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U . P . U .  A L B U M S G E H E L E W E R E L D 
Schroefband f. 12,50; Klemband f. 14,50; Klemband 
met Ivoorkarton f. 20,

Dwars formaat: Schroefband, kartonpapier f. 13,50; 
Klemband, kartonpapier f. 15,50; Klemband, karton
papier, gewatteerde band f. 16,75 

S8

Ä i RIIU II ^ A Prijs in schroefband f 13,50 
■ Prijs in klemband f 15,50 

Elk jaar verschijnen supplet iebladen. 

LAMPENALBUMS VAN E U R"ÖPÄ. 

Bestrfno. Schroefband Klemband. 
f20,00 f22,00 

10,00 12,00 
16,00 18,00 

België en Congo 
Luxemburg 
Frankrijk 
Scandinavië (hierbij 

Deens W.I., Fin
land en IJsland) 

Zwitserland 
Duitsland 

1 ste deel: Duitse 
Rijk 

B2 
L 2 
F 2 

Sk2 
S2 

D 2 / 
2de deel : Oude Duit

se Staten en voor
ntalige koloniën 

3de deel : Bezette ge
bieden enz. 

Vsticaao 
Vaticaan (met cl iche ' 
Vaticaan (met cl iche ' 

en op ivoorcarton) 

D2/II 

20,00 
12,00 

17,50 

17,00 

22,00 
14,00 

19,50 

19,00 

D2/III 
V2 

fI)V2a 

V2a/C 

17,50 
6,50 
7,00 

9,00 

19,50 
9,00 
9,50 

11,50 

Hskker's Postzegelhandel 
Amsterdam Rokin 10 

ËKpertise Veiling Taxatie 
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^AM PË l^ilDÄCirDg 

Laten wij ditmaal maar met de deur in huis vallen en verklaren, dat wij gehoopt 
hadden met ons Maandblad op de goede weg te zijn wat de verschijning betreft, 
aangezien de drukker gegarandeert had, dat dit voortaan precies op tijd zou geschie
den en alle exemplaren tegelijkertijd zouden worden verzonden. Helaas kon vorige 
maand niet aanstonds aan deze toezegging worden voldaan, zulks voor een deel 
tengevolge van het feit, dat de drukker niet geheel op de hoogte was van de om
vang der werkzaamheden. Natuurlijk konden wij, die wél wisten welk omvangrijk 
werk een en ander opleverde, (buitenstaanders zullen zich moeilijk de omvang hier
van kunnen indenken) zulks volkomen begrijpen en beschouwden wij het April-
nummer als een ,,les" voor de volgende nummers. Onze verwachting was dan ook, 
dat het Mei-nummer prompt op tijd, n.1, 16 Mei, aan de lezers zou worden verzon
den. Maar dit bleek een schromelijke vergissing, want nu wij dit schrijven op 30 Mei 
(immers moet onze kopie op de eerste van iedere maand bij de drukker zijn) is het 
Mei-nummer nog niet verschenen en zal dit, indien alles loopt zoals dit thans wordt 
gedacht, vermoedelijk morgen, dus de laatste der maand Mei, geschieden, hetgeen 
dus zeggen wil, dat vele onzer lezers het Mei-nummer eerst in Juni ontvangen. 
Hoezeer ons zulks teleur stelt — daar wij voor een tijdige inzending der kopie 
hadden gezorgd — behoeft hier zeker niet neergeschreven te worden, maar dit ver
andert niets aan de toestand! Het Maandblad is en blijft te laat. Natuurlijk zijn 
hier oorzaken voor, maar of dit alles een vertraging van 2 weken rechtvaardigt, 
willen wij hier niet beoordelen. Dit te doen staat alleen aan de Raad van Beheer 
van dit Maandblad. 
Ook andere teleurstellingen moesten wij ondervinden, welke o.a. tengevolge hebben, 
dat wij geen originele zegels e.d. meer ter afbeelding beschikbaar kunnen stellen, 
hetgeen dan ook medebrengt, dat dit nummer vrijwel zonder ilustraties zal ver
schijnen . 
Hoe zich de toestand zal ontwikkelen is ons nog onbekend. Wel zal de lezer van 
het Mei-nummer bemerkt hebben, dat aan enkele wensen omtrent rustiger druk 
reeds belangrijk tegemoet is gekomen. Ook andere opmerkingen zijn zeer zeker ter 
harte genomen en blijven deze de volle aandacht van ons houden. Zij, die ons steun
den door ons hun opmerkingen en wenken te zenden (zij zijn te veel om hen alle 
afzonderlijk te kunnen beantwoorden) zeggen wij daarom langs deze weg wel heel 
hartelijk dank voor hun moeite. Laat ons hopen, dat wij met het Maandblad weer 
spoedig op het juiste pad terecht komen, want zulks zal niet alleen de lezers, maar 
zeer zeker ook Uw hoofdredacteur hoogst aangenaam zijn en hem zijn taak ver
lichten. 

De Hoofdredacteur. 
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l^ii)il^iLAi^P 
KERKEN IN OORLOGSTIJD 

Van 17 Juh t m 15 September a s 
zal P T T een serie van 5 bijzondere 
frankeerzegels met bijslag uitgeven 
De bijslag komt ten goede aan alge

mene christelijke belangen waaronder 
de wederopbouw van de in oorlogs 
tijd verwoeste kerken in Nederland 

De zegels vertonen een afbeelding 
van de barmhartige Samaritaan met 
bovenaan op de achtergrond een ver

woest kerkgebouw 
——1^^^^^^^,^^^^^ Het ontwerp is van de kunstenaar 

w ► R J Drayer te s.Gravenhage 
De vijf waai dep en kleuren zijn de volgende 

2 cent f 2 cent brons 
5 cent + 3 cent roodbruin 
6 cent + 4 cent groen 

10 cent + 5 cent purper 
20 cent + 5 cent blauw 

De zegels werden vervaardigd in koperaiepdruk (rotogravure) 
De afmetingen zijn van de beeldrcchthoek ± 21 25 x 28 5 mm 
die van het zegel 25 25 x 31 5 mm 

Kamtaxiding 12'^ 12 Het papier draagt geen watermerk en de 
gomming is normaal Zoals gebruikelijk verzorgde Joh Enschede 
en Zn Grafische Inrichting N V te Haarlem de druk 

Voor de frankering blijven de zegels geldig t m 31 December 
1951 

De gelegenheid wordt opengesteld al dan niet aangetekende 
eerste dag omslagen die in de postzegelhandel verkrijgbaar zullen 
zijn op de zeventiende Juni ter verzending aan te bieden Op 
deze zg first day covers , die voorzien zullen worden van een 
speciaal stempel mogen uitsluitend Kerken in Oorlogstijd zegels 
zijn geplakt 

De enveloppen moeten aan het loket van een postinrichting ter 
plaatse worden afgegeven 

Afwifkingen: 
Ter inzage ontvingen we van de Heer D Nierop te Amsterdam 

een portzegel van 6J/2 op 20 cent van 1906 Dit zegel heeft een 
gezakte T van cent Een tegenhanger dus van de gezakte T van 
de bYi cent van 1907 waarover we in het Februannummer van 
1948 schreven 

Het is duidelijk dat als d t apdrukzegel met gezakte T bestaat 
ook het zegel zonder opdruk met gezakte T inoct bestaan 

Wie onzer lezers kan over deze zegels meer inlichtingen ver

strekken' 

Zowel van de Heer A M Benders te Maurik als van de Heer 
W van Essen te Deventer ontvinq ik ter inzage een enve

loppe beide gepost m Amsterdam en gefrankeerd met een 10 cent 
Julianazeqel ten minste dat is kennelijk de bedoeling geweest — 
De zegels waren iiif een automaat afkomstig die zijn plicht niet 
heeft qedaan en de zegels dwars doormidden heeft gesneden zodat 
een zcqcl bestaat uit een onderhelft boven een bovenhelft ge

scheidtn door een niet doorgesneden perforatie 
Ook de Heer J Troost te Onstwcddt maakt melding van een 

zillJc soort >.(rininkinq Het betreft i en 10 cents ziqel qtpost te 
Den Haaq en qestempeld 17550 Bij dit zeqel loopt de door de 
automaat aaiifi brachte snede door het bovenste randje der letters 
van het woord Nederland Onze dank aan de Heren Benders van 
I ssen en Troost 

Zomerzegels 1950. 
In het Meinummer konden we nog als onze mening naar voren 

brengen dat, te oordelen naar de foto s dezer zegels, we deze 
keer wel met een zeer geslaagde serie te doen hebben , De werke

lijkheid heeft ons niet teleurgesteld kunnen we thans hieraan 
toevoegen 

In het Meinummer konden we reeds enkele technische details 
opnemen, hieronder laten we volgen wat we verder nog aan de 
vellen constateerden 

Randbedekking bestaat uit de dubbele randlijncn die soms niet 
duidelijk zijn afgedrukt Alle waarden hebben Plaatnummer 1 op 
de onderzijde van het vel Als kniptekens zijn gebruikt voor de 

2 f 2 cent nummer 1 
4 f 2 cent nummer 2 
5 ) 3 cent nummer 3 
6 ( 4 cent nummer 4 

10 ( 5 cent nummer 5 
2 0  1  5 cent nummer 6 

Nemen we de vellen zo voor ons, dat het Plaatnummer op de 
ondervelrand rechtop voor ons staat, dan is voor de waarden 
2  1  2 4 + 2 6 4 2 cent het beeld rechtopstaand en zijn de boven 
en linkervelrard doorgeperforeerd, terwijl in de ondervelrand 1 
perforatiegaatje onder de zegelnj uitsteekt 

BIJ de 6 en de 20 cent ibevindt de voet van de zegel zich even

wijdig aan de rechtervelrand De perforatie loopt bij deze waar

den door de onder en linkervelrand, terwijl 1 jjerforatiegaatjc zich 
boven de zegels in de bovenvelrand bevindt 

BIJ de 10 cent bevindt de voet van de zegel zich evenwijdig aan 
de linkervelrand De perforatie loopt bij deze zegel, door de boven

en rechtervelrand 
De Heer D Hille Ris Lambers te Bennekom was in de gelegen

heid 20 vel van iedere waarden na te zien Hij vond daarbij de 
volgende kleine afwijkingen 

2 cent een dunne verticale lijn beginnende boven de ER vari 
Nederland op zegel 7 van rij 1 en lopende over het zevende zegel 
van nj 1, 2, 3 

rij 2 zegel 1 een verticaal streepje onder de Ie N van NEDER

LAND 
rij 3 zegel 10 2 vlekjes tegen het grote cijfer 2, 
rij 8 zegel 7 verticaal streepje onder ER van NEDERLAND, 
6 cent rij 2 zegel 10 gekleurde punt schuiin rechts boven het 

hoofd van de arbeider op de maaimachine, 
20 cent rij 4 zegel 10 streepje onder 2e D van NEDERLAND, 
rij 10 zegel 1 puntje onder Ie N van N E D E R L A N D 
Frankeerzegels 7]/i cent met opdruk 6. 
In het Mieinummer konden we het verschijnen van de 6 op 7'? 

cent Type Hartz meedelen TTians geven wij een afbeelding van 
dit zegel 

" 1 

W e merken op dat de 6 over de 7]/2 gedrukt is, maar dat de 
plaats van. de 6 m verticale richting op de verschillende vellen uit

eenloopt W e zagen vellen waarbij de 6 onder de tekening van het 
zeqel uitstak en andere waar de onderkant van de 6 door de kop 
van de 2 van ]/2 loopt Verder is ons opgevallen dat van de 
bovenvcirandcn een strookje is afgesneden 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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Nieuwe plaat en etsingnummers' enz. 
In April verschenen: 
Frankeerzegels 5 cent L/R 4 

10 „ L/J? 19. 
Portzegels 8 , , 2 

30 .. 2 
In Mei versclienen: 
Frankeerzegels 2 cent 25 en 26 

4 „ L/R 7 
5 .. L/R 5. 

N.-GUINEA. 
Mengfrankermg,, 

O p N.-Guinea zijn nog steeds de normale onoverdrukte zegels 
van de R.I.S. geldig, en men ziet deze dan ook zowel in enke'1-
frankering als in frankering tesamen met N. Guinea-zegels gebruikt 
worden. 

SURINAME. 

Kankerserie. 
Gouvernementsblad no. 72 is het landsbesluit van 11 Mei gepu

bliceerd betreffende de nieuwe weldadigheidsserie. In artikel 3 
staat het volgende vermeld: ,,de frankeerzegels worden in Su
riname en op de Nederlandsche Antillen verkrijgbaar gesteld 
en in artikel 4: ,,De voorraad van de frankeerzegels, welke 
nadat de termijn van verkrijgbaarstelling nog niet verkocht is, zal 
niet voor verdere uitgifte worden gebruikt". 

Het in vorig nummer vermelde behoeft nog een kleine aanvul
ling, het knipteken bij de 7}^ plus lYz et. is als volgt: 

Inmiddels zijn de zegels hier aan de loketten beschikbaar gesteld, 
één serie per verzamelaar (per keer). 

Het zal misschien opgevallen zijn, dat in de afbeelding van het 
stempel een fout voorkwam, er stond n.1. „therapeurisch" i.p.v. 
„therapeutisch", de afbeelding was van het eerste stempel, terwijl 
voor de afstempeling der brieven de fout ontdekt is, en een nieuw 
stempel werd vervaardigd. 
Porten, 

Deze zijn 22 Mei verschenen, i.p.v. de verwachte datum van 
15 Mei. 

R.I.S. 
Tandingen. 

De lYi en 12}^ zijn in tanding 11'/j verschenen, terwijl de 25 et. 
thans ook in de fijne tanding is uitgekomen. De 12J/2 sen heeft 
etsingnummer 27 en oplaagletter B. Voor welke waarden de etsing
nummers 22 t.m. 26 zijn gebruikt is niet bekend, het is mogelijk 
dat deze t.z.t. nog aan de kantoren zullen worden verstrekt. 

Porten. 
Men schijnt zoveel zegels van f 1.— van de Austr. druk over

drukt te hebben, dat voor de f 1.— portzegels thans weer de blau
we f 1.— port gebruikt wordt, in andere gebieden is er ook ge
brek aan andere waarden, en is ook de rode 40 et. port weer in 
ge'bruik gekomen. 

REPOEBLIK INDONESIA. 

De UPU-serie (blz. 93, no. 309, 2e serie van boven) is ook ver
schenen met drie verschillende opdrukken, en wel éénmaal: R.I.S., 
eenmaal R.I.S. DJACARTA, en eenmaal R.I.S. MERDEKA, dus 
weer 12 nieuwe zegels uit de opdrukkenmolen. 

Gigagy w i yoir^DiFiriii^ 
EUROPA. 

B e l g i ë . 
Het 100-jarig bestaan van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas 

werd hier onder meer herdacht door de uitgifte van een speciale 
postzegel. Dit zegel geeft een allegorische voorstelling, welke de 
spaarzaamheid (in de vorm van een bijenkorf) en de vruchtbare 
gevolgen daarvan (in de vorm van vruchten) verzinnebeeldt. 

1 f 75 donkerbruin, allegorie. 

B u 1 g a r ij e. 
De in ons April-nummer op blz. 72 vermelde serie postzegels 

gewijd aan de schone kunsten en daarom afbeeldingen gevende 
van schilderijen e.d. is op 19 April j.1. verschenen. Zij omvat de 
volgende zegels: 
1 L. groen, 9 L. sepia, 20 L. blauw, 
4 L. oranjerood, 15 L. bruin, 40 L. lilabruin, 

60 L. oranjegeel. 
D e n e m a r k e n . 

Hier had een kleurwijziging plaats in een tweetal postzegels 
van de nieuwe koersende serie met portret van Koning Frederik 
IX. Het betreft de zegels van 20 öre en 25 öre, welke thans als 
volgt zijn: • 

20 öre, bruin (i.p.v. rood). 
25 öre, rood (i.p.v. bruin). 

D u i t s l a n d . 
Oostelijke Zone. 

Ter gelegenheid van de viering van de 1-Mei-dag versch:en 
bier een postzegel met het opschrift „60 Jahr 1 Mai", dat in een 
halve cirkel om een wereldbol is geplaatst, waarachter de zon 
verschijnt. 

30 (pf), rood. 

S a a r g e b i e d , 
Het in ons April-nummer blz. 72 aangekondigde zegel ter ge

legenheid van de Dag van de Postzegel, hetwelk het eerst werd 
uitgegeven op de IBASA-tentoonstelling, welke op 22 April j.1. 

. werd geopend, blijkt bruin en grijsbruin van kleur te zijn. De 
afbeelding geeft een postkoets uit het begin der 19e eeuw weer, 
rijdende op een buitenweg. O p de achtergrond een dorpje, dat 
vermoedelijk Sint Johann aanduidt, een tegenwoordige wijk van 
Saarbrücken. De tekening is van T . S. Chersovsky, de gravure 
van H. Cheffer. Tanding 13. Oplage 100.000 stuks, gedrukt in 
vellen van 10 stuks met blanco tussenrand. 

15 f -(- 5'f. bruin en grijsbruin, postkoets. 
O p 28 April j.1. verscheen een weldadigheidszegel met toeslag 

ten bate van het Rode Kruis. De vrij onduidelijke afbeelding 
geeft een kopstuk van een oude man, die een medicijnlepel naar 
de mond brengt. Tekening van Fritz Lud. Schmidt. Tanding 13. 

25'f + 10 f. roodbruin en rood, mannekop. 
O p dezelfde datum verscheen in het zelfde lange staande for

maat — zegelbeeld 20 bij 36 mm — een zegel voor gewoon ge
bruik met de afbeelding van een arbeider die spitwerk verricht. 
Op de achtergrond een fabriek. Tekening van Schnei, gravure 
van H. V. Paris. Tanding 13. 

20 f, grijsblauw, spittende man. 

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

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT. GRONINGEN 
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iipiV'JZJ 

Ji t l M ^ i t J J M U l m i l l l 

Hct in on.s Maartnummer vermelde 
zegel ter herdenking van het 75-
jarig bestaan van de U.P.U. werd op 
21 Mei j.1. aan de postloketten ver
krijgbaar gesteld. Het zegel vertoont 
een typisch antieke kop van een 
Griekse jongeling, en vermeldt in 
witte cijfers de jaartallen 1874 en 
1949. 

ICOO dr. groen op geel papier, 
antieke kop. 

H o n g a r i) e. 
Ter gelegenheid van de 1 Mei-viering verscheen hier een serie 

van 3 postzegels, gedrukt op de Staatsdrukkerij te Budapest, op 
n:euw watermerk-papier met ruit. f-fet opschrift der zegels luidt: 
,,1950 Majus 1". beeldgrootte 38.5 bij 27.5 mm, zegelgrootte 43.5 

bij 32.5 mm., tanding 
12 : 123/2- Tekening van 
Séndor Legrady. 

40 f. bruin, arbeiders, 
zowel blank als geel en 
bruin, staande voor een 
lange vlag met op
schrift „Vilég proletar-
jai Eggye" en waaron
der e€n stralende vijf-
puntige ster. Oplage 
150.000 stuks; 

60 f. rood, jeugdige 
man en vrouw met stok 
waaraan wimpels (z.g. 
Meiboom), het wapen 
van de Hongaarse 
volksrepubliek en op de 
achtergrond een ijzer-
smelterij en tractor. Op
lage 1 millioen; 

1 Ft. blauw, als 40 f. 
Oplage 1 millioen. 

De bijeenkomst van 
de ,,Wereldbond van 

Vakverenigingen" op 10 Mei j.1. was aanleiding tot de uitgifte 
van 3 postzegels, gedrukt in de Staatsdrukkerij te Budapest op 
watermerkpapier 5-puntige ster. Beeldgrootte en zegelgrootte als 
bij de uitgave bovenvermeld, tekening van Gyorgy Kédér. Alle 
zegels dragen het opschrift ..Szakszervczeti Vilégszovetség Ulései. 
Budapest ' . Tanding: 12 :12J/2. 

40 f. olijfgroea, de 2 wereldhelftcn waarop een tandrad met in-
schrift „1950. V. 10.—24', voorts een vrouwenfiguur, zijnde het 
vrijheidsbeeld op de Gellcrt-bcrg en daar vóór een vliegende duif 
met olijftak. Oplage 150.000 stuks; 

60 f. rood, drie arbeiders, geel, blank en bruin ras, met vlag, 
gesteld tegen een achtergrond van de 2 wereldhelften waarboven 
een vijf-puntige ster. Oplage 1 millioen; 

1 Ft, bruin, de twee wereldhclften, waartussen een afbeelding 
van de kettingbrug en het Parlementsgebouw te Budapest en waar
boven een vijf-puntige ster. Dit zegel is bestemd voor de lucht
post en vermeldt dan ook rechtsboven het woord ,,Légiposta". 
Oplage 1 millioen. 

I t a l i ë . 
De vijfde Centrale Conferentie van de UNESCO, welke in 

Mei en Juni van dit jaar te Florence werd gehouden, was aan
leiding tot de uitgifte van een tweetal postzegels» n.1.: 

20 L. grijsgroen, gebouw; 
55 L. donkerblauw, bee'ld van een man. die met zijn zwaard 

zijn tegenstander heeft onthoofd. 

O o s t e n r i j k . 
Het feit dat 100 jaar geleden de eerste Oostenrijkse postzegels 

verschenen, was voor dit land niet alleen aanleiding tot het hou
den van een tentoonstelling, maar ook tot uitgifte van een zeer 
fraaie postzegel, waarop het zwarte 2 Kreuzer-zegel van 1850 

staat afgebeeld. Het zegel is ontworpen 
door Ernst Schrom, en werd de gravure 
vervaardigd door Herbert Toni Schimek. 
De druk vond plaats in de Oostenrijkse 
Staatsdrukkerij op gee'lkleurig Japans-
documentenpapier. Beeldgrootte 25.8 bij 
34.5 mm. en zegelgrootte 29.8 bij 38.5 
mm. Tanding 14%, oplage 1 millioen 
stuks. Het zegel werd op 15 Mei j.1. uit
gegeven en had frankeerwaarde vanaf 
20 Mei j.1. 

1 S. bruinzwart op geel, zegel van 
1850. 

P o l e n . 
Ook hier was de viering van de 1-Mei-dag aanleding tot de 

uitgifte van een postzegel. Dit zegel geeft de afbeelding van een 
groep personen met vlag, welke vermeldt 1 Maj 1890—'1950. 

15 Zl. olijf. 
Een ander zegel herdenkt 60 jaar 1 Mei, en vertoont een arbei

der, die een vlag in de rechter hand en een hamer in de linker 
hand houdt. 

Het opschrift luidt: "60 Lat 1 Maja". 
10 Zl. lila. 
Voorts verscheen een zegel in kleiner formaat verband houden

de met de wederopbouw van Warschau. 
15 Zl. donkerbruin, metselaars aan de arbeid. 
Op 29 Alpril j.1. verscheen bovendien een postzegel ter gelegen

heid van de 23e Jaarbeurs van Poznan (Posen), welke van 29 
April tot 14 Mei van dit jaar werd gehouden. 

15 Zl. donkerbruin, beeldengroep. 
In het oude posthoorntype verscheen nog een portzegel van 12 

Zl. geelbruin, terwijl in het nieuwe type (adelaar) de waarde van 
50 Zl. bruinrood, verscheen. 
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P o r t u g a l . 
Gemeld wordt de verwachte uitgave van een serie postzegels 

met de afbeelding van' Onze lieve vrouwe van Fatima, die reeds 
op vele zegels der Portugese koloniën werd afgebeeld. Nadere op

gave ontbreken ons nog. 

R o e m e n i ë . 
Als propaganda voor het jaarplan 1950 verschenen hier 2 post

zegels n.1.: 
11 Lei, rood, fabriek en tabellen (getand en ongetand), 
31 Lei, violet, fabriek en tractor. 
Overeenkomende met het zegel van 10 Lei, afgebeeld op het 

blokje in ons Maartnummer blz. 49, verschenen 2 postzegels, n.1.: 
11 Lei, rood, 
31 Lei, donkergrijsgroen. 
Deze serie zal nog worden voortgezet met een dertiental waar

den, zodat deze in het geheel uit de volgende waarden zal bestaan: 
0.50 L. zwart 7.50 L. blauw. 
1 L. steenrood. 10 L. grijsbruin. 
2 L. grijs. 11 L. rood. 
3 L. violet. 15 L. lichtblauw. 
4 L. lila. 20 L. donkergroen. 
5 L. bruinkarmijn. 31 L. donkergrijsgroen. 
6 L. olijfgroen. 36 L. bruin. 
7 L. sepia. 
De 1 Meidag was ook hier aanleiding tot de uitgifte van een 

postzegel, zowel getand als ongetand, met de afbeelding van een 
man met vlag. Het zegel is in groot staand formaat. 

31 Lei, oranjerood. 

R u s l a n d . 
In ons vorige nummer vermeldden wij de uitgifte op 28 Maart 

j.1. van een serie post;segels, waarvan alle zegels in de waarde 
van 40 k. zijn en een afbeelding geven van een of ander museum 
Het blijken de volgende zegels te zijn: 

40 k. roodbruin en groen, rand olijf. Centraal museum V.l. Lenin; 
40 k. geelbruin en groen, rand paars. Museum der Revolutie; 
40 k. rood en blauw, rand groen, Tretiakowsky galerij; 
40 k. roodbruin en blauwgroen, rand bruin. Historisch museum; 
40 k. geelbruin en groen, rand lila. Kunstmuseum (Puskin

museum); 
40 k. geel en groen, rand blauw. Polytechnisch museum; 
40 k. rood en groen,rand bruin. Biologisch museum (Timiriazew); 
40 k. geelgroen en grijs, rand blauw. Oriëntaalse Kunst museum: 
40 k. grijs en blauw, rand rood, Zoöligisch museum. 
De wederopbouw van de stad Stalingrad is een serie van 3 

postzegels gewijd, n.1.: 
20 k. blauw, de nieuwe bioscoop Pobeda; 
40 k. groen, de herbouwde Leninstraat; 
50 k. rood, het nieuwe Maxim Gorkitheater. 
De in ons vorige nummer nog vermelde zegels uitgegeven ter 

herdenking van de 26e verjaardag van de sterfdag van Lenin, 
blijken de volgende afbeeldingen te hebben; 

40 k. Leningedenkteken; 
50 k. werkkamer van Lenin; 

1 R. Leninmuseum. 
Op lê Mei j.1. verschenen nog 2 postzegels ter herdenking van 

de 150jarige dood van de strateeg A. V. Souvoroff 
40 k. portret van Souvoroff 

1 R. portret van Souvoroff 

T s j c c h o S l o w a k i j e . 

Op 5 Mei j.1. verscheen hier de eerste serie van 4 postzegels 
ter herdenking van de 5e verjaardag van de Tsjecho Slowaakse 
Demokratische Volksrepubliek. Deze serie bestond uit de volgende 
zegels: 

1,50 Kcs. groengrijs, sovjettanksoldaat voor het Hradsjin (be

doeld als voorstelling van de bevrijding van het land door het ro

de leger; tekening van K. Obertor, gravure van Jindra Schmidt; 
2 Kcs. grijsbruin, voor en achterzijde van een medaille „Held 

van de arbeid"; tekening van V. Nemecek, gravure van L. Jirka; 
3 Kcs. bruinrose, 2 arbeiders als bedrijfsmilitie, op de achter

grond een deel van het oude stadhuis en de Tynkerk; tekening van 
B. Dolezalovä, gravure van B. Housa; 

5 Kcs. grijsblauw, Wapen van Tsjecho Slowakije en een phrase 
uit het ,,Pogram van Kosic"; tekening van V. Suchdolék, gravure 
van J. Svengsbir. 

UESKOSLnvr^''KO" 

'■»»̂  jr ■^fmss»"/!* ■2'" 

Op 9 Mei d.a.v. verscheen de 2e serie voor het zelfde feit als 
de eerste serie. Deze zegels zijn uitgevoerd in offset en zijn: 

1,50 Kcs. groen en donkergroen, jonge arbeiders (man en 
vrouw)) voor een fabrieksgebouw; tekening van J. Adamcové; 

2 Kcs, bruin en donkerbruin, kraangrijper met Tatragebergte 
op de achtergrond; tekening van B. Dolezelova; 

3 Kcs. rood en donkerrood, landarbeider, op de achtergrond 
veldwerk met tractors; tekening van B. Dolezelova; 

5 Kcs. blauw en donkerblauw, drie mijnarbeiders met gereed

schap; tekening van O. Andrsové. 

;"CKbK.O'iU\ 

V'" m 

k^O' 

9

f^' ^'^Ao^i 0\l \kö 

T e r herdenking van de 75e verjaardag van S. K. Neumann zul

len op 5 Juli a.s. 2 postzegels verschijnen met het portret van 
deze persoon in een tekening van ]. A. Svengsbir. De waarden 
dezer zegels zullen 1,50 en 3 Kcs. zijn. 

Y o u g o S l a v i ë . 
O p 1 Mei j.1. verscheen hier een serie van 4 postzegels, alle 

in gelijke tekening en gravure van Tanasye Krnjajic, met portret 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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van generaal Tito. Deze zegels zijn: 
^ D. rood 10 D. bruin 
5 D. blauw 12 D. grijs. 

Z w i t s e r l a n d . 
Op 1 Juni j.1. vcr.schenen hier de ,,Bundesfeier"zegels, meer be

kend als de ..zomcrzegels". Ditmaal bestaat de serie uit 5 zegels, 
waarvan 4 met afbeeldingen ontleend aan de nationale sporten 
en 1 zegel met afbeeldingen ontleend aan de z.g. rayonzegels van 
1850, zulks ter herdenking van het lOO^jarig bestaan van de 
zcgclgroottc 41 bij 26 mm. Het zegel van 5 c. is uitgevoerd in een 
Eedgenotenpostzegels. De beeldgrootte is 38 bij 22.5 m.m.. de 
gecombineerde rotatie, ets en gravuredruk in de drukkerij van 
de P.T.T., de overige waarden zijn uitgevoerd in rotatie etsdiep

druk bij Courvoisier S.A. te Chaux de Fonds. Het papier van de 
5 c, is ongemellecrd en wit, dat der overige zegels z.g. vezelpa

p!er met blauwe en rode vezels. 
Het ligt in het voornemen van de P.T.T. jaarlijks voortaan 

maar 2 series zegels met toeslag uit te geven, waarom het aan

tal met één zegel per serie is vermeerderd. . 

■ B 5 . 

JONFOEDERATIO HELVETICA 

De zomerzegels zijn: 
51 5 c. grijs en rood, type Rayon 1850, ontwerp Bernhard 

Reber; 
10 + 10 c. groen, grij.sgroen en rood, steenstoten; ontwerp K. 

A. Bickel Jr. 
20 + 10 c. olijf, grijs en rood, worstelen: ontwerp H. Fischer

30 + 10 c. hla, grijs en rood, hardlopen; ontwerp H. Fischer: 
■401 10 c. blauw, grijs en rood, geweerschieten: ontwerp H. 

Fischer. 
Ingaande 31 Mei j.1. heeft de P.T.T. de verkoop gestaakt van 

enige vroegere emissies n.1. de landschapserie 1936/43 (3—40 c). 
de zegels met historische motieven (50, 60 en 70 c) de opdruk

zegels ,,Officiel" op de landschap en historische motieven zegels 
'2 c—2 fr) de opdruk Courier du Bureau international du Tra

vail (Courier B.I.T.) en de opdrukzegcls Courier du Bureau in

ternational d'Education (Courier B.I.E.). 
Voorts werden op de zelfde datum buiten verkoop gesteld de 

têtebcchezegels van de landschap.serie van 5, 10 en 20 c, als

mede de postzegelvellen met controlenummer op de rugzijde in de 
waarden 5, 10. 20 en 30 c. van de zelfde serie. 

POSTAGEiaiDj; 

BUITEN EUROPA. 
A f g h a n i s t a n , 

Op 3 April j.1. verscheen hier een postzegel ter herdenking van 
de terugkeer van de koning uit het buitenland. 

125 pools, groen, portret van de koning. 

A l g i e r s . 
Aan het door ons in ons Aprilnummer biz, 75 vermelde be

treffende het zegel ten bate van het Vreemdelingenlegioen kunnen 
wij thans nog toevoegen, dat dit zegel van 15 f f 5 f groen van 
kleur is en dat de oplage 100.000 stuks bedraagt. 

A r a b i ë. Saoedisch (Hedjaz) 
Het bezoek dat de vorst van Afghanistan, Shah Mohamed Za

hir, aan dit gebied bracht, was aanleiding tot de uitgifte van 2 
postzegels met de afbeelding van d? wapens der twee rijken. (Zie 
ook het vermelde bij Afghanistan, waar de terugkeer herdacht 
werd). O p deze zegels wordt thans de landsnaam vermeld als 
Royaume de 1'Arable Saoudite (i.p.v. Soudite). 

3 grouch, blauw 
/^ guerche, rood. 

A u s t r a l i ë . 
De Australische Legatie te 's Hage meldt ons het a.s. verschij

nen op 19 Juni van een postzegel in nieuwe tekening van l'A 
d. met de afbeelding van het portret van Koningin Elisabeth van 

Engeland, ter rechterzijde waarvan een pa

neel is aangebracht met bladen en bloe

men van de ' Australische rood bloeiende 
gom. De afmetingen, tanding en papier van 
het zegel zijn dezelfde als die van het 
koerserende IJ^ d. zegel. 

11/2 d. groen, portret Kon. Elisabeth. 
O p 14 Augustus a.s. zal een zegel van 

8y2 d. verschijnen, zulks als frankeerwaar

de voor een aangetekende luchtpostbrief; 
afmetingen, papier en tanding als de 21/2 d. 

814 d. bruin, kop van een vrouwelijke Australische inheemse 

B a r b a d o s . 1 
De in ons Februarinummer blz. 29 vermelde serie zegels in de 

dollarwaarden is op 1 Mei j.1. verschenen. Ook portzegels in deze 
nieuwe waarden zullen het licht zien. 

B r a z i l i ë . 
Volgens Le Timbre verscheen hier een serie van 10 postze

gels bestaande uit opdrukken der nieuwe waarden op een post

zegel van Cr. 0.30 (Type Yvert 385) lila. De opgedrukte waar

den zijn. 0.02, 10 c , 0.20, 0.30, 0.40, 0.60. 1.00. 1.20. 2.00. 
3.00. 

C a y m a nE i 1 a n d e n. 
De in ons vorige nummer vermelde serie beeldzegels voor di: 

gebied blijkt, behalve de door ons vermelde zegels ook nog het 
volgende zegel te bevatten: 

% d. blauw en rood. bark. 

C o m o r e s. (Archipel van de —) 
Aan het door ons in het Aprilnummer vermelde (blz. 76) kun

nen wij thans nog toevoegen dat de kleuren dezer zegels, welke 
inmiddels op 15 Mei j.1. zijn verschenen, als volgt zijn: 

10 c. lichtblauw 
50 c. groen 

1 fr. sepia 
2 fr. lichtgroen 
5 fr. violet 
6 fr. bruin 
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7 fr rood 
10 fr donkergroen 
11 fr blauw 

terwijl de zegel van 50 en 100 fr , welke voor de luchtpost zijn 
bestemd, de volgende kleuren hebben 

50 fr groen en bruinrood 
100 fr bruin en rood 
De portzegels zijn resp 50 c groen en 1 fr bruin en zwart 

F e z z a n. 
Naar Le Timbre meldt, zouden hier einde Mei of begin Juni 2 

weldadigheidszegels verschijnen n 1 
15 f + 5 f Geef de ongelukkigen 
25 f + 5 f Moeder en kind 

F r a n s e K o l o n i ë n . 
Voor enige dezer kononien verscheen een weldadigheidszegel 

(voor alle kolomen in dezelfde tekening) ten bate van de sociale 
hulp Deze A D O S C zegels (Association pour le Developpement 
des Oevres Sociales Coloniales) geven de afbeelding van een 
dokter die medische hulp aan een inlands kind verleent W e no 
teren. 

Frans Equatoriaal Afrika (A E F ) 10 f + 2 f groen en violet-
bruin 

Frans Wes t Afrika ( A O F ) 10 f + 2 f roodbruin en zwart 
Kameroen 10 f + 2 f blauw en groen 
Sottnaliekust 10 f + 2 f bruin en rood 
Frans Indie 1 fanon + 10 caches zwartblauw en blauw 
Oceanie 10 f + 2 f blauw en groen 
Madagaskar 10 f + 2 f groen en violetbrum 
Nieuw Caledonie 10 f + 2 f roodbruin en zwart 
St Pierre en Miquelon 10 f + 2 f bruin en rood 
Togo 10 f + 2 f zwartblauw en blauw 

I s r a ë l 
Op 9 Mei j 1 verscheen hier opnieuw een nieuwe postzegel 

Thans betrof het een postzegel ter herdenking van het 25-jarig 
bestaan van de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem 

100 pruta, donkergroen, Joodse Nationale- en Universiteitsbiblio
theek op de Scopus-berg 

J a p a n . 
In de serie ,,beroemde Japanners (zie ons Maartnummer) ver

scheen op 10 April j 1 een postzegel met de afbeelding van de 
Japanse schrijver en dichter Natsume (1867—1916) 

8 yen, groen, portret 

K o r e a . 
De m ons vorige nummer vermelde 2 postzegels uitgegeven tci 

herdenking van de communistische omwenteling in dit land (z g 
onafhankehjkheidsdag') blijken te zijn 

15 w olijf 
65 w violet 
Het luchtpostzegcl van 150 w (Yvert Luchtp 1) van 1947 is 

thans I p v blauw, in groene kleur verschenen. 

L i b e r i a . 
Op 21 April j 1 verschenen ook hier nog enkele postzegels ter 

herdenking van het 75-jarig bestaan van de U P U Deze zegels 
werden, volgens Whitfield King en Co in vellen van 20 stuks 
gedrukt, met het opschrift resp in de boven- en onderrand van 
het vel ,,1874-UniversaI Postal Union-1949 en ,Liberia jomcd 
U P U April 1st 1879 Ook verschenen de zegels in een minia 
tuurvelletje De zegels werden gedrukt door E A Wright Bank 
Note Co te Philadelphia en zijn 

5 c groen en zwart, U P U -monument te Bern 
10 c paarsrood en zwart gebouw waar de U P U werd ge

sticht 
POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 

en voor de luchtpost 
25 c oranje en paarsrood, U P U -monument 

Ma r o k k o (Frans-) 
De in ons Maaitnummer op blz 51 vermelde serie postzegels 

,,Solidarite is op 18 April j 1 versehenen 

M e x i c o , 
Voor de luchtpost versehenen hier 2 postzegels n 1 
35 c violet, gezicht op Guerrero 
1 P grijsblauw, indianen uit Puebla een maansikkeldans uitvoe

rende 

N i e u w e H e b r i d e n . 
Hier verscheen een serie van 4 postzogels, welke niet als af

zonderlijke zegels verkrijgbaar werden gesteld, maar alleen al-> 
gehele serie Ook deze uitgifte was nog een U P U -herdenkings
serie en bestond uit de volgende zegels 

10 goudcent, oranje 
15 goudcent, blauwviolet 
30 goudcent, blauw 
50 goudcent, violet 

P e r u . 
1 Echo meldt de verschijning van een postzegel voor de natio

nale opvoeding dragende de afbeelding van een zittende vrouw 
lezende in een voor haar liggend boek terwijl zij een brandende 
antieke olielamp in haar hand tilt 

3 c lila 

P e r z i è. 
Volgens Le Timbre is thans de 4e serie van de zes met toeslag 

verschenen ten bate van de Vereniging tot bescherming van na
tionale monumenten Het zijn thans 

50 -1-25 D groen, graftombe van Baba Afzal te Kashan 
1 + Vi R blauw, vaas 
2y2 -f- IJ^ R bruin, toren van Ghazan te Bastam 
5 + 21/2 R rood, Masjid 1 Gawharshad te Mashad 

10 -)- 5 R grijsgroen moskee te Rezaieh 

S o m a l i e l a n d . 
Dit voorheen onder Engels mandaat staande gebied is thans 

weer onder het mandaat gesteld van Italië, netgccn volgens Lc 
Timbre tot gevolg heeft dat de eerst kortg;ieden ingevoerde En
gelse postzegels met opdruk B A Somalia (uitgegeven op 2 Jan 
I 1 ) thans plaats zullen maken voor een beeldserie in de vroegere 
Italiaanse trant Deze serie zegels zal het opschrift dragen ,,So
malia en bestaan uit 

1 (c) toren van Mnara Cicomo 
5 karmijnrood, struisvogel 
6 violet, paleis van de gouverneur te Mogadiscis 
8 groen, als 1 (c) 

20 blauwgroen a's 5 
35 vermiljoen als 1 
55 blauw, als 6 
60 lila, a's 5 
65 bruin, als 1 

1 (sh) oranjebruin, als 6 

T u r k s ets C a i c o s-B i 1 a n d e n. 
Whitfield King en Co meldt ons de aanstaande verschijning van 

een nieuwe beeldserie, bestaande uit 
1/2 d groen het laden van zout 

roodachtig bruin, zoutbank 
roodpaars Caicos-post 
oranje. Grand Turk 
donkerolijf spons-duiken 
blauw, zuid kreek 

1 d 
11/2 d 
2 d 
21/2 d 
3 d 
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■i d zwart en grijs kaart van de eilanden 
6 d zwart en blauw Grand Turk vuurtoren 
1/ zwart blauw en groen Regeiingspaleis 
1/6 zwart en rood Cockburuhaven 
2/ lichtgroen en blauw Regeringsgebouwen 
5/ blauw en zwart het laden van zout 

10/ zwart en paarsrood het wapen van de staat 

U r u g u a y . 
Het zegel van 2 c met afbeelding van Artigas (Yvcrt 574) is 

thans in gewijzigde kleur verschenen u i sepia i p v donkergeel 
Ook 2 pakketpostzcgels werden m gewijzigde kleur uitgegeven 

nil 
1 c rood nationale bank ( i p v groen Yv 63) 
2 c blauw universiteit ( i p v violet Yv 64) 

V e r e n i g d e S t a t e n V a n A m e r i k a . 
O p 3 Juni zou hier een postzegel verschonen ter herdenking van 

het 100 jarig bestaan van de ontsluiting van het Middenwesten 
naar het westen z g Gateway to the west Eerste dag van u t 
gifte te Kansas City Mo 

O p 12 Juni zou hier de uitgifte op volgen van een postzegel 
ter herdenking van het ISO^jarig bestaan van de Uitvoerend' 
Macht (in de serie 150 jangc vestiging van de regering te Wash 
inqton) Eerste dag van uitgifte te Washington D C 

O p 30 Juni staat op h't programma de uitgifte van een postze 
gel ter ere van de padvinders Eerste dag van uitgifte te Valley 
Force Pa 

O p 4 Juli volgt dan de uitgifte van een postzegel ter h'rdenkiro 
van het 150 ^arig bestaan van de staat Indiana Eerste dag van 
uitgifte te Vincenncs Ind 

Al deze zegels zullen in de waarden van 3 c zijn Afbeeldir 
gen en kleuren zijn nog niet bekend 

Y e m e n . 
Ter herdenking van de troonsbestijging m 1948 van de koning 

Iman Ahmed verscheen nog het luchtpostzegel van 1948 van 
y2 b met de opdruk 1 Imadi en voorts de vermelding Roi Iman 
Ahmed 

NEDERLAND. 
Spoorwegbriefkaarten: 

5 cent groen WiIhelminaiHartz 
Model 238 f 5—25 000 2 50 

6 cent lichtblauw Juliana Hartz 
Model 238c 5 6 000 2 50 
Model 1203 5  4 000 2 50 

INDONESIF 
Luchtpostblad 

f il t luchtpostblrfd voor mlitairtn iri I.inqwrrp g formaat licht 
blauw met P T T rmbleem bestaat in versch llcndc tpcn 

W I J zaycn de volgende 
d links onder drukmfrk Nix 8068 
b rechts Van Dorp H982 
c links ^ andsdrukkeri] Batavia 

en rechts ST 4129  49 
d links Landsdrukkerij Batavia 

en rechts 2427 40 

MilMlIPilLS 
N E D E R L A N D 

Gelegenheidsstempels, reclamehandstempels. 

Het in het vorige nummer vermelde paarse (rubber) handstem

pel gebruikt voor stukken, die op de tentoonstelling „Keukenhof 
gepost waren is met ingang van 15 Mei j 1 buiten gebruik gesteld 
en vervangen door een metalen reclamehandstempel van ongeveer 
dezelfde tekening, gebruikt van 15 tot 23 Mei voor alle op het 
postkantoor Lisse verzonden poststukken en afgedrukt m zwarte 
inkt 

Het tentoonstellingsstempel , De Mijlpaal wordt eveneens in 
paarse inkt op de zegels afgedrukt, terwijl ter datering het gewone 
typenraderstempel Arnhem 1 op de stukken voorkomt 

In het Vredespaleis wordt van 1423 Juni de XlXe Session 
C I F C gehouden, waarvoor eveneens een speciaal stempel in ge

bruik is 

Machmestempels. 

Het jubileumstempel der Mij Nederland kwam met op 3 doch 
eerste op 8 Mei j 1 in gebruik 

Nadat gedurende enige tijd de reeds van vorige jaren bekende 
vlag voor de Zomerzegels in de grote steden wederom links van 
het datumstempel gebruikt was kwam op 16 Mei of een der vol

gende dagen te Amsterdam C S Arnhem Station s Gravcnhage 
Haarlem Station Rotterdam C S en Utrecht Station rechts van 
het datumstcmpel een nieuwe vlag in gebruik met de afbeelding van 
11/2 parachute en tekst Stichting 1940—1945 Koopt Bevrijdings 
Sigaretten Vermoedelijk tengevolge van uitvloeiing van het da 
tumstcmpel werd te sGravenhage op 25 Mei de volgorde omge

wisseld zodat sedertdien deze tekst weer links stond 

NEDERLAND. 

Frankfurt en Nice in K.L.M rdienst naar ZuidAmerflca opgenomen. 
Met ingang van 2 Mei jl is Frankfurt ook in de KJL M dien

sten naar Zuid Amerika opgenomen Eenmaal per week vliegt de 
K L M Douglas DC6 van Amsterdam via Fréinkfurt Geneve en 
Lissabon naar Brazilië Uruguay en Argentinië 

Op de Zuid Atlantische dienst naar Curasao via Paramaribo en 
Caracas welke tot dusverre eenmaal per week via Brussel werd 
gevlogen is deze laatste plaats op 5 Mei jl vervangen door Nice 

Speciale K.L.M.vlucht naar Philadelphia 3 Mei 1950 
Ter gelegenheid van de Holland Fair welke 5 Mei jl te 

Philadelphia werd geopend heeft de K L M een zg Holland Fan 
Might uitgtvocid op 3 Mei jl De vlucht vond plaats via Shannon 
(Ierland) en Gander naar New York alwaar werd overnacht De 
volgende dag 5 Mei ging de Constellation door naar Phi'adelph a 
Er IS op deze vlucht wel post vervoerd maar P T T vond het 
blijkbaar niet nodig om door middel van het gcbluiken van een 
bijzondere afstempeling in Amerika wat reclame te maken 

Opening nieuwe K L M hjnen. 
Met ingang van 4 Juni jl opende de K LiM een luchtlijn Am 

sterdam InnsSruck en Amsterdam Madiid Deze laatste lijn loopt 
via Frankfuit en Nice en wordt 2 maal per weck in beide rich 
tmgen uitgevoerd Spanje heeft hicidoor een rechtstreekse verb n 
ding gekregen nut Rome en Athene 
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OOSTENRIJK. 

^>cciale vlucht Wenen—Philadelphia op 16 Maart 1950. 
Behalve het in ons vorig nummer reeds vermelde speciale lucht

postblad werden bij deze speciale vlucht ook nog overdrukte Bal-
lonpost-couvertcn gebruikt van de 2de ..Oesterr. Ballon-Post-
Flug" (zie afbeelding op buitenblad Maandbladnummer Juni 1949). 
Op deze couverten komt o.a. een verkleinde afbeelding van de 
speciale afstempeling in zwarte kleur gedrukt voor; de aanduiding 
2. Oest. Ballon-Post-Flug is geheel zwart overdrukt en links onder 
een gedrukt luchtpostetiket zwart/wit „Mit Flugpost/Par avion". 

U.SJL 

Eerste vlucht T . W . A . Boston—Milaan 4 Maart 1950. 
O p 4 Maart jl. vond een eerste vlucht plaats door de T .W.A. 

van Boston naar Milaan. De stukken dragen een speciale afstem
peling „'United States Air Mail/First Flight./ T.W.A./F.A.M. 27; 
afbeelding vliegtuig/Boston, Mass., U.S.A./To Milan, Italy". Af
stempeling Boston 4 Mar 3 pm 1950, aankomststempel Milano 
Ferr. Corr./Posta Aerea Race. 5.3.50 21. Kleur speciale stempel 
groen. 

UNITED STATES AIR MAIL 
g ^ S ^ FIRST FLIGHT 

BOSTON, MASS..U.S. A 
12 MILAN. ITALY 

Bij afstempeling Boston A.M.F, is speciale stempel in violette 
kleur. 

Eerste vlucht Honolulu en Kalaupapa, Hawai, 1 Maart 1950. 
O p 1 Maart jl. had op de zg. „Air Star Route" een eerste 

vlucht plaats van Honolulu naar Kalaupapa, Hawaii. De stukken 
dragen een speciale afstempeling waarop links de afbeelding van 
een vliegende vogel boven een boom en rechts: „United States Air 
Mail, First Flight, Air Star Route, between Honolulu and Kalau
papa, Hawaii". Aankomststempel Kalaupapa 1 Mar 12 M, 1950. 
12 M. 1950. 

lütWHIIII 
UNITED 
STATES 

AIR 
MAIL 
FIRST 

FLIGHT 
AIR 

STAR 
ROUTE 

BETWEEN 

HONOLULU 
\ AND 

KALAUPAPA. 
HAWAII 
»MliWiiiilMtflliillllllillll 

De stukken van de terugvlucht Kalaupapa-tHonolulu dragen de
zelfde speciale afstempeling, doch thans in groene kleur. Vertrek-
stempel 1 Maart 10 am en aankomststempel Honolulu 1 Maart 
1.30 pm. 

Hdicopterpocrt. 
O p de A.M. Route 84 vond op 10 Maart jl. nog de volgende 

eerste vlucht plaats: Los Angeles Area 10 Maart 1.30 pm — Los 
Angeles, Aankomststempel 3.30 pm. Speciale afsteropeling de be
kende stempel van de Route 84 in zwarte kleur. 

„••«'* 

door H . J . H . v a n S T R I E L A N D 

DE INDONESISCHE AFSTEMPELING 
eEDURENDE DE BEZETTIN ̂ (Vervolg) 

VERBETERING. 
Op de 3e bladzijde van de lijst met afbeeldingen en stempeh 

opgenomen in ons April-nummer, en behorende bij het artikel 
,.De Indonesische Afstempelingen gedurende de bezetting" moet het 
stempel 8 H vervangen worden door het hierbij afgebeelde. 

O p de 4e bladzijde van de zelfde af
beeldingen zijn de tekens op de twee
de en derde regel van onder verwis
seld en behoren dus gelezen te worden 
als: 
De 3 kanjit__ekens voor Noord-SumatrJ 
zijn: ^ > ^ ^ 
De 3 karjjitekens voor Zuid-Sumatra 
zijn: ft mJf 

BA 

De lezers zullen wel bemerkt hebben, dat het stempel 13 A per 
ongeluk kopstaand is gedrukt. 

Wanneer we de a'fstempelingen van de Afdelingen Palembang. 
Benkoelen, Lampong, Bangka en Billiton bekijken, dan constate
ren wij in de eerste plaats, dat de stempels 12B, C, D en E de 
z.g. dubbele ringstempels aan deze Zuid-Sumatra residenties inhae-
rent zijn. Alleen Djamibi heeft na Juni 1944 ook dubbele ring
stempels gehad; in Westkust, Riouw, en het zuidelijk deel van 
Oostkust komen ze niet voor. Ik vraag mijzelf daarom wel eens af 
of Sumatra postaal niet in drieën gedeeld moet worden; een noor
delijk, een midden en een zuidelijk gedeelte, waarbij Djambi dan 
tot midden 1944 tot het middengedeelte behoorde en na die datum 
tot het zuidelijk deel. De speciaal tot het middengedeelte behoren
de Jappen biffage stempels, dus tot de hoofdgroep 10 behorende 
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stempels, kom ik in het zuidelijk gedeelte alleen na de bezetting 
tegen. 

Verder heb ik in Palembang nog het onbekende stempel 13 A 
aangetroffen. Voor nadere mededelingen over dit stempel houd ik 
mij aanbevolen. 

Paleiubang district. 
Dit district is een eldorado voor snuffelaars, met de zekerheid, 

dat z: iedere keer da: ze in hun zegels onderduiken weer met 
wat nieuws bovenkomen. Naast een nooit eindigend aantal J.P.L. 
opdrukken, in de vorm van een zegelring en in de vorm van een 
rubberstempcl met en zonder rand, alles in bonte mengeling van 
kleuren, vindt men hier nog een oneindig (in twee hoofdgroepen 
te verdelen) aantal Dai Nippon tekens met kastje; dit alles over
goten met een sausje van diverse parafen in diverse kleuren. Een 
waar ideaal voor iemand, die zich de rest van zijn leven alleen 
tot dit gebied wenst te beperken, met de zekerheid, dat hij nooit 
h,et eindpunt bereiken zal, want al bestaan ze dan op dit moment 
nog niet, dan zal toch de een of andere goede geest er wel voor 
zorgen, dat ze er nog komen. 

Gelukkig bestaat hierover reeds enige literatuur, al is deze 
dan ook van ,,zoekenden" in de woestijn. Het meest uitvoerig 
wordt hierover geschreven in de eerste publicatie van de zich 
toenmaals nog noemende Nederlands-Indische Vereniging van 
Postzegelverzamelaars, die reeds tot 23 verschillende J . P i . op
drukken kwam, doch die, zoals we straks zien zullen met ten 
minste nog twee vermeerderd zullen moeten worden. 

Van de door de Heer ]. P. Lengkong te Palembang met zijn 
gouden zegelring bedrukte zegels vindt U er in mijn opsomming 
geen vermeld, omdat ik van dit soort opdrukken geen gebruikte 
exemplaren bezit. Behalve meerdere van de in die publicatie op
gegeven zegels, bezit ik aan ongebruikte exemplaren nog: 

de 1 et. karbouw met watermerk 
de 2 et. karbouw met watermerk en 
de f 1.— Konynenburg kleine gaten. 

Dit lijstje moet derhalve met deze drie zegels vermeerderd wor
den. 

De zegelring ging begin 1943 reeds verloren en mag men dit 
soort zegels dus wel beschouwen als te behoren tot de meest zeld
zame, vooral in gebruikte staat. 

Verder bezit ik van Palembang nog een tweetal parafen, die ik 
ook aan de hand van genoemde publicatie niet kan thuisbrengen. 
In deze beginperiode had bijna iedere plaats in het Palembangse 
zijn eigen opdrukken en parafen, waarvan de meeste nog niet te 
ontcijferen zijn. 

Z o heeft ook Loeboek-Linggau een zeer mooie en duidelijke 
zegelring opdruk met R.A. (Arifin) als monogram, waarvan ik een 
paartje 7'2 tt . danser bezit, gebruikt te Loeboek-Linggau 11-8-2 
dus 11 Aug. 1<H2. 

Ook Sckajoc schijnt een zegelring opdruk te hebben, met het 
nioniiyram BST (Boestam) in zwart, waarvan ik echter nog geen 
exemplaar hen teqen gekomen. 

Verdere opdrukken bestaan meestal uit handtekeningen, parafen 
en nibbcrstemprls. die voor het grootste deel nog ontcijferd moeten 
worden. 

Van de diiidclijko opdrukken heb ik van: 
Lahat Je 5 et. tijfertype nu-t riibbcrstcnipel L;iliat in paars en 

nu't paars paraal van de Heer Roestam. 
De 1 et. karbouw met watermerk met paars rul'berstempel Lahat 

en paraaf in inktpotlood (vermoedelijk van Intjik J o e s o c f ) . ^ 
De 4 et. danser met do. opdruk en do. paraaf. y^ 
De m de publicatie genoemde zegels moeten met de twee laatst

genoemde zegels aangevuld worden. 
Pendopo de 5 en 20 et. port, met initiaal No, 3. 
Na deze zegelring manie krijgen we dan in het Palembang.se de 

moer bekende ].P.L. opdrukken met en zonder rand. Volgens meer 

genoemde publicatie bestaan hiervan tenminste 8 grote stempels 
zonder rand. 2 kleine zonder rand en 13 kleine met rand. Dit 
aantal moet al dadelijk vermeerderd worden met een 2-tal stem
pels, die ik juist onlangs vond, n.1. 

Ie. Groot J.P.L. met rand, afmetingen 12x12 mm. De J en 
de L boven uitstekend. 

Gebruikt te: 
Tandjong-'Radja 18.7.17.10-11 v. dus 17 Juli 1943 
Tandjong-Enim 18.9.9.10 dus 9 Sept. 1943 en 
Pagaralam 26.5.3.6-7 v. dus 26 Mei 1943, 
alle drie op 5 et. cijfertype, met afstempeling 2A en IA. 
2e. Groot J.P.L, zonder rand, afmeting 9J^ ä 10 x 9J^ mm. De 

J. en de L. van boven uitstekend, (dus ongeveer als No. 7), doch 
met speciale karakteristiek de P van onder I mm. inspringend en 
met een duidelijk zichtbare voet rjjjb 

Gebruikt te: " ^ V 
Lahat ?.6.H en 67.27 met afstempeling 12 B. jaartal moet der

halve zijn 1944. 
Moeara Enim ?.4.3.11 afst. 2A dus vermoedelijk 3 April 1943. 
Pagaralam 10.4.3.11-12 v. dus 10 April 1943 stempel IA. 
Palembang onleesbaar, afstempeling lA. 
Al deze opdrukken komen voor op de 5 et. cijfertype. 
W a t de J.P.L. opdrukken in het algemeen betreft, heb ik mij 

alleen bezig gehouden met het verzamelen van die opdrukken, 
waarvan de verschillen ogenblikkelijk in het oog vallen, zoals bij 
de bovenstaande, en moet ik het uitzoeken van de andere op
drukken (die heel dikwijls slechts zeer geringe afwijkingen ver
tonen, waarvan men niet de zekerheid heeft of deze niet te wijten 
zijn aan slijtage van de rubberstempels) overlaten aan diegenen 
die zich dit tot levenstaak gemaakt hebben. 

Behalve deze verscheidene J.P.L. opdrukken ontmoeten wij in 
het Palembang-district ook ßog verscheidene Dai Nippon opdruk
ken in kastje die echter in twee hoofdgroepen onder te brengen 
zijn. Dit zijn: 

a. een recht kastje, waarvan de afmetingen 5 ä 5J^ x 13 tot 
14J^ mm. bedragen, met t i P i ^ H ' " grote letters, een veel 
grovere en forsere indruk 7 \ P j ^ \ ^ makend dan 

b. een recht kastje, langer gerekt dan onder a. De afmetingen 
zijn 4J/^ ä 5 mm. bij 15 ä 15)^ mm., waarbij de Dai Nippon tekens 
kleiner zijn dan onder a. 

Behalve door de veel grovere bouw van a. is het onderscheid 
tussen a en b meestal dadelijk herkenbaar door de gebruikte inkt, 
die bij a veelal stempelinkt is (zwart, paars en rood); bij b daar
entegen in waterige schrijf inkt (paars rood en zwart). De marge 
in de aïmetingen hierboven aangegeven duidt er reeds op, dat we 
hier met een zeer grote verscheidenheid in stempels te doen kun
nen krijgen, hetgeen dan ook inderdaad het geval is. Ik houd me 
echter alleen aan de hoofdgroep verschillen en laat de onderlinge 
verschillen achterwege. 

Is het verschil tussen a en b gemakkelijk te vinden, moeilijker 
wordt het het echter dikwijls om het onderscheid te vinden tussen 
de b. opdrukken en dezelfde soort opdrukken gebruikt in Sumatra's 
Oostkust, omdat deze dezelfde afmetingen voor de Kastjes hebben, 
t.w. 4J-2 ä 5)/2 X 14y2 tot 16 mm. en door het gebruik van rubber-
stempels vaak nog de opdrukken zo wegvloeien, dat de verschillen 
niet meer duidelijk naar voren komen. Van de drie Dai Nippon-
tekens is echter het tweede teken bij de Medan opdruk zeer 
scherp dus Q . waarbij zelfs de verticale strepen meestal boven 
de dwarsstrepen uitkomen, terwijl bij de Palembang opdrukken 
dit tweede teken veel ronder is en de onderste horizontale streep 
kleiner dan de bovenste, aldus 0 . Bovendien heeft men ook 
hier weer het verschil in inkt, want ook Medan gebruikte stempel
inkt. De door Palembang gebruikte schrijfinkt laat echter meestal 
reeds op een afstand dit zegel van de andere onderkennen. 

Mocht men nog in twijfel verkeren, dan zal bij de gebruikte 
stukken de po.stafstempcling ons uit de nood moeten helpen, want 

http://Palembang.se
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zegels afgestempeld met een jappen „biffage" stempel (10 E) of 
met een dubbele ringstempel (12 B.C. en D.) wijzen onherroepe
lijk naar Zuid-Sumatra, dus naar Palembang, terwijl Jappenstem-
pels met een enkelvoudige gesloten ring naar noord-Sumatra dus 
naar de Oostkust, Atjeh of Tapanoeli wijzen. Bij ongebruikte 
exemplaren zijn de hierboven aangegeven verschillen meestal vol
doende om uit te maken of men met een Noord- of met een Zuid-
Sumatra zegel te doen heeft. 

De a-opdruk komt bij mijn weten niet in Noord-Sumatra voor. 
Jappen zegels en Straits zegels zijn in het Palembangse schaars 

gebruikt. 

BENKOELEN. 
De Nederlandse stempels werden hier gebruikt tot ongeveer 

April 1944 en daarna tref ik alleen de jajjpen dubbele ringstem-
pels aan. Uit de afstempelingen zou men het dus niet afleiden, 
doch uit de kruisopdrukken moet men wel töt de conclusie komen, 
dat de Residentie Benkoelen oorspronkelijk postaal onder Padang 
(Sum. Wcst-ikust) gestaan heeft, zodat dus de overgang naar 
Zuid-Sumatra dan plaats gehad moet hebben op omstreeks het
zelfde moment als waarop men van Ned. afstempelingen op de 
japse overging, dus ongeveer Mei 1944 (evenals in Djambi). 
Padang zal dan wel Benkoelen geïnstrueerd hebben het Konin-
ginnebeeld te annuleren, door er een kruis overheen te plaatsen 
en daar men nog niet over stempels beschlikte geschiedde zulks 
aanvankelijk door er met inkt een heel dun klein kruisje overheen 
te zetten of door er met een penseel twee ongelijkmatige dikke 
strepen in kruisvorm met Indise inkt aan te brengen. 

Met het dunne inktkruisje gebruikt te: 
Bintoehan d.d. 18.3.20 dus 20 Maart 1943 op 10 et. Kon. I 

stempel 2A. 
Moeara Aman d.d. 18.10.15 en 18.10.25 dus Oct. 1943, met 

stempel IA (12). 
Bovendien bezit ik met dit kruisje 2 zegels met de afstempeling 

IA., waarvan op het ene zegel de plaatsnaam totaal niet te lezen 
is, terwijl op het tweede zegel de plaatsnaam eindigt op O N en 
die ik dus nergens thuis kan brengen. De datum geeft echter heel 
duidelijk aan het jaartal 42 in de Christelifke tijdrekening. Daar 
ik deze tijdrekening in geheel Benkoelen niet aantref, vraag ik 
mij af, of de mededeling van mijn ruilrelatie, dat deze zegels van 
Padang stammen toch juist kan zijn, omdat Ik in Padang de Chris
telijke tijdrekening wel ben tegengekomen. Dan zou dus het inkt-
kruisje niet alleen in Benkoelen thuishoren, maar ook in Wes t -
Sumatra in de aanvang gebruikt zijn, hetgeen natuurlijk zeer goed 
mogelijk is, gezien de hoogst primitieve manier waarop deze op
druk aangebracht is. Bij het verwerven van zegels met deze op
druk moet men dus uiterst voorzichtig zijn en er terdege op letten 
dat de afstempeling over het kruisje loopt en uit deze afstempeling 
duidelijk de datum blijkt. Ongebruikte zegels van dit soort komen 
derhalve voor verzamelen niet in aanmerking, daar zo'n inktkruisje 
ook thans nog gemakkelijk is aan te brengen. 

Met het door een penseel (of stokje?) aangebrachte kruis bezit 
ik Benkoelen op 40 et. Kreisler d.d. 18.8.23 dus 23 Aug. 1943 met 
stempel IA. 

„10" I Kon. d.d. 18.8.10, 18.8.25, 18.8.1, 18.9.15 dus alle ge
bruikt in Aug. en Sept. 1943, afstempeling IA. 

Ik kom deze wijze van annulering van het staatshoofd alleen 
in de Residentie Benkoelen tegen, doch durf niet met zekerheid 
te zeggen, dat dit inderdaad het monopolie van de plaats Ben
koelen is. Op 18.10.21 dus 21 October 1943 kom ik deze opdruk 
tegen op de 20 et. Kreisler te zamen met de later te bespreke.n 
opdruk Dai-Nippon in kastje voor Benkoelen, zodat we hieruit zien 
kunnen, dat deze nieuwe opdruk voor Benkoelen ingevoerd moet 
zijn omstreeks 1 Oct. 1943. 

Naast bovengenoemde opdrukken schijnt ook de plaats Tjoeroep 
in de Residentie Benkoelen er een eigen kruisopdruk op na gehou

den te hebben, dat ik nog op geen andere plaats ben tegengeko
men..Ik bezit het op de 10 Oct. Kon. 1 d.d. 18.8.20 dus 20 Aug. 
1943, afstempeling 2A. Dit Tjoeroepkruis, dat ik hierneven aan

geef, en dat ik tot dusverre nog niet in de literatuur 
^ ^ vermeld gezien heb, is een klein kruis, waarvan de 

^ J l ^ ^ armen, die niet geheel loodrecht op elkaar staan, 
^ 1J4 ir""- d'k en lOH mm. lang zijn. Het komt lig

gend en staand voor. 

De restanten van deze opdruk werden omstreeks Nov. 1943 
nogmaals bedrukt met het Benkoelen Dai-Nippon in kastje. Hier
van bezit ik: op de 10 et. Kon. 1 d.d. 18.11.9; 18.11.10 en 18.11.29, 
dus alle in Nov. 1943 gebruikt, alsmede op de 20 et. Kreisler d.d. 
18.11.30. Daar de kruizen alle volkomen identiek zijn, mag ik 
aannemen dat het hier een rubberstempel betreft, dat met de hand 
aangebracht, in verschillende standen op het zegel terecht kwam. 

Naast deze kruisopdrukken heb ik ook nog aangetroffen de z.g. 
6-hoekige ster, in de Engelse uitgave van D.N.A. door de Heren 
H. & B. op blz. 32 vermeld. Deze ster komt voor op twee (geen 
paartje) 10 et. Kon. 1 zegels beide d.d. 10 Sept. 1943 te Moeara 
Aman gebruikt afstcmpeling IA, (12) Of Moeara Aman het alleen 
opvoeringsrecht van deze ster heeft? Op de beide exemplaren die 
ik bezit is de ster zeer onduidelijk, doch ondanks het meest nauw
keurige onderzoek heb ik niet kunnen constateren, dat de 6-hoekigc 
binnenkant van de ster met een zwarte stip is opgevuld, zoals 
H. & B. aangeven. 

Na deze rage in diverse soorten sterren en kruizen schijnt Ben
koelen zijn „status" terug gevonden te hebben en is zij overgegaan 
tot het opdrukken van een Dai-Nippon teken in kast (het woord 
kastje is hier niet meer op zijn plaats). De restanten met sterren 
en kruizen werd er eerst mede overstempeld, en heeft deze over
druk zoals we reeds gezien hebben omstreeks October-November 
1943 plaats gehad. De afmetingen zijn in vergelijk met de andere 
Dai-iNippon opdrukken zeer groot, t.w. 7 x 20J^ mm., dus zeer 
gemakkelijk van de andere Dai-Nippons te onderscheiden. 

Dadelijk na de overgave van de jappen schijnt Benkoelen van 
Bangka een zending zegels ontvangen te hebben, die hier voor
komen op postwissel formulieren en waarbij de Bangka opdruk 
gebruikt werd zonder Rep. Indonesia er op. 

In Dec. 1944 tref ik éénmaal een zegel aan met de Tennótyd-
rekening van links naar rechts, n.1. 11-12-19 dus 11 Dec. 194-!, 
hetgeen natuurlijk op een vergissing terug te voeren is. 

De moederlandse jappenzegels worden hier reeds schaarser en 
Straits zegels heb ik in deze Residentie nog niet aangetroffen. 

Bij Lais vind ik een zeer onduidelijke afstempeling, die het 9A. 
stempel zou kunnen zijn, doch die ik voorlopig onder het dubbele 
ringstempel 12B. heb opgenomen, aangezien het anders voor Ben
koelen de enige uitzondering zou zijn wat het gebruik van zuivere 
Zuid-Sumatra stempels aangaat. Kan iemand mij hierover misschien 
zekerheid verschaffen, daar anders mijn mededeling bij de bespre
king van de stempels onder groep 9, (dat stempel 9A. ook voor
komt met de naam Benkoelen in Katagana in de rechter onder 
sector), zie Lais en Lebong-Tandai) moet komen te vervallen. 
Ook het stempel 9A. van Lebong Tandai heb ik later geïdentifi
ceerd als zijnde 12B. De dubbele ringstempels zijn niet altijd even 
gemakkelijk van de enkele ringstempels te onderscheiden. 

LAMPONGSE DISTRICTEN. 
Over deze districten valt weinig met zekerheid te zeggen, ook 

al omdat werkelijk gebruikt materiaal zo schaars is. 
De opdrukken die hier gebruikt werden zijn: 

a. ^_ j i^ , = Dai Ni-hon Yubin (Groot Japanse Post) 
| B F ' ^ B R y H T ^ van rechts naar links lopend, in tegen

stelling met de 5 tekens van Sum. 
Westkust, die van links naar rechts 
gelezen moeten worden. 
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b. do. = do. do. met Lampong er onder 
c. annulatie van het Koninginnebeeld 

door een bol. 
Deze drie opdrukken komen separaat en in verbinding met elkan

der voor. Ik heb zelfs een 10 et. Kon. met opdruk a en b te 
zamen, waarbij b diaconaal en a recht bovenaan, een minder voor
komende combinatie, omdat deze geheel overbodig is. De meeste 
combinaties zijn van a met bol en van b met bol. 

De combinatie a met bol, komt bij mij gebruikt voor in 1943, 
de combinatie b. met bol in 1943 en 1944, doch durf ik hieruit 
nog niet concluderen, dat opdruk a van ouderen datum zou zijn 
als opdruk b. 

Opdruk a komt bij mij alleen voor in zwart en (één Exemp.) in 
paars; de stand is verticaal, rechtstandig en diagonaal. 

Opdruk b komt eveneens in alle standen voor, maar thans in 
zwart, paars, rood en groen. Daar de moeilijkheden met de inkt-
soorten zich eerst in het einde van de bezettingstijd gingen voor
doen, zou dit wel ene aanwijzing kunnen zijn, dat inderdaad op
druk a ouder is dan b. 

De bol opdruk is van was (in grijs, rood en bruin) of in inkt 
(rood en bruin). 

Het woord Lampong komt in verschillende dikten voor, hetgeen 
wijst op verschillende stempels, doch maak ik alleen verschil tus
sen een grote en een kleine letter. 

De Jappen zegels uit het moederland, komen in de Lampongs 
zéér schaars voor en Straits zegels heb ik zelfs in het geheel nog 
niet gezien. 

Lampong schijnt echter we! van Palembang postwisselformulieren 
gekregen te hebben, want ik heb een postwissel gebruikt te Tand-
jong-'Karang 30 Jan. 1945. waarvan het formulier een Palembang 
J.P.L. opdruk a vertoont. 

'De plaatsen Metro en Telokbetong schijnen ook tijdelijk een 
stempel 9A. (dus een Noord-Sumatra afstempeling) gebruikt te 
hebben. Alle overige plaatsen in deze Residentie komen bij mij 
voor met de zuivere Zuid-Sumatra afstempeling 12B., de dubbele 
ringstempel. 

BANGKA EN BILLITON. 
Deze twee eilanden neem ik bij elkaar, omdat de met een ivoren 

stempel in rood en in paars aangebrachte opdruk (zie D.N.A. 
blz. 44) zowel op Bangka als op Billiton gelijktijdig en door elkan
der gebruikt werden. 

De dubbele ringstempel vernietigingen der zegels wijzen op een 
zuiver Zuid-<Sumatraanse indeling. Palngkal-Pinang heeft twee soor
ten IA. stempel gebruikt, waarvan een stemel de naam in zijn ge
heel in de bovensector heeft en de ander gedeeltelijk in boven en 
beneden sector. 

Geheel in tegenstelling tot hetgeen H. & B. hierover in de Eng. 
uitgave van het D.N.A. (zie blz. 44) schrijven, werd in deze af
delingen hoofdzakelijk de Tennö tijdrekenjng gebruikt. Ofschoon 
zelfs sommige Nederlandse afstempelingen reeds de Tennötijd aan
geven, Jappen-stempels met Sumeratijd komen niet voor. Evenals bij 
Djambi schijnt men in het algemeen bij de overgang van Ned. 
stempels op Jappen stempels ook van tijdrekening veranderd te zijn. 

In het laatst van de bezetting schijnt Bangka nog aan enkele 
Zuid-Sumatra afdelingen postzegels geleverd te hebben, zie onde-
Benkoclen. Ook in het Palembangse zijn deze zegels gebruikt; rk 
bezit hiervan de 15 et. Kon. met rode opdruk gedateerd Bato:!radja 
15.6.4.— dus 15 Juni 1944. 

P A L E M B A N G 

Moeara Doewa 
Moeara-Enim 

Moeaia Klingi 
P aga r -A lam 

Palembang 

Pen dope 

Pladjoe 

Pra boemoe lik 
Pradjan 
Kawas 
Sekajoc 
Soengei-Gerong 
Soeroelangoen-

Kawas 

1 A ( 1 2 ) 
2 A 

12 B 
2 A 
1 A (12) 
2 A 

12 B . 
1 A. 
2 A. 

12 B . 
12 D . 
10 E . 
13 A. 

2 A. 
12 B . 

1 A. 
12 B . 
2 A. 

12 C, 
2 A, 
2 A. 

10 E , 

2 A. 
1 2 B . 

J a n . ' 4 4 - Mrt. '44 
Nov. '43 - Jan . ' 45 
S e p t . ' 4 4 - O c t . ' 4 4 
Mrt. '44 
A p r i r 4 3 - M r t . ' 4 4 
M e i ' 4 5 - J u l i '45 
Sept . '44 - Oct. '44 
N o v . ' 4 2 - O c t . '44 
O c t . ' 4 3 - J a n . '45 
Juni ' 4 4 - S e p t . '44 
Apr. '44 - Oct . '44 
Sep t . ' 45 
Dec . '44 
J a n . - J u l i '44 
Sept, '44 - Oct . '44 
Oct . '43 - Apr. '45 
Juli '44 
J a n . '44 
Mei ' 4 4 - Juni '44 
Nov, '43 
J a n , ' 4 4 - J u n i '45 

> 

J a n . '44 
Juli '44 

1 ] ; proef 
l . P . L . : ! 1 : Tap. Sum. serie 
Sum.serie 

J . P . L . 
J ap . ; J . P . L , ; | ) ; 
Sum, serie 
Sum.serie 
St ra i t s ; J , P , L , ; |__J ; Sum,serie 
J a p , ; J , P , L , ; | ] Sum,serie 
l a o . : I .P .L . ; I 1 : T : 
J . P . L . ; ( J , T ; Sum.serie 
Sum.serie 
Sum.serie 
J.P.L.; L J ; 
Sum.serie 
J a p . J . P . L . ; 1 1 ; proef en Sum.serie 

CD 
J a p 
T • 
J . P . L . 
1 1 , Sum.serie 
Sum.serie 

Lampong Yubin; C ^ , proef 

L J 

T 
T 

t t 

f t 

S + T 
T 
T 

S + T 
S + T 

T 
T 

»» 
»» 
T 

»> 
T 

»» 
T 
T 
T 
T 
T 

T 

*» 

Sum. 

Sum, 

P a l . 

Sum, 
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TanJjongRadja 

TandjoengEnim 

Tebingtinggi 

2 A. 
12 B . 
2 A. 

12 B. 
1 A. 

J a n . ' 4 3  J a n . '44 
Oct. '44 
Mrt . ' 44 Oc t . '44 
A p r . ' 4 4  O c t . '44 

> 

J .P . I . . ; I J ; 
Sum. ser ie 
J .P . I . . ; I 1 ; proef 
Sum. serie 
1 1 

T 
f I 

T 
>» 
? 

Ik mis nog Nederi . en Jappenstempels van MembangMoedo en SoengeiBedjan

kar, alsmede de Nederi . stempels van Pradjan en SoengeiGerong en de Jappen

s tempels van Moeara Doewa, Moeara Klingi, Praboemoelik, Rawas , SekaJoe en 
Tebingtinggi . 

B A N G K A 

Batoeroesa 
Djeboes 
Koba 
Muntok 

Pangkal Pinang 

Soengeiliat 

Toboali 

2 A 
2 A 

12 B . 
1 A.(12) 

12 B . 
3 A. 
1 A. 
1 A. 

12 B . 
1 A. 
2 A. 
1 A(12) 

12 B 
12 D. 

Mei '45 
Mei ' 4 4  J an. '45 
Aug. '44 
M r t . ' 4 4  D e c . ' 4 4 
Jul i '44 
onleesbaar 

Nov. '42  Nov. '43 

J u n . ' 4 4  D e c . ' 4 4 
Oct. ' 4 3  F e b r . ' 4 5 
Nov. '43 
N o v . ' 4 3  J a n . ' 4 5 
Juli ' 4 4  O c t . '44 
April '44 

Sum. ser ie 
Billitonopdruk en Sum.serie 
Sum.serie 
Bangka opdr.; Sum.serie 
Bangka opdr. 
Bangka en Bil.opdruk, proef 
Bil.opdr. 
J a p . Bangka opdr.; Sum. serie 

Bangka opdr. Sum.serie 
Bangka opdr. Sum.serie 
J a p . 
Bil.opdruk, Jap 
Bangka opdr., Sum. serie 
Bangka opdr. 

T 
T 
T 
T 
> l 

S. ,Chr. 
en T . 

T 
S * T 

T 
S * T 

T 
f f 

Sum. 

Sum. 

Ik mis derhalve de Ned.s tempels van Koba en de Jappenstempels van Batoerad

ja, Djeboes en Soengeil iat . 

B I L L I T O N 

Manggar 
TandjongP andang 

12 B . 
12 B . 

Juni ' 4 4  A p r i l '45 
Oct. '44 

J a p . Bangka en Bil. opdruk 
J a p . en vliegp. zegel mef Bil.opdruk 

T 
T 

Hier ontbreken mij al le Neder l . s tempels . 

B E N K O E L E N 

Benkoelen 

ßintoekan 
Kepahiang 
Kroe 

Lais 
Lebong Tandai 

Man a 

1 A. 
it 

2 A. 
9 E . 

12 B . 
12 D. 
2 A. 

1 A(12) 
2 A 

12 B . 
12 B. 

1 A. 
12 B. 
12 B. 

Aug. '43  Oct . ' 43 
Nov. '43  Nov. '44 
Febr . '44  Mei '46 
Febr . '45 
Apr. '44  Nov. '44 
D e c . ' 4 4  J a n . ' 4 5 
20Mrt . '43 
J a n . ' 4 4  Apr. '45 
Juli '43 Mrt '44 
M e i ' 4 4  J u l i ' 4 4 
N o v . ' 4 4  J a n . '45 
D e c . ' 4 3 
Juni '44 
Juni '44 

ß e n k . X en ßenk . X met □ ; zonder opdruk 
r ~ ï ; l ap , proe f ,T : Sum.serie 
1 1 ; en Bangka opdrukken 
Sum.serie 
1 en Sum.serie 

Sum.serie (enkele zegels met Tenno van Links n/ rech ts 
i n k t X 
J a p ; cm ; Sum.serie 
J a p . ; C n 
CD 
Sum.serie 
J a p . ; I = l 
CD 
J a p . 

T 

1 1 

T 
T 
1 1 

T 
T 
T 
T 

f f 

T 
T 
T 
T 

Sum. 

Sum. 
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Moeara Aman 

Tjocroep 

1 A(12) 

2 A. 

12 B 

S e p t . ' 4 3 
Oct. '43 
Mei ' 4 3  U e c . ' 4 3 
Aug. '43 
Nov. '43  Dec. '43 
Juli ' 4 3  Jan . '44 
Mei '44 

s te r (zeshoek ig) ; en zonder opdruk 
inkt X 
Jap . ; proet 
speciaa l X 
s p e c . x met i ' ; zonder opdruk 
J ap; 1 ] ; proet 
Jap. 

T 

» » 
T 
T 
»» 
T 

)» 
Ik mis dus de Nederl , stempels van Lais en Mana, alsmede de Jappenstenipels 

van Bintoehan, Moeara Aman en RepahiangKepahiang voerde het Nederl .stempel 
echter tot April 1945 en is het niet onmogelijk dat deze plaa ts in het geheel geen 
J appenstempel gebruikt heeft. 

D E L A M P O N G S 

GoenoengSoegih 

KaliAnda 

KotaAgoeng 
KotaBoemi 

Menggala 
Metro 

Pringsewoe 
Soekadana 
TalangPadang 

TandjongKarang 

Telok Betong 

1 A(12) 
12 B 

1 A(12) 

12 B 
1 A(12) 

12 B 
1 A (12) 

2 A 
9 A 

12 B 
2 A 
2 A 
2 A 

12 B 
1 A(12) 

2 A 

12 B. 
3 A(12) 

1 A. 
9 A. 

Oct . '43 
Oct. '44 
Sept . '43  Nov. '43 
Mrt. '44 
A u g . ' 4 4  Jan '45 
Oct . '43  Mrt.'44 
Aug. '44 
J an. '44  ? f 
Oct. '43  Mrt.'44 
Sept . '44  Oct. '44 
M e i  Oct. '44 
Mrt. '44  April '44 
Dec. '44 
Dec. '43 Mr t . ' 44 
Sept . '44 
Aug. '43 

Juni ' 43  N o v . ' 4 3 
Juli '43 
Aug. '43  Mrt.'44 
Juni '44  Jan . '45 
niet ingevuld 
Mrt. '43  Mrt.'44 
J an. '45  Febr . '45 
Mei '44  Juli '44 

Yubin (zonder Lampong ) met lakbol (rood) 
Sum.serie 
Yubin 
Yubin met rode lakbol 
Yubin; Sum.serie 
Yubin en Yubin met roodbruine bal 
J a p . Yubin 
Y ubin 
J ap. ; Yubin 
Yubin zonder L.; Sum.serie 
Yubin; Sum.serie 
Jap . ; Vubin 
Yubin 
Yubin 
Sum.serie 
Yubin zonder Lampong met rode en bruine lakbal 
Yubin (vermoedelijk met Sumera t i jd) 

(1 X met Sumera, 6 x met Tenno t i jd) 
Yubin met rode lakbal 
Jap , Yubin zonder en met Lampong 
Yubin met en zonder Lampong, T > Sum.serie, Jap . 
Yubin zonder Lampong met rode en bruine lakbal 
Yubin 
Sum. serie 
Yubin met en zonder Lamp. 

T 

»» 
T 

t} 

T 
T 

" 
T 
T 
»» 
1» 

T 
T 
T 

»» 

T 
T 
T 
? 

T 

»» 
»» 

^ 

Ik mis derhalve de Jappensterapels van Pr ingsewoe en Soekadana en al le 
Stempels van Liwa. 

P A L E M B A N G D I S T R I C T 

Batoeradja 

Gaiang 
KajoeAgoeng 

Lak at 

Loeboek Iinggau 

Martapoera 

Men gala 

2 A 
12 B 

2 A 
1 A 

12 B 
1 A(12) 

12 B 
12 C. 

2 A. 
1 A(12) 

12 B. 
2 A. 

12 B 
12 (. . 

J a n . '43 en Jan . '45 
Oct . '44  Nov.'44 
Febr . '43  Juli '43 
J a n . '44  Mrt.'44 
Juni '44 
Febr . '43  Dec. '43 
Sept . '43  J an. '44 
J a n . '44  Nov.'44 
Juli '44 
J a n . '44 
Juli ' 43  Mrt.'44 
A p r i r 4 4  Oct. '44 
Dec . '43  Febr . '45 
Oct .  Nov. '44 
Aug.'44 

J . P . L . Sum.serie en C J 
S6m.serie 

□ 
a 
a 
zonder opdruk, Lakat met ini t iaal 
Jap., c n , J.p.i^. 
J .H .L . ; □ ; X ; Sum.serie 
C 3 
J . P . L . 
proef; > ' 
1 T ; IT ; Sum.serie 
J . P . L . ; Jap; □ ; Sum.serie 
Sum.serie 
Sum.serie 

T 
I t 

T 
T 

»» 
S + T 

T 
T 

T 

I » 

t f 

Sum, 

Surn, 
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Vi^ËI^DGDIÜGSNDËlülWS 
NEDERLANDSCHE BOND V A N VEREENIGINGEN V A N 
P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S Secretariaat J C Norenburg, 
Bergselaan 101a, Rotterdam-N 

VOORLOPIG PROGRAMMA voor de Algemene Vergadering 
van de Nederlandsche Bond van Verccnigmgen van Postzegelver
zamelaars de 38e Nederlandse Philatelistendag en de viering van 
het 35-jarig bestaan der Philatelisten-Vereeniging GRONINGEN , 
welke te G r o n i n g e n worden gehouden op Vrijdag 25, Zater
dag 26 en Zondag 27 Augustus 1950 

VRIJDAG 25 Augustus 
14 uur Opening van de Postzegeltentoonstelling gehouden door 

leden van de Philatelisten-Vereeniging GRONINGEN m gebouw 
Pictura , Martinikerkhof 

15 uur Bondsvergadering in Huize Maas , Vismarkt 52 
17 30 uur Ontvangst door het Gemeentebestuur van Gronin

gen ten Stadhuize, Grote Markt 
20 uur Feestavond m „Huize Maas Vismarkt 52, aangebo 

den door de Philatelisten Vereeniging , GRONINGEN 
(Gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen aan de jubile

rende Vereniging ) 

ZATERDAG, 26 Augustus 
10 uur Opening van de 38e Nederlandse Philatelistendag door 

de Voorzitter \ a n de Nederlandsche Bond, in ,,Huize Maas 
Daarna voortzetting van de Bondsvergadering 
13 uur Gemeenschappelijke lunch in Restaurant , Suisse Hee

restraat 26 (Kosten f 4 — inclusief bediening) 
14 uur Bekerwedstrijd en zonodig voortzetting der Bondsver 

gadering, in ,,Huize Maas 
18 uur Gezellig samenzijn, tevens prijsuitreiking in , Huize 

Maas 
19 30 uur Bonds-diner in ,,Huize Maas (Kosten f 9 — inclu

sief bediening ) Zij die geen plaatsen reserveerden voor dit diner, 
worden niet in de zaal toegelaten Bij de ingang van de zaal moet 
het bewijs van deelname worden getoond 

ZONDAG, 27 Augustus 
10 uur Uitstapje per autobus over de Drentse Hondsrug, be 

zoek aan Hunebedden, boottocht over het Paterswoldsemeer en 
een kopje koffiedrinken te Zuidlaren Drentse koffietafel te Gieten 
(Kosten bus en Dr koffietafel f 4 50 inclusief bediening) 
16 uur Terug in Groningen (stad) en sluiting der tentoonstelling 

AANMELDING tot deelname aan de feestelijkheden staat open 
tot uiterlijk 20 Juli a s Na die datum zal het in het algemeen 
niet meer mogelijk zijn logiesruimte en plaatsen voor de maaltijden 
te doen reserveren Aanmeldingsbiljetten zijn verkrijgbaar bij de 
Heer Dr JAC V A N DER SPEK, Pnnsesseweg 2 bis te Gro
ningen 

KORT VERSLAG V A N D E BESTUURSVERGADERING 
gehouden op Zaterdag 18 en Zondag 19 Maart 1950 te Maastricht 

Met uitzondering van de heer J Poulie, die telegrafisch bericht 
van verhindering had gezonden waren alle bestuursleden aan
wezig 

Nadat de voorzitter de vergadering had geopend herdacht hij 
met enkele gevoelvolle woorden het overlijden van de heer 
C M Donck 

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd en 
kwamen daarop de ingekomen stukken in behandeling 

De voorzitter deelt zijn bemoeiingen mede in zake het veilen van 
een kavel falsificaten op de veiling Rietdijk Besloten wordt de 
vakgroep Veilinghouders uitdrukkelijk te doen weten, dat het de 
wens van de Bond is dat valse zegels met worden geveild en in 
ge\ allen dat zulks toch zou geschieden de zegels voorzien worden 
van een duidelijk onuitwisbaar stempel , vals 

Inzake de questie bondssecretaris tevens hoofdredacteur van het 
Maandblad, deelt de voorzitter mede dat deze aangelegenheid 
ook onderwerp van bespreking heeft uitgemaakt op de vergade
ring van de Raad van Beheer van dat blad, waarbij hij toezegging 
heeft gedaan deze aangelegenheid bij rapport te zullen behandelen 

Een schrijven van de vereniging Hollandia om wijziging van 
de notulen van de algemene vergadering te Amsterdam, achtte het 
bestuur niet voor inwilliging vatbaar, aangezien zowel de mini-
tieus door de 2e secretaris bijgehouden notulen als de aantekenin
gen van de Ie secretaris hierin volkomen overeenstemden O p de 
a s algemene vergadering kan het verzoek echter aan de verga
dering worden voorgelegd 

Een verzoek van de Leidse Vereniging van Postzegelverzame
laars tot het houden van een verenigingstentoonstelling alsmede 
tot het verlenen van een bondssubsidie daartoe, wordt ingewilligd 
en wordt een subsidie van f 25 — verleend 

In verband met een in Suriname voorgenomen uitgifte van een 
serie weldadigheidszegels met toeslag van 200 pCt , wordt beslo
ten de F I P hiermede in kennis te stellen en deze te verzoeken 
daartegen te ageren 

Een schrijven van het Hoofdbestuur van de P T T betreffende 
een hier te lande in 1952 te houden tentoonstelling ter gelegen
heid van het feit, dat 100 jaar geleden de eerste Nederlandse post
zegels verschenen en waartoe de Bond wordt uitgenodigd zitting 
te nemen in het organisatie-comite, wordt uitvoerig besproken 
Besloten wordt alleen op deze uitnodiging in te gaan wanneer ver
schillende naar vorengebrachte bezwaren zullen zijn ondervangen 
De voorzitter, de heer van t Haaff, wordt vervolgens aangewe
zen om de Bond eventueel te vertegenwoordigen 

In ver'band met de in Juni a s te houden vergadering van de 
F I P wordt besloten, dat de heer van t Haaff ook daar als de 
Bondsvertegenwoordiger zal optreden Een voorstel van de Heer 
Mr Loef om ook een reserve-vertegenwoordiger aan te wijzen en 
deze de vertegenwoordiger te doen vergezellen, geeft aanleiding 
de heer Mr Loef als reserve aan te wijzen, terwijl het overige deel 
van zijn voorstel op de volgende vergadering zal worden be
handeld 

Uitvoerige besprekingen hebben vervolgens plaats over een nodig 
geachte wijziging van de statuten van de Waller-medaille Ten 
slotte wordt door alle leden accoord gegaan met de door de voor
zitter voorgestelde wijzigingen, welk voorstel vervolgens aan de 
Bondsraad om advies zal worden gezonden 

De heer v d_ Westeringh brengt verslag uit over zijn bevindin
gen inzake de Contact-Commissie voor Philatelistisch Jeugdwerk 
in Nederland en wordt naar aanleiding daarvan besloten het be
stuur van deze commissie uit te nodigen m een volgende vergade
ring aanwezig te willen zijn tot het plegen van overleg 

Tijdens het verblijf van de bestuursleden te Maastricht werd 
door de heer v d Ven, als aangewezen bibliothecaris van de 
Bondsbibliotheek een toelichting gegeven op het door hem in deze 
verrichte werk en werd de bibliotheek bezichtigd 

KORT VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 
gehouden op Zaterdag 13 Mei 1950 te Utrecht 

Ook thans zijn alle bestuursleden aanwezig met uitzondering 
van de heer J Poulie, die bericht van verhindering had gezonden 
wegens verblijf buitenlands, terwijl hij tevens mededeelde niet meer 
op Zaterdag voor vergaderingen beschikbaar te zijn voor pi m 3 
uur s namiddags 
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De notulen van de vorige bestuursvergadering worden na cen 
kleine wijziging goedgekeurd 

De voorzitter deelt mede een onderzoek te hebben ingesteld naai 
de kosten van de reis naar Wenen (F I P congres) en brengt hij 
hieromtrent verslag mt Besloten wordt thans, dat de heer Mr Loef 
als reserve-afgevaardigde eveneens naar het Weense congres zal 
gaan (intussen hebben de heren afgevaardigden afgesproken te 
zamcn per auto van Mr Loef derwaarts te gaan), en wordt het 
voorstel van Mr Loef aangenomen dat zoveel mogelijk afwisseling 
in deze vertegenwoordiging zal worden gebracht door het volgend 
congres b v de heer Loef aan te wijzen als bondsvertegenwoordi
ger en een ander als reserve en zo vervolgens 

De heer v d Ven zegt n de notulen een aantekening te hebben 
gemist omtrent hetgeen op de vorige vergadering was gesproken 
over het optreden van de heer W G de Bas voor de radio het 
geen vele philatelisten onaangenaam had getroffen Aangezien dit 
optreden echter niets te maken had met de phiiatelie, lag het niet 
op de weg \ an het Bondsbestuur daartegen te ageren en was hier 
alleen van een persoonlijke handeling van een der bestuursleden 
sprake geweest waarom dit niet werd genotuleerd 

Van de ingekomen stukken wordt allereerst een ingekomen schrij
ven behandeld betrefferde de questie van de valse f-d-covers 
welke door een postzegelhandelaar in omloop waren gebracht 
Daar ook bij het Bondsinformatiebureau hieromtrent brieven waren 
binnen gekomen werd besloten genoemde handelaar gelegenheid 
te geven het bondsbestuur aan te tonen dat hij alle door hem 
gedupeerde pi»rsonen schadeloos heeft gesteld 

Een schrijven van de Oostenrijkse Bond van Verenigingen var 
Postzegelverzamelaars betreffende de inbeslagname van postzegel 
zendingen in Nederland welke door de Oostenrijkse verzamelaars 
naar hier werden verzonden is zowel door de secretaris als door 
de heer Polling reeds schriftelijk met genoemde Bond behandeld en 
IS deze Bond met de Nederlandse regeling op de hoogte gebracht 

Een uitvoerig schrijven van de Nederl Ver van Poststukken
en Poststempelverzamelaars betreffende de z g dubbele abonne
menten op het Maandblad zal aan de Bondsraad om advies wor 
den gezonden 

Het ontwerp reglement voor de Bondsbibliotheek wordt vervol
gens besproken waarbij enige aanvullingen wenselijk worden ge
acht De heer v d Ven wordt verzocht met de secretaris deze 
wijzigingen te redigeren en vervolgens het ontwerp naar de Bonds 
raad te zenden om advies 

Vervolgens heeft een bespreking plaats met het dagelijks bestuur 
van de Commissie voor Philatelistisch Jeugdwerk in Nederland 
Dit onderhoud heldert vele zaken op en is tevens aanleiding tot 
het kenbaar maken van meerdere wensen van de zijde van het 
Bondsbestuur Op verzoek van Mr Loef zal het betreffende regie 
ment van de Commissie door deze commissie worden herzien m 
de geest van de gevoerde besprekingen zulks in verder overleg 
met de heer v d Westeringh als bondsvertegenwoordiger in di<' 
commissie 

De bespreking welke na het vertrek van genoemd dagelijks 
bestuur in het bondsbestuur worden gehouden heeft tot resultaat 
dat voor het lopende jaar aan genoemde Contact-Commissie de 
gevraagde subs die van f 400 — wordt verleend 

De secretaris doet nog mededeling van de gevoerde correspon 
dentie met de F I P inzake de Sur naamse weldadigheidsuitgive 
waartegen door het F I P bestuur inderdaad is geprotesteerd bij 
de Surinaamse Postinstanties 

Een schrijven van de Contact-Commissie der Limburgse Phila-
telistenverenigingen waarbij zij mededeling doet van haar voor 
nemen tot het organiseren van een z g streek-dag vindt alge 
mene instemTiing en wordt op h;t desbetreffende verzoek besloten 
een sub» die van f 50 — te verlenen 

Ten slotte vraagt de heer v d Ven toestemming om de uitlening 
van boeken enz uit de Bondsbibliotheek te mogen stopzetten tot 
de a s algemene vergadering van de Bond in verband met diverse 

werkzaamheden Dit verzoek wordt ingewilligd Een door de hee-
Kirchner ontworpen en getekend vignet voor een ex-libris en voor 
een stempel voor de bibliotheek, vindt algemene waardering en 
goedkeuring 

BEKERWEDSTRIJD 

In verband met de 38e Nederlandse Philatelistendag welke op 
Zaterdag, 26 Augustus a s te Groningen zal worden gehouden 
wordt herinnerd aan de op die dag te houden z g .bekerwed
strijd ' 

Zij. die voornemens zijn hieraan deel te nemen worden dringend 
verzocht hiervan mededeling te doen aan de bondssecretaris voor 
1 Juh a s , met ojjgave van het te behandelen onderwerp (tijdsduur 
per lezing ten hoogste 20 minuten) 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL
VERZAMELAARS Secr Ir J M Boeseken, Kerkstraat 15 
Goor (O ) 

MEDEDELING V A N H E T SECRETARIAAT 

In de op 18 Mei 1950 te Amsterdam gehouden algemene verga
dering zijn tot ereleden benoemd W P Costerus Pzn en P C 
Kortewcg 

N i e u w e l e d e n Zie de aanmeldingen in het Mei-nummer 
A a n m e l d i n g e n 168 W J Admiraal, Delftlaan 239, Haar

lem - 167 Mej K Bakker, Djalan Indramaju 17. Djakarta - 185 
A J ten Bokkel Huinink Kastanjelaan 7, Nijmegen - 208 J C M 
A van Dijk, van der Helstlaan 67, Naarden - 178 G Grobbe, 
Oude Haarlemmerweg 31. CaS'tricum - 106 C J J Jonkers, Ken-
nemerstraatweg 191. Alkmaar - 203 A Keyser van Wyngaerdcn-
straat H Den Haag - 219 H C Kruidenier, p a B P M Hzn 
Djalan Radja 2 Djakarta - 104 Mevr J E M van der Loeff-
van Vloten, Jac Catslaan 2 Bussum - 224 W Ch Polak, p a 
Ned Handel Mij, (Factorij). Djakarta-Kotta - 138 W Rast. Kerk-
weg 83, Erica (Dr ) - 165 A te Riet, p a Ned Handel Mij, (Fac
torij), Djakarta-Kotta - 222 J Schoutendorp, p a Ned Handel Mi 
(Factorij), Djakarta-Kotta - 119 M Smit. Laurierstraat E 18 
Schagen . 223 Tan Tjong Ging, Pasir Kaliki 85. Bandung 

W e d e r i n g e s c h r e v e n 709 Mevr E C Ader-Berg»ma 
Oude Gracht 335. Utrecht (werd afgevoerd wegens onbekend 
adres) 

O v e r l e d e n 186 Dr J C de Ruijter de Wildt 
B e d a n k t 1954 A H de Borst - 2032 Th O van Dissel -

1873 Mevr E N Lammcrs-Hanedoes 
A f g e v o e r d p e r 31-12-49 124 F W Donkersloot - 747 

J M Ellenbroek - 1693 C N Haakman - 1464 Mevr T de Lint-
Donker - 1211 H I Sinninghe Damste - 818 J M Schm.dt 

V o o r l o p i g g e s c h o r s t wegens niet-betaling contributie 
1950 
517 W Aernout. oud adres ten Hovestraat 31. Den Haag. ver
trokken naar Engeland adres aldaar niet bekend - 1033 Mej M 
Burgerhout voorh van Hogenhoucklaan 144 Den Haag. tegen 
woordig adres niet bekend - 452 J W Liefrink, Den Haag straat 
naam niet bekend - 1412 Mr H A Mendell, voorh Javastraat 
102A Den Haag verhuisd naar Wassenaar straatnaam niet be
kend - 1976 Mr D Mulder voorh Kortecklaan 589. Loosduinen 
nieuw adres met bekend - 1900 B A C Oosterbaan Prins 
Alexanderlaan 7 plaatsnaam niet bekend - 1718 F P Roozeboom. 
Ic luitenant legerno 170919006 voorh Medan, tegenwoordig adres 
met bekend 

W I J Z I G I N G E N J A A R B O E K 1950 

1746 H L van Aller Maliebaan 135 Utrecht - 119 J D van 
Bekkum doorhdlcn - 1575 J Bokhove, met Bohove 1370 R E P 
Brandenburg Oranjeplein 98, Den Haag - 98 Mevr M E Bran-
denburg-Knegt Oranjeplem 98, Den Haag - 171 H A Meijers moet 
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zijn A. Meijers - 2035 A. Rijke, Harddraverslaan 10, Santpoort
station. Ten onrechte opgenomen onder bestuur afd. Alkmaar: G. 
Vos, Sectiehoofd. Steijnstraat 39, Alkmaar. 

A M S T E R D A M S E VERENIGING „DE PHILATELIST ' . 
Secretaris: K. Buiter, Marathonweg 40hs., Amsterdam-Z.. Telefoon 
92075. 

Ledenvergadering 4 Juli 1950; Ruilavond 20 Juni 1950 en 18 Juli 
1950. De Ledenvergadering van 4 Juli en de ruilavond van 18 Juli 
1950 zijn op Dinsdagavond, in „Bellevue", Marnixstraat 400. de 
ruilavond van 20 Juni 1950 moet door omstandigheden worden ge
houden in „Hotel De Kroon", Rembrandtplein. 

N i e u w e l e d e n ; Alle in het Mei-nummer van ,,Het Maand
blad" genoemde candidaten zijn aangenomen, benevens; 461 Mevr. 
E. Steenhart-v. d. Lee, Marnixstraat 80II, Amsterdam-C. - 468 
F. V. d. Vijver, Bankastraat 29, Amsterdam-O. - 469 C. F. Meyer, 
Riouwstraat 75 III, Amsterdam-O. 

C a n d i d a a t l e d e n : 471 A. C. Hiller, Herengracht 129, Am
sterdam-C. - 491 J. C. Bos, Henr. de Keyserplein 39III, Amstcr-
dam-Z. - 492 J. E . van Drunen, Insulindeweg 82 II, Amsterdam-O. 
- 663 "W. D. J. baron v. d. Feltz, Corellistraat 3hs., Amsterdam-Z. 
- 723 G. W . baron v. d. Feltz, Corellistraat 3hs., Amsterdam-Z. 

B e d a n k t : 739 J. C. Lobbes. 
W e d e r o p v o e r e n als lid: 406 F. J. Scholten, Ruysdael-

straat 31, Amsterdam-Z. 
G e r o y e e r d , wegens wanbetaling: 150 J. H. van Antwerpen, 

Marnixstraat 245 hs., Amsterdam-C. - 1072 J. Lopes Cardozo, 
Nieuwe Achtergracht 35 I, Amsterdam-C. - 679 P. J. van Alphen, 
Koestraat 96, Schoonhoven - 317 P. A. R. de Groot, Hoofdweg 
68hs., Amsterdam-W. - 177 F. J. Hondeman, Burmanstraat 81, 
Amsterdam-O. - 536 N . B. H. Doorenspleet, Ranonkelkade 141, 
Amsterdam-N. - 917 S. M. A. Garthoff, Berkcnlaan 5, Zwanen
burg - 764 G. Hoogland, Coppelstockstraat 51 I, Amsterdam-W. -
689 J. C. Krever. Rijksstraatweg 3, Duivendrecht - 517 J. Korc-
man Jr., Alblasstraat 66 hs., Amsterdam-Z. - 504 A. E. P. Marandi, 
Pr. Hendrikkade 138, Amsterdam-C. - 557 J. M. B. Ross. Beste-
vaerstraat 20III, Amsterdam-W. - 221 D. H. M. Schram, Adm. 
de Ruyterweg^61I , Amsterdam-W. - 483 M. H. C. van Woensel, 
Gentiaanplein 23 I, Amsterdam-N. 

S c h o r s i n g van de navolgende leden i n g e t r o k k e n : 779 
Bob. van Doorene, Kasteel Nijenrode, Breukelen - 222 W . W . 
Braam, Adm. de Ruyterweg 196II, Amsterdam-W. - 737 R. H. 
Determeyer, Zuidelijke Wandelweg 31, Amsterdam-Z. - 863 P. J. 
Durian, Louis Bothastraat 1711. Amsterdam-O. - 13 MeJ. T. J. 
van Voorst, Bosb. Toussaintstraat 60II, Amsterdam-W. - 163 M. 
Roos, Adm. de Ruyterweg 359 III, Amsterdam-W. - 436 E. E. van 
Kekem, Adm. de Ruyterweg 470 I,Amsterdam-W. - 234 C. C. En
gelkamp, Diezestraat 22 hs., Amsterdam-Z. - 83 W . Engelkamp. 
Spui 13, Amsterdam-C. - 306 J. Glasbergen, van Spaenstraat 9, 
Nieuwer-Amstel - 1039 A. Kok, Zaanhof 53 bov., Amsterdam-C. -
186 R. Loosekoot, Ouderkerkerlaan 86, Diemen - 673 Max Nauta, 
Zomerdijkstraat 24, Amsterdam-Z. - 932 J. K. Veffer, Achilles-
straat 109 I, Amsterdam-Z. - 482 L. Wolters, Nieuwe Achtergracht 
30II, Amsterdam-C - 589 Joh. Schönberg, Leidsekade 49 hs., Am
sterdam-C. - 945 Mevr. W . R. C. Wiersma, Voorstraat 10, Nieuw 
Nickerie, Suriname - 8)0 A. van Keulen, Zeeburgerdijk 173, 
AmsterdamnO. 

A1 s 1 i d g e s c h o r s t ; 768 M. Althuis - 860 J. Defoer - 770 
H. Frielink - 211 F. J. v. d. Kolk - 990 P M. Kautz - 703 W . H. 
M. Peters - 503 S. K. Reinalda - 821 H. L. Spaan. 

INT. VERENIGING „PHILATELICA". Secretaris: J. A. C. 
Achilles, Zuiderparklaan 249, s-Gravenhagc. 

B e d a n k e n : Gv. 1178 J. Koese - Gv. 1472 P. M. A. J. v, Kas
teren - Gv. 1532 Jac. W . Caspers - Gv. 1620 W . P. Krijnen -
Gv. 2337 F. J. M. Blom - Gv. 2354 S. A. N. Jol - Gv. 2472 M. H. 

VOOR PHILATELIE III 

Damen - Am. 2481 C. We.sseling . Gv. 2680 E. D. P. L. Lelijveld 
- Gv. 2718 A. Borstlap - Gv. 2870 E. J. Kresner - Id. 3233 C. D. 
C. Weverlmg - Gv. 3370 A. M. M. Langezaal - Gv. 3711 L. van 
Amerongen - Gv. 3843 C. B. M. Drost - Gv. 4301 A. Wüstenveld 
- Gv. 4314 J. W . F. Wischoff. 

S c h o r s e n : Gv. 2 H. A. M. Alink, v. Arembergelaan 31, Voor
burg - Gv. 67 W . E. Ch. Hendriks, C. Jolstraat 70, Scheveningen -
Gv. 69 F. H. Wischoff, Jul. v. Stolbergplein 22, Den Haag - Gv. 
124 P. J. C. Achilles, v. d. Duijnstraat 212, Den Haag . Gv. 172 
M. Crombé, L. Vijverberg 15, Den Haag - Gv. 523 J. E. A. v. d. 
Heijdt, V. Halewijnlaan 151, Voorburg - Gv. 551 F. W . Feyen, 
Jonckbloetplein 64, Den Haag - Gv. 722 Mr. A. F. M. Pronk, De-
delstraat 17, Den Haag - Gv. 1090 Mevr. F. v. d. Laan-Hartzema, 
Luiksestraat 22, Scheveningen - Gv. 1546 Dr. J. C. Noorlander, 
Kon. Wilhelminalaan 198, Voorburg - Gv. 1610 J. P. Schol, Voor
straat 28a, Egmond a. Zee - Gv. 1776 A. v. Zelst, Gr. Hertoginne-
laan 220, Den Haag - Gv. 2089 A. H. Kloppenburg, Alex. Gogel-
weg 75a, Den Haag - Gv, 2273 O. B. Vos, Melemstraat 7, Voor-
burg , Gv. 2638 M. G. v. d. Hoeven, v. Nijenrodestraat 75, Den 
Haag - Gv. 2776 S. Klomp, Rotgansstraat 75, Den Haag - Gv. 2825 
H. Th. H. de Bruijn, C. Reinierszkade 55, Den Haag - Gv. 3150 
A. Damen, Wapenveldestraat 25, Den Haag - Gv. 3553 J. C. v. 
Rooyen, de Sillesstraat 53, Den Haag - Gv. 3611 H. M. Meyer, 
H. de Grootstraat 18, Den Haag - Gv. 37S8 J. Bruins, Ruben«straat 
23, Loosduinen - Gv. 4247 L. Kol, Damasstraat 142, Den Haag. 

G e r o y e e r d (wanbetaling): Hm. 142 G. Mulder, Leidse Vaart-
weg 151, Heemstede - Id. 441 Jac. Lijbers, Dr. de Visserstraat 76a, 
Rotterdam - Am. 827 C. Louisse, Willetnsparkweg 183, Amster
dam (Z.) - Id. 897 Jac. Duijnstee, Schellinglaan 21, Voorburg -
Id. 1060 Th. B. M. Engelkamp, Lan^e Poten 7, Den H«ag - Id. 
1139 A, V. d. Hoeven, Z . W . Buitensingel 101, E)en Haag - Id. 1287 
D. Brieër, v. Zuijlen v. Nijeveltstraat 2, Delft - Id. 1500 P. J. Soe-
teman, Meloenstraat 10, Utrecht - Tn. 1528 Th. Borgstijn, Axel-
sestraat 112, Terneuzen - Hm. 1686 Engel Hugtenberg, Z. Schalk
wijk 15, post Haarlem - Id. 1766 R. Tempelman, Nieuwstraat 29. 
Hengelo (O.) - ld. 1797 Y. J. Bakker, Koningstraat 4, Leeuwarden 
- ld. 1798 B. V. d. Heyde, Emmakade 102, Leeuwarden - Am. 1999 
J. Th. P. Hennevelt, Oude Amersfoortseweg 181, Hilversum - Ze. 
2151 G. J. B. Velthuis, Cliviastraat 2, Zwolle - ld. 2254 C. van 
Arkel, Hoorn 87f, Alphen a.d. Rijn - Am. 2388 H. J, Velleman, 
Mccrhuizenstraat 3III, Amsterdam (Z.) - ld. 2514 L. Kuurstra. 
No. 280, St. Anna Parochie - ld. 2563 P. J. Wegner, Zonnehoek-
laan D. 30 B, Best (N.-Br.) - ld. 2617 J. Tellers, Stationsweg 31. 
Montfort (L.) - Am. 2669 H. G. J. Lorrie, Amsteldijk 4311, Am
sterdam - ld. 2806 J. Kok, Stortenbekerstraat 301, Den Haag -
St. 2997 H. J. Stil, Birktstraat 10b, Soest - Am. 3045 L. de Roo, 
M. Slxlaan 11, Amstelveen - Gv. 3047 P. J. Schild, Orchideestraat 
34, Den Haag - Ut. 3048 A. Heynis, Heerengracht 64, Muiden -
ld. 3063 P. A. M. Smeets, Huize Sonnevanck, Rijksweg B. 27, 
Heumen - ld. 3323 P. G. v. d. Berg, Jur. Kokstraat 103, Scheve
ningen - ld, 3415 G. v. Spanje, Hoef kade 1540, Den Haag - ld. 
3448 I. Bakker. Brouwerijstraat la. Aardenburg - ld. 3454 W . Nee-
leman. Koningstraat 53, Leiderdorp - Rz. 3572 H. W . Vermeulen, 
Burg, Ie Ferrc de Montignylaan 89, Rotterdam - ld. 3582 M. W . 
Renardus, Boksdoornstraat 91, Den Haag - ld. 3719 H. Vermey, 
Thorbeckelaan 211, Den Haag - Am. 3836 P. J. M. Boogmans, 
Overtoom 329 III, Amsterdam - ld. 3856 H. de Roo, Abrikozenstraat 
211, Den Haag - Rz. 4053 J. H. Knipscheer, Bloemenlaan 45, Rot
terdam (Z.) - ld. 4124 Th. Bisschop, Schoolstraat 5, Bennekom - JI. 
Am. 20 E. A. Kroes, Churchilllaan 147 III, Amsterdam - Am. 1522 
K. Poeser, Govert Flinckstraat 262, Amsterdam. 

G e r o y e e r d (wangedrag in het rondzendverkeer): Gv. 1679 
A. C. Groenendaal, Einddorpstraat 27, Voorburg. 

S c h o r s i n g intrekken: Gv. 1345 J. F. W . Is.selman, Daguerro-
straat 153, Den Haag - ld. 2310 W . L. Zalsman, Mathenesserlaan 
352a. Rotterdam - Ze. 2733 J. Goedkoop Jr., Elegaststraat I7b, 
Amsterdam. 

NEDERLANDSCH MAANDl 
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CANDIDAAT-LEDEN: , 
A f d. A a 1 s m e e r: Ar. 330 H. J. G. Uljée-de Vas, Eksterstraat 

49, Badhoevedorp. 
A f d . A m s t e r d a m : Am. 279 P. J. C. Doèber, Mr. P. N. 

Arntzeniusweg 65 hs.. Amsterdam (O.) - Am. 280 A. H. Fleury. 
Nickeriestraat 44 I. 

A f d. 's-G r a V e n h a g e: Gv. 282 W . M. P. v. d. Arend, Ste-
vinstraat 330, Scheveningen - Gv. 223 P. J. Boudier, p.a. Utcnbroe-
kestraat 11, Den Haag - Gv. 199 J. Hoogcarspel, Laan v. N.O.-
Einde 39, Voorburg - Gv. 332 A. Keyser, v. Wijngaardenstraat 14, 
Den Haag - Gv. 284 J. J. Vroeg in de wei, Hulshorststraat 150, 
Den Haag. 

A f d . H a a r l e m : Hm. 271 W . H. v. Drunen Wittcl, Rio Gran
delaan 40, Overveen - Hm. 244 P. Stam, Lijsterstraat 10, Haarlem. 

A f d. R o 11 e r d a m ( Z u i d ) : Rz. 335 A. v. Dam, Frankendaal 
22, Rotterdam (Z.) - Rz. 466 C. B. Geuvers, Wes t Pietermanstraat 
17, Rotterdam (Z.) - Rz. 479 Y. D. Holster, Woensdrechtstraat 20, 
Rotterdam (Z.) - Rz. 323 A. Smaal, Goereesestraat 15a, Rotter
dam (Z.) 

A f d . S o e s t ; St. 20 P. Tensen, Birktstraat 45, Soest. 
A f d . Z e i s t : Zt. 263 F. H. M. de Bruijn, Steinlaan 20, Zeist. 
A f d . Z w o l l e : Ze. 281 Frater A. P. Gerretsen O.P., Assen-

dorperstraat 29, Zwolle. 
Alle candidaat-leden, bekend gemaakt in het Mei-nummer, werden 

als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een hartelijk wel
kom toe. 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G „BREDA". Secretaris: C. A. Ot
ter, Ulvenh.Iaan 34, Breda, tel. 6648, giro 412710. 

N i e u w e l e d e n : T. Vonk Tzn., Pleinweg 45d, Rotterdam. 
O v e r l e d e n : J. D. Capel, Leiden. 
A f g e v o e r d : A. B. A. Bogaers, Nijmegen. 
B e s t u u r s v e r g a d e r i n g : Maandag 19 Juni, 20 uur, de 

Beurs. 
L e d e n v e r g a d e r i n g : Maandag 26 Juni, 20 uur. Moderne. 
J e u g d : Zondag 2 Juli, 10.30 uur, Moderne. 

VERENIGING V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S „HOL-
LANDIA". Secr.: A. D. Aeijelts, Nie. Maesstraat 47 bv., Am-
sterdam-Z. 

Ledenvergadering op Vrijdag 30 Juni 1950 te 20.15 uur in hotel 
„Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. De veiling wordt 
gehouden van 19.30—20.15 uur. 

A g e n d a : 1. Opening, 2. Notulen, 3. Ingekomen stukken en 
mededelingen, 4. Ballotage (Candidaatleden zie hieronder), 5. Ver
slag van de Heer Jan Poulie over de tentoonstelling te Londen, 
6. Uitreiking van de plaquette wegens 25-jarig lidmaatschap aan 
de Heer L. W . v. d. Vliet, 7. Machtiging aan het Bestuur om even
tueel uit de Ned. Bond te treden, 8. Rondvraag, 9. Pauze (tevens 
een half uur gelegenheid voor zegelruil), 10. Algemene verloting, 
11. Sluiting. 

N i e u w e l e d e n : 429 Gest, H., Valckenierstraat 4, Amster
dam-C. - 463 Visser, J. J. de, Paramaribostraat 124, Amsterdam-W. 

C a n d i d a a t l e d e n : 368 Davidson, W . V., de Wittenkade 
1561, Amsterdam-W. - 53 Stuyts, A. L., Hoge Morsweg 130, Lei
den - 465 Weerdenburg, C. J. v., van Musschenbroekstraat 17, 
Amsterdam-O. 

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

C a n d i d a a t-1 i d: E. j . A. Stelter, Balistraat 45A I, 's-Graven
hage. 

Laatste vergadering van dit seizoen op Donderdag 22 Juni te 
20 uur in Diligentia, Lange Voorhout 5. De agenda wordt per 
convocatie bekend gemaakt. 

RO T T E RD A MSCH E PHILATELISTEN-VEREENIGING T E 
R O T T E R D A M . Secr.: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, Rot
terdam-C. 

LEDENVERGADERING. 

De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehouden 
op Maandag 26 Juni a.s. in de bovenzaal van Café-Restaurant 
,,Du Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 228) te Rotterdam-
Noord. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmedede
lingen. Philatelistisch nieuws. Ballotage Candidaatleden. Wijziging 
artikel 18 van het Reglement der Afdeling Rondzendingen * ) . Ver
loting. Rondvraag. Daarna te ca. 9.30 uur Veiling. Bezichtiging 
van de kavels op Zaterdag 24 Juni in ons clublokaal en voor de 
aanvang der vergadering. 

*) Als gevolg van het te laat verschijnen van het Maandblad 
van Mei 1950, kon dit punt op de vergadering van 22 Mei jl. niet 
worden behandeld. Het betreffende Bestuursvoorstel is omschreven 
onder de verenigingsmededelingen in het Mei-nummer. 

JULI-VERGADERING. 
In tegenstelling tot het eerder gepubliceerde zal de Juli-vergade-

ring N I E T worden gehouden op 24, doch op 31 Juli a.s. in ,,Du 
Nord". 

N i e u w e l e d e n : 48̂ 7 C. Belonjc, Lumeystraat 9b, Rotterdam-C 
2 . 489 N. K. de Geus, Molenlaan 224, Rotterdam-N 2 - 502 Mej. 
T . Hekker, Wanningstraat 9bv. , Amsterdam - 545 IJ. D. Holster, 
Woensdrechtstraat 20, Rotterdam-Z 2 - 54« M. F. Lichtendahl. 
Burg. Lefèvre de Montignylaan 82, Rotterdam-N 2 - 561 A. H. 
Sadelaar Sr., Ackersdijkstraat 89a, Rotterdam-N 1 - 572 Ir. E. A. 
H. van Triebt, Statenweg 148, Rotterdam-C 2. 

W e d e r o p g e v o e r d als lid: 592 Adr. Goudswaard Azn., 
St. Agathastraat 15b, Rotterdam-N 1. 

O p g e z e g d per 1 Januari 1950: 1323 J. A. Eusman Jr. - 1436 
G. Höhle. 

POSTZEGELVERENIGING D E N HELDER: Secr.: Soemba-
straat 35, Den Helder. 

MEDEDELINGEN: 

Ie. De heer E. P. Erf mann heeft om gezondheidsredenen het 
administrateursehap der rondzendingen neergelegd. 

Als nieuwe administrateur is aangesteld de heer A. P. Vlam, 
Van Galenstraat 70. 

2e. Leden, die gaarne in aanmerking wensen te komen voor de 
zegels van f 1.— en f 5.— van Nieuw-Guinea, moeten zieh zo 
spoedig mogelijk opgeven bij de secretaris, Soembastraat 35. 

De zegels kunnen dan op 19 Juni gehaald worden aan 't phila-
talistenloket van 4—6 uur. 

3e. Willen de leden eventuele adresveranderingen zo spoedig 
mogelijk opgeven aan de secretaris? 

Ingeschreven per 1 Mei 1950: 
J. C. V. d. Aakster, Piet Heinstraat 33, Den Helder - J. Swart, 

Weezenstraat (bloemeiilhal), Den Helder - G. Bruin, Molenstraat 
174, Den Helder. 

P O S T Z E G E L VEREENIGING „HEERLEN". Secr.: C. van Diis-
hoeok. Hindestraat 24, Heerlerheide. 

De vergadering van 30 Mei 1.1. was zeer goed bezocht en zeer 
geanimeerd. Uitvoerig werd gesproken over de komende Limburgse 
philatelistendag en de daaraan verbonden tentoonstelling. Vele 
leden zegden reeds toe te zullen exposeren. 

Eerstvolgende vergadering: Dinsdag 27 Juni. 
Eerstvolgende beursavond: Woensdag 12 Juli. 

Vervolg Ver.Nieuw achteraan in dit blad. 
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Is onze Overheid de PHILATELIE WELGEZIND? 
In ons voorgaande nummer het ons Maandblad in een artikeltje 

onder bovenstaand opschrift het licht vallen op de weinige mede
werking, welke van overheidsinstanties wordt ondervonden, en 
wel meer speciaal wat de „invoer ' van postzegels betreft in ons 
land. waarbij wij, met ons onfiscaal-verstand, zouden zeggen dat 
alles wat in komt. winst is, bovendien wanneer daarvoor desnoods 
invoerrechten worden betaald' Maar daar willen wij het thans 
niet over hebben, maar wel een ander geval in het hcht stellen, 
waaruit blijkt, dat ook de handelingen van een andere overheids
instantie — en dan nog wel een, welke in de eerste plaats gerekend 
mag worden met de philatelie „iets te maken te hebben , — geen 
blijk geven van ernstige pogingen om de phj'atelisten tegemoet 
te komen 

W I J signaleren daartoe een recente gebeurtenis op philatelistisch 
gebied, n 1 het feit, dat voor de eerste maal in onze Nederlandse 
postgeschiedenis de z g . eerste-dag -afstempeling haar intrede 
deed Dit was op 2 Mei j 1 de dag waarop de z g .Zomer-
zegels verschenen 

In een persbericht hetwelk zijn oorsprong vond in een desbe
treffende dienst-order van de P T T , werd aan het publiek mede
gedeeld, dat op genoemde datum voor de eerste maal ter gelegen
heid van de uitgifte van de Zomer-zegels 1950, de zegels, gehech' 
op daarvoor bestemde, in de handel verfcrifgbare omslagen (z g 
first-day-covers) op de eerste dag van uitgifte, 2 Mei 1950, doe-
de Philatelistische dienst van het Hoofdbestuur der P T T van een 
afdruk van een bijzonder stempel (met inschrift ,,eerste dag van 
uitgifte") zouden worden voorzien Aanvragen daartoe behoorden 
door belanghebbenden (wie zijn dat anders dan de verzamelaars' 
Red ) bij een der leden van de vakgroep „Postzcgelhandd" (zijn 
de handelaren de belanghebbenden die fd s verzamelen' Red ) 
te worden ingediend 

Dit was in het kort verteld, de geboorte-aandkondiging van ons 
Nederlands , eerste-dag -stempel, maar hiermede werd door de 
P T T tevens een stap gedaan, niet om de philatelisten (voor wie 
de f d 's toch uiteindelijk bestemd zijn) te helpen, maar om 
, de handelaren' een voordeeltje te bezorgen, die voor iedere 
verkochte omslag een inkomste van 7 cent incasseerden, terwijl 
ook de uitgever van deze omslagen natuurlijk hieraan ook nog 
iets moest verdienen Het betrof hier n 1 een particuliere uitgave 

Begrijp goed, lezer, en ook U, heren handelaren, dat wij laatst 
genoemden niet een extra-inkomste misgunnen uit een of andere 
philatelistische bron, maar van ,,dwang ' zijn wij op ons gebied 
nu eenmaal wars en zien wij uit dwangmaatregelen slechts nod^ 
tegenmaatregelen ontstaan W a t rou het b v worden, indien de 
verzamelaars met onderling hun zegels mochten verhandelen maar 
verplicht werden hun zegels, welke zij van de hand willen doen. 
alleen via de handelaren te verhandelen (zoals, naar wij verme
nen het geval is met effecten') Neen, die weg moet het, althaii«: 
volgens onze verzamelaarsbegrippen, niet heen' 

Maar laat ons niet te ver afdwalen en ons bepalen bij voor
meld persbericht Wij onderstreepten reeds de woorden op de 
daarvoor bestemde, in de handel verkrijgbare ' omslagen waaru t 
dus duidelijk blijkt dat andere, dus b v eigen omslagen van de 
verzamelaars, niet in aanmerking kwamen voor de bijzondere af
stempeling Herft de verzamelaar dus een collectie eigen omsla
gen welke aangepast ziin aan zijn album, dan moet hij ditmaal 
zich maar trachten te behelpen door de onhandig lange omslag 
van de handel er tussen qeplaatst te krijgen Zo is het ons bekend, 
dat een verzamclaarsvcrcnigmg uit een der noordelijke landen, 
haar eigen omslagen aan een connectie in het land van uitgifte 
van een eerste-daq stempel toezendt die dan voor frankennq dezer 
omslagen zorgt enz om de leden dier vereniging juist een gemak
kelijke verzameling in een zelfde formaat omslagen mogelijk te 

maken Maar dit kon dus ditmaal niet Ook andere door de han
del verkochte omslagen kwamen niet in aanmerking omdat deze 
niet voldeden aan het gestelde daarvoor bestemde' 

En nu nog sterker sommige leden van genoemde vakqroep ver
kochten wel de .daarvoor bestemde omslagen maar qcvoelden 
niets voor verdere bemoeiingen in deze zodat de koper maar 
moest zien deze afgestempeld te krijgen 

Ook aan de z q stands van de Zomerzcgcls in diverse post
kantoren hier te lande werden de daarvoor bestemde omslagen 
verkocht maar de kopers moesten maar zien hoe zij hun f-d-stem 
pel daarop kregen' Een en ander zou ook in strijd zijn geweest 
met bovenvermeld persbericht daar toch deze stands niet aange
sloten waren bij de vakqroep , Postzcgelhandd 

Vele verzamelaars werden dan ook in een impasse gebracht en 
wisten niet beter te doen, dan het er maar op te wagen hun f d-
omslagen in de bus van het postkantoor hunner woonplaats te 
deponeren Gelukkig zijn meerdere directeuren dezer kantoren wij
zer geweest dan hun instructies, iets waarvoor wij, verzamelaars 
hun niet dankbaar genoeg kunnen zijn en waaruit zonneklaar 
blijkt, dat in de lagere postregionen vaak meer begrip voor de 
verzamelaarsbelangcn aanwezig is dan m de hogere' Welnu deze 
directeuren verzamelden de , daarvoor bestemde omslagen en 
stuurden deze aan de philatelistische dienst P T T op Hulde aan 
deze heren directeuren' 

Dat andere dan de .daarvoor bestemde omslagen niet hetzelfde 
lot konden delen ook al waren zij kennelijk als f-d-omslagcn be
doeld lag heus met aan deze directeuren, want de philatelistische 
dienst te s-Gravenhage hield zich strikt aan de instructie en wei
gerde iedere afstempeling op een andere dan de daarvoor be
stemde omslag, ook al werd zij er op attent gemaakt dat in 1938 
bij dienstorder werd bepaald, dat ieder . bijzonder stempel" moet 
worden gebruikt, bij die gelegenheden waarvoor het is gemaakt en 
op de poststukken die daarbij ter afstempeling worden aangeboden 
moet worden aangebracht Wij geven hierbij dan ook een afbeel
ding van een kaart welke aan bovenbedoelde phil dienst ter af
stempeling met het f d stempel werd aangeboden, maar waarop 
deze afstempeling werd geweigerd omdat het hier geen ..daarvoor 
bestemde' omslag betrof Het stuk ontving toen wel de afstem
peling van voormelde dienst Hebben wij niet eens zo iets gehoord 
van ,.Holland op zijn smalst'" 

Nog willen wij het feit memoreren van een postambtenaar, die 
wel genegen was een , daarvoor bestemde omslag in te nemen 
maar dan moesten ook alle zegels der zomersene er op zijn ge
plakt en met een enkel zegel' 

Dat ook te s-Gravenhage aan het hoofdpostkantoor de onhoud
bare toestand van een en ander werd ingezien bleek viel daaruit 
dat met voorbijgang van de dienstorder en de vakgroep Post 
zcgelhandel de aan de stands gekochte omslagen alsnog door de 
P T T ter afstempeling met het fd stempel werden ingenomen 
Maar helaas was met ieder verzamelaar zo gelukkig dit te weten 
en in staat een reisje naar Den Haag te maken' 

Hoe van overheidswege over de wensen van de ,belanqhcbbei 
den (de Philatelisten' Red ) werd gedacht is nu zeker ieder \ i r 
zamelaar wel duidelijk geworden Niet de verzamelaars maar di 
handelaren werden ingeschakeld ondanks aat ci toch ook zoiets 
als een bond van belanghebbenden (Ned Bond van Verenig iigci 
van Postzegelverzamelaars) bestaat Manr deze bond werd ovira 
buitengchouden en werd voor een fait accompli gesteld' 

Moeilijk kunnen wij ons ichter ndenken dat het op di wiq 
van de P T T liqt aan een bepaalde uitgever \ an omslaqen een 
monopolie te verlenen ten koste van de vorzami laars Nu v\as de 
pnjs voor een enkele omslaq reeds 15 cent hetqien toch vvtl w i 
veel is voor een omslaq wi Ikc onder noimaU vinistandiqh dm 
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ondanks hnar lUustratic toch zeker niet meer dan 5 cent zou kos 
ten' En wic qarandccrt ons dat de volgende maal de prijs niet 
hoger uordt qisttld daarbij tjtbruik makende van het verkregen 
mopopolic' 

Laat ons hopen dat de overheid het verkeerde van de thans 
ingeslagen weg zal mzien en terug zal komen op haar schreden 
op dit nieuwe pad en dat zij alvorens weder te experimenteren 
eerst eens overleg pleegt met belanghebbenden i c de Nederl 
Bond \ a n Vcrenujingen van Postzegelverzamelaars zodat het niet 
zal behoeven tt komen tot een Handen af' Heren verzame 
laars' 

g>iKlilLAÏÏilLD§ïïflg€IKI MILil^lLifl 
door Dr E A M Speijer 

N 1 e u w-G u 1 n e a. 
Het doet wel merkwaardig »an dat terwijl de Indonesische munt 

in Nieuw-Guinea vervangen is door de gulden en de postzegeU 
met de beeltenis van H M de Koningin reeds lang verkrijgbaar zijn, 
op verschillende postkantoren Indonesia-zegels met de waarde-aan
duiding in sen en roepiah verstrekt worden Zo ligt nu weer een 
brief voor mij uit Manokwari (op het stempel staat Monokwari 
waarom') van 29 Maart 1950, gefrankeerd met 2 zegels van de 
bouwwerkenserie van 15 sen in de grove tanding 

Lijkt d t niet iets op Holland anneksiert sich selbst' maar dan 
in iets andere zin zoiets van W e zullen Nieuw-Gumea toch wel 
moeten afstaan 

Het doet niet erg prettig aan' 

Postmuseum en zegelverkoop. 
Het Postmuseum heeft bekend gemaakt, dat ten gerieve van de 

betalende bezoekers de zegels, welke aan de philatelistenloketten 
verkrijgbaar zijn, ook aldaar verkrijgbaar zullen zijn 

Hoezeer m het algemeen deze geste ook geapprecieerd moet wor
den, krijgen we een scheve verhouding ten opzichte van de zegels 
der Overzeese Gebiedsdelen Of liever, de scheve verhouding, die 
er al bestond, wordt iets meer geaccentueerd Theoretisch krijgt 
iedere koper slechts een serie Maar bij tijdelijke en>issies kan er al 
een stel schriftelijk besteld worden, bovendien is er geen enkele 
controle hoe dikwijls de zelfde persoon in de rij wil gaan staan 
En nu zou bovendien een Hagenaar, die er s avonds 10 cent voor 
over heeft, zich per keer nogmaals minstens een serie kunnen ver
zekeren terwijl de andere Nederlanders d'e kans niet hebben 

Een maatregel, die geen enkele waarborg biedt gehandhaafd te 
kunnen worden moet de Overheid nooit nemen 

BIJ de hogere waarden wordt een verklaring geeist, dat men zich 
de zegels niet op andere wijze zal verschaffen Dit geeft tenminste 
een waarborg Ik kan mij voorstellen, dat het te veel moeite kost, 
deze maatregel ook voor alle waarden van de Overzeese Gebieds
delen te nemen Goed maar laat men dan de mogelijkheden tot 
overtreding der bedoeling om maar een serie voor iedere verzame
laar ter beschikking te stellen, niet met nog een vermeerderen en 
sluite tenminste de tijdelijke emissies van de genoemde gebieden 
van de verkoop in het Postmuseum uit 

En het Hoofdbestuur der P T T zoeke naar een ander middel 
om het bezoek aan het Postmuseum te stimuleren' 

Onderschrift van de redactie Afgezien van de zegels welke er 
worden verkocht ziet men in vele plaatsen met schele ogen naar 
s-Gravenhage waar men nu b v ook Zaterdagsmiddags rustig zijn 
zegeltjes kan kopen a raison van een entree-kaartje voor het mu
seum Hoeveel verzamelaars in grotere plaatsen als s-Gravenhage 
zien niet uit naar een mogelijkheid op zulke tijden te kunnen kopen, 
maar daar is zulks onmogelijk Niet dat de Hagenaars dit voor
deel niet gegund wordt, maar wat in de ene stad mogelijk is, moet 
toch ook in de andere mogelijk zijn, of is er te veel „ambtenarij 
bf) m het spel? 

D E INTERNATIONALE P O S T Z E G E L T E N T O O N S T E L L I N G 
T E LONDEN. 

Verslag door Ir A G Fcrf 
Op waard ge wijze heeft Engeland het 105 jarig bestaan van zijn 

postzegels gevierd met een tentoonstelling welke in een woord 
sch tterend kan worden genoemd Men is het er algemeen over 
eens, dat dit de fraaiste tentoonstelling is geweest (zij werd n l 
van 6 t m 13 Mei j 1 gehouden) die ooit op dit gebied is gehou
den Van elk deel der wereld waren de grootste rariteiten aanwe
zig en dat veelal in meerdere exemplaren Ook de opzet moet 
geroemd worden , 

Door het slechts toestaan van een gering aantal frames aan elke 
exposant — die het niet geëxposeerde in albums aan het oordcei 
der jury kon onderwerpen — werd de eindeloze eentonigheid — 
welke ik reeds in mijn artikel in het Maandblad van Januari 1950 
hekelde — van tientallen meters ener gespecialiseerde verzameling 
vermeden en had daardoor deze tentoonstelling ook voor minder 
gevorderden een bijzondere attractie Door verder bekende verza
melaars uit te nodigen enige selectie delen hunner verzamelingen 

buiten mededinging te willen inzenden was het gelukt op elk 
gebied iets bijzonders te kunnen tonen 

De fraaie omgeving de duidelijke vermelding van de inzenders 
met de ko'te inhoudsopgave (volgens de catalogus) op de frames 
evenals de du dehjke nummering dezer frames maakten — bij een 
bijzonder fraai uitgevoerde catalogus — het bezoek tot een waar 
genoegen 

Een onderdeel liet helaas te wensen over, n 1 de verlichting, die, 
vooral op de galerijen onvoldoende was om het tentoongestelde 
op de juiste waarde te kunnen appreciëren terwijl ,ook de hoogte 
der frames het althans voor mij moeilijk maakte de bovenste njen 
zegels goed te kunnen bekijken Ook was men geheel op kunstlicht 
aangewezen wat de kleuren niet te goede komt 

Moderne emissies werden zeer weinig aangetroffen en werden 
bijna alleen z g klassieke zegels in de frames gevonden het nieu 
were bleef m de albums Ook de nieuwere landen van Europa 
waren schaars vertegenwoordigd en zo ontbrak Monaco zelfs ge
heel Het IS ondoenlijk slechts maar een deel van het tentoonge
stelde afdoende te beschrijven ik zal mij dus bepalen tot enkele 
grepen uit datgene wat ook de minder vergevorderde verzamelaar 
belang kan inboezemen 

In een afzonderlijk zaaltje had de Postal History Society een ten 
toonstelling ingericht van zeer oude brieven, die zeer interessant 
was Uit Engeland vond men hier brieven o a van Koningin Eli
sabeth van 1576 de eerste door het Post Office gebruikte , stamped 
letters (1661) de stempels uit de diverse tijdperken van de Lon 
don Penny Post Hierbij was o a een stempel waarop vermeld 
stond ,To be dilivered by 10 o clock on Sundaymorning Van 
de buitenlandse brieven viel een stempel op dat gebruikt werd 
g'edurende de Engelse bezetting van Java 1811—1816, op een brief 
van Calcutta naar Sourabaja waarin Dollars en Stuyvers konden 
worden ingevuld Voor ons waren interessant twee (Zuidafrikaan-
se-) brieven, waarvan een geadresseerd aan. 

Erntfeste wijze voorzienige seer discreete heer 
Johan van Rietbeeck 

Commandeur de Raet op t fort de Goede Hope aan de Cabo de 
Bone Esperance 

pr t Jacht de Schaep, 
en de andere waarop te lezen stond 

te behandigen aan de Heer Jacobus van Rene de oude 
aan t ronde bossie 

(was voorz.en van een V O C stempel met 6 st ) 
Van de meei recente brieven viel nog op een envelop van geel 

brokaat zijde, gebruikt voor het overhandigen van officiële docu
menten aan de toenmalige keizerin van China Dit was gedurende 
de boksersopstand 
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Door het Postdepartement was ingezonden het Dagboek van Row
land Hill, waaruit ik kort overneem wat op 11 ijuli 1841 door deie 
werd aangetekend. In een aan een dame geadresseerd, opengegaan 
pakket werden een 1000-tal gebruikte postzegels aangetroffen, en 
nu achtte men het mogelijk, dat het doel was, door verwijdering 
der afstempelingien de zegels nog eens te gebruikep. RowJand Hill 
schrijft nu in zijn dagboek: ..considering what strange collections 
of rubbish ladies sometimes make, I doubt if any 'fraud is intented". 

Bij onderzoek naar „lady's respectability" blijkt deze bevredigend 
en schijnt de opzet alleen te zijn, personen te helpen die proberen 
in zekeren tijd een zo groot mogelijke hoeveelheid postzegels bij 
elkaar te krijgen! 

Op de tentoonstelling zelve had hetzelfde departement een aantal 
bladzijden van het boek tentoongesteld, waarin de zegels der lan
den werden geplakt, die vóór het vormen van de U.P.U. in 1875 
speciale postverdragen met Engeland hadden gesloten en daarom 
hun zegels toezonden, evenals de zegels van landen, welke zulks 
slechts uit bedeefdheid deden. Hieronder zijn vele zeldzame, klas
sieke zegels in buitengewoon fraaie conditie, daar zij altijd in het 
archief hebben gerust. Men vindt hierbij o.a. de eerste emissie van 
ons land, zeer oude Spaanse zegels, zegels van de Duitse staten en 
van de koloniën; dikwijls in zeer vreemde volgorde ingeplakt. 

Verder uit het archief de volgende uiterst zeldzame dienstzegcls 
in grote veldelen: 
1904. K.E. VII: 10/- LR. official, blok van 51 zegels: 
1902. K.E. VII: 1/- Board of Education, blok van 114 zegels; 
1902. K.E. VII: £ 1. LR. Official, blok van 35 zegels: 
1904. KJE. VII; 6 d. LR. Official, een vel van 240 zegels, 
waarvan 6 stuks ontbreken. Dit zegel is het zeldzaamste van alle 
normale Britse postzegels. 

Van een wegens de plotselinge dood van Edward VII niet uit
gegeven 2 d-zcgel in nieuwe tekening, is een vel aanwezig van 
240 stuks, waaraan slechts één zegel ontbreekt. Dit was n.1. ne-
bruikt op een brief, die in de koninklijke collectie is. gericht aan 
de toenmalige prins van Wales, later Koning George V. de stichte' 
der collectie. 

In de erczaal vindt men enige chronologisch gerangschikte kar
tons uit de Koninklijke collectie, alle met zegels van de eerste 48 
Britse koloniën die hun eigen postzegels uitgaven, waaronder als 
oudste de ,.Lady McLcod " op brief, in 1847 uitgegeven door David 
Bryce, te Trinidad, voor frankering der brieven tussen Port of 
Spain en San Fernando, dus eigenlijk een privé uitgave van de 
eigenaar van hjt postvcrvoerend schip van die naam. 

Chronologisch volgen dan de Post Office-zegels van Mauritius, 
de 1 d. op brief, de 2 d, in een ongebruikt exemplaar. Van deze 
uiterst zeldzame zegels zijn van de 26 bestaande er 12 op de ten
toonstelling aanwezig. 

De met de hand gedrukte lokale zegels van Bermuda door de 
toenmalige postmeester P E R O T aldaar uitgegeven, volgen dan: 
daarna de z.g. Sydney-views. 

Van de Kaap de Goede Hoop de foutdrukken der z.g.n. hout
sneden, waaronder het fraaist hekendc paar van de 1 d. en 4 d. 
..se tenant". Van de verdere zeldzaamhedcn noem ik een blok van 
15 zegels van de zeer zeldzame 2J^ opdruk op de 1/-. slate, van 
de Turks Islands: Dominica opdruk 1 d, op 6 d. inplaats van op 
de 1/-: de shilling van de Virginischc eilanden waarop het beeld der 
maagd niet is afgedrukt en een gebruikt Wok van 9 van de getande 
34 shilling van Helgoland van 1873. W a t evenwel mijn aandacht 
trok — en dit was mij ook bij de Tapling-collcctie opgevallen — 
was. dat niet alle zegels van die qiialiteit zijn. welke men tegen
woordig veelal eist. Een bewijs, dat men vroeger (gelukkig) eerder 
tevreden was en niet - zoals tegenwoordig ~ - .soms het onmoge-
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lijke eist van zegels, die dikwijls al bijna een eeuw oud zijn Z o 
waren hier de Ionische eilanden vertegenwoordigd door zegels op 
gehele brief, welke zegels zwaar geoxydeerd waren, en er was ook 
een Falkland no 1, ver van fraai gecentreerd 

In de ere-afdeling vond ook de collectie der eerste uitgifte van 
Roemenie, de z g ,,Moldauers ' van ex-koning Carol een plaats, 
een schitterende verzameling met zowel gebruikte als ongebruikte 
exemplaren w o een gebruikt tete-beche paar der 27 iparale op 
brief en een brief gefrankeerd met 2 exemplaren der 27 parale, 
één van 54 p en een van 108 p Verder een anonieme inzending 
van Sextus Afranus' maar het mij van de Parijse tentoonstelling 
van 1937 bekende gehele velletje der 3 pfg Saksen verraadde deze 
inzending als te zijn van de heer Burrus, bekend om zijn philatelis-
tische schatten Hij vertoonde dan ook geen collectie maar enige 
frames volgepropt met grote zeldzaamheden, zoals de beide post
office van Mauritius samen op de enigst bestaande brief als zo
danig, behalve nog enige losse exemplaren, gereconstrueerde platen 
der 10 pares en 2 piasters Russische Levant van 18&5, 5 ongebruikte 
velletjes van 6 stuks van de 7 Kreuzer van Wurtcmberg, een post
frisch vel van 30 stuks van de getande 12 Kreuzer van Beieren 
van 1870/73 en de Ie emissie van Nederland in losse exemplaren, 
blokken en kwartvellen Alles op te noemen is onmogelijk, alleen 
meen ik als iets bijzonders te mogen vermelden, uit een hoeveelheid 
van 31 stuks een paar van het kruis van Savoie met een deel 
van een ander exemplaar, waartussen een z g brug 

Consul F Benzinger uit Zweden het een uitgelezen studic-
collectie der eerste emissie van dat land zien en verdere klassieke 
wereldrariteiten, zoals tweemaal de foutdruk „Tretio" op brief, 
w o één m paar met de normale 

Mrs Dale, die ook later nog genoemd zal worden, vertoonde 
behalve ook alweer 3 Post Office van Mauritius, andere rariteiten 
van dat land, zoals de Penoe-misdruk, oude Brits^Guyana en Kaap-
zegels enz 

Ue heer Kastler had een bloemlezing uit de rariteiten zijner gene
rale collectie gezonden, waaronder de oude Moldauers en zeldzame 
trar.se koloniale zegels Tenslotte de onvergetelijke collectie oud-
Frankrijk van de heer Champion, eenvoudig opgezet met met veel 
exemplaren maar van uitblinkende kwaliteit en met grote rariteiten, 
o a blokKen waarin de diverse tête-bêches, als unikaat de 1 franc 
vermiljoen tete-beche in een blok van 4 Van de Franse kolomen 
waren er o a de oudste zegels van Reunion Uit zijn algemene ver
zameling vermeld ik wederom de beide Post-Office van Mauritius, 
een aantal der oudste Brits-Guyana zegels, de missionaries van 
Hawaï, en van Baden de foutdruk van de 9 Kreuzer van 1851, 
groen inplaats van rood, waarvan er slechts drie bekend zijn 

Daar het onmogelijk is een enigszins volledig overzicht te geven 
der tentoonstelling, zal ik volstaan met hier en daar iets te vei-
melden en wil ik beginnen met hetgeen vele Nederlanders wel het 
meest zal interesseren, n 1 de aanwezige collecties Nederland 

Er waren 6 collecties waarvan op een na. alle zich alleen met 
de Ie emissie bezighielden, al of niet geplaat Een der „awards of 
honour grote gouden meda lic, werd behaald door de heer Donald 
C Gray uit St Albans, die een geweldige show gaf van blokken, 
kwart vellen o a van de 10 en 15 cent, str.ps, platen, afstempe-
lingen enz waarvan natuurlijk maar een deel kon aanschouwd 
worden 

De heer Jan Poulie uit Amsterdam plaatste zich tweede met een 
verguldzilveren medaille, met zijn bekende collectie geplatc Ie 
omissie afstcmpelingen enz 

Een meer algemene collectie Nederland was van de heer Schei 
merhorn (u.t Amerika) dic een zilveren medaille verwierf, terwijl 
hij als enige inzender ener NcdcrUrdse kc'onic voor een vrij matige 
collectie Ned -Indie een bronzen medaille mocht ontvangen O p dit 
gebied of met Suriname of Curasao had menige Nederlandse col 
lectie waardig kunnen concurreren 

Van de andere Nederlandse inzend ngen wil ik noemen dic van 

Mevr Madzen-Fleddeius d e met haar collectie Serv e een bronzen 
medaille bchaa'de en de heer Tocila d.e een zelfde onderscheiding 
ontving voor zijn inzending, welke de ontwikkeling van de luchtlijn 
naar Indie demonstreerde 

Begrijpelijk is het, dat er veel inzendingen „Groot-Brittamc" wa
ren zeer gespecialiseerd meestal maar voor niet-ingewijden moei
lijk op de juiste waarde te schatten Z o o a collecties z g College 
stamps van Oxford en Cambridge, die in het lokaal onderling ver
keer door de collegeboodschappers gebruikt werden in de jaren 
1871—86 en waarvan waarschijnlijk slechts zeer weinige in ons 
land gehoord zullen hebben Dit geldt eveneens voor de Engelse 
zegels ,,used abroad , waarbij natuurlijk zeer zeldzame zijn, vooral 
als men de zeldzaamheid van het zegel zelf daarbij tevens in aan
merking neemt In een collectie daarvan zag ik b v de zeldzame 
nummer^fout Yvert 55b met stempel Gibraltar 

Men kon m een der frames ook de z g Buccleugh-vondst bewon
deren n 1 een blok van 48 stuks van de 2 d van 1840 en een blok 
van 55 stuks der 1 d van 1851, roodbruin op blauw, welke eerst 
m 1945 in de bibliotheek van de hertog van Buccleugh werden 
gevonden 

Dat ook de Engelse dominions en kolomen op schitterende wijze 
vertegenwoordigd waren, spreekt vanzelf Van de „invited exhibits" 
waren wel onder de mooiste, die van de reeds genoemde Mrs Dale, 
wat ook niet te verwonderen is, daar haar vader, wijlen de hee' 
Liechtenstein, reeds vroeger op alle tentoonstellingen van zijn prach
tige collecties — buiten mededinging ingezonden — liet genieten 
Zo herinner ik mij van de tentoonstelling in Brussel in 1935 een 
ongekend aantal 12 d s van Canada, w o een ongebruikt randpaar, 
welke zegels ook hier te zien waren, en voorts van dezelfde uitge
zochte delen van collecties van New Foundland, Brits-Columbia 
New Brunswick Nova Scotia Prins Edward, Brits-Guyana. Brits-
Honduras Gambia, Kaap de Goede Hoop en New-Zealand, waarbij 
het aantal gehalveerde of gevierendeelde zegels ter completering 
van het porto, echt op brief gebraikt, opviel 

Op dit gebied was in een collectie iMontserrat nog iets merk
waardigs te z en, n I over de lengte in versch llende stukken door-
yeknipte 6 pence zegels waarbij 5/12 van dit zegel dienst deed 
voor ly-t d 

Vooral van de West-Indische kroonkolonièn was een aantal ver
zamelingen aanwezig, waarin het zeldzaamste was bijeengebracht 
In een collectie Barbados — ter opluistering ingezonden — telde ik 
,35 stuks van de gehalveerde 5 shilling en nog 19 ongescheiden 
paien van dit zeldzame hulpzegel benevens 12 stuks van het oor
spronkelijke zegel 

In een andere collectie van het zelfde land, welke inzending een 
zilveren medaille behaalde, telde ik 39 stuks van dit zeldzame hulp
zegel In beide collecties vond men de uiterst zeldzame blauw shil
ling (erreur de couleur) In een met een ereprijs bekroonde collectie 
van Trinidad waren 5 stuks van het MacLeod-zegel aanwezig en 
was voor de speciale studie der plaatselijk aangemaakte lithogra-
fihische drukken een aantal van 195 stuks ter beschikking afgezien 
van het rode zegel in geheel vel van die uitgifte 

Schitterende collecties van St Vincent met alle shilling waaiden 
ongebruikt dikwijls in meerdere exemplaren de zeldzame 4 d op
druk in een collectie b v vertegenwoordigd door 7 stuks de col
lectie Nevis van wijlen de heer Bernard, door deze aan de Royal 
Philatic Society vermaakt waarin alles m gehele of gerecon-
i'trueerde vellen Grenadam Jamaica Virginische eilanden (met 
jilaatreconstructic der oude shillingwaarden), St Lucia alle uiterst 
qespecialiscerd Bi| de Turks-eilanden troffen we enige exemplaren 
van de zeer zeldzame violette shilling en de 2'/2 d -opdruk op dit 
'cqel in een gereconstrueerde zetting van 15 stuks De Yi d-opdruk
ken in complete velletjes, ook van die van 1893 waren aanwezig als 
,Mok van 24 stuks waarin de 6 typen Maar ook kolomen uit 
andere wereldstreken waren in ruime mate vertegenwoordigd, zo 
b V Natal, door een collectie eveneens aan de Royal geschonken 
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door een oudvoorzitter welke collectie beschreven werd als de 
fraaiste van dit land. die ooit bij elkaar was verkregen. Hierin 
waren perfecte exemplaren der zo moeilijke eerste emissie met een 
têtcbêche paar van de 3 d. tose. 

In 2 Rhodesiacollecties zag ik in elk een blok van het zeldzame 
regel in de verkeerde kleur, in de waarde £ 1,, bij de Negerkust de 
7eld:ame 5/ opdruk en van de 10/ een paar, waarvan een met 
kopstaande opdruk 

In de NyassalandcoUectie vroeger Brits Centraal Africa genoemd, 
■welke ook aan de Royal toebehoort, waren complete vellen van 
alle waarden der 1891—95 uitgiften van de 1 d tot 10/, in ver

schillende zettingen van de opdruk Verder de 1, 2 en 5 £ m blok

i<en van 24, de £ 10 in een blok van 30 stuks Deze waren afkom

stig uit een stock, die ontdekt werd, toen m 1941 gedurende een 
Duitse luchtraid op Londen een huis, dat door de Bntsche South 
Africa Comp gebruikt werd, verwoest werd en daardoor een s.afe, 
waarin deze was ofygeborgen, weder de aandacht trok. 

BritsIndie met de eerste Scmd uitgaven, prachtige collecties 
der pennyuitgaven van Ceylon, een studie van de Sydney views 
\ a n NieuwZuidWales, enz. enz Alles op te noemen of slechti, 
»aan te stippen is onmogelijk, maar ik geloof niet, dat er oo t een 
uitgebreider collectie van de zegels van het Engelse imperium en 
dan van een dergelijke qualiteit en verscheidenheid bijeen is ge

weest of ooit meer zal komen' 
Natuurlijk waren de Europese landen ook vertegenwoordigd, 

maar vooral dio welke voor 1914 reeds bestonden en evenals het 
tot nu toe genoemde, bijna geheel door de oudere emissies 

Van Frankrijk was er behalve de reeds genoemde collectie van 
de heer Champion die van de heer Chenivesse met tal van rari

teiten, têtebêcheparen. blokken enz evenals die van de heer 
Dubus. met zeldzame afstempelingen 

België liet een uitgebreid aantal collecties der eerste emiss^Co 
z.en en een gespecialiseerde collectie van de uitgave van 1865. In 
een collectie van Roemenie prijkte een gebruikt paar van de 27 
parale, en de 81 parale zowel gebruikt als ongebruikt, terwijl de 
ereprijs behaald werd door een gespecialiseerde collectie met plaat 
constructies der uitgaven tot 1872 

Van Zwitserland behaalde de schitterende collectie van de heer 
Jeemann, die in Bazel de grote ereprijs verwierf, een grote gouden 
medaille Hierin waren behalve de Kantonaalzegels o a een com

pleet vel van de Zurich 6 rappen, bestaande uit 10 strippen van 
10 zegels en diverse gereconstrueerde platen van de federale uit

giften 
Griekenland was door verschillende collecties der grote Hermes

•koppen vertegenwoordigd, die alle met goud bekroond werden 
Portugal was vertegenwoordigd door de waarschijnlijk beste col

lectie in de wereld van dat land van Dr Trincao, die in Parijs in 
de ereafdeling was ondergebracht Hierbij vermeld ik terloops 
dat de bi) ons zo weinig populaire Portugese kolomen door een 
.schitterende collectie PortugeesIndie waren vertegenwoordigd die 
een crepri|s verwierf 

Van Denemarken ontving een zeer gespecialiseerde collectie der 

In de artikelenreeks onder bovenstaande titel in ons blad gepu

bliceerd, alsmede in de herdrukken daarvan (welke voor de prijt, 
van 65 cent bij de Bondsseoretaris verkrijgbaar is), zijn enkele 
fouten geslopen welke men gelieve te herstellen 
Tabel I. 4 X Febr 13 moet zijn 4 x Mrt 13 

Vi et Apr 12 moet zijn 192600 i p v 292600 
5 et 1 350 000 moet zijn Mrt 14 i p v Mrt 13 

Tabel UI. , 1 ^ ^^ Oct 16 933 000 moet zijn 993 000 
4>^ et. Oct "16 198 300 moet zijn 198 200 
5M et Oct 16 197 300 moet zijn 197 200 
7 et Febr '20 384 980 moet zijn 394 980 

4 R B S , met proeven, afstcmpelinqen en studie der 4 pUten een 
•speciale prijs voor de opzet, evenals i en collcilic herdrukken van 
F'nland een speciale felicitatie van do jury ontv i. j 

Van Belgisch Conqo waren met minder dan 7 (.oluttus aaiUM

zig, in een waarvan opvielen de InlandHomoward labels gebruikt 
door Stanley s expeditie 

Van overzee is te vermelden een selectie u:t de !(Ktndo t^l 
lectie Amerika van sir Nicholas Waterhouse en de met een gou

den medaille bekroonde collectie van de Heer Kkp van Vclthovcn 
(België) 

Van de ZuidAmerikaanse staten, bijna alle vertegenwoorJigJ 
noem ik de collectie Brarilie van de Braziliaanse qczant in Londen 
en een collectie Uruguay, welke een ereprijs ontvinq Hierin be

vonden zich vele Diliqencia s in blokken enz waaronder h( t , F r 
rer 'blok van 19 Verder een blok van 30 van de 240 c van 185*? 
dat de complete zetting met de enige ledige plaats vertoonde \ 'dn 
de 1895 25 c kopstaand middenstuk waren 26 stuks aanw 'Ziq 

Enige collecties Egypte w o een van Ibrahim Chafter Bcy pas 
geplaatst op de „Roll of distinguished philatelists en organisator 
van de a s internationale tentoonstelling te Cairo in 1951 

In de afdeling „thematic collections' (collections over een be 
paald onderwerp), waarin vele aan war en campaigncovers vva 
ren gewijd, was er een van de heer Moquette Nederland mot 
warcovers verzameld in de gevangenkampen in Motoyama Japa.i 
en de Philippijncn Ook was h.er een collectie . w r e c \ covers 
brieven gered van vergane schepen en vcrkeersonqovallen e i 
luchtvaartrampen De oudste cover hierbij was van 5 Juni KSIT 
Verder was er een inzending, behandelende de ontwikkeling van 
de postdienst, waarin zeer veel mooie brieven met oude zoqels 
waaronder b v een strip van 4 van Noorwegen no 1 op brief 

Bij de luchtpost afdeling trof men de grote zeldzaamheden op 
dit gebied aan zoals Haw kerm Tircdo en de 24 c der U S A 
met kopstaand middenstuk 

Verder raket post ballop montebrieven Zeppelinvluchten, post

duifvluchten van Great Barrier Island naar New Zealand enz 
En hiermede eindig ik dit zeer oppervlakkig overzicht over deze 

grote philatelistische gebeurtenis 
Tot slot wil ik met genoegen constateren, dat aan bekroonden 

slechts een onderscheiding in medaillevorm aan de zelfde be

kroonde werd uitgereikt, en eventuele meerdere onderscheidingen 
werden vervangen door diploma's, iets waarop ik in het reeds 
eerder vermelde artikel in het Maandblad van Januari j 1 eveneens 
aandrong 

Onderschrift van de redactie 'Wij willen niet nalaten de heer 
Ir Ferf hier hartelijk dank te betuigen van zijn „beknopt verslag, 
waaraan hij dan, ondanks het oppervlakkig overzicht, toch veel 
werk heeft gehad Maar tevens willen we niet nalaten hierbij de 
hartelijke gelukwensen van de redactie te voegen voor de drie 
Nederlanders, die de moed hadden hun werk op deze allergrootste 
tentoonstelling te tonen en er oen pri|s wisten te verwerven' 
En daarbij was zelfs een dame die daarmede een schitterend voor

beeld qaf aan menig mannelijk philatelist van groter allure Bravo, 
mevrouw MatsenFlederus' 
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dlKV&IWU&l« 
Het IS langzamerhand wel duidelijk geworden, dat men op prac-

tisch elk terrein individueel niet veel bereiken kan, doch dat men 
or verstandiger aan doet bases voor samenwerking te scheppen 
In de regel echter ontwikkelt deze gang van zaken zich van zelf, 
doch met iedereen is in staat de tekenen te verstaan. 

Hoe was is en zal het zijn in de philatelic' 
Een verzamelaar, die slechts aangewezen is op zijn eigen cor

respondentie, IS niet in staat een foUectie op te bouwen Zijn mo
gelijkheden worden reeds groter, wanneer zijn familie, vrienden 
en relaties hem ook de zegels van hun correspondentie doen toe
komen, vooral, wanneer er sprake kan zijn van een grote indus
triële- of handelsonderneming als voorzieningsbron Hij zal echter 
in het bezit geraken van een groot aantal doubletten zonder in 
staat te zijn zich ook deze exemplaren ten nutte te maken Meer 
perspectieven openen zich, wanneer de individuele verzamelaar 
in connectie komt met andere verzamelaars en hij hierdoor in 
staat gesteld wordt zijn doubletten te verruilen Betrekkelijk korte 
tijd na het verschijnen der eerste postzegels ontstonden er reeds 
bepaalde plekken van samenkomst, waar de verzamelaars elkaar 
troffen en naarstig ruilden 

Het ruilen kan geschieden tegen andere zegels, doch ook tegen 
geld, hetgeen immers het ruilmiddel is waarvoor men alle goe
deren kan kopen De waarde van iets wordt uitgedrukt in ecu 
hoeveelheid ruilmiddel Vandaar dan ook, dat kopen eigenlijk 
niets anders dan ruilen is Het ruilen door middel van geld deed 
de groep van handelaren ontstaan, die al naar mate van hun capa
citeiten zich bevinden tussen de qualificaties bona fide handelaar 
en onbetrouwbaar scharrelaartje Het doel is in hun levensonder
houd te voorzien door middel van hun werkzaamheden op philate-
listisch gebied Of dit ook gelukt, is natuurlijk geheel afhankelijk 
%an dé handelsgeest, de betrouwbaarheid, de kennis, de activi
teit en andere eigenschappen Met als doel een zo mooi moge
lijke collectie te verkrijgen, treft men onder de verzamelaars eigen
lijk een aan de handelaren parallel gaande schakering aan pur 
sang verzamelaar, semi verzamelaar/handelaar, scharrelaar' 

Heel logisch is het, dat de verzamelaars en de handelaren el
kaar met kunnen missen, want de handelaren zouden geen belegde 
boterham met dinertje annex, op ons kunnen verdienen en wij 
verzamelaars zouden niet althans beduidend minder, in staat zijn 
onze manco s aan te vullen W a n t bij de handelaren concen
treert zich in hoofdzaak het aanbod, dus moeten wij met de 
vraag bij hen komen 

Langzamerhand is het veilingwezen ontstaan Een veiling biedt 
de verzamelaars de mogelijkheid zegels te kopen op dezelfde basis 
als de handelaren hetgeen voor ons het voordeel heeft, dat wij A-
opslag voor onkosten en winst met behoeven te betalen, wat wel 
het geval zou zijn wanneer wij dezelfde postzegel(s) met op de 
veiJing, maar in de winkel zouden kopen mits wij ons althans 
met laten opdrijven tot een te hoge bieding Logisch is het. da^ 
een verzamelaar hoger kan bieden dan een handelaar Ik weet 
eigenlijk niet of deze gang van zaken de reden is, waarom vele 
handelaren-veilinghouders zulk een onvolledige beschrijving der 
kavels in hun veilingcatalogus presteren Een verzamelaar, die in 
de regel alleen voor zich zelf koopt heeft voor een kleiner aan
tal kavels belangstelling dan een handelaar, die weet wat zijn 
verschillende cliënten zoeken Een verzamelaar komt er dus min
der snel toe ook nog weerhouden door zijn werkzaamheden tijd 
gebrek of de grote afstand van zijn woonplaats zich tijdens de 

N F. Hcdeman 

kijkdagen naar de veiling te begeven om precies elk kaveltje te 
gaan nasnuffelen, hoe precies de kwaliteit is en welk nummer uit 
de Yvert, Zumstein, Scott of andere prijslijst eigenlijk bedoeld 
wordt Ideaal is natuurlijk een vakkundige, een betrouwbare, be 
schrijving waaruit men thuis ogenblikkelijk de kwaliteit en de 
Juiste variëteit kan concluderen, zonder later bedrogen uit te ko 
men Of de verzamelaar dan nog zelf ter veiling gaat of eenvoud.c 
een order geeft, is wanneer hij zich niet betreffende de prijzen 
wenst te oriënteren, meestal een kwestie van vertrouwen Dat 
bij een dergelijke veiling ook de inzenders, meestal ex-verzame 
laars of hun erfgenamen, gebaat zijn, behoeft wel geen betoog 
Een handelaar zou zeer dom zijn, wanneer hij te duur inkocht, 
hetgeen de verzamelaars de illusie ontneemt, dat zij een goed ka
vel op een slecht beschreven veiling tegen een S)X)tgoedkope pnjs 
machtig worden Zolang een handelaar verdienste ruikt, biedt hij 
heus wel door' 

Men heeft mij wel eens gevraagd of het percentage, dat de vei-
lirghouder van de inzenders en van de kopers eist, wel gerecht
vaardigd IS Dit moet ik werkelijk bevestigend beantwoorden Men 
neme in aanmerking, dat de voorbereiding van een veiling veel 
tijd en energie vergt voor een goede organisatie het uit de diver-

. se ingeleverde collecties zoeken van interessante kavels, het op
plakken, nummeren, bestuderen en beschrijven der kavels, het cor
rigeren der drukproeven van de veilingcatalogus, het adresseren 
der catalogi, die in grote getale gratis verspreid worden, de bij
gevoegde foto s, de medewerkers, de deurwaarder, de zaalhuur 
moeten betaald, de belastingen voldaan worden en . . . de vei
linghouder moet toch ook voor zijn bemiddeling en moeite be
loond worden' Dat is billijk W e l een absoluut Imisbruik, dat op 
sommige veilingen gebeurt, is het scharrelen met kavels Een top-
nummer, waarvoor bijv twee liefhebbers zijn, wordt ter tafel ge
bracht De twee liefhebbers jagen elkaar op, totdat de prijs zo 
hoog loopt, dat er een uitvalt Als grote verrassing komt de vei
linghouder dan plotseling op de proppen met precies zo een zelf
de siuk Niet alleen, dat de koper van het wel-gecatalogiseerde 
kavel zich bedrogen voelt, hij is ook bedrogen, want hij was wil
lens en wetens door de veilinghouder in de veronderstelling gela
ten, dat er slechts een stuk verhandeld zou worden, terwijl het 
zgn A-nummer al reeds aanwezig was hetzij op de veiling zelf, 
hetzij bij de handelaar thuis Het komt zelfs voor, dat zij, die der
gelijke ontoelaatbare practijken verwachten speculeren op een A-
nummer, dat nog wel eens door B en C gevolgd wordt ook' In
dien de veilinghouder, alvorens het gecatalogiseerde kavel ter 
tafel te brengen, een ieder, en met soms een enkeling, volledig op 
de hoogte brengt, dan is het eerlijk spel Doch enkelen nemen 
het niet zo nauw en zijn te kortzichtig om te zien, dat zij hun naam 
en good-will te grabbel goo en Gezwendel of handigheidjes met 
een luchtje er aan zijn allesbehalve bevorderlijk voor het vertrou
wen dat een verzamelaar in een handelaar moet kunnen stellen 
Ik wil om misverstand te voorkomen hieraan onmiddellijk toe
voegen dat de Ncd Ver van Postzegelhandelaren een boven-
oms(.hic\en handeling ook allerminst tolerabel acht, doch ik be
treur het dat men geen afdoende strafmaatregelen getroffen heeft, 
zoals bijv royement onder publicering van redenen Zachte heel
meesters maken stinkende wonden! 
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Het bij elkaar komen der verzamelaars hetgeen oorspionkcIijV 
\rij willekeurig en toe\alliq gtschcddc had al'cngs tot q^ \o i | 
dat de meest sencusen htt belang \ an htt samen ziin gingen n 
Zien en kimgen \ormden Het doel van dize ki inqcn was ht \ i 
gemakkeli]ken \ a n het ruilen m^t en zonder behulp \ a n geld en 
het u twisbclen \ a n gedachten bitreffende de philatilie en d'̂  s'u 
d e daarover Uit deze kringen ontstonden langzameihand ver 
en gii gen zoals wij thans vele irt ons land tellen en die overkoe

peld worden door de Bond Het doel der \erenigingcn is van 
ZLlfsprekend hun leden zoMel mogelijk behulpzaam te zijn op het 
gebied der philatclie Zij trachten dit te bereiken door tentoon 
s ellingen lezingen h^t gelegenheid geven tot ruilen het oiqani 
svien \ a n veil ngen en een rondzendverkeer door de leden voor 
de leden Het 1 qt voor de hand dat in die plaatsen waar vele 
ph latelisten dicht bij elkaar wonen meer kan gebeuren dan daar 
waar enkele verzamelaars zich in de ruimte verliezen Samen kan 
men meer dan alleen Ook spreekt het vvcl vanzelf dat een kKme 
vereniging zonder iets af te doen aan de ontploo.de activiteit 
minder zal kunnen pesteren bij een gelijke inspanning dan een 
grotere vereniging dus voortdurend op een dood punt du gt t 
geraken waarvan zij op eigen kracht nauwelijks of niel kan los 
komen Dit bad tot gevolg dat er gezocht werd naar een contact 
dat de nodige ruggesteun zou geven m a w enkele vctenigngci 
kregen pleegkinderen Nu heb ik wel eens hoi en vcitel'en dat 
kinderen krijgen geen kunst zou zijn doch wel het g ootbrcnqen 
ledtr van ons is er wel van doordrongen dat een famil e waanii 
de ouders en de kinderen ieder hun eigen weg gaan zonder zich 
ook maar een greintje van elkaar aan te trekken en alken de 
zelfde naam draqen h^t n et halen kan bij een qczin waarvan elk 
lid op de bres staat voor de ander waarin men weet te given en 
te nemen In het laatste qeval krijgt men dat men elkaar aanvult 
prikkelt tot een prestatie in harmonieuse samenwerking 

I dcre vereniging heeft een bestuur Sommigen vinden het een 
geweld ge eer om bestuu'slid te zun anderen waaronder ook ik 
vinden die eer maar zeer relatief Onlangs hoorde ik n 1 verkon

digen dat het bestuur bestaat u t knechtjes van de vergadering 
en IS dat ook e genlijk n et zo' Een bestuurslid heeft zeer vel

meesters die het naar de zin gemaakt moet worden Een bestuurs 
lid moet er zorg voor dragen dat m de huishouding alles op 
rol'eties 'oopt en is hiervoor verantwoordelijk EigenwijsheiJ v r 
=p Izucht bedilzucht gebrek aan overleg domheid lichtgeraakt 
heid Ijdelheid lange tenen erz enz wreken zich onherioepelijk 
Er moet aangepakt worden encrg ek met tact samenwerkend me' 
de medes'achfoffers De verantwoordelijkheid is inderdaad gioot 
doch ik qecf onmiddellijk toe dat h»t ook grote voldoening 
schenkt wanneer men kan constateren dat de zaken goed gaan 

Zoals gfzegd is het doel der verenigingen h»t bevoidiren d i 
philatehe Het v r e n i q ngsbestuur moet dus de philatelie 1 >void 
ren De philatehe moet bevorderd worden m het belang van de 
verzamolaas De n e t bij een verenging aangesloten phil.Utlist( ii 
zullen onherroepelijk mcdcprofiferen ook de vruchten plukken van 
hetgeen door anderen tot stand gebracht wordt Men kan hen op 
hun moicl" plichten wijzen doch hun met uitsluiten Fvenmin kan 
men de philatclie ondergSi.h kt maken aan het verenicjingsbekui \ 
zonder in strijd te komen met de doelstelling Men kient in een 
1 enclub men jast klavers n len klaverjasclub men biljart m C M 
biliartclub men bridged m ten bridgeclub en is philatelist in een 
ph latclistenclub De philatehe werkt m hoge m.ile ontwikkcleiH 

wat kan men er immers nut allemaal van lertn doch lii t 
nut van bi|Voorbeeld k enen ontqaal mij (jchccl en al het zij dan 
c'at men al doSbi lend ook zoet kan zijn' 

II bijna alle landen zen wii is lu t (en grond van nuichtclo

en wrange spot hoe de virschillcndi. polit ekc paitijen qi vaiigtii 
als zi zijn in dt gelancierdt p opaijandistische leuzen hit staats 
htldiiq ondergeschikt maken aan hit partijbelang Men lm ft dt 
mond vol van dtmocratii recht vrijhiid vrede en wtlvaart doch 
lil w< rkt lijkht ld is uden en vt)l zon) ovt i de vonk d i lul kimt 

In aansluiting op onze agenda van veiling'^n vermeld m 
ons Mei nummer op blz 109 meldt de Vakgroep Postz^gl 
handel ons nog de volgende in Juni te houden veilingen 

14 16 en 17 Jiini De Nederlandse Postzegelveilmg te 
Amsterdam 

22 Juni J L van Dieten 336e veiling in hotel Porno 
na Molenstraat 53 te Den Haag 

23 en 24 Juni R Boekema 34e veclmg eveneens n 
Pomona te Den Haag 

vat zal doen exploderen In de philatehe hebben wij ook ons par 
lement een regering een U N O doch men zal het mij n t t kv\a 
lijk nemen dat ik een zekere overeenkomst zie met de politieke 
constellatie Ik bespeur tenminste wel eens iets van ultunatiiins 
onvriendelijke nota s sanctie s enz terwijl men het algemene b" 
lang uit het oog verliest 

Er moet nog zo enorm veel tot ontwikkeling gebracht weik v r 
zet georganiseerd qcreqorganiseerd en gecoördineerd worden 
Wie het doet of doen komt er helemaal met op aan als het maar 
gedaan wordt en drommels goed ook' Daarvoor is samenwerking 
vereist Het is van geen betekenis of de postzeqclvereniqinq De 
Klevers ook wel ctn hunner ledtn in d< Commissie Praat op d 
stoel gekregen heeft omdat er al een lid van de postzcgelvleni 
ging De Plakker m zat Voor mijn part komt de hele commissi 
uit Vlistrichtleeuwhaaedam mits de leden daarvan naar eer en ge 
weten in het belang der philatehe in het algemeen heel veel pres 
teren niet krakelen doch samenwerken er zorg voor dragen da ' 
er een innig contact onderhouden wordt naar alle richtingen 
kortom dat zij de verplichtingen nakomen die de conscquentits 
zijn van het aanvaarden van de diverse functies W a a r samen 
werking is gaan de zaken goed waar de samenwerking al is het 
ook maar eenzijdig ontbreekt rammelt het De persoon die zich 
vol trots op de borst timmert krijgt als straf voor zijn opscheppen) 
een hoestbui en brengt de samenwerking in gevaar Spreekt met 
van IK doch van WIJ het eigenbelang is en blijft ondergeschikt 
aan het algemeen belang 
Ik wt t t htt dit stukje is gewaagd omdat er misschien namen 
genot iiid zullen woiden hetgeen ik ten zeerste zou betreuren tn 
ztlfs afkeureil wai t ik acht het noodzakelijk enkele ongewensV 
btgnpj,en die in de loop dtr tijden ontstaan zijn aan de kaak te 
sttl 'en' Werkt samen allemaal met elkaar niet tegen elkaar 
en laat mij dan rustig en ongestoord met mijn postzegtltjes klun 
gelen en rondtuffen om onvvijsheden uit te kramtn en wijsheden 
op te doen Philatelisten zijn vreedzame mensen hun liefhebberij 
IS internationaal kent geen enqe grenzen Dit moet ons leren 
dat v\i) ook ni> t oni gtdatht tn nut ons werk o\ i r dt qrcnen 
mot tt 11 g lan tn mit l ik iomptn op ten hetl k'i m pU kt» h l ) t tn 
tui en 

Dtioidat tl VKieqtr miiifltr qelegenhe d tot ontspaiimnq was dan 
ttgcnwtioidig motst men zchzilf eii andtr tn btziq Iniidtn Zo 
doeiidt wild tl dikwi)K vooigidiagtn of andtiszms in dt btktn 
denkriiiq qejiicstetrd Ook toen was er plankenkoorts tii d r dt 
dilt ttdiilt II' Door dt radio bioscoop thtat t r enz zi)n dt nitn^cii 
111 hun hl hl ld Itq luoi t qikomen \andaar dat vt>oidin jen i i 
dl I s dan lilt hl nn p qioltndit ls m onbiuik is qtiaakt l l t t i ) iiii 
iiiti voor dl philattlisttn l dti ten wtt t wel zijn wtit)t komt tr 
tok vtKM mt bi h ilvt waiiiiiir htt dt t iqtn vi rr iiiu liiiq ti( d 
ph iati 1 stisihi ktiinis b t t i i d ' D. nu i stt n tontii  u i i.nriit luiii 
lollttlit aan li ii du gicn iii>Ut van povtztqi K11: »nu li n hi'■> 
lull in bilttfdi opiiii Ikingen stamt lm ttrwijl i| zich dodi hik 
viivt l t i i Maai (iiizilldt lititse philitilist vt ib l i tk t als i i n ban j 
joigtijt allien al bij lul idn ii ts ti latm zien aan nudivt izam 
li.iis lil d m iiiiu t hij tl iioq h K ni lal nut a m denken dit h) 
iKik MO 1 II ts ^ou iiioilin Mitil'eii ov11 i)!! )ihilatilististhi km 
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nis Wanneer het nu over een . kennisje met rokken aan zou 
gaan ja dat is natuurlijk wat anders Moppen nette en onnettc, 
kunnen zij vertellen belevenissen en avonturen verhalen, inaar 
de philatelistische avonturen en belevenissen al dan niet geïllu
streerd zijn nu eenmaal om sprakeloos over te blijven Toch zien 
diezelfde dapperen heel goed in dat babbels over de collecties 
zeer nuttig zijn, trouwens :e horen zelf graag zoets aan' Van 
samenwerking gesproken' 

Een bestuur kan veel doen doch de samenwerking met en van 
de leden is onontbeerlijk 

Door de samenwerking van enkele verenigingen ontstond het 
Nederlands Maandblad voor de Philatelie Door de toetreding van 
de Bond als eigenaresse is het Maandblad nu au-fond het eiqen 
dom van elke aangesloten verenig'ng dus ook van elk aanqes'o-
ten lid Ieder lid heeft zijn eigen smaak en d entengevolge OOK Z'jn 
eigen eisen Nu is het altiid heel gemakkelijk critick te leveren 
maar het wordt reeds moeiliiker wanneer de critick ook opbou
wend moet zijn d w z tevens de wegen naar verbetering moet 
aargeven Wel heel erg moeilijk is het om zelf tot voorb-'eld van 
wat men wil een artikeltje te plegen Wanneer men dan ook in 
mijn tegenwoordigheid het verlangen naar een bepaald genre arti
kelen kenbaar maakt kan ik nooit nalaten te vragen, wat deze 
,men zelf in de gewenste richting gepoogd heeft Niet lede-ten 

heeft schrijverstalent ik weet veel te goed, dat ik er ook gchce' 
nuchter van gebleven ben, maar verschillende personen di3 de 
kennis hebben die zich prima knnen uitdrukken, vertikken het 
eenvoudig te doen, terwijl zij wel eisen aan ander menen te mo
gen stellen Heel grappig vind ik, dat sommigen bijdragen sturen 
naar andere organen dan het eigen Maandblad Hoewel ik me* 
groot genoegen over iets te keer kan gaan ben ik ook een voor
stander van leven en laten leven, maar toch zou ik er met over 
peinzen het een of ander kind van de straat op te pikken en 'ned» 
te tronen naar de kapper, terwijl mijn eigen spruit over de ku f 
zal moeten blijven struikelen Ik weet helemaal niet of onze ge 
achte Hoofdredacteur zich kan wentelen in de copy, enerzijds denk 
ik van niet, omdat hij mijn artikelen plaatst, anderzijds denk i'c 
van wel omdat hii niet p ept' Maar in ieder geval moet hij in staat 
gesteld worden om het beste van h-t beste te kunnen uitkiezen 
Daarmede is hij U en ik het meeste gebaat, doch hierover is 
de samenwerking van ons allemaal nodig 

Ik denk nog aan enkele — vrij vertaalde — spreekwoorden 
in de geest van de chemise die nader is dan de rok, het paaltje, 
waar de beste stuurlui tegenaan (k)leunen, de splinter, die g"-
z en wordt ondanks de balk in de eigen verrekijker, die allemaal 
nog niet zo belangrijk zijn als de bekende wapenspreuk Eendracht 
maakt Macht 

Vindt U ook met dat er nog heel veel aan de samenwerking 
te dokteren valt ' 

©lüPIEÎ  PË ILOyPli 
POSTZEGEL-BEELD-VERZAMELEN. 

door Joh van Keer 
De tijden van wereldverzamelen zijn voorbij Zelfs een Europa 

verzameling is nog maar voor weinigen weggelegd Het gevolg is 
geweest besnoeiing tot slechts enkele landen, en zelfs hierbi) hebben 
nieuwere verzamelaars niet veel hoop, die gekozen landen op een 
philatelistisch verantwoordde manier, zondet al te grote hiaten bij 
elkaar te krijgen 

Men bespeurt dan ook dikwijls dat dit verzamelen met voldoet 
M1 kan men dit, philatelistisch gesproken, nauwelijks postzegel 
verzamelen meer noemen W a n t bij vele van deze verzamelaais 
gaat de interesse voor de zegels van andere landen meer en meer 
weg ze nemen er steeds minder notitie van, ze zijn niet meer bij 
en raken steeds verder achter 

Geen wonder dat de ware verzamelaars naar mogelijkheden zoe
ken, die meer bevrediging schenken, en dit is een van de ooi zaken 
dat het postzegelbeeldverzamelen zo n vlucht heeft genomen 

De P T T -Directies hebben heel goed ingezien welk een enorme 
macht er van die kleine zegeltjes kan uitgaan, hoe deze verspreid 
raken tot in de uiterste wereldhoeken, en daar bekend maken de 
naam en regeringsvorm van het land, zijn bewoners, zijn zeden en 
gewoonten, zijn grote mannen, zijn natuur, zijn industrie en alles 
wat het land maar bieden kan Het zijn de beste ambassadeurs en 
vormen een zeer geschikte voorlichtingsdienst Wi l men het ook nog 
uit een andere hoek beschouwen, dan kan men zeggen, het is de 
meest handige reclame Want reclame maken kost meestal veel geld, 
doch hier brengt de reclame zelf de maker al schatten op 

Het is dus heel logisch dat de Posterijen van vele landen meer en 
meer hun best doen om het kunstzinnige, het aantrekkelijke, het 
interessante en het doeltreffende van de zegels zo hoog mogelijk op 
te voeren Helaas ook om door een grote stroom van uitgiften deze 
inkomstenbron zo rijkelijk mogelijk te doen vloeien Dit is echter op 
het ogenblik geloof ik, wel op zijn toppunt, en ik verwacht dat 
binnen afzienbare tijd een aanmerkelijke daling zal intreden Voor
eerst omdat de protesten tegen te veel en te dure uitgiften steeds 
sterker worden en de kooplust zeer daalt Ook het besluit van de 
P I P om zegels met te hoge toeslag te boycotten zal langzamer
hand remmend gaan werken 

Maar al zal de waarde en het aantal der uit te geven zegels 
dalen het postzegelbeeld zal zeker nog wisselender en interessanter 
worden 

En dit IS het bekoorlijke van het Postzegelbeeldverzamelen, dat 
ieder m deze beeldengroepen iets kan vinden wat hem naar zijn 
eigen aard, gez ndheid, beroep of hobby het meeste interesseert, en 
waarbij zijn finantien met in het gedrang hoeven te komen 

Ook IS dit een plaatjesplakkerij, zoals sommige oudere verzame
laars min of meer smalend willen beweren Neen dit is pure Phila
telie' Geen greintje minder philatelie dan het verzamelen van alle 
soorten papier, tandingen of watermerken En beslist veel leer
zamer 

Doch als een der grootste voordelen van het postzegelbeeldver
zamelen zie ik het feit dat deze verzamelaar gedwongen is de ge
hele wereld onder de loupe te nemen, moet snuffelen in de zegels 
van alle landen, en zich op de hoogte moet blijven stellen van alle 
uitgiften waardoor vanzelf een veel uitgebreider philatelistische 
kennis verkregen wordt 

Over dit alles, en hoe deze verzamelingen het best tot hun recht 
kunnen komen en aan de meest wetenschappelijke eisen kunnen 
voldoen hoop ik in een der volgende nummers een uitvoeriger be
schouwing te mogen geven 

Het doel van dit artikel nu is een enquête te houden, om tot een 
inzioht te komen,- hoeveel Philatelisten het beeldverzamelen als 
hoofd- of als neven-verzameling beoefenen Met de bekendheid wat 
er op dit gebied omgaat, zou men de mogelijkheden kunnen onder
zoeken, of door aaneensluiting en door een doelmatige organisatie 
van aanschaffing ruil of rondzendverkeer de belangen dezer post
zegelbeeld-verzamelaars me' beter zouden kunnen behartigd wor
den 

Allen die dus in enigermate aan postzegelbeeldverzamelen doen, 
worden vriendelijk verzocht hun naam en adres op te geven aan 
Joh van de Ven Wilhelmina Singel 64, Wijk-iMaastrioht, onder 
vermelding welke beeldgroep(en) zij verzamelen als hoofd- of 
nevenverzameling en of zij in de bovenbedoelde richting enige 
suggestie hebben 

Ter gelegenertijd zal het resultaat bekend gemaakt worden, en 
izal men zich kunnen beraden hoe het best verder te handelen 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging! 
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MFBIIS C A T A L O G U S NEDERLAND 1 N OVFRZJ FSE 
G E W E S T E N I "50/51 

KL i tvpcn en tandunien Uitgave van J Mebiis Postztqiihand^l 
Ncs 35 Amsterdam Piiis f 1 25 

GcJnteeid M-i 1950 ligt de nieuwe Mcbus-cataloqiis bctieffcndL 
dl regels van bovenvermelde gebieden voor ons Bijna dubbel zo 
dik n's de uitgave 1949 (thans 74 en de vorige 40 bl : ) blijkt hier
uit reeds hoe omvangrijk de vorige catalogus is omgewerkt en 
met vvclk groot succes Niet alleen dat typen en tandinqcn zijn 
opgenomen maar vooral bij de o^idere zegels ook kleurverschil 
len plaatfouten en foutdrukken Maar een zeker zeei belangrijk 
feit IS ook de v enneld ng van vele valse zegels' Dit is zeker voor 
vele V -rzamclaars uit de latere tijd, die niet zo met de oude ver-
mi Idmren bekend zijn een prachtige aanwijzing om op hun hoi-
de te zijn 

Nu er een afzonderlijke catalogus van deze firma is verschenen 
voor de regels van de Japanse bezetting m Indonesië, is het be
grijpelijk dat boven\crmelde catalogus deze zegels met vermeldt 

Lezenswaard g is zeker ook de toelichting bij de z g Internc-
iingszegels een o-iderwerp waarover wij naar wij hopen, binnen 
n et al te lange tijd meer belangrijke bijzonderheden zullen geven 
in een artikelenreeks van de hand van onze bekwame medewer-
ki r de heer König 

W a t de prijzen betreft kunnen wij zeggen, dat deze zeker iets 
meer raar de normale prijzen zijn toegelopen, maar ook hier blij 
V en het nog , catalogus -prijzen, d w z dat men in vele gevallen 
zeker voor lagere bedragen zal kunnen kopen Maar dit doet aan 
de bruikbaarheid van deze catalogus niets af 

Op 28 Juni a s bestaat de zaak van de heer Mebus 35 jaar 
een aantal jaren waarin veel over dit bedrijf is heengegaan, waar
in stormen hebben gewaaid en waarin, ondanks alles, de phila 
telistische wetenschap werd gediend, getuige de grondslag voor de 
latei e handelaars- of bondscatalogus, en de bovenvermelde cata
logus Japanse bezetting, terwijl ook de speciaal-album Nederland 
en O G zeker met vergeten dient te worden 

Laat ons hopen dat de stormen thans zijn bedaard dat kalm 
vaarwater is bereikt, waarin naar alle zijden voortgegaan kan 
wo'-den de philatelie te dienen, tot nut van de verzamelaars 

Wij wensen de firma dan ook toe, dat bovengenoemde catalo
gus als een soort jubileumgeschenk aan de uitgever, bij de ver
zamelaars een grote aftrek moge vinden een aftrek welke zij 
zeker ten volle waard is, en waarmede de koper ook zichzelvc 
d'ent 

The Recut Two-Cent U S Envelope Dies of the Series of 1904, 
by L H Barkhausen, A P S Published by The American Phila
telic Society, Uitgave van de Central Office, American Philatelic 

Society, inc , P O Box 800, State College Pa Prijs $ 2 00 
In een keurige uitgave, op mooi kunstdrukpapier, verlucht met 

186 afbeeldingen geeft dit boek een uitvoerige studie over de 143 
typen en 41 sub-typen van het bovengenoemde enveloppe zegel, 
een voor ons, Nederlanders, vrijwel onbekend terrein, maar daar
om met minder interessant en een. voorbeeld hoe zelfs een onder
werp als dit een belangrijke philatelistische studie kan opleveren 
en hoe deze wordt uitgewerkt 

C A T A L O G U E ILLUSTRe , PRINET , 24e uitgave 1950, van 
Les Editions Philac , 39b rue du Lombard, Brussel Pnjs 20 B fr 

Een oude bekende in nieuwe uitgave ligt weer voor ons Een 
fris uiterlijk hetwelk direct door een goede afbeelding aanduidt 
welk land in de catalogus wordt behandeld, en een handig for-

46e Prijsvraag 
KSStaB!?. 

}ltt IS niet mogelijk geweest een rectificatie in Iiot Mtinumnitr 
te melden, nl. dat liet woord "West" motst lulden "Oost". Or-
lossingen t.o.v. dit woord zijn dus voor goeti gerekend. Vcrdfr 
had de samensteller met de woorden "10 jr" inderdaad de no's 
239en240van Indonesië bedoeld, hoewel op de7e 7egcls "Tien 
jaar" staat. Ook d c e oplossingen, ai dan niet met de^e opmer
king, golden voor goed. fcchter vond een moeder voor "]0 )r" 
de volgende oplossing 10 . . . op alle 10 ets.waarden N ü G. 
JR . . . op de tegenwoordige "Juliana" zegels van N.Ü.G. 
Deze aardige variant werd allereerst met een pnjs beloond, de 
andere 9 prijzen werden verloot en volgen hier de namen der 
gelukkigen Goedemoed, Haag, Beker, Amsterdam, Spaan, 
Amsterdam, keyzer. Haag, \lkap, Heilö, Glaudemans, 's-Her-
tfcgenbosch. Harwig, Maastricht, Vervuurt, Oostrom, Fabius, 
Rotterdam, Brukers, Treebeek. 

i.iaat maken reeds deze uitgave aantrekkelijk Maar de inhoud 
IS voor de gem'ddeldc verzamelaar een vrijwel onmisbare b-on 
vanwege de vele tussen de tekst gevoegde mededelingen Jammer 
blijft het, volgens ons dat zg souvenir blaadjes zonder enig^ 
frankeerwaarde een plaats in de catalogus blijven vinden' Overi
gens kunnen vvij slechts goeds over deze uitgave zeggen en kun
nen deze aan de niet al te ver gespecialiseerde Belgie-verzamclaar 
zeker aanbevelen 

U N I T E D S T A T E S and U S POSSESSIONS Deel III van de 
STANLEY GIBBONS priced postage stam catalogue 1950 Prijs 
2s6d ARICA and ASIA (Independent States) Deel VIII van bo
vengenoemde catalogus Pnjs 5 s Uitgaven van Stanley Bibbons 

Ltd 391 Strand Londen 

Konden wij in ons vorige nummer melding maken van het vcr-
schijnn van het Ie (en voornaamste) deel van deze catalogus 
thans liggen de twee bovengenoemde delen in nieuwe uitgave voor 
ons waarmede sedert November 1948 de gehele catalogus in S 
groteie en kleinere delen is herdrukt Natuurlijk zullen de delen 
IV, V en VI welke resp in 1948 en 1949 verschenen binnen niet 
al te lange tijd door een nieuwe druk worden vervangen, waar 
door deze zo zeer bekende en gezochte catalogus zeker aan d; 
spits van de internationale catalogi blijft staan 

In het bovenvermelde deel III vinden wij, behalve de zegels 
van de U S en de Confederate States ook de zegels vermeld van 
de Canal Zone, Deens West Indie, Guam Hawaï Philippinen 
en Porto Rico Dit is dan ook het kleinste van de 8 delen en om
vat slechts 74 bladzijden 

Deel VIII IS uit de aard een omvangrijker deel en telt 188 blad 
Zijden Hierin vinden wij o a vermeld de „Indonesian Republic 
waarbij alleen het zegel van de Republiek Indonesia Sarikat (15 
sen, rood. vlag op een berg) wordt vermeld Het wil ons voor
komen, dat de opneming onder eerstgenoemde titel aanleiding to ' 
verwarring kan geven vanwege de uitgiften van de Repoeblik In 
donesia, waaromtrent alleen onder eerst genoemde kop staat ver
meld, dat er verschillende zegels zijn uitgegeven, waarvan de 
postale waarde echter betwijfeld wordt 
• BIJ China virden wij nog geen zegels uit het thans onder com 
munistische invloed staande China vermeld en worden de zegels 
met ORdruk iii Goud >uans in een 2-tal lijsten tezamen genomen 
ongeacht de tijd van uitqitte h tqcen dus voor verzamelaars van 
deze zcqels (welke er de laatste tijd vele zijn) weinig belanqrijk 
IS Juist m het v>-rlo,)p van dergelijke tijdelijke inflatie uitgaven 
weerspiegelt zich vaak zo goed de inwendige toestand en de ge
schiedenis van een land 

Perzie staat weer onder deze naam vermeld en moeten de post
zegels van Iran dus daai worden gezocht 

file:///lkap
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waarmede dus blijkbaar de maand Juli bedoeld wordt. Aangezien 
het uiterst moeilijk is om van een onduidelijk stempel ene duidelijke 
omschrijving te geven, treft u hieronder het echte 9A. stempel op 
een 30 et. Konijnenburg met T balk en het onechte stempel op een 
lYz et. karbouw met paars Dai-Nippon in kastje en op een 4 et. 

D E „cMKa ' -VERZAMELMAP. 

Zoals de meeste lezers wel bekend is, werd door ons het vorig; 
jaar een poging aangewend om te geraken tot de verkrijgbaarstel
ling van een band, teneinde de afgelopen jaargang van ons blad 
daarin te doen inb.nden. Helaas was de belangstelling niet groot 
genoeg om tot de aanmaak van een speciale omslag over te gaan 
en moesten zij, die hun instemming hadden betuigd met een der
gelijke uitgave, worden teleurgesteld. 

Nu zond ons de ,,eMKa-verzamelmappen". gevestigd te Doetin-
chem. Postbus 35, giio no. 549622, ons een zeer goed uitgevoerde 
en stevige band. met donkerbruine rug en lichtbruine buitenbladen, 
welke is aangepast aar) het formaat van ons maandblad, en waa---
in de bladen, met behulp van daartoe bestemde penr.en, successie-
\clijk kunnen worden aangebracht, zodat zij veilig en degelijk en 
tevens op fraaie wijze zijn opgeborgen. Het systeem is zeer een
voudig en zal aan niemand enige moeilijkheid opleveren. De prijs 
van deze band bedraagt slechts f 2,60 en gaat de band vergezeld 
van het aantal pennen, hetwelk voor één jaargang (12 nummers) 
nodig is. Wij hebben echter nagegaan, dat de band zeer goed 
geschikt is voor het opnemen van 2 jaargangen, waartoe dan een 
extra aantal pennen noodzakelijk is. De firma heeft generlei be
zwaar dit extra aantal pennen tegen een verhoging van slechts 10 
cent totaal bij de band te leveren, zodat deze dan voor 2 jaar
gangen op f 2.70 komt. Dit is zeker een bedrag hetwelk ons blad 
ten volle waard is en U zeker ook meer genoegen daarvan zal ge
ven, wegens de veel gemakkelijker manier om iets na te slaan. 

Een ,,extra"-serviee wil genoemde firma nog gaarne aan de le
zers van ons blad verlenen, door het aanbrengen van de naam van 
ons blad in goudletters op de rugzijde van de band, iets wat het 
geheel nog veel aantrekkelijker maakt. Hiertoe stelt de firma ech
ter één voorwaarde, n.l. dat het aantal bestelde banden ten minste 
100 stuks bedraagt. 

Lezers, toont deze mooie geste te waarderen en bestelt om
gaande Uw exemplaar, dan kunt U de vorige en de lopende jaar
gang prachtig opbergen voor een luttel bedrag. 

Teneinde te kunnen nagaan of het 1 CO-tal bestellingen wordt be
reikt, zodat overgegaan kan worden tot het aanbrengen van rug
titel, stelt ondergetekende zich gaarne beschikbaar om Uw order 
op te nemen, waartoe U slechts een postwissel behoeft te zenden 
of ovcrsehriiving op het gironummer van ondergetekende (no. 
279436, J. C. isiorenburg, Bcrgselaan 101a, Rotterdam N ) , en 
zal dan voor uitvoering van Uw order zorg worden gedragen. 
Mocht het aantal van 100 niet worden bereikt, dan worden de in
gekomen bestellingen toch doorgegeven, maar wordt dan de rug-
zijde der band niet bedrukt. 

Wij kunnen U nu uit eigen ondervinding de ,,eMKa-verzamel-
map" ten zeerste aanbevelen. 

De Hoofdredacteur, 

Waarschuwing ! 
In de laatste tijd worden er steeds meer en meer postzegels aan

geboden, d:e alle voorzien zijn van een afstempeling van Koetaradja 
(Atjeh) welke vals blijkt te zijn. Het gaat hier om een stempel 9A., 
waarvan de 8 inplaats van 10 strepen in boven en beneden seg
menten iets dunner en iets langer zijn dan in het echte stempel. De 
gebruikte inkt is waterig zwart paars, terwijl die van het echte 
stempel zuiver zwart is. Het valse stempel is altijd zó aangebracht, 
dat men het nooit in zijn geheel te zien krijgt en vertoont nooit 
een datum. Als men al eens een datumbalk op het zegel vindt, treft 
men hier hoogstens in het midden een eigenaardig soort 7 aan. 

jappenzegel. Tot dusverre trof ik het valse stempel aan op: 
4 sen, 25 en 50 sen jappenzegel (die dus zonder afstempeling 

totaal waardeloos zijn). 
4 et. danser met paarse ster. 

10 ,, Eangka (paars) Konijnenburg type 2. 
2 ,, karbouw met zwarte Lampong opdruk. 
2J/^ „ ,, „ de 5 grote jappentekens van Padang resp. 

Djambi. 
2J/2 .. •• " Dai-Nippon in paars kastje (S.O.K.) en 
3 H zwart „ (S.O.K.) 
2 H ,. „ „ het Palembang Dai-Nippon in kastje, 

zwart. 
Het betreft hier dus alle zegels, die juist de laatste tijd in onge

bruikte staat in grotere hoeveelheid tegen steeds lagere prijs wer
den aangeboden en vraag ik mij zelfs af of deze afstempeling niet 
hier te lande werd aangebracht. 

De ster op de 4 et. danser en ook het Palembang Dai-Nippon-
teken zijn naar mijne mening vals. Men zij derhalve op zijn hoede! 

H. J. H. v. S. 

De Koninklijke Bond van Belgische Postzegelkringen waarschuwt 
ons in haar circulaire van 27 April j.1. voor postzegels van België 
nos. 631/633, welke in een Frans postzcgelblad te koop worden 
aangeboden met de opdruk .,Année Sainte 1950". De opbrengst 
hiervan zou, volgens die advertentie, ten goede komen van de 
Franciscaner Missie-werken, het herstel van de kerk te Mons bij 
Luik en de stichting van een vrije school voor jongens te Harchics. 
Deze zegels, welke op 9 April j.1. zouden verschijnen, werden ver
krijgbaar gesteld tegen betaling van 750 fr., terwijl de oplage 
beperkt zou blijven tot 1000 series. 

Van een officiële uitgave is hier geen sprake en is het een ge
heel particuliere onderneming, die dit op de postzegelmarkt trarfit 
te brengen. 

irgiKiïïoomirgiLiLflN^^igi») 
Te Johannesburg (Zuid-Afrika) zal van 23 tot 28 October a.s. 

een grote nationale postzegeltentoonstelling worden gehouden, waar
aan deelneming openstaat zowel voor personen als voor verenigin
gen en groepen van personen, maar alleen de eerste kunnen aan 
de ,,wedstrijd" deelnemen. Bovendien moeten de deelnemers geves
tigd zijn in Zuid-Afrika, hetgeen in dit geval zeggen wil in een der 
staten Unie van Zuid-Afrika, Zuid-West-Afrika, Basutoland. Be-
chuamaland, Swaziland, Zuid-iRhodesia, Portugees Oost-Afrika, 
Noord-Rhodesia, Angola, Nyasaland, Belgisch Congo, Kenya, Ugan
da en Tanganyika. Deze tentoonstelling zal 6 groepen omvatten^ 
waarvan versÄcidene groepen zijn onderverdeeld in Secties en deze 
weder in klassen. 
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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 

SOO versch pos t zege l s f. 2,00 
1000 „ „ ,, 5.00 
200 Nederl . & Overzee , , 2 , 5 0 

franco 
A.v.Cuijk, Hagelkni isp le in 6, 
Tilburg Giro No. 47668. 

200 varsoh. f 0,85, 500 varsch. 
f 2,30, 1000 varsoh. f 5,80 póatr 
lagal« uit mijn doubl, franco. 
O. V. OMMEN, Epa, Popuiiaren-
laan. Poatglro 132330. (40 
Te koop of in ruil »Truigd: uldzumbcden 
foucdnikkca, miidrukken, abklitsch *xa. van 
Uiuimmé, RHU. Levant, RUM. China, 
UkrabM, AiMfcoidjaii, aatmni, Ooorfii, 
AimMiU. Zo«k cooiiMrti« met dcrc. spacluJ-
Tenaotlw. P. HARCIUEN, 
(t)i) Scnuwcf tl b, Hillcgmbcrt 

P o s t z e g e l c l u b , , W a s s e n a a r * ' 
Voor r o n d z e n d i n g s v e r k e e r 
Septo '50 - Augo '51 onder 
haa r l eden k u n n e n b o e k j e s 
worden i n g e z o n d e n to t ui
ter l i jk e ind A u g u s t u s 1950 
a a n : 

9. de l a R I E , 
Sform 57 - W a s s e n a a r . 

G E Z O C H T U.P.U.zagals 
der gehele wereld op brief. 

Offerten aan G.van Lijf, 
Maastricht, Oev eren wal 2. 

GEVRAAGD partijen envelop
pen met afdrukken van frankeer
machines van binnen- & buiten
land gebruikt in de jaren 1920 -
1930. Aanbiedingen aan: 

W . J . P i e t e r s e J r . 
Jul ianalaan 248, Bilthoven. 

r 
Wie verzamelt 

E N G E L S E K O L O N I E N 
Part iculier biedt aantal boek
j e s ter zichtzending aan. 
PRACHT KWALITEIT 

LAAG UITGEPRIJSD 
Brieven onder No. 106 Bureau 
van dit blad. 

T E K O O P 
een zorgvuldig opgezette ver
zameling Nederland en O.G. in 
twee blanco albums, losbladig, 
nagenoeg compleet; ca ta logus
waarde circa f. 5000,--, Uitslui
tend ernstige reflectanten ge
lieven zich te wenden tot het 
volgende adres : 

Th . M a r s e 
v.Kinsbergenstraat 85f 

te 's-Gravenhage bij voorkeur 
tussen 1 9 - 2 1 uur ' s -avonds . 

POSTZEGELBEELD -
VERZAMELAARS! 

L e e s t in d i t nummer h e t ar
t i k e l : 

, , O N D E R DE L O U P E " 

A L L E S O N G E B R U I K T 
Nederland 157 f. 1 , - ; 189 f. 1,40; 197 
f. 1,40; 224 f. 0 ,50; 261/64 f. 2,50; 
279/82 f. 1,75. Rolt . 78 /81 f. 2,75. 
Port 75 f. 1,50 Indie 239/40 f. 0,85. 
Port 40 f. 0 ,35 . Curacao 138/40 f. 0,70, 
Suriname 187/89 f. 1,15; 214/19 f. 4,75, 
Vliegp. 31 f. 0 , 8 5 . 

Levering aan onbek, tegen vooruitbet. 
op Giro 198391. Por t i extra. 

UTREGBTSCHE POSTZEOELHAHDBL 
Taori traat 110 Dtracht 

Koopt 

bij onze 

Adverteerders 

T 

EG YPTE 
Nrs. 9 4 / 9 6 ges t . 

115/117 pft. 
136/139 „ 
146/149 , , 
150/154 , , 
184/186 , , 
233 
234 
235/236 , , 
237 
238/241 , , 
242 
243/249 , , 
250/253 , , 
254 
255 
261 
262 
263 
264/268 , , 

Luchtpost : 
Nrs, 25 /28 , , 

29 /40 „ 
41 /42 „ 

Souv. nr. 1. , , 
Blokken n r s . 2 / 3 
Expr. nr. 4 
Dienst n r s . 47 /55 pfr. 

frs. 
t t 

t> 

tt 

»» 
>» 
»» 
f > 

»» 
»» 

> 1 

» » 
I t 

>» 
tt 

»» 

t * 

t t 

t » 

} f 

tt 

t t 

2700 
525 
360 

4800 
4750 

325 
75 
75 

185 
45 

250 
60 

195 
350 

40 
50 
40 
40 
40 

300 

250 
1430 

17-5 
60 

120 

f 16,50 
3,25 
2.25 

29,00 
27,50 

2,00 
0,40 
0,40 
1.25 
0,25 
1,50 
0,40 
1,25 
2.25 
0,30 
0,30 
0,30 
0,45 
0,30 
1.75 

1,65 
7,25 
1,10 
0,35 
3.50 
0,80 
2,10 

E G Y P T I S C H E B E Z E T T I N G VAN P A L E S T I 
N A ; b l z . 1119 Yver t , G E H E E L C O M P L E E T 
pfr. (39 w . ) f. 5 2 , 5 0 
i d e m , a l l e e n l u c h t p o s t s e r i e pfr. f. 1 2 , — 

O R D E R S m i n d e r dan f 1 0 , ~ por to e x t r a . 

NIEUWE U I T G I F T E N , e n z . 

D. N. SANTIFORT 
Gr.Kromme 

Elleboog 14 
GRONINGEN 

GIRO 277850 - B a n k . N e d . H a n d e l . M i j - T E L . 2 7 7 6 t t 

PEETERS Postzegeihandel 
V. Waldarenstraat 27 - Nijmegen 
Talafoan 14569 

ALLE PHIL BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost en Zuid-
Nederlandse verzanaelaar. 

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

Voer aonvrogan van ZICHTZENDINGEN houdan wa ons aonbavelan. 
Spaciao! NEDERLAND an O.G. TeL 8 2. 
an divarsa andara londan. Q^ B O L " I c r S C k e 

S C I i A U U E K - S U P P L E M E N T E N 
1946-19S0 voor de Europa-albums, 1946-1948 
voor de Overzee- en Gehele Wereld-albums 
op bestel l ing leverbaarl De jaargangen 1949-
1950 voor Overzee- en Wereldalbums zullen 
in de herfst van dit jaar verschijnen. Voorts 
zijn veii<rijgbaar de aanv. 1946-19S0 voor de 
albums Duitsland. Van genoemde supplemen
ten zijn ook nog enkele oudere jaargangen 
verkrijgbaar. Gelieve bij bestel l ing het num
mer van Uw album op te geven. 
Compleet Schaubek Europa-album, schroefb. 

f. 3^6,25 
P O S T Z E G E L H A N D E L HEVMANS 
B e r g w e g 172b , . R o t t e r d a m . 

Bussumse PostzegelhaiNltl 
KAPELSTRAAT 15 
W. H. EiCiN 
TalafoM 43U - Gif* 4ÊiW 

Zichtzendingea (ui ters t billijk geprijsd) 
Spec iaa l Nederland en Gew. Ee r s t e Emis
s i e Ned . J apanse Bezet t ing . E n g e l s e , Fran
se Kolonien, Zwitser land, Scandinayic , 
Amerika enz . enz . Tevens voor verenigiag. 
Zonder kosten worden Uw veiling-opdracK-
ten door ons uitgevoerd. 
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NieuwighedenAbonnemeni 
Waarom IN DE TOEKOMST meer betalen 
voor wat wij THANS offreren tegen prijzen 
ongeveer overfeeni<omend met de nominale 
waarden. 

WIJ KUNNEN U REGELMATIG de nieuwtjes van de 
GEHELE WERELD, EUROPA of de landen 
naar Uw keuze, leveren, door middel van 
een abonnementssysteem waarvan de 
souplesse U zal verbazen. 

U kunt n.l. terugsturen wat U niet aanstaat 
mits binnen acht dagen na ontvangst van 
onze zending. 

U BEHOEFT NIETS VOORUIT TE BETALEN, 

Wij leveren nieuwtjes sedert 1902. 

AUF DER HEiOE*S POSTZfBELHANDEL 
Hilversum, 
Surinamelaan 31, 
Tel . 4323 

Fi l iaal , Amsterdam, 
N.Z.Voorburgw.151, b/d Paleis

Tel.47103 stf. 

Z I C H T Z E N D I N G E N 
stelt V prijs op goed VEBZOBODE 
ZICHTZENDINGEN? 
Onze boekjes bevatten vele lastice 
nummers en vrijwel alle landen hebben 

^^' De keus is geweldig. 

^ ^ Vraag po. even aan. en V ontvangt een 
prachtzending. 

Rondzendverkeer H. OVERDUIN 
ROZENHAOENPLEIN 12 — HAARLEM 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

Kilowaar, massagoed, 
Losse zomer

en kinderzegels 

G. y. d. EINDE 
Horelstraat 25 
UTRECHT 

K O N I N G I N J L L I A N A . S E R I E S 
N e d . N i e u w Guinea: p o s t f r i s 

1 e t . t / m f .5 ,  c o m p l e e t (17 
w a a r d e n ) f. 1 3 , ~ • 

N e d . A n t i l l e n : post fr i s 
6 e t . t / m f. 1 0 ,  c o m p l e e t ( 1 4 

waarden) f. 60,— 
beide series ook in blokken 

van 4 leverbaar. 
B e t a l i n g m e t b e s t e l l i n g of on

der r e m b o u r s . 
 P o s t z e g e l h a n d e l W.F.Heimann 

P a m a s s u s w e g 2 4 h u i s 
A m s t e r d a m  Z . P o s t g i r o 5 1 2 4 6 1 
Hebt U nog manco'« in Nedefland 
• n Overz.Geb.?Gaarne leveren wij 
U d e s e tegen voordelige prijsenl 

No. " «  " «  « 1 ^ 1 
4 1 22y] et . 
44 1 Gld. 
44 l G l d . n . « e s t . 
48 5 Gld. 
61a 7H e t . T.B. 
66 17Vict. Violet 
79 5 Giüden 
83 10 c. onget. 
84»86» Tuberc. 
87*89» de Ruyter 
9 3 * 1 0 c t . J u b . 
94 12% et. „ 
95 20 et. „ 
96 25 et. „ 

130 2Vi Gld. 
131 5 Gld. 
134«135» Tooiop 
136*138« Tent. 
199a 2 e. * 2cr. 
200a 5 *3 et. 
203«207* R. 
236* 70 et . 
237« 80 et . 
Idem Afst . Dlerent. 
346 1 Gld. 
347 2% Gld. 
348 5 Gld. 
349 10 Gld. 
371 lOOct. • of o 
372 250 » o f o 
373 500 • of ° 
528 5 Gld. 

n I 
f. 
,, 
,, 
II 

II 

,, 
#• 

,, 
II 

,, 

.. 
II 

II 

,, 
II 

f f 

f f 
Idem zwaargeat. 

529 10 Gld. f f 
Idem xwaargeat." 

L» 

1,15 
7,25 
5,50 

6 0 ,  
2,35 
1,75 
0,75 
0,25 
5,50 
0,55 
0,30 
0,50 
0,80 
0,85 

17,50 
2 0 , ~ 

4 , 
1 5 , 

I f 

0,60 
3 , 

2,75 
4,— 
3 , 
0,10 
1,25
1,50 
2,75 
2,25 
3 , 
5 , 
2,50 
1,50 
3 , 
2 , 

j ,g N E D E R L . I N D I E 
257 m/w 30 et , , , 1,50 
258 , , 35 et. , , 0,40 
259 „ 40 et. , , 1,50 
260* , , 50 et. , , 8 5 ,  
261 ,■, 60ct . , , 3 ,  
262 , , 80 et. ,f 5,— 
263 „ 1 Gld. „ 3,50 
264 2 Gld. , , 2,25 
265 5 Gld. „ 4 ,  
277 20 c t . * of o , , 25,— 
278* 25 et . , , 32,50 
278° 25 et. „ 3 5 , 
280* 35 et . , , 8 5 , 
280« 35 et . , ,100,— 
281 40 et. , , 4,50 
282* 50 et. , , 3,50 
283* 60 et. , , 2,50 
283" 60 et . , , 1 , 
285* 1 Gld. , , > 5 , 
285 1 Gld. , , I f 
286* 2 Gld. , , 22,50 
287* 5 Gld. , , 1 6 0 , 
288* 10 Gld. „ 3 5 . ~ 
288 10 Gld. , , 20,— 
289* 25 Gld. „ 2 6 0 , 
289 '25 Gld. , , 7 5 , 
3 0 4 *  3 1 6 * , , 4,50 
3 2 2 *  3 3 0 * „ 4,50 
331*  332* 2 en 5 Gld. 1 5 , 
3 3 7 *  3 4 4 * „ 4,75 
345*  346* 10 en 25 Gl. 7 0 , 
Idem geatemp. 
345 10 Gld. , , 6,50 
346 25 Gld. ff 2 4 , 
3 5 1 *  358* 15 et. I G " 4,50

3S9*2ViGld . , , 5,50 
Idem geatemp. , , 2,75 
360*  361* 10fc25Gl . 6 0 , 
Idem geatemp. , , 25,— 
Tempel aerle 
15* s e n  1 Rup.* , , 4,— 

2* Rup.  25 Rup.» „ 42,50 
Portzegela. 
No. 1 5 et . geat,: Pr.ex. 

„ 1 6 0 , 
No. I 5 c. ongeat. ,,125,— 
No. 2 10 et . gest ,Pr.ex. 

„ 32,50 
No. 2 10 et. Ongeat. , , 35,— 

No. 
2* 

CUBACAO 
3 et . f 

Idem gedeeentreerd , 
9* 

10 
19* 
20 
21 
23 
25 
37* 
57 
60* 
63 
66 
67* 
68 
69 
74 
75* 

50 et. , 
60 et. 
10 et. 
12yi et. 
15 et . 
30 et. 
2V, op 30 et. , 
15 et. 
10 et. 
of ° 15 et . 
20 et. , 
30 et . 
35 et . 
50 et. 

1 Gld. 50 
5 op 12'/i et . , 
5 et. Jub. 

. 17,50 
, 12,50 
, 0,30 
, 2 , 

f 0,15 
f lf90 
f 0,70 
f lf50 
f 1.35 
f 3 , 

. 1,10 
, 0,80 
f lf75 
f 0,40 
f lf40 
f 0,35 
f 3,25 
f 1,40 
f 0,95 

* i s o n g e b r u i k t ; 
76* 7V4 et. „ 0,45 
77* 10 et. „ 1,05 
75a g e t . l l x l i y i „ 7,50 

Gewijz. Jub. 
90* 7V4 et. „ 0,1« 
92 12Wct. „ 1,25 
93 15 et. „ 0,25 
94 20 et. „ 0 ,40 
95 21 et. „ 3 , 5 0 
96 25 et. , , 0 ,60 
97*,27V4et. , , 4 ,25 
98 30 et . , , 0 , 4 0 
99* 35 et. „ 2.25 
89a* get.l2yixl2V4 n 3 , 
92a „ 12W ff 1,50 

100* 6 op 7Vi et. , , 0 ,20 
105 i y j c t . * o f o , , 0,20 
108 5 ct. , , 0 ,40 
109 6 ct. „ 0 ,15 
110 10 et . „ 0 ,50 
112 15 et. , , 0 ,60 
113 20 ct. „ 1,60 
114* 21 ct. , , 9 , 
115 25 ct. „ 4 ,25 
116 27V4 ct. „ 15,— 
117 30 ct . , , 1,75 
117* 30 ct. „ 3,25 
118 50 ct . „ 2.60 
118* 50 ct . „ 5 . " 
Sluler Type 
128 12>^ ct. . , 0 ,20 
129 15 et . „ 0 , 1 2 
130 20 et . , , 0,25 
131* 21 ct . , , 0 ,70 
132 25 ct. , , 0 ,50 
133 27yi ct. „ 0 ,90 

z o n d e r o f ° i s g e s t e m p e l d . 
134 30 ct. „ 0.35 
135 SO ct. „ 0,45 
135a. get. 14 x 14 „ 0,75 
136 IV, Gld. , . 3,— 
137 2y, Gld. „ 4,— 
137a get. 14 x 14 „ 7,50 
145 20 ct.* of o , , 1,25 
146* 21 ct. . . 4,25 
146 21 ct. „ 4,50 
147* 25 et. , . 3 , " 
148*27V4ct. „ 5 , " 
148 27V4 ct. „ 5,50 
149 30 et. , , 0,25 
150 SO ct. „ 0,25 
151 IV̂  Gld. „ 1,10 
151* IV^Gld. , , 3,50 
152 2yi Gld. „ 1,75 
152*2ViGld. , . 6 , " 
172 20 et. „ 0,25 
173* 21 ct. „ 0,75 
174 25 ct. „ 0,35 
175* 27'/4ct. „ 0,95 
176 30 ct. „ 0,80 
177 50 ct. „ 0,35 
178. m Gld. „ 1,25 
179*181* 2Vi,Sen 

10 Gld. Z.Z. „ 70,— 
1 8 2  1 8 4 f cmpl. , , 1,40 
185*195* cmpl. „ 13,50 
196*197* „ „ 0,75 
198*199* „ „ 0,75 
200*20S* „ „ 4,75 
206 208 „ „ 1,25 
Luchtpoat 
Na. 2638 10cti280et, 9 r 

C a t a l o g u s Yvert en T e l l i e r f. 1 2 , 8 5 en 5 0 c t . porto . Miche l 1950 Europa f, 13 ,25 franco. Vergrote r e p r o d u c t i e s der 1 c en 2 c 
t y p e N e d e r l a n d 1 8 6 7 m e t u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g f. 0 , 5 0 en 4 c . porto . A l l e prima e x . K a s s e bij order f r a n c o boven 10 Gulden . 

HENDRIK VAN DER LOO'S POSTZEGELHANDEL 
Heerengracht 8a, D E N H A A G , Telef. 112944. Giro 24392. 
V o o r h e e n Nieuwstraat 26 en NoordBlaak 93 , Rotterdam. 

Bankrekening R. Mees & Z o o n e n e n Nederl . Handel Mij. 
5 3 jaar postz.handel. 
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EXCELSIOR ALBUM 
Nederland en Overzeese Gewesten compleet met al le 
typen en tandingen, foutdrukken, kleurennuance 's 
Armenwet, Cour Permanent, Por tzege l s , Dienstze
gels enz. enz . 
Ongeveer 185 pag ina ' s , in luxe 
schroefband. Schroeven van bui

ten, niet zichtbaar 

In luxe klemband. Overtrokken 
met blauw kunstieder. 

Prij$ Fl. 10.— 
Prijs Fl. 12.50 

HET LUXE EXCELSIOR ALBUM 
in 3 banden, gedrukt op zwaar houtvrij papier: 
Band I Nederland, Band II Nederl.Indie (Indonesië) , 
Band III Curacao en Suriname. 

In 3 luxe schroefbanden, schroe . , _ . ._ 
ven van buiten niet zichtbaar, P r i J S r l . 4 Ü . — 

In 3 luxe klembanden P H i s F l . 4 5 . — 

Elk jaar verschijnt op deze albums een Supplement. 
• Catalogus Nederland & Overzeese Gewesten 1951. 

Met typen, tandingen, foutdrukken en oplaagcijfers 
enz. 160 kolommen. P r i j s f. 1 , 2 5 

• Catalogus Jap .Beze t t ing in Ned.Indie op kunstdruk
papier, toegel icht met c l i ches P r i j s f. 1 , 5 0 

J. MEBUS POSTZEGELHANDEL 
Postgiro 33045  Nes 35  Amsterdom  Tel.4512548341 

V i ^ E M f l a M @ S M O E y W S (cno.,) 

UTRBCHTSCHE PHILATELISTENVEREENIGING. 
Secr.: H. G. van de Westeringh, Willem de Zwijgerplantsoen 1, 
Utrecht. Telefoon 19992. 

B e s t u u r s v e r g a d e r i n g op Dinsdag 20 Juni a.s. des n.m. 
8 uur ten huize van de heer Haalman. 

L e d e n v e r g a d e r i n g op Dinsdag 27 Juni a.s. des n.m. 
8 uur in Tivoli. Van 7.30—8 uur ruilen. 

A g e n d a : 1. Opening, 2. Notulen, 3. Ingekomen stukken en 
Mededelingen, 4. Ledenmutaties, 5. Rondvraag, 6. Pauze, waarin 
landenwedstrijd Portugal tot 1914, 7. Tijdschriftenoverzicht, 8. Vei

ling, 9. Verloting, 10. Sluiting. 
N i e u w e l e d e n : twee candidaatleden, vermeld in het Mei

nummer. 
De can<fidatuur van Mej. A. Th. van Wiggen, Zeist, is verval

len? Deze heeft zich n.1. teruggetrokken. 
In het Maartnummer was vermeld: 
O v e r l e d e n : J. ReysenbaCh. Bilthoven; dit moet zijn, F. Rey

senibach, Platolaan 41, Zeist. 
N J B . In de maanden Juli en Augustus zal n i e t worden ver

gaderd. 

LEIDSCHE V E R E E N I G I N G VAN P O S T Z E G E L V E R Z A M E 

LAARS T E LEIDEN. Secr.: G. M. Minnema, Boerhavelaan 41, 
Leiden. 

Vergadermg op Woensdag 28 Juni 1950, 's avonds te 8 uur 
precies, in de bovenzaal van Soc. ..Amicitia", Steenstraat 2 te 
Leiden. 

A g e n d a : 1. Opening, 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken, 4. 

Ballotage, 5. Mededelingen, 6. Phil. Nieuws, 7. Prijsuitreiking van 
de bekroonde inzendingen der tentoonstelling, 8. Trekking van de 
tentoonstellingsverloting, 9. Veiling, 10. Pauïe met verloting, 11. 
Evt. Lezing of Hersengymnastlek, 12. Rondvraag, 13. Sluiting. 

Na afloop gelegenheid tot ruilen. 
N i e u w l i d : 261 H. van Vliet, Oosterdwarsstraat 15, Leiden. 
C a n d i d a a t1 i d: 274 L. F. Molle, Haagweg 18, Leiden. 
A d r e s w i j z i g i n g : 329 W . G. van Gelderen wordt van 

Gilselaan 40, Roozendaal. 
O v e r l e d e n : 17 J. A. M. van Schaik, Rodentiurgstraat 10, 

Leiden. 
Wilt U even noteren dat de volgende vergadering is vastgesteld 

op Donderdag 27 Juli 1950, dit is dan de laatste vergadering in 
dit seizoen, daar in Augustus geen vergaderingen of bijeenkomsten 
worden gehouden. 

J c u g d a f d . : Bijeenkomst elke 1ste Dinsdag van de maand in 
het V.C.F. Huis, Gerecht 10, Leiden. 

B e u r s a v o n d : Bijeenkomst elke 2de Maandag van de maand 
in de Chcm. school Rapenburg 30, Leiden (bovenzaal). 

R u i 1 c 1 u b; Bijeenkomst elke 2de Woensdag van de maand in 
de Chem. school Rapenburg 30, Leiden (bovenzaal). 

A f d. N o o r d wi jk : In de 3 maanden van het seizoen geen 
bijeenkomsten. 

Geheel onverwachts, een dag nadat wij hem nog op de vergade

ring van 31 Mei hebben gesproken, is plotseling overleden ons 
geacht bestuurslid en medeoprichter, de Heer J. A. M. v. Schaik. 
Hij bekleedde wel geen verantwoordelijke post in het bestuur, 
maar. hij betoonde wel veel activiteit en ontbrak zelden op een 
vergadering. Hij ruste in vrede. 

Mag ik er bij de leden nogmaals op aandringen om de Beurs en 
Ruilavonden eens te bezoeken. Er is daar altijd wel iets van Uw 
gading. Ook kunt U daar op UW gemak diverse boeken en tijd

schriften bestuderen. Mag ik U daar de volgende keer eens ont

moeten? 

E E R S T E SURINAAMSE PHILATELISTEN VERiEINIGING. 
Secr. Mevr. C. Hartogh, Zwartenhovcnbrugstraat 54, Paramaribo. 

N i e u w e Ie d e n : per 1 April 1950: 88 H. H. Pouwels, St. Al

phonsiusstraat 9, Paramaribo  89 Ir. C. v. d. Hoeven, Fort Zee

landia, Paramaribo  90 H. Danker, p.a. Vreemd^ingendienst, 
OranjestadAruba  91 H. Age. Bakker, p.a. Arend PetroleumMij.. 
Aruba. 

Per 1 Mei 1950: 92 Off. v. Gez. I, A. Donkers, Mil. Hospitaal, 
Paramaribo  93 J. P. L. Stallaert, Grote Waterstraat 23, Para

mariibo  94 M. Vermey, Mahonylaan 13, Paramaribo  95 J. R. 
Noldus, Prins Hendrikstraat 70, Paramaribo. 

POSTZEGELVERENIGING BRUNS&UMHOENSBROEK. — 
Secr.: P. v. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade (L.) 

N i e u w e l e d e n : A. Leers, Kerkstraat 53, Brunssum  B. 
Leers, Kerkstraat 53, Brunssum. 

A f g e s c h r e v e n : H. Kisters, Strabeek 187, Houthem. 

PHILATELISTENVEREENIGING „BAARN". Secr.: O. H. W . 
Kiüsel, Ferd. Huycklaan 35, tel. 2437. 

O v e r l e d e n : Mr. Dr. A. E. Schouten, Eemnesserweg 17. 
Baarn. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS ..HEL

MOND". Secr.: J. Knaapen, Eikenduff 41. 

N i e u w l i d : P. v. d. Meulen, Prins Hcndriklaan 24.. Helmond. 

VERENIGING ,.DE POSTJAGER ■. Wn. Secr.: J. v, d. Broek. 
Vottakade 11, Dordrecht. 

N i e u w l i d : D. v. D..sscl Sr,, Voorstraat 421, Dordrecht. 
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DE KENNEMER POSTZEGELCLUB. Secr.: C. Luttik. Wijker-
straatweg 207a te Velsen-N. 

R u i l a v o n d e n 26 Juni en 10 Juli, in het Witte Kruisgebouw 
aan de Baanstraat te Beverwijk. Aanvang 7.30 uur. Introducees zijn 
welkom. 

B e d a n k t : C. Been, wegens vertrek. 

VERENIGING V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S „DE 
GLOBE". Secr.: Jhr. G. A. de Bosch Kemper, van Pallandtstr. 21. 
Arnhem. 

N i e u w e l e d e n per 1 Januari j.1.: 556 J. Mot, Sloetstraat 17, 
Zutfen - 557 J. Overwater, Rozenhoflaan 23, Zutfen. 

N i e u w l i d per 1 Mei j.1.: 558 G. J. Grolle, Nordlaan 17, Velp. 

MEDEDELING V A N H E T HOOFDBESTUUR. 
Bij de laatste rondzending van dit seizoen zullen de leden een 

enquête-formulier vinden. Zij worden verzocht dit formulier zo 
nauwkeurig mogelijk in te vullen. 

V e r g a d e r i n g e n : 
A f d . A r n h e m : Overwogen wordt de maandelijkse vergaderin

gen in den vervolge op de eerste Woensdag van de maand te hou
den. Wordt zulks besloten, dan zal dus de volgende vergadering 
gehouden worden op Woensdag 5 Juli 1950 te 19.30 uur in Central-
National te Arnhem. Let op de aankondigingen bij de Arnhemse 
postzegelhandelaren! 

A f d . E d e : Woensdag 5 Juli 1950 te 20 uur in „Hof van Gel
derland" te Ede. ' 

A f d . N i j m e g e n : Dinsdagavond 27 Juni 1950 te 20 uur in 
,,Union" te Nijmegen. 

A f d . V e l p : Zaterdagavond 24 Juni 1950 te 19.30 in „Naeff" 
te Velp. 

A f d . Z u t p h e n : Woensdagavond 5 en 19 Juli 193P*in het 
,,Volkshuis ' te Zutphen. .^ 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING 
„OP H O O P V A N Z E G E L S " T E HAARLEM. Secr.: M. W . v. d. 
Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

C a n d i d a a t ! e d e n: 134 J. G. Scholier, Frans, Halsplein 8, 
Haarlem - 138 C. Kunst, Daniël Stalpertstraat 79, Amsterdam. 

Algemene Vergadering Donderdagavond 29 Juni bij Brinkman, 
Grote Markt, Haarlem, 8 uur. 

PHILATELISTENVERENIGING „GRONINGEN". Secr.: W . 
H. de Jonge, Bilderdijkstraat 6A. 

C a n d i d a a t-1 i d: H. Weits , Stationsweg 2A, Groningen. 
N i e u w l i d : 52 A. E. van Linge, AE-kade 15, Veendam. 
V e r g a d e r i n g : Maandag 26 Juni in ,,Suisse', Groningen. 

PHILATELISTENCLUB „EINDHOVEN". Secr. J. ]. H. A. 
Doihain, de Gene.stetlaan 5, Eindhoven, telefoon 2737. 

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, waarvan 
convocatie wordt toegezonden. 

N i e u w e l e d e n : Th. Alard, Potgieterstraat 37, Eindhoven -
Armando Booi, Hoogstraat 41, Willemstad, Curasao - Th. Hartog, 
Wilgenroosstraat 21, Eindhoven - J. Navarro, Amstel 67, Am-
slerdam-C. - J. C. Tops, Fredcriklaan 88, Eindhoven - ]. Verleg. 
Paulus Potterstraat 9, Eindhoven. 

B e d a n k t als lid: J. P. A. C. van Erp, Huize „Oc Klit ' , te 
Waalre . 

O v e r l e d e n : Th. Welp , Elzentlaan l i c . Eindhoven. 

S H E R T O G E N C O S S C H E VERENIGING V A N P O S T Z E 
GELVERZAMELAARS. Secr.: J. Grijns, Loon.sebaan 68, Vught 

Algemene vergadering de derde Woensdag van deze maand. 

A.S.V. SH.S.L.L. Secretaris: D. C. Kets, Amsterdam, Badhuis
weg 3. 

N i e u w l i d : J. van Kcsteren, Adm. de Ruyterweg 1981, Am
sterdam (W.) 

B e d a n k t : P. J. Lafargue, Monnikendam. 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR". Secr.: W . M. Lankhorst. 
Wassenaar. 

G e r o y e e r d wegens wanbetaling: H. Nieuwenhuis, Wasse
naar. 

B e d a n k t per ultimo December: Mevr. E. B. Pieterse, Den 
Haag. 

Gedurende Juli en Augustus worden geen rondzendingen ver
zonden. 

Boekjes voor de rondzending worden ingewacht tot uiterlijk eind 
Augustus 1950, zie onder „kleine advertenties". 

PHILATELISTENVERENIGING „AMERSFOORT". Secr.: P. 
E. Bos, Voltastraat 77, Amersfoort. Telef. 5551. 

N i e u w e l e d e n : De in de vorige opgave,vermelde candidaat-
leden. 

C a n d i d a a t-1 i d: De heer A. Uittenbogaard, Blokhuizerwcg 
4, Slichtenhorst-Nijkerk. 

PHILATELISTENVERENIGING „ZUID-LIMBURG", 
MAASTRICHT. Secr.: Jos. J. Peters, Orleanspl. 12B, Maastricht. 

N i e u w l i d : F. Goessens, Wolfstraat 32, Maastricht. 
V e r g a d e r i n g e n : Maandag 3 Juli n.m. 8 uur veiling; Maan

dag 17 Juli n.m. 8 uur vergadering. Beiden in Restaurant ,,In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50. 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
„GOUDA". Secr.: VossenburChkade 117. 

V e r g a d e r i n g : 26 Juni 1950 in de bovenzaal van Café-
Restaurant ,,De Kroon", aan de Kleiweg alhier, om 8 uur. Veiling 
van kavels voor de feestkas. 

B e d a n k t als lid: H. Joosten, Vlamingstraat 9, Gouda. 

POSTZEGELVERENIGING „SANTPOORT" , Secr.: J. F. Kup-
ker, Kluyskenslaan 9, Santpoort (St.) 

Vrijdag 23 Juni 1950, aanvang 8 uur: 

SPECIALE RUIL- EN VEILINGAVOND. 

1. Onderlinge ruil en handel. 2. Veiling. Kavels voor deze veiling 
in te leveren vóór 8 uur bij de secretaris. Zegels van Curasao en 
Suriname zullen met voorrang worden geveild. 3. Sluiting van het 
seizoen. 

Jeugdbijcenkomsten op 9 en 23 Juni 1950 van 18.30 tot 20 uur. 
Leider de Heer D. Schut Jr., Kerkweg 132, Santpoort. 

De vergaderingen en jeugdbijeenkomsten worden gehouden in het 
Jeugdhuis der Ned. Herv. Kerk te Santpoort. Burg. Enschede-
laan 67. 

C a n d i d a a t l e d e n : T. Tervooren, Kleverparkweg 200, Haar . 
lem. 

B e d a n k t : J. J. Danten. 

A T T E N T I E . 

In verband met de vacantics worden in de maanden Juli en 
Augustus geen vergaderingen gehouden. 

Om bezuinigingsredenen zal het maandblaadje P.V.S. in Juli en 
Augustus n i e t verschijnen. 

Het eerstvolgend nummer verschijnt weder per 1 September a.s. 
met mededelingen betreffende de opening van het seizoen 1950-'5l. 



P̂ - • .ding 
A<*^ bie' 

1 Kilo Pos tve rzege l s Finland 
1 Kilo Nederland miss ie 
5 Kilo Nederland miss ie 
1 Kilo Engeland met veel Silver Jubi lee 
400 Verschi l lende Pos t zege l s Scandinavië-
450 
600 „ 
100 
150 
100 
150 
100 
100 
125 
150 
200 
150 
200 
300 

Finland 
ff 

Denemarken 
ff 

Noorwegen 
Zweden 

Tsjecho-Slowakije 
f f f f 

Nederland 

12,45 
2,50 

10,00 
3,50 
4f75 
5,50 

10,00 
0,95 
3,25 
lf25 
2 , 7 5 ' 
1,85 
0,95 
lf35 
1,65 
3,25 
0,85 
1,65 
6,75 
6,50 
7,50 
0,30 
1,50 

Weldadigheidspostzegelalbum Linnen Band 
Idem met kunstlederen Band 
Supplement hierop 1949/1950 
Spec. Ca t . Ned. en Ov. Geb. delen 
Weldadigheids Postzegelalbum geheel gevuld met alle 
weldadigheidszegels van Nederland ongebruikt dus 

compleet 97,50 
Idem maar met alle zege l s gebruikt 60,50 
Voor Kunstlederen Banden wordt de prijs met een gulden ver
hoogd. . 
Alles bij vooruitbetaling. Boven 10 Gulden franco^ niet goed, 
geld terug. 

Theo Lam's Postzegelhandel 
Voorstraat 53, Dordrecht. Giro 306603. 

Bank:Incasso Bank N.V. 

Onze 34e VEIL ING 
vindt plaats op 

Vrijdag 23 JUNI 1950 
in Hotel POMONA te 's-Gravenhoge 

Eerste Zitting des middags 1,30 uur t 500 kavels 

(Vri jwi l l ige veiling tr.et opgeld etc. ten over
staan van Deurwaarder W.J.Bikbergen) 

Tweede Zitting des avonds 7,15 uurt160 kavels 

(Executoriale verkoop zonder opgeld en tafel-
geld tegen directe contante oetaling ten over-
staon van Deurwaarder aer directe belastin
gen J.van Ponhuis te 's-Gravenhage) 

GeTlluttrterde Catalogus voor deze interes
tante veiling is op aanvrage gratis ver-
krljgboat. 

è, OGKema 
Pili lqtelistisch Expert - Beëdigd Mokelacr 

Prinsestraat 58 - 60 tioek Juffrouw Idastroat 
' S - G R A V E N H A G E 

Arrangementen voor de »,s, Uerfstveilingen 
bunnen tbans reeds getroffen worden. 

Z 1 C H TlZ E N D I N G E N V A N 

Nederland en O.G. 
Alle landen van Europa 
Engelse KoloniSn 
Franse Koloniën 
Noord en Zuld-Amerika 
Azië 

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

lendingcn aanvragen. 

Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd. 

G . S T U R M S PC' ST Z t GE LH A N D EL 
P O S T B U S V«V . AMSTBBQAlTfOV) 



P i l^iPi^lLÄli^aPSCBJIi 
P©SÏÏSË©iLVillIII@ 

1 1 ' ' . iO '( I 

;̂ 
(•ca 
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^ ^^ GROTE OPENBARE VEILINGEN 
INZENDING'DAGELIJKS 

O P B i L L A N G R I J K h O B J E C T E N WOKDT 

l ü t ^ ) GAAHNK V O O H ö C H O T V E K L E ü N D 

\ oor o n z e a . s . V E I L I N G d i e e i n d e J U L I a s . g e 
h o u d e n wordt k a n met het o o g op t i j d i g e voorbe re i 
d ing e n samens te l l - ing van d e c a t a l o g u s nog to t 
u i te r l i jk 

8 J U L I a.s. 

m a t e r i a a l worden t o e g e v o e g d . 

(De laatste week van Juni is ons kantoor wegens 
vacantie gesloten). 

Al het materiaal van derden ten onzen kantore is op 
beurspolls te^en brand en inbraak verzekerd. Voor in
zenders in opze veilingen ontstaan hierdoor geen extra 
kosten. 

Album Jap Hezetting en de Republiek Indonesia i s verschenen 
| i r i | s f. 10,--; klcmband f. 12,50; op ivoorcarton £, 15 ,~ ; in 
klcmband f. 17,50; z w a a r ca r ton i. 25 ,—. 

AMiUM N t D h H L A N ü t N O V t K Z h L S h GEWhSTLN, 
nicl alle ty|ieii en tandingen, kleurnuancen, foutdrukken, 
bijna a l les wat in de Bondscatalogus staat , geheel in 
chronologische volgorde, 8s te druk. 

In klem- of schroefband, schroeven v.buiten n i e t z i c h t b i 20,— 
ü p zeer zwaar houtvri) papier, in klem- of schroefband ,, 3 0 , - -
Op ivoorcarton in 2 delen, in klem- of schroefband , , 5 5 , - -
COMPLEET ALBUM NEDERLAND EN OVERZ GEWESTEN. 
In dit album is a l l es opgenomen, post- en portwegels , armenwet 
internering, enz.^enz., ongeveer 120 p a g i n a ' s . 
In schroefband f. 6,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband , , 12,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe klemband ,, 15 , - -
Elk Jaar verschijnt op deze albums een supplement, zoa l s reeds 
gedurende 30 jaar op de voorgaande drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 31 x30 cM. Bevat 
100 bladen met zacht geruit onderdruk. 
Op houtvrij papier in luxe schroefband, schroeven 

van buiten niet zichtbaar f. 7 , - -
*Üp zeer zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband , , 9 ,25 
Op zeer zwaar houtvrij papier in klemband, geheel 

linnen en zware Engelse veren M 12 50 
Op ivoor carton, in luxe schroefband , , 18,50 
Op ivoor carton, in luxe klemband ,, 22 ,50 
Pince t ten , zwaar vernikkeld ,, 1,50 
Gompapier, 1000 strookjes , , 0,65 
BENELUX ALBUM. België zonder Congo, Luxembourg, Neder
land zonder overzeese gewesten, verschijnt dit jaar. 
Schrijft ons indien U er belangstell ing voor heeft. 

Port wordt s t eeds extra berekend. 

J. MEBUS POSTZEGELHANDEL 
AMSTERDAM, NES 35 bij de Dam. - GEVESTIGD 1915 
^ e l . 4 5 1 2 5 - 4 8 3 4 1 . Na 6 uur tel . Zandvoort 2837. Postgiro 3304 ' 

AANBIEDING falies ongebrj 
\ ougo-
1933 Y 
1934 
1937 
1937 
1940 

194 1 
1945 

1946 

1947 

1948 

1 9 ' ; / 4 0 
l i < 4 ( ) 

l'/4 7 

S l a v i ë 
vert Nr. 

., Vip. 
, Vip. 

Vip. 

231 /236 
255/257 
310 311 
3 12/313 
375/379 
380/383 
384/387 
3 8 8 
389/392 
398 & 400 
4 19 
4 20/421 
440 /441 
445 /448 
460 /462 
463/465 
4 66/468 
469/470 
4 71/4 74 
475/477 
482/484 
485 '488 
492/494 
499 /501 

7/14 
15 /16 
17/22 A & U 

t. 35 , - -
6,50 
0,60 
0,50 
1,35 
1,00 
1,75 
S,--
1,15 

17,50 
0.40 
0,60 
0,75 
1.50 
0,50 
0.40 
0,50 
0,35 
0,70 
0,45 
0,45 
1,35 
0,55 
0,75 
3,50 
8 , " 
3 , -

HoDgariJë 
1925 
1930 

1933 
1935 
1939 

1940 

1941 

1934 
1939 
1940 

1942 
1920 
1931 
1933 
1940 
1941 
1942 

Yvert Nr. 

rt 

C | . 

Btoc 
* i 

vip. 
vip. 
vip. 
vip. 
v i p . 
v i p . 

371/378 
4 23/427 
4 28/431 
462 /466 
4 73/478 
524/537 
542 /546 
547 /549 
553/557 
5 59/561 
562/565 
5 70/572 
578/591 
596 
598/601 
Nr. 1 

5 / 6 
8 
9 
10/12 

3 / S 
24/15 
26 /34 
45 /47 
4 7 a/d 
4 8 / 5 1 

3,50 
2,00 
1,50 
2,75 
2,25 
1,50 
1,50 
0,20 
0,90 
0,80 
2,25 
1,50 
0.75 
0,35 
0,90 

15,00 
4,00 
0,25 
0,65 

10,00 
0,60 

17,50 
32,50 

0,55 
1,00 

0,50 

Croatië 
1941 , 26/27 15,00 
België 
1869 
1919 
1919 „ 
1931 
1930 
Engeland 
1887 „ 

Menel 
1923 
Zwitserland 
1849 , , Nr. 
Curacao 
1923 Spec.cst 
1934 „ . 

Suriname 
1900 „ „ 
1931 „ „ 

Nr.37 Senf 
165/178 
176 
3 2 5 

Vip. 5 

105 gebr. 

181/184 

6 Champion 

75 /81 
104/120 

4 0 
Vl .8 /14 

gebr. 

200,00 
125,00 

75,00 
10,00 
17,50 

35,00 

75,00 

140,00 

75,00 
90,00 

70,00 
145,00 

UW MANCOLIJST NAAR: 

Postzegelhandel »PHILADELPHIA« 
J. M. GOSSE 

Telefoon 15515 - Giro 135793 
KRUISWEG 4 3 - HAARLEM 

Bank: Incassobank Haarlem. 
Printed Ly "Wikn" -Offset - Gouda, Blekerssmgel 4, l d . 278j 


