werd gewerkt, zal het zonder 
verdere uitleg begrijpelijk zijn, dat ook bij latere tandingen der Ie 
emissies van Suriname en, Curafao (bv. 12K : 12 B en 1134 : 12) 
en vele tandingen der 3e emissie Ned.Indië blauw papier te 
vinden is, al vermeldt de Catalogus het voorkomen daarvan niet. 

Voor het niet catalogiseren, maar uitsluitend vermelden (zoals 
bij de emissie Nederland 1872) zijn dus vele goede argumenten. 
Scherpe scheiding is slechts mogelijk indien zeer weinig oplagen 
van een bepaald zegel zijn vervaardigd. 

Er is evenwel nog een ander argument, dat wel niet geheel 
philatelistisch is, maar niet minder reëel. Daar blauw papier met 
blauwsel werd vervaardigd, is het bepaald kinderwerk om vol
maakte vervalsingen te maken. Een verdund blauwselbad doet 
wonderen in dit opzicht. Hoewel de prijzen van de Ie emissies 
van Curafao en Suriname tanding 14 kl. g. op blauw papier doen 
vermoeden, dat deze zegels schaarser zijn, dan zulke op „normaal" 
papier, leert de praktijk, dat eerder het omgekeerde het geval is. 
Niets zal me er dan ook toe brengen een extra penning uit te 
geven, wanneer een zegel op blauw papier duurder is dan een 
ander in dezelfde tanding. Mede hierom, verdient het aanbeveling 
deze variëteit niet meer te catalogiseren. 

Het zal voor sommige lezers niet overbodig zijn er op te wijzen, 
dat het bovenstaande geen betrekking heeft op de zegels nummer 
60 en 61 van Ned.Indië, die met indigo zijn geverfd. Ook dit 
procédé is vaak met gebruikte, normale zegels herhaald. Controle 
hierop is evenwel mogelijk. Bij het blauwen der hele vellen drong 
de kleurstof niet tot het binnenste van de postzegels door, zodat 
daar het papier wit bleef. Men kan dit constateren door de uit
einden der tanden, waar het papier doorgebroken werd, te onder
zoeken. Die vertonen dan een wit of witachtig innerlijk. 

Bij geverfde losse exemplaren is de indigo ook de uiteinden der 
tanden binnengedrongen, zodat die op doorsnede geheel indigo
blauw zijn. De in de Catalogus als kenmerk van echtheid ge
noemde witte vlekken treden uiteraard evengoed bij vervalste 
exemplaren op bij contact met water. 

ilLAlülW IPÄP^DIî  iDÜ P i l i ^ i l L S MkM mmWklêMWi iNi l̂ ®IL©INIDIEINi 
door D. HILLE RIS LAMBERS 
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©¥m iMiflsiroisirÄiMPiî  m nwm © © M Ä Ä I ^ 
Ter inleiding en tot goed begrip het volgende: 
Ie. De term „de Post" wordt hier gebruikt als verzamelnaam 

voor alle instanties, die postwaarden uitgeven. 
2e. De term „Nieuwtjes" voor ongebruikte in koers zijnde post

waarden. 
3e. Kritiek op handelwijzen van verzamelaars, handelaren of 

„de Post" wordt hier niet bedoeld, alleen het constateren 
van feiten, het wijzen op een bepaalde wijze van verzamelen 
en de gevolgen daarvan. 

De klachten over de talloze nieuwe uitgiften (nodige en over
bodige) en over de wijze waarop deze uitgiften verstrekt worden, 
klachten, welke sinds jaren zowel schriftelijk in philatelistische en 
andere bladen, als mondeling in verzamelaarskringen worden geuit, 
drongen mij deze zaak nog weer eens onder de loupe te nemen, 
zoals ik ± 15 jaar geleden in een artikeltje in dit blad reeds deed. 

Wanneer men v/il trachten een „mistoestand" te verbeteren, 
iroet men eerst de oorzaak gaan zoeken. Is deze gevonden, dan 
IS er maar één middel tot herstel, nl. die oorzaak weg te nemen. 
Mocht dat niet mogelijk zijn, wel, dan moet men berusten en 
niet klagen of mopperen. 

Waar ligt nu eigenlijk de oorzaak van alle ergernis op „nieuw
tjes" gebied ? Wel, vrienden, bij U zelf ! Duidelijk geformuleerd 
IS de oorzaak: 

„Het kopen van ongebruikte koerserende postwaarden als ver
zamelobject". 

De laatste jaren is deze wijze van verzamelen in steeds toene
mende mate in zwang gekomen en wordt door velen als de enig 
mogelijke beschouwd. 

Begrijpt U goed: deze verzamelwijze heeft niets uit te staan 
met „ongebruikt" verzamelen. Hieronder versta ik het verzame
len van uit koers zijnde zegels, die door een of andere oorzaak 
ongebruikt zijn gebleven, en als zodanig verzamelwaardig kunnen 
zijn. 

Gaan we even terug in de geschiedenis van de Philatelic. In de 
oude tijden werd een ongebruikt zegel gewantrouwd, dikwijls voor 
vals gehouden en was deswege niet in tel. 

N u is het de gewoonste zaak van de wereld, de zegels „post 
fris", „met volle gom", „zonder plakker" bij „de Post" te kopen, 
't zij rechtstreeks, dan wel door bemiddeling van derden. Sterker 
nog, het „nieuwtje" is een zeer begeerd object geworden. Het 
wordt verlangend tegemoet gezien en soms wordt hemel en aarde 
bewogen om het in bezit te krijgen. Nog sterker, het is soms al 
besteld en betaald vóór het verschenen is. 

Wat een grote verandering in, laten we zeggen, 50 jaar ! 
Deze evolutie voltrok zich, vooral in het begin, zeer geleidelijk, 

ja, haast onbemerkt. Wie de eerste verzamelaar is geweest, die 
naar een postkantoor ging, daar zegels kocht en die in z'n album 
plakte, is niet uit te maken. Hij heeft de gevolgen van z'n daad 
niet overzien, anders zou hij het zeker hebben nagelaten ! Zijn 
voorbeeld werd door anderen gevolgd. 

Een volgende stap was de vraag naar ongebruikte strafport-
zegels. Dit was een zeer belangrijke stap. Portzegels werden tot 
dien niet door de Post verkocht, als zijnde van geen belang of 
nut voor het publiek. Nu werd er door de verzamelaars naar 
gevraagd en de Post voldeed gaarne aan die vraag. Immers, voor 
het betaalde bedrag behoefde geen tegenprestatie in arbeid te 
worden geleverd (wat met postzegels altijd nog het geval kon 
zijn), en dus was dit bedrag zo goed als zuivere winst. De verza
melaar gaf hiermede tevens duidelijk te kennen, dat hij voor z'n 
geld geen arbeidsprestatie wenste, doch het koerserende post- of 
portzegel als verzamelobject beschouwde. 

Dit standpunt werd door de Post goed begrepen en zij zag in 
de verzamelaar een goede klant. Het gevolg is geweest een steeds 
meer geperfectionneerde „service" en een daarmede gelijke tred 
houdende stimulering van de vraag. Ik noem o.a.: de Philatelis
ten loketten, het aankondigen van nieuwtjes, dikwijls met sug
gestieve popaganda, speciale postafdelingen voor nieuwtjes-leve
ring enz. enz. He t feit, dat de vraag en het standpunt der verza
melaars de Post er toe brachten talloze zegels uit te geven alléén 
voor verzamelaars, dus onnodige uitgiften, behoeft hier niet met 
voorbeelden te worden bewezen. 

De „handel" (die toch slechts aan „vraag" heeft te voldoen) 
moest meedoen, veelal nolens volens. 

De Post echter is oppermachtig in deze: zij bepaalt de uitgiften, 
de prijzen en de wijze van verstrekking. Hierop hebben de kopers 
niet de minste invloed. De verzamelaars-kopers laten zich (zuch
tend en klagend soms) door de Post regeren. Zij hebben hun 
verzamelgebied moeten beperken uit financiële noodzaak. Eerst 
werd (in Europa) buiten Europa over boord gezet, daarna Europa 
beperkt tot landengroepen. Velen hebben slechts één land buiten 
hun eigen land, nog meer moeten zich bepalen tot het eigen land, 
hier dus Nederland met of zonder O.G. En zelfs dit laatsfe is 
voor velen niet „bij te houden". Af en toe klinkt een protest, 
individueel of collectief, maar resultaat wordt nimmer behaald. 
Soms een verwijt aan „de handel" (bedoeld wordt dan eigenlijk 
aan diegenen, die de zegels hebben kunnen bemachtigen en met 
altijd postzegelhandelaren zijn). 

Wordt het U nu niet duidelijk dat „het kopen van onge
bruikt koerserend" de fundamentele oorzaak is van alle mistoe
standen op dit gebied ? De vraag veroorzaakte toch het aanbod ? 
Te meer, daar de vraag een artikel geldt, dat door de producent
verkoper in onbeperkte verscheidendheid en hoeveelheid kan 
worden geproduceerd ! 

Doch er is nog een belangrijke factor in deze kwestie, nl. de 
waardebepaling. Deze nu is absoluut onjuist. De verzamelaar-koper 
betaalt „nominaal" (minstens). Hij verkrijgt een recht op een 
arbeidsprestatie, gelijk aan het nominaal bedrag, e n een verza
melobject. Van dat recht maakt hij geen gebruik, maar acht de 
waarde van het verzamelobject gelijk aan het bedrag voor arbeids
prestatie. De waarde is echter onzeker, stijging en daling zijn 
beide mogelijk. De praktijk bewijst, dat op afzienbare termijn 
winst niet mogelijk is, en op korte termijn verlies onvermijdelijk. 

Groter nadeel acht ik echter de verwording van het begrip 
„verzamelen". Verzamelen is toch iets met geduld, zorg, liefde, 
kennis (alle goede philatelistische eigenschappen !) bijeenbrengen, 
en niet, zoals het nu wordt opgevat, bij een nieuwe uitgifte in 
de rij voor een loket gaan staan. Vooral voor jonge en beginnende 
verzamelaars schuilt hierin gevaar. 

Waar dus de verzamelaars-nieuwtjes-kopers zelf de „mistoe
standen" in het leven hebben geroepen, is het logisch, dat alleen 
z ij die toestand kunnen verbetereen. 

In verband hiermede stelde ik verschillende verzamelaars de 
vraag: 

„Waarom koopt U nieuwtjes ?" 
Een categorie zegt: „Ik vind het „mooier" dan gebruikt". Dit 

lijkt een doorslaand argument, want: „over smaak valt niet te 
twisten". Maar:. . . . 

Ie. verzamelt deze categorie dus „plaatjes", 
2e. is ze niet consequent, omreden er van elk land minder 

mooie tot lelijke zegels bestaan, die even graag worden opgenomen, 
waarbij dus het „schoonheids" gevoel weer wordt uitgeschakeld. 

Een andere categorie antwoordt: „Ze zijn meer waard (of zullen 
meer waard worden) dan gebruikte". 

Hierboven is reeds aangetoond, dat de waardebepaling (nominaal) 
niet juist is, doch de praktijk bewijst ook, dat met gebruikte zegels 
meer winst wordt behaald. 

Een derde categorie is van mening: 
„Anders krijg ik ze helemaal niet (noch ongebruikt, noch ge

bruikt)." 
Hier is dus angst de drijfveer. Nu is angst altijd een slechte 

raadgeefster geweest en, waarom angst bij een liefhebberij ? 
Bij rustig afwachten zou hij ze zeer zeker krijgen. Ook hiervoor 

zouden vele bewijzen zijn aan te voeren. 
De volgende (en niet de kleinste) categorie geeft zich geheel 

geen rekenschap en loopt met de kudde mee. 
Zo komt men tot de conclusie, dat de tegenwoordige toestand 

te wijten is aan onjuiste begrippen van de verzamelaars omtrent 
hun verzamelobjecten, nl.: 
Ie. verkeerd toegepast schoonheidsgevoel, 
2e. onjuiste waardebepaling, 
3e. ongegronde vrees, 
4e onnadenkendheid. 



42 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE FEBRUARI 1950 

Als zwakke poging om die begrippen te veranderen, wil ik U 
de volgende stelling voorhouden: 

„Het kopen van ongebruikte koerserende postwaarden als ver
zamelobjecten is af te keuren op de volgende gronden: 

Ie. Het is de oorzaak van overbodige uitgiften, 
2e. Het is een stimulans voor steeds meer nieuwe uitgiften. 
3e. Het is de oorzaak van de gedwongen beperking van Uw 

verzamelgebied. 
4e. Het is duurder en minder rendabel dan gebruikt verzamelen. 
5e. Het werkt speculatie en manipulaties ten nadele van de verza

melaars in de hand. 
6e. Het heeft de waardebepaling „nominaal" in ' t leven geroepen, 

welke niet in de Philatelie thuis hoort. 
7e. Het geeft aanleiding tot (nutteloze) klachten, protesten, be

schuldigingen enz. 
8e. Het is geen Philatelie, omdat een postzegel eerst moet be

wijzen „postzegel" (en daardoor verzamelwaardig) te zijn, 
door zijn postale functie te verrichten. 

Wanneer U deze tenlastelegging niet lang genoeg vindt, kunt 
U er zelf nog wel enige punten bij vinden. 

Wat het nog ten gevolge kan hebben, laat ik aan Uw verbeel
ding over. 

Kunt U van verzamelaarsstandpunt nog iets goeds vinden in 
deze wijze van verzamelen ? 

Wat de „handel" betreft, durf ik beweren, dat het verdwijnen 
van nieuwtjes met vreugde zou worden begroet. 

Het zou van ongezond optimisme getuigen, te verwachten, dat 
binnen afzienbare tijd de nieuwtjes-kopers en daardoor automa
tisch de nieuwtjes zelf, zouden verdwijnen. Wanneer echter deze 
regelen enkelen tot nadenken zouden brengen, en het nutteloos 
gemopper zouden doen verminderen, zal schrijver dezes tenminste 
de voldoening smaken, iets tot verbetering van mistoestanden te 
hebben bijgedragen. 

i!til^SirPI^©©IMI 
Over het artikeltje onder bovenstaande titel in ons vorig 

nummer (blz. 17), dat van zo onschuldige aard leek, zijn enkele 
opmerkingen bij ons binnengekomen, waaruit bleek, dat men hierin 
een soort „kritiek" op de P.T.T. zag, die „zo stiekum weg" 
aardig van de gelegenheid profiteerde om aan de bedoelde zegel
tjes ook een extratje te verdienen. Welnu, geachte lezer, laat 
ons dadelijk verklaren, dat het verre heeft gelegen daaraan te 
denken, laat staan om zulks „verkapt" onder de aandacht te 
brengen. Als wij kritiek hebben op de P.T.T. dan durven wij dat 
heus wel openlijk te zeggen en behoeven wij daartoe niet „te 
dromen". Het staat bij ons vast, dat ook de inzender A. J. V. 
zeker deze bedoeling niet heeft gehad en zelf „als waarnemend 
Dir. Gen." met de puzzle zat hoe deze op te lossen, want ook 
hij was er, evenals de redactie van dit blad, van overtuigd, dat, 
indien deze oplossing ware te vinden, de P.T.T, zeker aanstonds 
bereid zou zijn het haar extra toegevloeide af te staan voor het 
goede doel waarvoor deze zegels worden uitgegeven. Helaas kon 
ook hij de oplossing niet geven, want toen hij de telefoon greep 
om de oplossing door te geven, werd hij wakker ! Jammer ! 

Daarom vragen we thans aan U, lezer, of U wellicht in staat is 
een manier te geven om te bepalen hoeveel van deze zegels door 
de Philatelisten worden gekocht en nimmer voor een postaal 
doel worden gebruikt. Zo ja, voor Uw oplossing houden wij ons, 
en zeker ook de P.T.T. ten sterkste aanbevolen. 

[p>[̂ DilS\7[̂ AA© 
Verbetering opgave 45e prijsvraag. 
In de in ons Januari-nummer opgenomen 45e prijsvraag is 

helaas een fout geslopen. In de 3e cijferregel moet het eerste 
cijfer niet 34 zijn, doch 31. Wij hopen, dat dit geen ernstige 
moeilijkheden bij de oplossing heeft gegeven. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging I 

Il^i€[^©[L©©Di 
(In oude spelling). 

C. IM. DONCK. 
Woensdag 24 Januari overleed te Hilversum, na een kortstondig 

ziekbed, de gep. kolonel, Carel Marie Dorick. Deze markante 
figuur bewoog zich ongeveer 20 jaar in onze philatelistische 
wereld. De toenmalige voorzitter der Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars, de heer L. van Essen, wist hem over 
te halen, het secretarisschap dier vereeniging op zich te nemen. En 
dat hij daarmede een zeer gelukkige keuze heeft gedaan is ten 
duidelijkste gebleken door de uitstekende wijze, waarop Donck 
deze functie heeft vervuld. Nadat hij zich wat had ingewerkt, 
hetgeen kort duurde, hield hij het zeer uitgebreide secretariaat bij, 
op de meest accurate wijze, die men zich kan indenken. Meer
malen bood ons bestuur aan, hem wat te ontlasten van de bezig
heden, maar steeds weigerde hij; slechts gedurende het jaar 1946, 
het laatste jaar, dat hij in functie was, werd hij gesteund door 
een 2den secretaris. Maar het daarop volgende jaar nam hij weer 
vol lust het voorzitterschap der tentoonstellings-commissie op 
zich, lang geen sinecure. 

Ook als mensch zullen wij hem zeer missen. Zijn adviezen waren 
steeds helder en zeer doordacht; zijn verteltrant buitengewoon 
onderhoudend. Hoe dikwijls hebben wij vol aandacht aan de 
koffietafel zitten luisteren, wanneer hij de een of andere episode 
vit zijn Indische ervaringen vertelde. 

Toen het definitief vaststond, dat hij zijn ontslag als onze secre
taris zou nemen, waardoor hij wat meer tijd voor zijn vele, andere, 
nuttige functies in zijn woonplaats zou verkrijgen, werd hij door 
de Nederlandsche Vereeniging, onder luid applaus der vergade-
rin, tot EereUd benoemd. De Bond beloonde zijn groote verdien
ste met de Waller-medaille; gelukkig, dat hij dit alles nog heeft 
mogen beleven, waardoor hij terecht de overtuiging heeft ge
kregen, hoezeer zijn arbeid door de philatelisten gewaardeerd is 
geworden. 

Waar ik persoonlijk door gezondheidsredenen was verhinderd 
zijn verassching bij te wonen, wensch ik hier uiting te geven aan 
mijn groote dankbaarheid voor hetgeen Donck voor de vereeni
ging heeft gedaan en voor de hoogst vriendschappelijke wijze, waar
mee wij in al die jaren met elkaar mochten omgaan. Wij zullen 
nog dikwijls aan hem denken, want Alfred de Musset heeft niet 
voor niets gezegd: „Quand ils meurent, 1'affreuse mort ne les 
prend pas tout entiers." 

W. P. COSTERUS Pz. 
Voorzitter der Nederlandsche Vereeniging 

van Postzegelverzamelaars. 

Het bestuur van de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars wil niet nalaten aan bovenstaande ook zijn 
deelneming toe te voegen bij dit verscheiden. Het rekent zich tot 
een eer de heer Donck vorige jaar de Waller-medaille te hebben 
mogen toekennen. Helaas is de daarbij uitgesproken wens dat 
hij nog lang met genoegen deze onderscheiding zou mogen aan
schouwen, niet in vervulling gegaan. Door zijn plaatsing in de rij 
van hen die met deze medaille werden begiftigd en zijn vermelding 
in „Het Gulden Boek" is zijn naam voor philatelistisch Neder
land voor goed aan de vergetelheid ont trokken en zal deze zeker 
in dankbare herinnering blijven. 

Hij ruste in vrede. 
DE BONDSSECRETARIS. 

DI^©i;^©I^PilüJl SiryB^B îGsO 
Geachte redactie. 
Hedenochtend ontving ik het Maandblad (bedoeld is hier het 

Januari-nummer, Red.) waarin het artikeltje „Quo Vadis ?" van 
de heer Hedeman is opgenomen, hetwelk mij tot een enkele 
opmerking brengt. 

Genoemde schrijver brengt hierin wel naar voren dat de „oude" 
zegels en poststukken nog geldig waren tussen 27-XII en l-I en 
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construeert hij hieruit de erkenning door de V.S.I. van deze 
zegels inclusief die der Republiek van Djokja, maar véél belang
rijker acht ik het echter dat reeds vóór de overdracht der sou-
vereiniteit bepaald was, dat vanaf 1 December 1949 uitsluitend 
Indonesia cijfertype en bouwkunstserie verkocht mochten worden, 
waarbij een speciale uitzondering werd gemaakt voor de verhuis-
kaart omdat de nieuwe nog niet gereed waren, anders was m.i. 
deze op de zelfde wijze geëcarteerd als de rest. (De nieuwe ver-
huiskaart bereikte mij enige dagen geleden, verzonden op 14 Jan.) 
Men kan dus hoogstens spreken van „toelaten", niet van ,?erken-
ning". De stukken blijven daarom een interessante aanvulling van 
de verzameling, maar om hiervan een „jachtterrein" te maken" dat 
op de zelfde hoogte staat met de Japanse bezetting-zegels of de 
locale uitgiften van de Republik Indonesia lijkt mij een te sterke 
overschatting. Ongeveer het zelfde hebben wij met de Konijnen
burgzegels medegemaakt tussen begin October 1940 en Juni 1944. 
Deze waren niet meer aan de loketten verkrijgbaar, maar nog wel 
voor frankering geldig. 

Eventueel langer gebruik van de Djokja-zegels op Midden-
Java is eerder te wijten aan een onbereikbaarheid de facto dan een 
erkenning de jure, deze laatste zou dan tot gevolg hebben, dat de 
Djokja-zegels Qok geldig zouden zijn op internationale post en 
ik meen toch niet dat zoiets ooit de bedoeling is geweest. 

Hier moet dus de overdracht gezien worden niet op het ene 
moment waarop deze in Amsterdam plaats vond, maar zich gelei
delijk voltrekkend in de tijd, naar mate het werkelijk gezag 
van de V.S.I. in de plaats trad voor dat van de Republiek. 

Hoogachtend, 
get. J. DEKKER. 

Naar aanleiding hiervan schrijft de heer Hedeman ons: 
De reactie van de heer Dekker heeft mij een gevoel van onbe

hagen gegeven. Het blijkt immers, dat hij uitleggingen uit mijn 
artikel distilleert, die mij geheel ontgaan. 

In mijn artikeltje staan de volgende zinsneden: „wanneer de 
V.S.I. alsnog tot erkenning en wettiging overgaan" en „blijft vol
komen in de lucht hangen." 

Het ziet er niet naar uit, dat de V.S.I. een groep van de Re-
poebliek Indonesia zegels, resp. overdrukken, „alsnog" zullen 
erkennen, doch wij kunnen hiervan n u nog niet zeker zijn. 

Houdt U evenwel goed in het oog, dat officieel ongeldige 
zegels, die vóór 27 December 1949 niet toelaatbaar waren, al 
gebeurde het wel eens bij wijze van vergissing, na genoemde datum 
wel geaccepteerd moesten worden. Daarom gaat de vergelijking 
met onze Konijnenburgzegels van 1940 tot 1944 niet op, want 
deze waren officieel geboren ! 

Mijn artikel zou geen zin gehad hebben, indien de Rep. Ind. 
zegels wel volwaardig geweest waren, dus niet in de lucht hingen. 
Nu is er inderdaad sprake van een philatelistisch jachtterrein, 
waarvan de wildstand snel opgenomen moet worden, doch men 
zorge er voor geen bokken of blinde vinken te schieten. 

Ik construeerde nergens een „erkenning" door de V.S.I., ook 
plaatste ik nergens de Japanse bezettingszegels met de twee groe
pen Rep. Ind. verschijningen op een gelijke hoogte. De Japanse 
bezettingszegels staan met beide benen stevig op de grond, de 
ene groep Rep. Ind. zegels blijft in de lucht hangen, terwijl ik 
om naspeuringen vroeg om de zwevende tweede groep, die met 
twee tenen op de grond balanceert, te omschrijven. 

Men kan werkelijk, in plaats van te overhaast, beter mijn arti
keltje helemaal niet lezen ! 

i@gKWgl^KiM ^ ?DJIB)S€lHll̂ DlFïïiM 
MICHEL BRIEFMARKEN KATALOG 1950 EUROPA. VERLAG 

DES SCHWANEBERGER ALBUM EUGEN BERLIN, 
KASENDORF BEI KULMBACH (13a). 

Zo ligt dan de mooie Michel 1950 in roodlinnen band met goud-
druk weer voor ons. Hoewel het uiterlijk een woordje meespreekt, 
komt het er voor de postzegelverzamelaar natuurlijk veel meer 
op het innerlijke aan. Behoeven we over de Michel-katalogus hier 
in ons land nog veel te zeggen ? Ieder goed philatelist kent dit 
onontbeerlijke werk met zijn schat van gegevens. Dingen welke 
men in andere catalogi te vergeefs zal zoeken vindt men hier. 

"Waar treft men zoveel gegevens omtrent locale uitgiften of falsi-
ficaten als bij de Michel. Het komt dan ook meermalen voor, 
dat men ons inlichtingen vraagt omtrent een of andere uitgifte 
en vaak kan dan naar dit betrouwbare werk worden verwezen. 
Hoewel in omvang sedert de vorige uitgave niet veel toegenomen 
(slechts 13 blz.) is alles toch up-to-date gebracht. 

Natuurlijk slaat een Nederlands philatelist het eerst de pagina's 
betreffende de zegels van eigen land op. Zo deden ook wij en 
bemerkten aanstonds met hoeveel zorg ook onze zegels zijn be
werkt. Gelukkig staan b.v. de ongetande Konijnenburg-zegels als 
onofficiële uitgave aangemerkt. Zie ook eens naar het staatje 
op blz. 622, waarin de meeuwtjeszegels en de Veth-type zegels 
in een gemakkelijk overzicht zijn opgesteld in verband met water
merk en tanding. 

Men dient er vanzelf sprekend rekening mede te houden dat 
de Michel geen speciaal-catalogus, maar een algemene is, en daar
om juist staat men versteld over de schat van gegevens, zoals 
verwijzingen naar literatuur e.d., die men des al niet te min in 
dit werk aantreft. Vragen blijven er natuurlijk altijd, zo ook hier. 
Toevallig kregen we een dezer dagen b.v. een vraag omtrent 
Poolse zegels in Engeland uitgegeven. Wel treffen we in de Michel 
de z.g. Kamp-zegels en de zegels door het Poolse leger in Italië 
uitgegeven, maar de Franse en Engelse uitgaven, die o.i. evenzeer 
en wellicht nog meer vermeldenswaard zijn, troffen we niet aan. 
Zo zal U natuurlijk altijd nog wel iets meer kunnen wensen, 
maar dat doet aan het geheel niets af en kunnen we ook deze 
uitgave weer ten zeerste aanbevelen aan alle phdatelisten die niet 
alleen „hokjesvuUer" zijn, maar ook „iets meer" willen weten. 

Wat de prijzen betreft komt ons een basis van ongeveer 30 
cent per DM. redelijk voor.. 

T H E GREAT MAIL. A POSTAL HISTORY OF N E W 
ORLEANS, BY LEONARD V. HUBER AND 

CLARENCE A. WAGNER. 
PUBLISHED BY T H E AMERICAN PHILATELIC SOCIETY, 
INC. T H R U T H E MEDIUM OF T H E A. P. S. PHILATELIC 
RESEARCH AND LITERATURE COMMITTEE. PRIJS $ 5.00. 

Een korte titel ,,The great mail", duidt hier een groot geheel 
aan. Het boek ontleent zijn titel aan de naam welke door de 
postmeesters van 1820 tot 1850 werd gegeven aan de postroute 
tussen Washington en New Orleans. Als een van de voornaamste 
postdiensten blijken zich in de ontwikkelingsgeschiedenis vele ge
beurtenissen uit de 19e eeuw daarin te weerspiegelen en is het 
ook hier „Post schrijft geschiedenis". 

De schrijvers zijn niet over een nacht ijs gegaan, maar hebben 
zowel de geschiedenis als het postwezen met zijn poststukken en 
zegels alsmede de afstempelingen daarvan grondig bestudeerd, 
hetgeen thans in een fraai boek van 200 bladzijden is vastgelegd 
Zowel uiterlijk als innerlijk keurig verzorgd met talrijke afbeel
dingen van schilderijen, platen, foto's, publicaties en poststukken, 
dit alles aangevuld met geografische tekeningen, is dit een boek 
geworden dat op iedere bladzijde „wetenschap" ademt. 

Helaas weten wij hier in het oude Europa in het algemeen maar 
weinig van de geschiedenis van het land waarheen zo vele onzer 
voorvaderen trokken en daarom kan lezing van dit boek zeker 
worden aanbevolen. Maar stel U zich niet voor, dat het een roman
netje is dat U zo op een regenachtige Zondag, welke U «an Uw 
huis bindt, kunt uitlezen, want dit is het allerminst. 

iP>IHlD[LMi[LOS'ifflSCiHI AÜIKil^lLiD 
H E T BUITENLAND GAAT ONS VOOR. 

Niet alleen ons land heeft moeite met zijn financiën, maar ook 
verschillende andere landen hebben een zelfde worsteling op dit 
gebied. Toch zijn daar de bepalingen op postzegelgebied vaak 
heel wat minder strak dan bij ons. 

Zo verscheen in het Saargebied de volgende regeringsverklaring: 
Vanaf heden is de verzending van gestempelde en ongestempelde 

postzegels naar het buitenland — waartoe ook Duitsland gerekend 
wordt — zonder deviezenverplichting en uitvoervergunning toe
gestaan, wanneer het een geschenk betreft en de zending door een 
privaat-persoon geschiedt en voor een privaatpersoon bestemd is 
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en de waarde van 3000 (drieduizend) franken niet te boven gaat. 
Uitgesloten zijn dus meerdere gelijktijdige zendingen van één 

persoon aan de zelfde ontvanger; zendingen aan of van hande
laren en zendingen waarvoor een tegenprestatie wordt gevraagd. 

In Tsjecho Slowakije is de handel en het ruilverkeer voor wat 
postzegels betreft aan banden gelegd. Wat het ruilverkeer betreft 
is hier nu de volgende regeling van kracht: 

Door de jpost worden voor dit doel tweedellge etiketten uit
gegeven. Het ene deel wordt op de uitvoerzending geplakt en het 
tweede deel bij de zending ingesloten, zodat de buitenlandse ruil
partner deze op zijn retourzending kan plakken. 

In het geval dat de buitenlandse partner het eerst zendt, moet 
de Tsjecho Slowaakse verzamelaar hem vooraf het etiket toezen
den. Zendingen zonder dit etiket voorzien, worden aan de afzen
der teruggezonden. 

Een zending mag ten hoogste 250 stuks postzegels of brieven 
(Ganzsachen) bevatten, waarvan de prijs niet hoger mag zijn 
dan Kcs 500,—. Wat buitenlandse catalogi betreft komt dit onge
veer overeen met 30—50 Zw. francs Zumsteincatalogus, 2500— 
4000 francs Yvert, 12—15 $ U.S. volgens Scott en 3—4 £ volgens 
Gibbons. 

Het voornaamste is, dat iedere zending met een zending van 
overeenkomstige waarde moet worden beantwoord. Het laten staan 
van z.g. restantvorderingen is niet toegestaan, waarom wordt 
aanbevolen de zegels eerst dan te zenden wanneer gelijke ruil 
vasjftaat. 

Zijn er klachten, over Tsjecho Slowaakse verzamelaars, dan 
wordt men verzocht deze aan Filatelie ORBIS bekend te maken, 
die zulks zal onderzoeken en zonodig hen die schadelijk zijn voor 
de Philatelie van het ruilverkeer zal uitsluiten. 

Verschenen: 
Het Rode Kruis op postzegels prijs fr. f 1,34 
De opbrengst van dit werkje is bestemd voor 
het Rode K.ruis. 

Eerder Verschenen: 
De Dierenwereld op Postzegels pr. fr. f 1.51 
Beroemde zeevaarders en ont
dekkingsreizigers op Postzegels „ „ f 0.S6 
Canada op Postzegels „ „ t 1.72 
Letterkunde en Muziek op Postz. „ „ f 1.72 
De mens en zijn wereld op P >stz. „ „ f 0.96 
Oranje en Nederland op Postz f 2.34 
Bestellingen worden uitgevoerd door de 
schrijfster. Eemnesserweg 91, Baarn, na 
ontvangst van postwissel. (21) 

AANGEBODEN 
Prins Willem f 10 1913 postfr f65.
met plakker, postfris f 5, f20.
f 2.50 f 15*. No. 3 gebruikt f22.
Brieven onder no. 34 Bur. v.d. blad 

A A N B I E D I N G G E V RAAGD 
van alle mogelijko vtiegbrieven van N»cl. 
en O ^  ">*' ^̂ f zonder speciale stempels, 
alsmede maxtmumkaorten met speciale 
stempels, First Day Covers gehele wereld, 
eerste emissies Nederland,partijen Japanse 
Bezetting in Azië, kortom alles wat inte
ressant en verkoopbaar is (35) 
Betaling op de dag van aankoop content 
L U O E K E R , AmsterdamZ. 
Postbus 5103 Lid N.V.P.H. 
Wij leveren nieuwtjes op stempel en FDC 

gebied van de gehele wereld. 
Ons adres is „ e n i g " in Nederland 

U.S.A.verzamelaar zoekt gebr. en 
ongebr. topnummers van dit land te 
koop en heeft vele doubletten w.o. 
ook zeer goede nrs af te geven. 
Brieven onder no. 38 Bur, v.d blad. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

GENERAALGOUVERNEMENT 
geheel compleet, postfris ( l ó j st. Yvert 
frs 88^t,5o) (32) 

Slechts f 50.— {Kleine voorraad) 
T. H A R T E V E L D ' S Postzcgelhandel 

Essenburgstr.14 R.'dam Tel. 39944 Giro 507407 

A A N G E B O D E N Neder land postfris 
Eén serie Cour Permanente 1934 nos 9^15 
compleet (met keur^ Zeldzaam PRIJS f 237.50 
Brieven onder motto „Cour postfris** aan het 
Bureau van dit blad 

S U R I N A M E L U C H T P O S T 
No. 24fa, 22^/2 op 60 et. Kops taand post

fris aangeboden. Oplaag 200 stuks 
PRIJS F. 217,50. 
Brieven onder no. 29a aan Bureau v. d. blad 

Cura^oo Luchtpost aangeboden 
postfris 1942 26/40 f 60.— 
41/44 Krijgsgevangenen f 26,75 
45/52 Juliana f 12,95 

Brieven onder no, 29b aan Bureau v. d, blad 

Roltanding Nederland postfris aan
geboden. Zoek nos 10, 17, 28, 55 
en 70 postfris. 
Brieven onder motto „Roltanding" 
aan Bureau van die blad. 
SCANDINAVIË (ongebruikt) 

D e n e m a r k e n ; 148a f 3 . 9 5 ; 222 f0 ,45 ; 
224'26 f 6 , 9 5 ; 24c f 0 , 9 0 ; 264 f 0 7 0 ; 264a/ 
64 b f 0,18; 276 f 3.9s; 277 f 0,15; 28I f 0,1 2; 
282/903 f3,95 : 292 fo,20; 293 f0,15: 294/96 
f 0 5 0 ; 2 9 7 f o , 2 o ; 298/30010,65; 301/03 
f 1,05; 307 fo 20; 308/10 fo,8o; 3 i4 f 0,20 
Gebyrmaerke 34/35 fo.15 Slesvig i zone 
39 52 f 16,00. Groenland: 1/9 f1,95 (3ia) 

Noorwegen: 2,60 f0,40; 261/68 f1 ,45 ; 
273/75 fo.40; 276 f0,25 
T o t f 10,00 plus porto Zendingen onder 
rembours. Blokken pro raa Aanbieding is 
vrijblijvend O. GROtNEVElD, 
O o s t e r w e g 82 Groningen 

Te koop of in roil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Russ. Levant, Russ. Chino, 
Ukraine, Azerbaidjon, Batoum, G e o r g i ë , 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 61 b, Hillegeriberg 

200vepsch. f 0,85, 500 versoh, 
f 2 ,30 , 1000 versoh f 5 ,80 post
zegels uit mijn doubl, franco 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro 132330. (26I 

TE KOOP 
Van part icul ier , verz. Eng. Kol. 
540.000 frs. Yv. zeer poed mat . a 
f 9 0 0 . — con tan t . Brieven o n d e r 
nr . 30 Bureau van di t blad. 

P a r £ . b i e d t a a n v e r z a m . N e d . e n 
O . G . , c a t . w a a r d e £ 3440.=, t o t a a l 
1366 z e g e l s waaivarx 1194 O n g e b r . 
B o d n a i n z a g e . B r i e v e n o n d e r 
l e t t e r O B u r e a u v a n d i t b l a d , 

U.P.U. Neder land Postfris gevraagd, 
min. loo max. 500 senes nodig Geef in ruil 
per 100 series 101 stuks Nederland gbr. 
frank. ab. Luchtraartfonds No. 278 Spec cat. 
of andere zegel* Ook gezocht per lOo of 
minder UPU Indo"eiië Curafao enSurinawe. 
Aanbiedingen No. 29 Bureau van dit Blad 

H.H. Postzegelhandelaren 
Jongeman, 25 jaar, ongeh. 
Alg. ontwikkeld. Volkomen 
op de hoogte metalletakken 
van de postzegelhandel, zag 
zich gaarne geplaatst in 
postzegelzaak of I d. 

Brieven onder no. 31 b Bureau 
van dit Blad. 

Prijs dezer advertentief: 
/ 3.— bij vooruitbetaling. 
Postzegeli worden niet in 

betaling genomen. 

Wegens enorme aanvrage kunnen wij U nu 
weer aanbieden, ma» sa kilo's i f2,75 ™^t 
gelegenheids en kinderzegels. (28) 
Stort nog heden en U entvangt franco huis 

H M. MEYER, Wassenaar 
Longstraat 101, Giro 107571, Telefoon 2280 

Verzamelaar heeft uit doubletten 
prima boekjes Engelse Koloniën en 
Europa ter inzage. Billijke prijzen. 
Brieven onder no. 27 Bur. v. d. bl. 

Gevraagd DUITSLAND en FRANKRIJK postfr. 
in ruil voor Zwitserland gebruikt . Geef 
voor 20 versch Kind Zomer Toeslagzegels 
van Ned. j o versch. van Indonesië, Curasao 
of 40 versch van Zwitserland. Waarde tegen 
waarde. Retourpo' to bijsluiten. (36) 
C. BAERT, W. de Zwijgerloon 50 Terneuzen 

k 
FRANKEER PHILATELISTISCH 

T 
Tekst Tan deze annonces 
▼6ór de Ie in te zenden 

aan de administratie. 

SURINAME 
2V2 Gld. nr. 57 ongebruikt h. f 2 2 . 5 0 
hoektand blok van 4 , . f 9 0 . 0 0 

Het N I E U W S B U L L E T I N interessanter d i n 
ooit. Gratis voor elke aanvrager, 

D. N. SANTIFORT 
Emmasingel 9 
Giro 277850 

GROKIKGEN 

^ß m^ 

AANGEBODEN 
Curafao Herdenking 1934 postfris zonder 
plakker f 80.—, 
Brits Somaliland No. 76/87 postfris zonder 
plakker f 45.—, 10.000 fr. Yvert. 

Te koop gevraagd losse zomer en kindzegels ge
bruikt, kilowaar massagoed, verzamelingen, partijen 

POSTZEGELHANDEL 
G. V. d. EUNDE 

Merelstraat 25, UTRECHT Giro 498361 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland en Overzese Gebieden 
kind, zomer en gedenkseriés 
postfris en gebruikt, elke hoeveelheid 

Aanbiedingen met prijs worden omgaande be

antwoord. 
A a n g e b o d e n : Alles van Nederland en O.G. 

Postzegelhandel W. F. HEIM ANN 
Parnassusweg 24 hui«, AmsterdamZ. 

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



Eindelijk, ja eindelijk, kunnen wij aan de 
wens van alle verzamelaars voldoen. Er is een 

VERKRIJGBAAR in 
iedere bonafide 
postzegelliandel (U 
kunt het dus bij Uw 
vaste leverancier 
bestellen) 

U.P.U. ALBUM 
En wat voor een U. P. U. Album! 
Het is tot ons genoegen een pracht uitgave ge
worden, die voldoet aan^ de hoogstgestelde eisen: 

Geheel cpmpleet,' voor ieder zegel is een vakje waarii^ de 
waardeaanduiding 

' 3-talig (Nederlands, Frans en Engels), dus ook geschikt 
voor Uw buitenlandse relaties 
Ruime opzet: Wereld 70 bladzijden ' 

Europa 18 bladzijden 
Geheel kunstleren hand met in gouden diepdruk letters: 

,,Union Postale Universelle" 
Ronde hoeken * 
Vooroorlogse papierkwaliteiten 
Inhoudsopgave 
Voorwoord over de betekenis der U.P.U. 

t Prijs in verhouding tot het aantal bladen en de luxe kwéditeit 
fantastisch laag 
Zelfde afmetingen en band als de landeucQbums van het 

• Internationaal Uitgeversbedrijf te Amsterdam, zodat het een 
geheel vormt met de albums die U misschien reeds in Uw 

* bezit heeft. 
4 Edities: 

1. De gehele Wereld, in geheel kimstleren bruine schroefband op houtvrij papier I l ^ . O Ü 

2. De gehele Wereld, in geheel kunstleren blauwe klemband op houtvrij papier I 1 4 . Q U 
3. De gehele Wereld, in geheel kunstleren blauwe klemband op ivoorkarton ^ ^ ^ 

Luxe Uitgave! i u\).~^ 

4. Europa compleet, in geheel kimstleren bruine schroefband op houtvrij papier I I.aKJ 
^ .- Porto steeds extra 

Waéir niet verkrijgbaar wende men zdch tot de uitgever: 

S. RIETVELD 
DEN HAAG - LAAN VAN MEERDERVOORT 360 - POSTBUS 19 
Giro 493606» - Telefoon 394314 - Bankier: Ned. Handel Mij. 

'ïr 



HE lüE&EllANßSCH 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

TEL. 30261 ^ 

REGELMATIG 
GROTI OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 
OP BELANGRIJKE OBJECTEN VORDT 
GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

CATALOGUS van onze veiling, welke van 2 2 tot 2 5 
F E B R U A R I a.s. gehouden Wordt, wordt op aanvrage 
gaarne verstrekt. 

Voor opname in de S U P P L E M E N T - C A T A L O G U S 
(verkoop op onze belarfgrijke R E S T A N T E N D A O , Zater
dag 25 Februari a.s.) kan nog tot 21 Februari, materiaal 
worden toegevoegd. 

Voor onze eerstvolgende veiling, die einde Maart a.s. 
gehouden wordt, sluit de Inzendtermijn op 7 Maart a.s. 

.Al het 'materiaal van derden te onzen kantore is op 
beurspolis tegen brand en inbraak verzekerd. Voor in
zenders in onze veilingen ontstaaij, hierdoor geen extra 
kosten. 

Album Jap. Bezetting en de Republiek Indonesia is .verschenen: 
prijs ƒ 10,—; klembend ƒ 12,50; oo ivoorcarton ƒ 15,—; in 
klemband ƒ 17,50. 

ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN, 
" met alle typen en Undingen, kleurnuancen, foutdrukken, 

bijoa alles wat in de Boft^catalogus staat, geheel in 
chronologische volgorde. 8ste druk. • 

In kkm- of $cJM»fl^nd, schroeven v. buiten niet zichtb. ƒ 20,— 
Op zeer zwaar houtvrij papier, in klem- of schroefband „ 30,— 
Op ivoorcarton in 2 delen, in klem- of jchroefbcnd „ 55,— 
COMPLEET ALBUM NEDERLAND EN OVERZ. GEWESTEN. 
In dit album is alles opgenomen, post- en portzcgels, armenwet, 
internering, enz. enz., ongeveer 110 pagina's. 
In schroefband * ƒ 6,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband „ 12,50 
Op zwaar houtvrij pftpier, in luxe klemband „ 15,— 
Elk jaar verschijnt op deze albums een supplement, zoals Aeds 
gedurende 30 jaar op de voorgaande drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 31 x 30 cM. Bevat 
100 bladen met zacht geruit onderdru]^. 
Op houtvrij papier in luxe schroefband, schroeven 

van buiten niet zichtbaar ƒ 6,50 
Op zeer zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband „ 8,50 
Op zeer zwaar houtvrij papier in klemband, geheel 

linnen en zware Engelse veren „ 11,— 
Op ivoor carton, in luxe schroefband „ 15,— 
Op ivoor carton, in luxe klemband „ 18,— 
Pincetten, zwaar vernikkeld „ 1,50 
Gom papier, 1000 strookjes „ 0,65 
BENELUX^ ALBUM. Bel^ë zonder Congo, Luxemburg, Neder- • 
land zonder overzeese gewesten» ^verschijnt dit jaar. 11"^ '̂ 
Schrijft ons indien U er belangstelling voor heeft. 

Fort wordt steeds extra Jberekend. 
«I. iViEiBUS Pos t s sege lhande l 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Danr. — GEVESTIGD 1915 
TeL 45125 - 48341. Na 6 uur teL Zandvoort 2837," Postgiro 33045 

VOOR O N Z E E X P O R T hebben we de volgende series nodig. 
Hiervoor kunnen wij in ruil geven: hoofdzakelijk 
betere waarden en complete series met een minimum 
waarde van Yvert Frs. 30 tot pl.min. Frf. 1000. Wij 
zenden een goed gevarieerd assortiment, dat zeer ge
schikt is voor het maken van zicht- en' rondzendingen. 
Indien U b.v. uitprijst t 0,4 cent per Yvert Franc, dan 
kunt U zelf berekenen wat U voor Uw materiaal 
kunt maken. 

WIJ GEVEN 
T.B.C. 
Tóorop 
Kind 1924 

„ 1925 
,, 1926 

Rode Kruis 
Kind 1927 
Olympiade 
Kind 1928 ^ 

,. 1929 ® 
Rembrandt 
Kind 1930 
Gouda Glas 
Kind 1931 . 
A.N.V.V. " 
Kind 1932 
Zeeman 
Kind 1933 
Crisis 
Emma 
Kind 1934 
Zomer 1935 
Luchtv.fonds 
Kind 1935 
Zomer 1936 
Losse waarden 

VOOR: YV.-FR 
90 

1250 
200 
200 
600 

1000 
300 

1400 
350 
350 
700 
550 

1100 
1000 
1600 
900 

1000 
750 
150 
40 

8'00 
500 
150 
300 
250 

Kind 1936 
Zomer 1937 
.Kind 1937 
:?omer 1938 
Kind 1938 
Zomer 1939 
Kind 1939 
Zomer 1940 
Kind 1940 
Zomer 1941 
Kind 1941 
Legioen 

„ bloes ■ 
Volksdienst 
Kind 1945 
Nat. Hulp 

, Prinsesjes 
Kind 1946 
Zomer 1947 
Kind 1947 
Zomer 1948 
Kind 1948 
Zomer 1949 
Niwin 
Kind 1949 

van bovengenoemde' series, gemengd. 

150 
225 
150 
200 
150 
225 
225 
200 
120 
75 
60 

225 
1000 

75 
50 

160 
125 
125 
100 

,100 
100 

ï 75 
120 
140 
120 

1924 t /m 35 p. 100 Frs. 1500 
1936 tVm 40 p. 100 Frs. 1000 
1941 tot heden p. 100 Frs. 800 

Voorts steeds interesse voor alle gelegenheidszegelt. 
Deze aanbieding is berekend volgens Yvei't 1950. Minimum per 
zending Yvert Frs. 5000,—. 
Alleen zendingen per post, geen bezoek .s.y.p. (39) 

J. P. van der Stod 
Heerengracht 408  Telefoon 32227, AmsterdomC 

Rondzending van GROOT FORMAAT! 
. Door aankoop van een 

GROTE WERELDCOLLECTIE 
waarin zich van alle landen vele ze ldzame en 
g e v r a a g d e zegeb bevinden, kan U nu Uw verzame
ling op prettij^e wijze aanvullen. 
Neder land en Overz. Geb. is vrijwel com|lleet. 
Verder zeer vele Europa landen, waarin alle betere 
Smukken en se r i e s . 9 ^ 
Ook Overzee is geweldig. 
Zendt ons p o. even e?n kaart me« gewens te landen, 
en U ontvangt zonder kosten een prachtz lcht
zending. 

Rondzendverkeer H. OVÈRDUIN 
R O Z E N H A G E N P L E t N 12 — H A A R L E M 

Koopt hij onze Adverteerders! 
N.V. Drukkerij Borghouts, Burg.Tioffmanstraat 23, Telefoon 28277, Rotterdam 


