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REDACTEUREN: 
Postzege l s van Nederland: 

Ir. H. J . W. Reus , Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 
P o s t z e g e l s van de Overzeese Gebiedsdelen: 

A. J .Uy len , Herman Heyermanslaan 6, Eindhoven. 
Pdnzege l s van Nederland en Uverzeese Gebiedsdelen: 
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Poststukken Buitenland: 

Dr. E. A.M.Speijer , Pijnboomstraat 4a , ' s -Gravenhage . 
Luchtpost: 

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

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

K . E . K ö n i g , Dahliastraat 26, K o o ^ a / d Zaan . 
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Ceirespondentie betreffende de redactie te zenden aan de 
rubriekredacteuren, voorzover hun rubriek betreft; overige 
stukken voorde redactie te zenden aan de hoofdredacteur. 

Coireapondentie betreffende abonnementen en advertenties 
ui ts lu i tend te richten aan de administrat ie . 

ABONNEMENTSPRIJS: 
Gra t i s voor de aangesloten verenigingen. 
Voor niet-aangeslotenen (bij vooruitbetaling): Nederland, 
ei» Overzeese Gebiedsdelen, per jaar, franco per post f 7,50 
Buitenland, per jaar, franco per post f 8,30 
Afzonderlijke nummers f 0,73 

Nummers van oude jaargangen: 
Pe r jaargang f 1,25. Per nummer f 0 ,15. 

ADVERTENTIE-TARIEVEN: 

1/1 pag. f 100,00 1/2 pag. f 55,00 
1/3 pag. f 40,00 1/4 pag. f 32,00 
1/6 pag. f 22,50 1/8 pag . f 18,00 
1/9 pag. f 17,00 1/12 pag. f 13,50 
1/16 pag. f 11,00 1/18 pag. f 10,00 

De prijs der z.g. "Kleine adver t en t i e s ' wordt f 2,50 per 
vakje (al leen voor leden v.aangesl .verenigingen). 

Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende plaats ingen resp. 5, 
7Vi en 10% reductie, behalve op "k l e ine advertent ies" . 

De verhoging der prijs met 23% voor een vaste plaats 
op de achteipagina blijft gehandhaafd. 

Teksten voor advertent ies moeten uiterlijk de Ie van de 
maand bij de administratie binnengekomen zijn. 

De administratie behoudt zich het recht voor de plaat
sing van advertent ies zonder opgaaf van redenen te weige
ren. 

Prijs Fl. 10. -
Prijs Fl. 12.50 

EXCELSIOR ALBUM 
Neder! u i d a n O v e r M M e G s w e s t e n o o m i ^ e t met alle 
typen en tandingen, foutdmkken, kleuren-nuance'a. 
Armenwet, Cour Permanent. Portzegels, Dienat-
zege l i enz. enz. 
Ongeveer 18S pagina's, ia luxe 
Bchroefband. Schroeven van 
buiten niet zichtbaar. 
In luxe klemband. Overtrokken 
met blauw kunstieder. 

HET LUXE ALBUM 
in 3 bamden. gedrukt op zwaar houtvrij papier: 
Band I Nederland, Band II Nederl.-Indiü (Indonesië), 
Band III Curasao en Suriname. 

In 3 luxe schroefbanden, schroe- Q >. r i ^ n 
ven van buiten niet zichtbaar. KriJS r l . 4 0 . — 

In 3 luxe klembanden P r i j s Fl . 4 5 . — 
Elk jaar verschijnt op dit Album e en supplement. 

• Catalogus Nederland & O v e r z e e s e Gewesten 1951. 
Met typen, tandingen, foutdmkken en oplaagcijfers 
enz. 160 kolommen. P r i j s f. 1 , 2 5 

• Catalogus Jap .Bezet t ing in Ned.Indie op kunstdruk
papier, toegelicht met c l i c h e s P r i j s f. 1 , 5 0 

J. HEB US POSTZEGELHANDEL 
WINKEL: H U I D E N S T R A A T 13 (BIJ H E T SPUI) 
T E L E F . 37767 • AMSTERDAM * P O S T G I R O 33045 

AANBIEDING LUCHTPOST 

A l b a n i ë : 

ONGEBRUIKT 

Yvertnr, VI. 1/7 f. 

B e i g i e : 
Yvertnr. 

B u l g a r i j e : 
Yvertnr. 

D u i t s l a n d : 
Y vertnr. 

F i n l a n d : 
Yvertnr. 

nieuw 

8/14 
36 
37/43 

5 
12/13 

5/11 
19/30 
37/49 
52 
53 

38/39 
gebr. 
54 
57/58 
59/61 

1 
2 
300 Mk 

5,25 
8,00 
0,75 
7,50 

17,50 
9,50 

5,50 
15,00 
3,50 
0,50 
0,40 

45,00 
0,30 
0,60 
0,20 

30,00 
0,25 
5,75 

Uw mancolijst naar: 

I t a l i ë : 
Yvertnr. VI. 1 l a / 17 f. 

18/20 
32/38 
41 
42/47 
52/55 
56/63 
64/67 
68 
69/77 
85 
86/90 
91/95 
102/106 

L i e c h t e n s t e i n : 
Yvertnr. 1/6 

7 /8 
9/13 
14 gebr. 
17/23 

Ook van andere Europa 
hebben wij vele luchtpc 
- s e r i e s voorradig. 

0,40 
1,00 1 
2,35 
0,40 1 
6,00 
2,00 
2,25 
2,00 
0.05 
3,50 
1,00 
2,00 
1,75 
2.25 

25,00 
45,00 

5,00 
6,50 
7,50 

-landen | 
5stz e 1 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43 J. M. GOSSE HAARLEM 
Tel. 15515 — Bank: Incastobanic Haarlem — Giro 135793 
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U i t d e i n h o u d : 
Van de Redactie - F - D Hoekje - Tentoonstell ingen - Is onze Overheid de Phi latel ie -welgezind' -
Als frankeerzegei gebruikte _spoor-wegzegels van Nederland - Een niet fraai pamflet - JeugdruDriek -
Het „ D a i " - teken op dé Japanse pos tzege l s - Wetenswaardigheden en merkwaardigheden -

Valse opdrukken - Ingezonden stukken - Van de hak op de tak - e t c . 

VAN g>E ^EDACfiE 

Kort na het verschijnen van ons Mei-nummer lag ons Juni-nummer alweer bij onze 
lezers vrijwel op tijd in hun bus. Da t zal velen zeker medegevallen zijn en toege
juicht zijn geworden als een stap in de 'goede richting. Helaas waren de zegel
afbeeldingen nog verre van fraai en zal op dit gebied zeker nog verbetering moeten 
intreden wil ons blad ook in dit opzicht te voorschijn komen zoals we dit wensen 
en behoort. De druk deed op vele bladzijden reeds prettiger aan en ook hier zullen 
de eerste moeilijkheden wel langzamerhand overwonnen worden, waardoor dan meer 
tijd besteed kan worden aan de overige eisen, welke aan een blad als het onze mo
gen worden gesteld. 
Een verblijdend verschijnsel is het, dat uit de vele brieven welke bij de redactie 
binnenkomen, hetzij met raadgevingen en wenken, hetzij met opmerkingen of wen
sen, wel blijkt, hoezeer ons blad in veler belangstelling staat, en hoe met het wel 
en wee wordt medegeleefd. Ook uit de vele brieven welke adhesie betuigen aan de 
door ons geschreven artikelen, of die welke kritiek bevatten (gelukkig in de beste 
vers tandhouding) , blijkt zulk medeleven met ons blad, hetgeen ons een steun geeft, 
welke wij gaarne aanvaarden. Zoveel mogelijk worden briefschrijvers beantwoord, 
maar daar mag het redactiewerk niet onder lijden, zodat wij wel eens genoodzaakt 
zijn een enkele brief onbeantwoord te laten. Laat dit de schrijvers echter niet ont
moedigen, een volgend maal treffen zij het wellicht beter en zijn : i | het eerst aan 
de beurt. Maar gaarne zag de redactie, dat indien II antwoord op een brief ver
wacht, U retourporto bijsluit, iets wa t thans helaas nog zo heel weinig geschiedt en 
dat ons 'b lad heel wat aan porto kost. Denk U daar eens om? 
En hiermede voor ditmaal genoeg. Laat ons hopen, dat ons volgend voorwoord een 

jubellied kan zijn. 
De Hoofdredacteur. 

^ ^ ^ 
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NEDERIAND 
Kcrfcopbouwposlzcflcls. 

Nadat de copy voor het Juni-nummer reeds gereed was, gelukte 
het ons nog juist een Persbericht dat deze „onnodige uitgifte" 
aankondigde, op te nemen. 

W e hadden helaas geeo gelegenheid meer deze toevoeging op 
te nemen, waarmee we het goede doel geenszins willen miskennen, 
maar alleen willen te kennen geven, dat het een speculatieve serie 
is, waarbij wederom op de beurzen der Philatelisten gespeculeerd 
wordt. Jammer van de ruimte, die door deze opmerking in besiag 
genomen is moeten worden. W e kunnen in het vervolg dergelijke 
series misschien beter helemaal onbesproken laten. Volledigheids
halve laten wc hier nog volgen, wat we in D.O. H. 421 van 7 Juni 
1950 aantroffen en voor ons van belang is. 

Gedurende het tijdvak 17 Juli t.m. 15 September 1950 zullen op 
de postinrichtingen bijzondere postzegels worden verkrijgbaar ge
steld, welke met een toeslag boven de frankeerwaarde worden 
verkocht. 

Zij worden uitgegeven m de frankeerwaarden van 2, 5, 6, 10 en 
20 cent. De verkoopprijs is vastgesteld op resp. 4, 8, 10 ,15 en 
25 cent. 

De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde dezer zegels komt 
ten goede aan de wederopbouw van de in de oorlog beschadigde 
en vernielde kerken van alle gezindten. 

De zegels zullen een afbeelding dragen, -welke herinnert aan de 
door de oorlog verwoeste kerken en voorts van de barmhartige 
Samaritaan uit de bekende Gelijkenis. 

Zij zijn ontworpen door de kunstenaar R. J. Drayer te 's-Gra-
venhage en uitgevoerd in koperdiepdruk (rotogravure). De beeld
grootte is on<joveer 21,25 x 28,5 mm.; de zegelgrootte 24,25 x 31,5 
mm. De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschede & Zonen, Grafische 
Inrichting N.V. te Haarlem. 

De kleuren zijn resp. brons, rood-bruin, groen, purper en blauw. 
De zegels zijn geldig tot en met 31 December 1951. 
Aan de hand van de foto kunnen we over de uitvoering dezer 

zegels niet anders dan opmerken, dan dat men ons na de mooie 
Wederopbouw zegels toch vooral niet wil verwennen. 

Is het om de aandacht op onze verwoeste kerken te laten vallen 
nodig dit op een wijze te doen als op deze zegels gebeurd is? 
Hebben we niet juweeltjes van kerken, die gelukkig niet verwoest 
zijn, als de Oude Kerk in Arasterdam, de Kerken in Delft, de 
Kathedraal in Den Bosch en andere die helaas in puin liggen als 
de Eusebiuskerk in Arnhem, de Gunera in Rhenen? 

Konden deze geen dienst doen voor de afbeeldingen? Men zie 
eens naar de kalenders met afbeeldingen van onze Kerken. En is 
er geen beter ezeltje voor de Samaritaan te tekenen? De wieltjes 
van het plankje waar het op staat zijn er af. En ook de staart 
ontbreekt. 

N I E U W E ETSINGNUMMERS E N Z . 

In de loop van deze maand troffen we aan: 
Frankeerzegels type Hartz: 
15 ct. L/R 2 knip 18, bovenvelrand doorgeperforeerd. 
25 et. L/R 1 knip 3, bovenvelrand doorgeperforeerd. 
45 et. L/R 1 knip 8. bovenvelrand doorgeperforeerd. 
50 et. L/R 2 knip 1, bovenvelrand doorgeperforeerd. 

Bovendien kregen we opgave van het verschijnen van de 10 et. 
L/R 20 en L/R 21. 

Van de heer Hoofddirecteur der Posterijen werd de volgende op
gave ontvangen van de netto-opbrengst der volgende weldadig-
hcidsuitgiften die voor zover bekend tot op heden nog niet ge
publiceerd zijn: 

Kinderzegels 1938 f 179.598,54. 
1939 f 172.724,40. 
1940 f 172.443,77. 

Legioenzegcls 1942 f 935.990,72. 
Volksdienst en Winterhulp f 1.441.678,51. 
Nationale Hulp zegels 1946 l 839.756,99^. 
EJn wat zal de opbrengst zijn van de Zomerzegels 1950, nu de 

betaling voor frankering bij abonnement enz. hiermede niet meer 
is toegestaan? 

Dienstorder H 475 van 28 Juni 1950 bepaalt, dat de verkoop 
van frankeerzegels met de beeltenis van H.M. Koningin Wilhel
mina, van het type Hartz, uitgifte 1947, op de postinrichtingen 
zal worden beëindigd met ingaang van 1 October a.s. Van die 
datum af zullen eveneens geen formulieren meer verkocht worden, 
voorzien van een daarmede overeenkomende zegelafdruk (brief
kaarten, postbewijzenformulieren, militaire luchtpostbladen en ar-
beidslijsten). Voor de frankering verliezen deze zegels hun geldig
heid op 30 September 1951. 

Uitsluitend aan de verzamelaarsloketten der postkantoren en bij 
de Philatclistische Dienst van het Hoofdbestuur der P.T.T., Zee
straat 64 te 's-Gravenhage, zullen genoemde frankeerzegels, voor 
zover voorradig, nog tot en met 30 September 1951 verkrijgbaar 
zijn. 

ENKELE AFWIJKINGEN. 

De heer v. d. Willigen te Den Haag was zo vriendelijk ons 
enkele Konijncnburgzegels ter inzage te sturen, die niet geheel 
normaal zijn te noemen. Het waren een 15 cent met blanco plek 
waar een uitknipsel van een knipteken had gelegen, en voorts 4 
zegels van 10 cent met sterk vervloeide druk. De letters waren 
bijna uitgewist. De zegels waren op een kantoor gestempeld, zodat 
het vermoeden bestaat, dat daar een vel verkocht is, dat misschien 
wat sterk geinkt was. 

WIJZIGINGEN P O S T T A R I E V E N BINNENLAND EN 
BUITENLAND. 

Aan D.O.H. 414 van 7 Juni 1950 ontlenen we: 
Bij K.B. van 26 Mei 1950 (Stbl. nr. K 192) zijn het Postbesluit, 

het Pakketpostbesluit alsmede het Internationaal Postbesluit 1946 
gewijzigd. 

De hieruit voortvloeiende wijzigingen zijn in werking getreden 
op 1 Juni 1950. 

De voornaamste wijziging betreft een verhoging van het port 
der binnenlandse postpakketten t.m. 5 kg. Teneinde ongewenste 
verschuiving van goederenverzending van de pakketpost naar de 
briefpost te voorkomen, zijn de porten van de brieven boven 300 
gram en van de gedrukte stukken boven 500 gram eveneens ge
wijzigd. 

In verband met bovenstaande wijzigingen volgt hieronder een 
overzicht van enkele tarieven enz., zoals deze sinds 1 Juni 1950 
gelden. 

A. Binnenlands verkeer. 
a. het port der brieven bedraagt .bij vooruitbetaling: 

Locaal. Interlocaal. 
voor een gewicht t.m. 20 gram 6 cent 10 cent 
boven 20 t.m. 100 gram 10 „ 15 „ 
boven 100 t.m. 300 gram 20 .. 20 .. 
boven 300 t.m. 500 gram 30 „ 30 ., 
boven 500 t.m. 1000 gram 45 .. 45 „ 
boven 1000 t.m. 2000 gram 60 ,. 60 „ 

b. het port der gedrukte stukken bedraagt bij vooruitbetaling: 
voor een gewicht van niet meer dan 500 gram. 2 cent per 50 

gram of resterend gedeelte van 50 gram: 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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boven 500 gram t.m. 750 gram 
boven 750 gram t.m. 1000 gram 
boven 1000 gram t.m. 2000 gram 
boven 2000 gram t.m. 3000 gram 

c. het maximum bedrag per kwitantie 
handelspapier is verhoog«! tot f 3000.—. 

In verband hjennedc bedraagt het recht 
f 500.— 20 cent: boven f 500.— per f 500.-
van f 500.— 5 cent meer. 

e. het port der postpakketten bedraagt: 

30 cent 
45 „ 
60 .. 
75 „ 
wisselbrief of ander 

der girokwitanties t.m. 
— of resterend gedeelte 

Waarde 

15 
20 
25 
30 
40 
45 
50 
60 

Onoverdrukt 
IVA 

X 
• X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

12M 
X 

X 

Overdrukt RIS 
11'/2 12% 

X 
X 
X 

X 

boven 1 t.m. 2 kg. 
boven 2 t.m. 3 kg. 
boven 3 t.m. 5 kg. 
boven 5 t.m. 10 kg. 

In de tarieven zien 

50 
60 
75 

100 
we het bedrag van 75 cent te voorschijn 

komen, we zullen wel niet ver mis zijn als we veronderstellen, dat 
we in de toekomst weer een zegel in die waarde tegemoet kunnen 
zien. Overigens lijkt ons de waarde van 35 cent overbodig ge
worden. 

DE POSTZEGELAUTOMATEN ZIJN GOED. 
Nadat in een berichtje in het Rotterdamsch Nieuwsblad een 

klacht had gestaan over een postzegel-automaat te Rotterdam, 
welke daaruit betrokken postzegels deerlijk verminkte door ver
keerde afsnijding, troffen wij in genoemd blad d.d. 27 Juni j.1. 
onder bovenstaand kopje het volgende bericht aan. 

(Van onze Haagse redacteur). 
De heer L. Neher, de directeur-generaal van de P.T.T., betreurt 

de slechte ervaringen die sommige mfcnsen hebben opgedaan met de 
postzegelautomaten. Hij bezit zelf postzegels die precies doormidden 
gesneden uit een automaat zijn gekomen. Maar toch: de automaten 
zijn goed! Het euvel ligt aan de postzegelroUen! Dat is gebleken 
bij het onderzoek. Niet alle rollen vertoonden het euvel, maar 
sommige rollen en daardoor kwam men op de weg, die de fout 
aan het licht kon brengen. Bij de perforatie van de postzegelroUen 
blijkt een zekere vaardigheid vereist te zijn. Indien er te veel aan 
de rol wordt getrokken, treden er verschillen op van een-tiende 
millimeter. Geleidelijk wordt dat natuurlijk steeds meer en ten 
slotte kan het dan gebeuren dat de postzegels uit de autometat 
precies doormidden worden gesneden. Aan de automaten ligt dat 
niet. Die zijn zeer goed. Er zal nu bij de perforatie beter worden 
opgelet. 

RJ.S, 

Onderstaand een overzicht in tabelvorm, van de tandingen 
waarin de cijfer- en tempelserie van Indonesië met en zonder op
druk RIS is verschenen, hoogstwaarschijnlijk zullen ook de open
gebleven vakjes in de loop van dit jaar nog wel grotendeels aan
gevuld worden. 

Onoverdrukt Waarde 

1 
2 
2H 
3 
4 
5 
7H 
10 
W/i 

nvz 12H 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Overdrukt RIS 
ni/2 12'/2 
X 
X 

X 

X 

80 

mmwË mmwmm 

i * EMfNt SPA^Ä 

EUROPA. 

B e l g i ë . 

Van het in ons vorige nummer op blz. 
119 vermelde zegel uitgegeven ter her
denking van het 100-jarig bestaan der 
Algemene Spaar- en Lijfrentekas, geven 
wij thans hierbij een afbeelding. 

B u 1 g a r i) e. 
In ons Mei- en ons Juni-nummer gaven wij de opgave van de 

alhier verschenen z.g. kunstenaars-serie. Thans kunnen wij mede
delen welke afbeeldingen op deze zegels voorkomen. Dit zijn: 

1 L. zelfportret van Stanislas 'Dospevski. 
4 LI primitief uit de kerk te Boiana ^Desislava 'en Kalyan.) 
9 L. zelfportret van Nikolai Pavlovitch. 

15 L. Op het veld, door Christo Stantcheff. 
20 L. boerin, door Petroff. 
40 L. monument van Dimtcho Debelianoff. 
60 L. oogster, door V. Dimitroff. 

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

Hier verschenen de eerste postzegels met het portret van de pre
sident van dit onder Russische invloed en bezetting staande deel 
van Duitsland: Wilhelm Pieck. De pfennig-waarden geven geen 
muntsoort-aanduiding, de markwaarden doen zulks wel. Eerstge-
noemden zijn in klein formaat en laatstgenoemden in groot formaat 
zegel. 

12 (pf.) donkerblauw. 1 DM. olijfgroen. 
24 (pf.) bruin. 2 DM. bruin. 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT. GRONINGEN 
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Het feit dat de grote toonkunstenaar Johann Sebastian Bach 200 
jaar geleden is overleden, is voor geheel Duitsland aanleiding om 
dit jaar als een Bachherdenkingsjaar te bestempelen. Dat J. S. Bach 
(1685—1750) ook in ons land in zijn werken voortleeft .behoeven 
WIJ hier zeker niet te vermelden, daar vrijwel ieder jaar vooral zijn 
Mdttheus-Passion hier een of meer uitvoeringen beleeft. 

De Oostduitse Zone is het eerst, voor zover ons bekend, het 
eerste gebied, dat dit jaar de grote Bach op de postzegel eert. Hier 
verschenen althans 4 postzegels, waarvan er een het portret van 
deze musicus vertoont, terwijl de overige 3 zegels een muzikaal 
motief afbeelden. De zegels zijn: 

'%^^,^V^ Jt*N!Äi*^j^ * ^ 

1 2 + 4 (pf) groen, mannenfiguur met dubbelfluit. 
24 + 6 (pf) olijf geel, vrouwefiguur met orgelinstrument. 
30 + 8 (pf) roodbruin, portret van Bach. 

50 + 16 (pf) blauw, zingende hoofden met muziekrol. 

S a a F'g e b i e d. 

Van het in ons vorige nummer ver
melde hier verschenen Rode Kruiszegcl 
geven thans hierbij een afbeelding. 

25'SAAR .10' 

F i a 1 a n d. 

Het 400-jarig bestaan van de 
hoofdstad Helsingfors (Helsinki) 
van dit land was aanleiding tot 
de uitgifte op 11 Juni j.1. van een 
drietal postzegels, ontworpen 
door de bekende artiste Signe 
Hammerstén-Jansson. De zegels 
zijn de volgende: 

5 Mk. lichtgroen, plattegrond 
van de stad en omgeving uit vroe
gere tijd; wapen in cirkel vermel
dende Helsingk. Fors, S. Oplage 
2 millioen stuks. 

9 Mk. bruin, portretten van Joh. 
Altr. Ehrenstrora en Carl Ludw. 
Engel, eerstgenoemde Staatslid en 
laatstgenoemde architect, die beide 
veel voor de verfraaiing van de 
stad hebben gedaan toen deze 
hoofdstad was geworden. Oplage 
1 millioen stuks. 

15 Mk. blauw, het nieuwe Raad
huis van de stad en wapen van 
de stad. Oplage 2 millioen stuks. 

Kt wmuM i mvNUNt 

H o n g a r i} e. 

F r a n k r i) k. 

O p 27 Mei j.1. verscheen hier een 
postzegel met portret van Raymond 
Poincaré, de 9e president van Frankrijk 
(1913—1929), zulks ter gelegenheid van 
de onthulling van diens standbeeld te 
Bar-le-Duc. Tekening en gravure zijn 
van Gandon. 

15 fr. zwartblauw, portret. 
O p 12 Juni j.1. verscheen een post

zegel ter nagedachtenis van Charles Pc-
guy (1873—1914), bekend als patriotisch 
schrijver en dichter. Hij maakte te voet 
een pelgrimstocht naar de Notre Dame 

de Chartre^, welke kerk men 
met zijn portret op het zegel 
vindt afgebeeld. Hij sneuvelde 
in de eerste wereld-oorlog te 
Plessis-l'Eveque (Seine en 
Marne ) . Tekening en gravure 
eveneens van Gandon. 

12 fr. bruin, portret en kerk. 

^ Vls^^W ï ^ 
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O p 4 Juni j.1. verscheen ter gelegenheid van de internationale 
,/Dag van het Kind" een serie van 5 postzegels, naar tekeningen 
van 2U)ltän Nagy, en gedrukt in de Staatsdrukkerij te Boedapest 
op papier met watermerk: 5puntige ster. Beeldformaat 38 x 27 mm 
en zegelformaat 43x32 ,5 mm.; tanding 12 : 12J^. 

20 f. blauwgrijs en bruin, kinderkopje en kindertehuis; inschnff 
Het kind is onze grootste schat. Oplage 200.000 stuks. 

30 f. rocxlbruin en violet, kiijdcrkopje en spelende kindiron; in

schrift: Wij strijden voor de vrede, voor een beter leven. Oplage 
1 millioen stuks. 

40 f. donkerblauw en blauwgroen, meisjeskopje en schoollokaal; 
inschrift: Door goede lessen strijden wij voor de vrede. Oplage 
1 millioen stuks. 

60 f. geelbruin en bruinrood, padvinder en padvinderskamp; in

schrift: Gelukkige jeugd en een vrij vaderland. Oplage 1.5 mil

lioen. 
1.70 Ft. groen en blauwgrijs, padvinder en vindster, en arbeid 

aan vlicgtuigmodcUen; inschrift: Wij zullen de bouwers zijn van 
het socialisme. Oplage 500.000 stuks. 

Op 17 Juni j.1. verscheen ter gelegenheid van het Ie Congres 
der Werkende Jeugd een serie van 5 postzegels, naar ontwerpen van 
Gyorgy Kader, gedrukt in de Staatsdrukkerij in photogravuredruk 
op papier met watermerk ruiten. Zegelformaat 7'3 x 26 of 26 x 37 
nun.; tanding van de 20 en 30 f 12 : 12J^ en van de overige waar

den 1 2 ^ : 12. De zegels zijn: 
20 f. groen, werkende jeugd, die over de wereld marcheert; in

schrift: Wij vechten voor de vrede. 
30 f. donkeroranje, smelterij en werkman; inschrift: Jonge wer

kers, treedt aan in het front van de werkersstrijd. 
40 f. donkerbruin, jonge arbeidster en arbeider onder de vlag 

van de Komosol; inschrift: De Komosol is ons voorbeeld. 
60 f. donkerwijnrood, jonge werkers voor het Sovjetgedenkteken 

op de Gellertberg; inschrift: De partij is de waarborg voor onze 
schitterende toekomst. 

1.70 Ft. zwartgroen, een jonge arbeider, een landbouwer en een 
studenX; inschrift: O p , naar het Congres van de jonge vechters voor 
de vrede. 

I t a l i ë . 

Van de in ons vorige nummer vermelde 2 postzegels uitgegeven 
ter gelegenheid van de 5e algemene conferentie van de UNESCO, 

welke te Florence in het Pittipaleis werd gehouden, geven wij 
thans de afbeeldingen, rcsp. met Pittipaleis en het beeld van Per

seus (door B. Cellini). 

L u x e m b u r g . 

O p 24 Juni j.1. verschenen hier 6 postzegels met toeslag ten bate 
van de kinderen van de helden en martelaren van de oorlog 1939

1945. De zegels verschenen onder de titel „Pupilles de la Nation" 
(Kinderen van onze Natie) . De zegels zijn aangrijpend van teke

ning en zullen niet nalaten het medelijden voor deie kinderen op 
te wekken. Zij verschenen met twee verschillende afbeeldingen, n.1. 
een kind, lijdende aan hallucinaties, zoekt hulp bij zijn moeder, en; 
een jong meisje met verwezen trekken, nog door de oorlogsver

schrikkingen getekend, slaat een blik vol vertrouwen in de toe

komst. 
De tekeningen zijn het gevolg van een prijsvraag onder de 

Luxemburgse kunstenaars. Het eerstvermelde beeld is van Alphonsc 
Schott uit Lintgen en het tweede van Pierre Bergen uit Bctten

bourg. De gravure van deze in etstechniek uitgevoerde zegels is 
van de Nederlander S. Hartz en werden de zegels gedrukt bij de 
firma Joh. Enschede en Zn. te Haarlem, in vellen van 100 stuks, 
waarbij liet zegelformaat 24.25x31.5 mm. bedraagt. 

60 c f 15 c. grijsblauwgroen, moeder met kind. 
1 fr | 20 c. scharlakenrood, meisje. 
2 fr + 30 c. donkerbruin, moeder met kind. 
■4 fr t 75 c. donkerblauw, meisje. 
8 fr t 3 fr. donkergrijs, moeder met kind. 

10 fr f 5 fr. roodachtig violet, meisje. 

P o l e n . 

Einde April j.1. verschenen hier twee postzegels ter herdenking 
van de 60e verjaardag van het ,,Feest van de Arbeid ' . 

10 Zl. lila, man met vlag en hamer (oplage 4 millioen stuks). 
15 Zl. donkerolijf, optocht van mannen met vlag, waarop ver

meld staat 1 Maj 1890—1950 (oplage 8 millioen stuks). 
Vermoedelijk als propaganda voor de vrede verschenen 2 post

zegels waarop een vogel (duif?) is afgebeeld zittende op de aard
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bol. Op deze wereldbol staat een opschrift dat luidt: Wij strijden 
voor een duurzame vrede. De uitgifte had op 15 Mei j.1. plaats. 

10 Zl. groen. (Oplage 12 millioen stuks). 
15 Zl. bruin. (Oplage 28 millioen stuks). 

P o r t u g a l . 

O p 13 Mei j.1. verschenen de reeds door ons in ons vorige num
mer op blz. 121 als verwacht aangekondigde postzegels met de af
beelding van O.L. Vrouwe van Fatima, zulks ter ere van het Hei
lige Jaar. Fatima is een klein plaatsje in de nabijheid van Lissabon. 
Het zcgelbecld is gemaakt naar een beeldhouwwerk van Almeida. 

R o e m e n i ë . 

In voorbereiding zou hier zijn een serie van 3 postzegels ter ere 
van de Pioniers. Het zullen zijn: 

8 L. twee pioniers. 
11 L. pioniers bij het onderwijs. 
31 L. défilé van pioniers ter gelegenheid van de eindwedstrijden 

om de prijs van de „Bond van jeugdige werkers". 

R u s l a n d . 

Ter gelegenheid van de 1 Mei verschenen hier 2 postzegels, ver
tonende de borststukken van enkele personen met een vlag. 

40 k. zwart en rood. 
1 R. idem. 

T r i e s t (Italiaans-). 

Met de bekende opdruk A.M.G.-F.T.T. verschenen hier 3 Ita
liaanse portzegels, n.1.: 

6 L. ultramarijn. 
8 L. lila. 

12 L. bruin. 
Ook de beide bij Italië vermelde UNESCO-zegels worden met 

deze gebieds-opdruk vermeld. 

T r i e s t (Yougo-SIavisch-). 

O p 1 Mei verschenen ter gelegenheid van deze dag 2 postzegels 
resp. met afbeelding van een man en een vrouw met vlag en van 2 
mannen met gereedschap, op de achtergrond een gebouw. 

3 d. violet. 
10 d. karmijnrood. 

/j^ m^^^ 

T s j e c h o-S 1 o w a k y e. 

Wij geven hierbij thans de afbeelding 
van een der beide zegels (beide waren 
in de zelfde afbeelding) uitgegeven ter 
ere van de dichter en schrijver S. K. 
Neumann. De zegels waren: 

1.50 Kcs, blauw, portret. 
3 Kcs, bruinviolet, portret. 
O p 21 Juni j.1. verschenen hier 2 post

zegels in gelijke tekening ter herdenking 
van de 130e verjaardag van de geboorte 
van de schrijfster Bozcna Memcova. 

1.50 Kcs, blauw. 
7 Kcs, bruingrijs. 
O p 14 Augustus zullen 3 postzegels 

worden uitgegeven ter gelegenheid van 
het 2c Internationale Studenten Wereld 
Congres te Praag. De waarden zullen 
zijn 1.50, 3 en 5 Kcs. 

Y o u g o-S I a V i ë. 

O p 4 Juni j.1. verscheen hier een propa-
ganda-postzegel in verband met de „Week 
van de Kinderhulp". Het zegel geeft een 
aardig meisjeskopje, zittende aan haar maal
tijd in een schotel. 

3 D. roodoranje, kinderkopje. 

O p 2 Juli j.1. verscheen een serie van 5 postzegels met afbeel
dingen ontleend aan de luchtvaart, in verband' met de van 2 tot 
11 Juli 1950 gehouden luchtvaartbijeenkomst. 

2 D. olijfgroen. 
3 D. donkerrood. 
5 D. donkerviolet. 

10 D . bruin. 
20 D. blauw. 

BUITEN EUROPA. 
B o 1 i V i a.1 

Ter herdenking van het 15-jarig bestaan van de Panagra-lucht-
lijnen, verschenen 2 postzegels van de uitgifte 1945 ter gelegen
heid van het 10-jarig bestaan dier lijnen (eerste vlucht La Paz-
New York) n.1. de nummers Yvert no. 77 en 81 met een opdruk 
voor deze gelegenheid, luidende „XV'Aniverar io de la Panagra" 

4 b. op 10 c. rood. 
10 b. op 20 c. bruin. 

B r a z i l i ë . 

De Schweizer Br. Z. deelt mede, dat hier 2 aanvullingswaarden 
zijn verschenen in het type 1941-1943 landbouw (Yv. 384) en type 
Graaf van Porto Alegre (Yv. 394). De waarde-aanduiding is thans 
in Cruzeiro (Cr. $) . 

0.30 Cr. $, rood, landbouw. 
10.00 Cr. $, rood, portret. 

O p 31 Mei j.1. verscheen een 
postzegel ter herdenking van het 
Ie eeuwfeest van de stad Juiz de 
Fora (de industriestad van Minas 
Gerais) en het feit dat 100 jaar ge
leden de orde van de Zusters van 
Barmhartigheid werd opgericht. Het 
zegel geeft een afbeelding van een 
liefdezuster. 

60 c. grijs en blauw. 

C h i n a . . 

Reeds enkele malen wezen wij op de moeilijkheid om berichten 
uit dit land te krijgen betreffende de daar uitgegeven pwstzegels. 
Thans lezen wij in The Stamp Collectors' Fortnightly, dat de 
China Stamp Society mededeelde, dat tot einde Januari j.1. de 
communisten in de door hen bezette delen van China loS series 
postzegels hebben uitgegeven, omvattende 917 verschillende zegels. 
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Wij zullen dan ook niet trachten dit alles te achterhalen, maar 
mededelen wat zo hier en daar bekend wordt. 

Als nieuwe verschijning meldt de Schweizer Br. Z . een zegel 
ter ere van de 70e geboortedag van Stalin, waarop diens portret 
staat afgebeeld omgeven door Chinese tekst. 

$ 35 rood, portret van Stalin. 
Mekeel's Weekly meldt 2 postzegels uitgegeven ter gelegenheid 

van het 15-jarig bestaan van de Russische Philatelistische Ver
eniging in China. 

$ 800 oranje, zij-aanzicht op een groot gebouw. 
$ 5000 rood, 2 spittende mannen, op de achtergrond een fabriek. 

C o n g o (Belgische'). 

De serie zegels met afbeeldingen van diverse inheemse beelden, 
figuren enz. werd thans nog aangevuld met de volgende waarden: 

1 fr. 20 grijs en bruin (Type Yv. kk) . 
1 fr. 60 zwart en blauw (Type Yv. 11). 
2 fr. 40 groen en zwart (Type Yv. mm). 
S fr. blauw en zwart (Type Yv. nn) . 

C u b a . 

In een iets verkleind formaat n.1. 2 1 ) ^ x 2 5 3 ^ inplaats van 
23 X 26 mm., verschenen hier de zegels welke reclame maakten 
voor de Cubaanse tabak (Yv. 3M/316), uitgifte 1948. 

1 c. groen. 
2 c. rose. 
5 c. blauw. 
Ook de U.P.U.-herdenkingszegels waarvan wij in ons Februari

nummer op blz. 29 melding maakten, zijn thans verschenen. Het 
zijn inderdaad opdritkken U.P.U. op de hierbovenbedoelde tabaks-

1874 
1914 

serie (Yv. 314/316). 

E c u a d o r . 
De Schweizer Br. Z . meldt het verschijnen van een postzegel 

met een nieuwe afbeelding n.1. van het San Pablo-ccr. 
50 c. groen. 
Het reeds door ons gemlede luchtpostzegjl van 10 Sucres (Type 

Yv. 141), zie Maandblad April 1950, blz. 76, is in gewijzigde 
kleur uitgegeven m.'t de opdruk ,,Postal". 

10 S. lila. 
Het zegel schijnt ook in deze gewijzigde kleur zonder de ver

melde opdruk verschenen te zijn. 

E g y p t e . 
De koerserende .'.erie kleinformaat postzegels met portret van 

Kcfning Farouk is nog aangevuld met een eerst sedert kort versehe, 
nen zegel, n.1.: 

13 m. karmijnrood, portret. 

F e z z a n. 
De in ons vorige nummer op blz. 123 vermelde 2 postzegels ten 

bate van de Frans-Tuncsische Hulp zijn op 5 Juni j.1. verschenen. 
De kleuren blijken te zijn: 

15 fr. + 5 fr. roodbruin. 
25 fr. + 5 fr. blauw. 

F o r tn o s a. 
Le Timbre meldt hier nog 6 aanvullende waarden op de serie 

1948 (Yv. 50/59) n.1.: 
$ 25 groen. $ 10 000 geelgroen. $ 30.000 blauw. 
$ 5.000 geel. $ 20.000 olijfgcel. $ 40.0X10 bruinlila. 

Cl u i n c a (Spaans-). 

Van de in ons Mei-nummer op blz. 08 vermelde zegels geven 
wij thans de ;\[1ICI'1I.1IIKI van enkele dier zegels. 

Ter herdenking van het 50 eeuwfeest van de geboorte van Isa
bella de Katholieke (22 April 1451) zal hier een zegel van 5 
pesetas verschijnen; 

I s r a e l . 

De luchtpostzegels welke wij in ons September-nummer 1949 op 
blz. 198 aankondigden, zouden thans op 22 ]uni j.1. verschenen zijn 
in de tekeningen enz. overeenkomstig onze opgave. 

Van het in ons vorige nummer 
blz. 123 vermelde zegel uitgege
ven ter herdenking van het 25-
jarig bestaan van de Hebreeuwse 
universiteit geven wij thans hierbij 
een afbeelding. 

J a p a n , 

O p 23 Mei j.1. verscheen in de serie beroemde personen weder
om een postzegel van 8 yen, thans met de afbeelding van de 
toneelschrijver Shoyc Tsubouchi. 

8 yen, blauwgroen, portret. 

L i b e r i a . 

De in ons Octobcr-nummer 1949, blz. 221 vermelde serie post
zegels met de afbeeldingen van de presidenten dezer republiek, 
werd met nog een tweetal zegels uitgebreid, n.1.: 

1 c. groen en zwart, Joseph J. Roberts (1848—1856 en 1872— 
1876). 

7 c. groenblauw en zwart. Anthony W . Gardner (1878—1883) 
en Alfred W . Russell (1883—1884). 

M a r o k k o (Frans-)., 

Op 17 Mei j.1. verschoen een postzegel met nieuwe tekening, n.1. 
de Vallei van Todra, welk zegel dat van de gelijke waarde voor 
de luchtpost zal vervangen. Het zegel is gegraveerd door Gandon 
naar een tekening van Jos.so. 

50 fr. Icigrijs, gezicht op de vallei van Todra. 

M e x i c o . 
De in ons Mei-nummoi op blz 99 genoemde serie postzocv-l.s 

van 1937, waarbij wij toen de uitbreiding meldden mot oen :.ii.~l 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 



152- NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE Jul i 1950 

van 20 c. is thans met een ander zegel aangevuld, n.1.: 
1 P. olijfbruin, beeldhouwwerk en toren van Hidalgo. 
Door Mexico is een grote verkeersweg aangelegd, welke dit 

land over de gehele lengte doorsnijdt, en welke weg Vuurland 
(Argentinië) met Kaap Barrow (Alaska) verbindt. Deze weg 
werd op 5 Mei j.1. officieel in gebruik gesteld, hetgeen aanleiding 
was tot de uitgifte van 2 postzegels voor de luchtpost, n.1.: 

25 c. paarsrose, brug over landkaart en porti et van M. Aleman. 
35 c. groen, landkaart met getraceerde weg en portret van 

B. Juarcs. 

Voor de grote internationale spoorwegverbinding verschenen 
eveneens 2 zegels voor de luchtpost, n.1.: 

25 c. grijsgroen, spoorbanen over landkaart en vruchten. 
35 c. blauw, spoorbrug over een rivier (Rio Grande dïl Norte?) 

•n portret van M. Aleman. 

N i e u w Z e e l a n d . 
De jaarlijkse zegels ten bate van de ge

zondheid van de jeugd zullen dit jaar op 
2 October verschijnen met een afbeelding, 
welke reeds thans, volgens de verstrekte 
foto's, vooral in Engeland grote waardering 
ondervindt. De zegels geven n.1. een mooie 
foto van Prinses Elizabeth van Engeland, 
de echtgenote van prins Philip Mountbat-
ten, met haar zoontje Charles, een ver
moedelijke troonopvolger der Engelse troon. 
De zegels zullen m de waarden zijn: 

1 d -I- H d. donker groen. 
2 d -(- 1 d. 'kastanjebruin. 

Het peuwfeest van de stad Canterbury zal worden herdacht met 
de uitgifte op 20 November a.s. van een 5-tal postzegels, n.1.: 

1 d. groen en blauw, kerk van de AngUkaanse kerk. 
2 d. karmijn en rood, komst van de vrouwelijke kolonisten te 

Port Hills. 
3 d. donkerblauw en lichtblauw, monument van John Robert 

Godlcy. 
6 d. bruin en blauw. Universiteit van Canterbury. 
1/- zwartbruin en blauw, vogelvluchtgezicht op Timaru en de 

Carolina-baai. 

N i c a r a g u a y. 

Omtrent dit land weet Le Timbre te vertellen, dat hier nog 
U.P.U. herdenkingszegels zullen verschijnen, en dat niet in een be
scheiden hoeveelheid, maar een serie van 18 zegels, met een op
lage van 30.000 stuks (voor de speculatie?). De zegels zullen voor 
de gfewone post bestaan uit de waarden: 20, 25, 75 en 80 c. en 4 C. 

en voor de luchtpost uit de waarden: 16, 20, 25, 30 en 85 c , 
1 C 10 en 2 C. 14; 

alsmede Dienstzegels voor de luchtpost In de waarden: 5, 10, 25 
en 50 c. 1 C en 2 C 60. 

Bovendien zullen al deze zegels nog in blokken van 4 in kleine 
velletjes worden uitgegeven. 

P a h a n g. 

O p 1 Juni j.1. zou hier een serie postzegels voor gewoon gebruik 
verschijnen in de waarden 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 40 en 
50 c. en $ 1, $ 2 en $ 5. (De 'Maleise dollar komt overeen met 
2 Sh. 4 p Engels). 

P a r a g u a y . ' 

De in ons Mei-nummer op blz. 99 vermelde noodzegels in het 
wapentype 1942-'43 zijn verschenen. Het zijn: 

5 c. rose, oplage 2 millioen. 
10 c. blauw, oplage 1 millioen. 
50 c. lila, oplage 300.000. 
.1 G. violet, oplage 150.000. 

P e r z i ë (Iran). 

Twee postzegels van zeer groot formaat verschenen hier als 
herdenkingszegels van de overbrenging van de stoffelijke resten 
van Riza Shan (Jcbningsnaam Pahlawi) o p 8 Mei j.1. vanuit 
Egypte naar het daartpe op>gerichte mausoleum te Shah Abdul 
Azim. De zegels geven de afbeelding van dit mausoleum en het 
portret van de huidige shah, zoon van de eerstbedbelde. 

50 d. bruin. 
2 R. grijs. 

P h i l i p p i inen.1 

Het zilveren jubileum van de Philippijnse Philatelisten Bond 
werd op 22 Mei j.1. herdacht met de uitgifte van 3 postzegels, met 
de 'bekende afbeelding van President Roosevelt zijn postzegels 
bekijkende (ook afgebeeld op een vroegere serie van Monaco). 

4 c. paarsbruin, oplage 2 millioen. 
6 c. rood, oplage 2 millioen. 

18 c. blauw, oplage 1 millioen. 
Het 5e wereldcongres voor de jeugd dat in Mei j.1. te Manilla 

werd gehouden was aanleiding tot de uitgifte van 3 postzegels, 
alle met de afbeelding van een wereldbol met Manilla speciaal 
aangeduid. 

2 c. violet. 
6 c. groen. 

12 c. blauw. 

S o e d a n (Egyptisch-). 

Hier is reeds lang sprake van nieuwe zegels zowel voor gewoon 
als voor luchtpostgebruik en dienst. Deze series zouden in totaal 48 
zegels omvatten en volgens Le Timbre einde Mei j.1. verschijnen. 
De diverse waarden zijn voor gewoon gebruik: 

1, 2, 3, 3K. 4, 5, 10, 15m en 2, 3. 4. 5. 6. 8, 10, 20 en 50 
p;astrcs; 

voor de luchtpost: 2, 2 ^ . . 3, 3)/^, 4, 4 Vi, 6 en 20 piastres, 
en voor Dienst de zelfde zegels als voor gewoon gebruik met de 

opdruk S.G. 



Juli 1950 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 153 

S l a m . 

Ter gelegenheid van het huwelijk van de jonge vorst van dit 
land verschenen hier aanvang Mei j.1. 2 herdenkingspostzegels, 
beide in de zelfde uitvoering, n.1. het portret van de vorst en een 
gezicht op gebouwen (koninklijk paleis?). De zegels dragen het 
tweetalige opschrift (in het Siamees en in het Engels) Coronation 
1950 Thailand. 

5 St. paars. 
20 St. bruin. 

>»^»*f«*«>.'i<s*" m^^^^^w^^^ümmm^'J 

T u r k s en C a i c o S'e i 1 a n d e n. 

Er is sprake van dat hier een nieuwe serie postzegels voor ge
woon ge'bruik de oude serie van 1938 zal gaan vervangen. 

Behalve het portret van Koning George VI zullen de zegels af
beeldingen geven van landschappen e.d. Gemeld worden: 

J^ d. groen, zoutwinning. 
1 d. roodlila, de post op Caicos. 
2 d. oranje, eiland Grand Turc. 

2 ^ d. olijf, sponsen visserij. 
3 d. blauw. Zuidkreek. 
4 d. zwart op rood, kaart van de eilanden. 
6 d. zwart op blauw, vuurtoren op het eiland Grand Turc. 
1/- zwart op groenblauw, palcis van de gouverneur. 
1/6 zwart op rood, haven van Cockburn. 
2/- lichtgroen en zwart, regeringsgebouwen. 
5/- blauw en zwart, zoutwinning. 

10/- zwart en roodlila, wapen veui de kolonie. 

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 . 

Het in ons vorige nummer 
op blz. 124 vermelde zege! 
Gateway to the Wes t ver
scheen op de aangegeven da
tum 3 Juni j.1. te Kansas City. 
Wij geven hierbij van dit ze
gel een afbeelding. 

3 cent, paars Kansas in 
1850 en Kansas City in 1950. 

Het op 12 Juni j.1. versche
nen zegel ter herdenking 150-
jarig bestaan van de Uitvoe
rende Macht geeft een afbeel
ding van het Wit te Huis te 
Washington, en verscheen ook 
het eerst aldaar. 

3 cent groen. Wit te Huis. 
Op 30 Juni j.1. verscheen het padvinderszegel, waarop het alom 

bekende opschrift: "On my honor, I will do my best". Voorts 
vertoont het de borststukken van een 3-tal padvinders en het em
bleem dezer beweging. De eerste dag van uitgifte was te Valley 
Force. Pa. ter gelegenheid van de opening van de 2e nationale 
samenkomst aldaar, waaraan 45.000 padvinders zouden deelnemen. 

3 cent, bruin, padvinders. 
O p 4 Juli j.1. verscheen het eerst te Vincennes (Ind.) het zegel 

ter herdenking van het 150-jarig bestaan van de staat Indiana. Het 
zegel geeft links in een ovaal het portret van William Henry Har-
ri.son, de eerste gouverneur, en rechts het eerste capitool. Waarde 
van het zegel 3 cent, kleur nog niet bekend. 

W e s t ' A f r i k a (Spaans ' ) . 

Voor deze kolonie verscheen een serie 
schillende tekeningen. 

2 c. bruin, nomaden in hun 45 c. 
tenten. 50 c. 

5 c. violet, lagune van 75 c. 
Tinegarrente. 90 c. 

10 c. blauw, kamelen in de 1 p. 
woestijn. 1 p. 

15 c. groengrijs, karavaan. 2 p. 
25 c. d. bruin, als 2 c. 5 p. 
30 c. geel, als 5 c. 10 p. 
40 c. olijfgrijs, als 10 c. 

landschapzegels in 4 ver-
lilabruin, als 15 c. 
oranjebruin, als 2 c. 
ultramarijn, als 5 c. 
donkergroen, als 10 c. 
grijs, als 15 c. 
35, grijsviolet, als 2 c. 
olijfgroen, als 5 c. 
lilarose, als 10 c. 
lichtbruin, als 2 c. 

Z u i d-A f r i k a, 

In verband met de porto verhoging voor binnenlandse post van 
1 d op 2 d. werd het koerserende zegel van 2 d. vervangen door 
een overeenkomstig zegel, maar in kleiner formaat. Ook deze ze
gels verschenen samenhangend in beide talen Engels en Afrikaans. 

2 d. violet en grijsblauw. 

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

Eerste vlucht KX.M. Amsterdani'Innsbruck op 4 Juni 1950. 
iMet deze eerste vlucht vond vanuit Nederland geen postver

voer plaats. Voor de terugvlucht zie onder „Oostenrijk". 

BELGIë. 
Helicopterpost. 

De in ons Maart-nummer aangekondi(gde helicoptervlucht met 
postvervoer, welke nader bepaald was op 9 Juni j.1., is uit
gesteld in verband met het niet op lijd aankomen van de 
bestelde toestellen. Wanneer nu de vluchten zullen worden gehou
den is nog niet bekend; wel schijnt het zeker te zijn, dat er een 
speciale helicopter-zegel voor zal worden uitgegeven. Laten we 
hopen zonder toeslag, anders moeten de luchtpostverzamelaars en 
de Philatelisten de helicopters mede betalen! 

OOSTENRIJK, 

Eerste KX.M. vlucht Innsbruck— 
Amsterdam op 5 Juni 1950. 

Voor deze K.L.M.-terugvlucht 
werd door de Oostenrijkse Poste
rijen een speciale stempel gebruikt 
voor de met deze vlucht vervoer
de luchtpoststukken. Een afbeel
ding van deze stempel geven wij 
hiernaast. 

Ook ontvingen wij met deze vlucht de bekende speciale kaart 
„rFestpostkarte 100 Jahre Österr. Briefmarke" (met ingedrukte 1 
Shilling-zegel) met opgedrukt luchtpostetiket „Mit Flugpost/Par 
Avion" (blauw/wit) en daaronder in blauwe kleur de woorden 
„Erstflug/First Flight/lnnsbruck — Amsterdam/5. Juni 1950". Dit 
laatste is echter niet officieel. 

Ballonpost Graz 28 Mei 1950. 
O p 28 Mei j.1. had wederom een bïdlonvaart plaats met post

vervoer ten 'bate van de Oesterr. Kinderdorf Vereinigung. Een 
speciale enveloppe werd hiervoor uitge,geven met ingedrukt 60 Gr.-
zegel (Andreas Hofer), terwijl de stukken ook werden voorzien 
van een speciale afstempeling. 

Hieronder geven wij een verkleinde afbeelding van dit lucht
poststuk. 

MlTBAllONPOST 

D E LUCHTPOSTINZENEMNGEN O P 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, MEI 1950. 

Wij vonden de heer R. Tocila bereid een kort verslag te geven 
van de luchtpostinzendingen op bovengenoemde interrational» ten
toonstelling: 

..Allereerst in het kort enkele algemene indrukten. De tentoon
stelling heeft zo'n pracht van philatelistisch materiaal ten toon ge
steld, dat dit niet gauw overtroffen zal worden. Ook de opstelling 
van de tentoonstelling was af, terwijl boven alle standaards een 
buisverlichting was aangebracht, waardoor alle tentoanstellings-
ramen goed verlicht waren. De tentoonstelling is zeer goed bezocht 
en opmerkelijk was het bezoek van de jeugd, die eveneens in gro
ten getale is gekomen. 

Nu het luchtpostgedeelte: Deze afdeling was niet rijkelijk bedeeld 
wat betreft het aantal kaders; ca. 30 kaders op ruim 900, dus 
slechts ca. 3 pCt. was gereserveerd voor luchtpost. Maximaal kon 
men voor een collectie 5 kaders van ca. 1 M.^ krijgen, doch in de 
luchtpostafdeling zijn vrijwel alleen één of twee kaders per persoon 
toegewezen. 

Nu volgen de namen der inzenders met korte omschrijving van 
het ten toon gestelde materiaal, e t c : 

D. Tziracopoulo, Egypte. — Luchtpo&;zcgels Ross op brief, 
diverse consula.re zegels van Rusland, nr. 1 Columbia, liefst 4 x 
met de zeldzame la. Zeer verdiende zilveren medaille. 

M. de Tcrmes, Egypte. — New Foundland, Eerste transatlanti
sche vluchten als Hawker en Alcock, verder de Pinedo en DO-X; 
zeer rijk materiaal, echter ontbrak de geschreven Martinsyde, het
geen hem kwam te staan op verlies van verguld zilver, dat hij op 
de Imaba, Citex en Bepitec had gehad, zodat deze collectie in Lon
den met zilver gewaardeerd werd. Ook een bewijs dat Londen h2t 
zwaarst is geweest. 

A. Michel, Egypte. — Foutdrukken luchtpostzegels van Engels 
Imperium, w.o. proeven van Soedan, diverse dru&toevalligheder; 
m.i. als zodanig niet zeer verzamelwaardig. Rommelige opzet, ech
ter toch gewaardeerd met zilver. In verband met andere collectie«! 
m.i. veel te hoog gewaardeerd. 

K. Lindskog. Denemarken. — Weinig geëxposeerd. Deense voor
lopers o.a. compleet w.o. Kleine Belt-vlucht 1911. Semi-off. zegel 
Storehedinge zonder punt achter ore op brief. Deze keer goede 
collectie werd slechts met brons gewaardeerd. 

J. Gilbert, Londen. — Egypte, enkele zeer goede stukken als 
Ross-vlucht, Baghdad-Cairo 1919 milit. vlucht, verder nog enkele 
goede militaire vluchten van 1918—1919. Miste echter Mare Pour-
pe vlucht. Zilveren medaille. 

W . M. Eisin, U.S.A. — Zegels, proeven en foutdrukken van 
Li'thauen. Vaitkus en Darius zegels op brief. Bronzen medaille. 

S. Glass, U.S.A. — (Buiten mededinging). Luchtpostzegels 
U.S.A. 1918 ver gespecialiseerd, o.a. 24 c. met kopstaand midden
stuk. Enkele 1ste vluchten 1918, doch kwaliteit hiervan niet alle
maal even mooi. 

S. C. Daft. Londen. — Nicaragua, o.a. 1925 1ste Scadta-vlucht: 
verder aardbevingsscrie met diverse foutdrukken 1931 ongebruikt. 
Bronzen medaille. 

IC. N. Woodward, U.S.A. — Venezuela met vliegbrieven en 
diverse zcgcl-uitgiftcn. Opmerkelijke brieven van Iste vluchten der 
Franse Mij. ,,Compagnie Générale Aéropostale" in 1929, welke 
maatschappij al gauw verdrongen is door het postvervoer van de 
PAA. Bronzen medaille. 

Dr. H. Ccrruti, Brazilië. — Gespecialiseerde studie van de blok
ken van de uitgifte ,,President Dutra". 194'8. Jammer van de studie, 
zeer weinig interessant. Geen bekroning. 

G. E. Hoyle. Engeland. — Pioniervluchten w.o. enkele Przemysl-
vluchtcn. Keulcn-Berlijn 1918, Armee Militaire Orient in Turkije. 
Deze inzending, gecombineerd met een zeer spec, verzameling 
Londen-Windsor-vluchten 1911, verwierf een zilveren medaille. 
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Alan J. Stott, Engeland. — Diverse pioniervluchten, w.o. Ballon 
1905 Folkestone-Calais. 1920 Zd. Afrika-vlucht. Mare Pourpe 1941, 
div. vluchten in Duits Z.W.-Afrika. Zilveren medaille. 

T. E. Field. Engeland. — Diverse 1911 Londen-Windsor-vluch
ten en enkele minder belangrijke stukken. In een tweede luchtpost
inzending waren zeer VL-le interessante stukken als de Mare Pourpe, 
1919 Z.-Afrika duivenpost, 1920 Handley Page Z.-Afrika-vIucht 
en diverse stukken vervoerd met vroege recordvluchten naar Zuid-
Afrika. als Cobham. Mollison. etc. Deze inzendingen gecombineerd 
met andere inzendingen in andere secties, zijn bekroond met een 
gouden medaille. 

H. D. G. Gisburn, Engeland. — De ontwikkeling van de Enge
land—Br.-Indië-lijn beginnend in 1929 tot 1939. Echter heeft deze 
lijn lang niet zoveel aantrekkelijke stukken als onze Indië-lijn. 
Bronzen medaille. 

R. L. G. Hubinont, België. — Een zeer mooie collectie voorlopers 
als Duivenpost Le Matin, Great Barrier duivenpostvluchten, TAG-
zegels op brief, enz.; zeer rijk materiaal. Verguld zilveren medaille. 

R. Tocila, Nederland. — Ontwikkeling K.L.M.-Indië-lijn met o.a. 
beide v. d. Hoop-brieven, Koppen Palembang en Muntok en diverse 
van Lear Black-vluchten. Bronzen medaille. 

G. Kaufman. U.S.A. — Minder interessante Byrd Noordpool 
souvenirs, waarvan enkele gevlogen. Geen bekroning. 

W. G. Pcarce, Engeland. — Zeppelinvluchten. Geen bijzonder 
vermeldenswaardige stukken. Geen bekroning. 

F. V. Loeliger. tl.S.A. — Voorlopers Zwitserland compleet; 
zeer mooie verzameling o.a. Lugano-vlucht op brief. 

Aangezien dit materiaal internationaal nog» vrij gemakkelijk te 
krijgen is, is deze collectie slechts met brons 'bekroond. 

B. T. Ackroyd, Engeland. — Raketpost; div. vroegere raketten 
van Schmiedl, o.a. V 1 en de Höhenballon FS 1, welke in dit 
gebied niet thuis hoort. 

Verder drukwerk vervoerd van Duitsland naar Engeland per 
V 1 bom en ook krijgsgevangenpost afgeschoten door de Duitsers 
naar Engeland per V 1 om zodoende gegevens in handen te krij
gen omtrent de plaats waar deze bommeä neervielen. Geen be
kroning. 

H. E. Scott. Engeland. — 2^er rijk materiaal wat betreft Eng. 
vluchten, waaronder vele voorlopers. 2k)u buiten Engeland zeker 
meer gekregen hebben dan brons. 

J. Le Pileur, Frankrijk (buiten mededinging). — Het inmiddels 
klassiek geworden collectiegebied van de ballonpost tijdens het 
beleg van Parijs. Een der mooiste collecties op dit gebied. (Jury
lid voor de luchtpost). 

M. van de Moortel, België. — Eveneens Parijse ballonpost. 
Zeer fraaie stukken en zeer goed van opzet. Zilveren medville. 

Chas. F. Meroni, U.S.A. — 2Seer mooie collectie oude Ameri
kaanse luchtpoststukken en andere pioniervluchten van de gehele 
wereld, o.a. 1857 Wise ballonvaart in U.S.A., Great Barrier dui
venpost op brief. Zweden 1912 Marieholm, etc. Doch in deze 
collectie ook enige falsiflcaten en zeer dubieuse stukken, als stuk
ken vervoerd door milit. Franse luchtschepen. Ook kaarten met 
handtekeningen van o.a. Blériot waren vals! Doch er bleef zeer 
mooi materiaal over en deze inzend:ng is gecombineerd met in
zendingen in andere secties bekroond met een gouden medaille. 

Dit is dus wat betreft de inzenders. Nu nog een enkel woord 
over de standhouders. Ook hier trof men zeer veel mooi lucht
postmateriaal aan en van zodanige rijkdom, dat geen enkele col
lectie in Nederland hiermede wedijveren kan. De prijzen zijn ech
ter volgens onze begrippen zeer hoog, doch het schijnt, dat men 
in Engeland en Amer;ka toch nog tegen deze prijzen afzet vindt. 

Hopende U hiermede een indruk, hoewel persoonlijk, speciaal van 
de luchtpostafdeling te hebben gegeven, wil ik sluiten met een 
dankwoord voor de verleende ruimte. 

R. Tocila. 

POSISfUKKEN 
Ncderfand en O.G. 

NEDERLAND. 

Inteniatioiiale antwoordcouponst 
13 In type XIII (1940 verscheen een coupon: 15 cent. 
14 In type XIV (1943) verscheen een coupon: 15 cent. 
Kenmerk: de Italiaanse tekst is nu 4 i.p.v. 3 regels lang. 
15 In type XIV verschenen coupons met een violette handstem-

pelopdruk „25" of ..25 et." op 15 cent. 
16 In type XIV (1948?) verschc.-n een coupon: 25 cent. 
17 In type XV (1949?) verscheen een coupon: 25 cent. 
Kenmerk: Engelse. Arabische. Chinese, Spaanse en Russische 

tekst. 
Men zie het artikel over dit onderwerp in het Mei-nummer van 

1943 van dit blad. 

INDONESIË. 
LnchtpostUad. 

Het luehtpostblad voor militairen blijkt in nog meer typen te 
bestaan (zie Junl-nummer 1950). 

Wij zagen nog de volgenden: 
b2. rechts onder drukwerk Van Dorp 8983; 
c2. links onder drukmerk Landsdrukkerij Batavia en rechts onder 

drukmerk ST — 228 (?) 3-'49. 

NIEUW-GUINEA. 
BriefluMttm. 

In het foirmaat 104 x 148 mm. verscheen in het cijfertype 5 cent 
lichtblauw een brieflcaart met dezelfde tekst als de Nederl. Indische 
KaïiKMtw-type. Dus Briefkaart en daaronder kartoepos er links 
onder. 

Naam en adres van de afzender, Nama dan 'Alamat Sipengirim. 
Roomkleurig carton. 

Of er nog andere briefkaarten werden verkrijgbaar gesteld is 
niet bekend. De mij voorgelegde werd verzonden uit Manokwari 
op 26 Mei 1950. 

Nieuw-Guinea heeft dus eerder dan Nederland het internationaal 
toegestane grote formaat (in Nederland alleen bekend bij de ge-
illustreerde briefkaarten en die met bijslag). 

• • 

Het Nederlandse Postmuseum schrijft ons: 

EEN AANWINST VOOR HET POSTMUSEUM. 

Dezer dagen ontving het Nederlandse Postmuseum, Zeestraat 82, 
Den Haag, een ontwerp alsmede een proef van een postblad ten 
geschenke. De gever. Dr. H. W. Borel te Arnhem verzocht ons 
in het Maandblad hiervan een korte beschrijving te geven, aan 
welk verzoek wij hierbij gaarne voldoen. 

Het ontwerp werd vervaardigd op lichtblauw papier in de vorm 
van een postblad en is groot 144 x 84 mm. Bovenaan de voorzijde, 
temidden van een brede band met bladversiering bevindt zich een 
leeuwekop. rechts daarvan de schetsmatige aanduiding van een 
postzegel. De sluitingsklep aan de achterzijde vermeldt, eveneens 
in een band. het woord ..BRIEEBLAD". Vermoedelijk hebben wij 
hier te doen met een niet uitgevoerd ontwerp voor het postblad 
van Ne.derland 1888. De naam van de ontwerper is echter on
bekend. 

Het tweede deel van de schenking voert ons naar meer bekend 
terrein. Dit is n.1. de niet uitgevoerde proef in blauw, door de 
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heer W . P. Costerus beschreven in zijn boekje ,,De proeven der 
poststukken van Nederland", biz. 7, He regel v.o.') Bovenaan 
staat het woord ,,BRIEFBLAD", rechts daarvan bevindt zich een 
kleine bloemversiering, geheel links het Nederlandse wapen met 
mantel en kroon, daaronder het woordje: ,,Aan". In de rechter
bovenhoek een opgedrukt zegel van 5 et. tuitgifte 1872) met de 
beeltenis van Koning Willem III. Onder de bloemversiering staan 
de woorden: „Verzonden door", onder ,,Briefblad" bevindt zich 
een adreslijn. 

Wij vertrouwen met deze beschrijving de belangstelling der post-
stukkenverzamelaars te hebben gewekt en zijn ervan overtuigd dat 
zij, die proeven bezitten van vóór 1888 deze onverwijld met boven
staande regels zullen confronteren. 

1) Zie ook Maandblad voor Riilatelie, Mei 1942, blz. 93 boven
aan, onder de afbeelding. 

Buitenland. 

HONGARIJE. 
Als een trieste herinnering aan de oorlog is een kaart opgedoken, 

die bedoeld was om in het Ghetto van Boedapest gebruikt te wor
den. Het is een kaart van 18 filler groen, met als zegelbeeld de 
legendarische Turulvogel met wapen en zwaard (oplage 1944 blij
kens het inschrift) waarvan de gehele voorzijde een grote gele 
streep van links beneden naar rechts boven vertoont. Naar D. von 
Bahrfeldt meldt, is deze kaart niet meer in gebruik genomen, door
dat het oorlogsgeweld de Hongaarse hoofdstad bereikte. 

POLEN. 

Dit kennelijk een van de vredelievende naties der wereld, drukte 
zijn vredeswil in een nieuwe kaart uit met als zegelbeeld de aard
bol met de vredesduif en het opschrift: „Wij zullen een duurzame 
vrede bevechten". 

Bovenaan de kaart staat in een 4-rcgelig opschrift: ,,Wij eisen 
de afschaffing van het atoomwapen. Die regering, die het eerst van 
het atoomwapen gebruik laat maken, kenmerkt zich hierdoor als 
oorlogsmisdadiger". 

Kleur: groen op grijs karton, voorzien van de tijd van uitgifte: 
V—50. 

y O U G O S L A V l E . 

De kaart van 2 Dinar, rood, Tito in maarschalksuniform, ver
scheen nu in het blauw op gekleurd karton, viertalig. 

Sïïilü^iPilLS 
NEDERLAND. 

Bootstempels. 
Naar aanleiding van onze oproep in het Mei-nummer mochten 

wij van de heer P. J. M. Boel te Hilversum ter inzage ontvangen 
een afdruk van het stempel ,,Postagent M. S. Beatrix", gedateerd 
13. VIII. 1939. Van het M.S. Koningin Emma en het S.S. Mecklen
burg zagen wij nog geen afdrukken. Op een desbetreffend verzoek 
om inlichtingen berichtte de Stoomvaartmaatschappij Zeeland ons, 
dat aan boord van haar schepen thans geen poststempels meer ge
bruikt worden en deze ook niet meer op haar kantoor berusten. 

Gelegenheidsstempels. 
De Directie van het Nederlands Postmuseum was zo vriendelijk 

ons te berichten, dat een afdruk van het in het Mei-nummer ge
melde stempel der Landbouwtentoonstelling te Steenbergen alsook 
het rubberstempel zelf (zonder de stempelhouder en zonder datum) 
in het museum aanwezig zijn. Bij bezichtiging bleek ons, dat het 
stempel er niet naar een veelvuldig gebruik uitziet en waar het des

tijds ook niet in de dienstorders is opgenomen, moet de mogelijk
heid niet worden uitgesloten, dat het wèl aangemaakt, doch niet 
op het tentoonstellingsterrein gebruikt is! Wij blijven ons aanbeve
len voor inzage van een werkelijk verzonden poststuk of eventueel 
een briefstuk met afgestempelde postzegel. 

\ JAREN >? ^ ^ i ^ ¥ ^ # 

O p het feestterrein van het Vara-familiefeest dd. 11 Juni j.1. te 
Hilversum gehouden, zou volgens het aanvankelijk bericht een tijde
lijk bijkantoor der P.T.T. gevestigd worden. Een later bericht meld
de, dat slechts een brievenbus aldaar geplaatst is en dat de daarin 
geposte stukken met een bijzonder stempel afgestempeld zouden 
worden. Het hierbij afgebeelde stempel werd in blauwe inkt op de 
zegels afgedrukt. 

Ter gelegenheid van de derde Internationale Conferentie ter be
strijding van de valsemunterij en de daarop aansluitende 19e verga
dering Van de „Commission Internationale de Police Criminelle ' van 
14 tjn. 22 Juni j.1. in het Vredespaleis gehouden, werden alle s tuk ' 
k«n, gedurende die tijd op het bijkantoor der P.T.T. in het Vredes
paleis gepost, voorzien van het hierbij afgebeelde poststempel in 
blauwzwarte inkt op de zegels, ter datering ernaast een afdruk 
's-Gravenhage-Vredespaleis 1 (gewoon typenraderitempel, model 
1915), terwijl aangetekende stukken voorzien werden van het strook
je 's-Gravenhage-Cour Internationale de Justice La Haye. 

T e r gelegenheid van de herdenking „500 Jaar Kalverstraat" is 
in het historisch stadje op de Dam te Amsterdam, genaamd Dam-
stad vïui 14 Juni t.m. 15 Juli een tijdelijk bijkantoor der P .T.T. 
geweest, waar de stukken gestempeld werden met het hierfwven 
afgebeelde stempel in paarse inkt. Ter datering werd een ge
woon typenraderstempel Amsterdam Nr. 66 gebruikt. 

O p de Wereldhavententoonstelling ,,Rotterdam-Ahoy" is van 
15 Juni t.m. 15 Augustus een tijdelijk bijkantoor der P.T.T. ge
vestigd, waar de stukken voorzien worden van bovenstaand post
stempel (in blauwzwarte inkt op de postzegels), benevens een 
datumstempel Rotterdam Nr. 10. Ook zijn speciale aanteken-
strookjes met inschrift: Rotterdam/Rotterdam Ahoy 1950 in ge
bruik. 
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Voor de gelegenheidszegels .JCerken in oorlogstijd" wordl op 
17 Juli wederom een speciale afstempeling met inschrift: „Eerste 
dag van uitgifte" gebruikt. Ook ditmaal zullen uisluitend speciale 
enveloppen, in de postze^elhandel verkrijgbaar en voorzien van 
«en adres, door de Philatelistische Dienst te 's-Gravenhage met 
het 'bijzondere stempel worden afgestempeld en daarna aan de ge-
adresseerden worden verzonden. Zij kunnen daartoe, blijkens 
Dienstorder Nr. H 423 op elk postkantoor in Nederland worden 
aangeboden, terwijl ter aantekening aangeboden speciale envelop
pen met het strooknummer van het kantoor van aanbieding voor
zien eveneens ter afstempeling naar Den Haag worden verzonden. 
Ook nu mogeti wederom uitsluitend de betreffende zegels op dexe 
enveloppen voorkomen, terwijl deze zegels op gewone enveloppen 
(helaas!) alleen met de gewone stempels gestempeld mogen wordend 

MacUnestempds. 
Amsterdam C S . en 's-Gravenhage gebruiken sedert begin Juni 

links van het datumstempel een vlag met inschrift: „Holland Fes
tival 15 Juni-15 Juli Amsterdam-Scheveningen-Den Haag", waar
naast een afbeelding van het betreffende embleem. 

HOLLAND 
FESTIVAL 
15JUMI I5JULI 
AMSTERDAM 
SCHEVEMNG£N 
DENHAAL 

Leiden stempelde van 5 tjn. 14 Juni met de hierbij opgenomen 
vlag, waarop de godin Minerva afgebeeld is nadat zij kennelijk 
wat diep in het glaasje gekeken heeft! 

LUSTRUM 
LEIDEN 

LVAIM: 
7-14 ]U NI 

Rotterdam C S . gebruikt sedert 15 Juni een nieuwe vlag, waarin 
het bekend Ahoy-mannetje is afgebeeld met bijschrift: „Rotterdam 
ahoy' Nog niet op Ahoy' geweest? Jammer!!" 

{ROTTERDAM 9 /vö(? 

-Lj=- ' ' U / AHoy 
^ = GEWEESTy 
I X \ JAMMER.'! 

EIN JAHRHUNDERT ÖSTERREICHISCHE BRIEFMARKE. 
Festschrift herausgegeben vom Verband Österreich. 

Philatelisten Vereine. Wien 1. VI. 1950. 
iMet een voorrede van de Directeur-Generaal der Oostenrijkse 

P.T.T. ligt bovenvermeld boekwerkje in groot formaat en met een 
omvang van 50 bladzijden voor ons als een feestgave ter gelegen
heid van het eeuwfeest der Oostenrijkse postzegel. In dit voor
woord treffen ons in het bijzonder de volgende zinsneden: „Alleen 
heeft het steeds sterken opkomen van de Philatelie het eigenlijke 
doel der postzegels naar buiten op de achtergrond gedrongen of 
dit als een zodanige vanzelfsprekendheid aangenomen, dat daar 
verder geen aandacht aan werd geschonken en daar tegenover de 

postzegel als verzamelobject steeds meer en bij steeds grotere be
volkingsgroepen te voorschijn treedt", en voorts: „Met de voort
schrijdende betekenis van de Philatelie wordt thans ook door de 
Postinstellingen rekening gehouden door bij de uitgifte van post
zegels niet meer de louter postalische functie in overweging te 
nemen, maar ook de kulturele, kunstzinnige, wetenschappelijke, 
sociale en dergelijke belangen een plaats in te ruimen". 

Het omslag van dit werk is zeer aantrekkelijk gemaakt door een 
vergrote afbeelding van een 9-Kreuzer, blauw, met eerste-dag-
afstempeling Triest 1 Juni 1850, en welk een pracht exemplaar! In 
het werk is vooral aandacht besteed aan de eerste uitgifte van 
Oostenrijk en vinden wij, verlucht met fraaie afbeeldingen, waarbij 
goed gekleurde, daarover zeer interessante opstellen, zoals: de ge
mengde plaat ,,B" der S-Kreuzer Ie uitgifte; de waardebepcding 
der typen en platen van de 3-Kreuzerzegels 1850—'58; het speciaal-
verzamelen der eerste zegeluitgifte van Oostenrijk 1850—'.58; een 
afstempelingenverzamelaar vertelt; de vervalsingen van de eerste 
zegeluitgifte van Lombardije en Venetië, en meerdere interessante 
artikelen, terwijl een geschiedkundig overzicht betreffende de Oosten
rijkse Philatelistenbond, welke op 9 Maart 1921 werd opgericht en 
thans 69 verenigingen omvat met rond tien duizend leden, het 
geheel besluit. 

Het mooiste is o.i. echter de vermelding, dat bij schrijven van 
16 Juli 1946 door de Directeur-Generaal der Posterijen aldaar aan 
de Oostenrijkse Bond werd kennis gegeven, dat deze organisatie 
als de enigste vertegenwoordiging van het Oostenrijk.se verzame
laarswezen wordt erkend. 

Ook hier gaat het buitenland ons dus weer ten goede voor! 
Al met al is hrt voor ons liggende werkje een felicitatie aan onze 

broederbond ten volle waard, die met dit werkje op fraaie wijze 
heeft 'bijgedragen aan de herdenking van dit eeuwfeest. 

De Bondssecretaris, 
J, C, Norenburg. 

„DE POSTHOORN", orgaan van de Contact-Commissie voor 
het philatelistisch Jeugdwerk in Nederland. 

Redactie: Runstraat 18 te Utrecht. 
Reeds liggen 3 nummers van dit 4 bladzijden tellende orgaan 

voor ons en wachten op een kleine bespreking. Natuurlijk was 
onze eerste gedachte, dat een schuchtere poging werd gedaan om 
in concurrentie (?) te treden met ons blad, maar niets bleek ons 
echter minder waar te zijn. Het orgaan beoogt geen philatelistisch 
tijdschrift te zijn zoals er reeds genoeg bestaan, maar wel wil het 
een band vormen tussen de jeugdige verzamelaars, welke in de 
„igrote" tijdschriften niet vinden, wat zij juist nodig hebben. Het 
is dan ook een loffelijk streven van de Contact-Commissie om te 
trachten daarin te voorzien, en gezien de namen dergenen welke 
hun medewerking hebben toegezegd of daaraan reeds hebben ver
leend, kan met vertrouwen de toekomst worden tegemoet gezien. 
Natuurlijk heeft ook dit orgaan nodig zich zelf te kunnen bedrui
pen, immers de jeugdbeweging beschikt maar over weinig con
tanten. En daarom wordt ook de steun gevraagd van deze oudere 
verzamelaars en verenigingen om door een of meer abonnementen 
op dit orgaan het werk der commissie in het belang van de jeug
dige verzamelauirs te steunen, de prijs van f 1.50 per jaar, te 
storten op giro-rekening 317628 van J. G. Straatman, Bessemer-
laan 4 te Zuilen, zal daartoe geen bezwaar opleveren. 

ZUMSTEIN EUROPA KATALOG 1915, 34e oplage. 
De firma Zumstein en Cie te Bern, Marktgasse 50, bericht ons. 

dat de 34e oplage van bovengenoemde catalogus, welke thans in 
voorbereiding is, begin September a.s. zal verschijnen. Deze cata
logus zal alle zegels bevatten welke tot op enkele dagen voor het 
verschijnen van dit werk zijn uitgegeven, terwijl alle belangrijke 
nasporingen van de laatste jaren zullen worden vermeld. 

http://Oostenrijk.se
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ling op dit terrein eerst nauwkeurig moeten worden nagegaan. Maar, 
vragen wij, wisten de eerste postzegelverzamelaars reeds hoe de 
philatelic zich zou ontwikkelen en wat deze thans is? Indien dit 
het geval was geweest zou er zeker heel wat meer belangrijk ma
teriaal bewaard zijn gebleven. Laten wij daarom doen wat zij 
vergaten, n.1. bewaren, al is het dan momenteel van weinig belang, 
wat wellicht voor de toekomst van belang kan zijn. En dit te doen 
is het doel van ons f-d'hoekje. Wij zullen dan ook niet anders 
doen dan vastleggen hetgeen wij op dit terrein ontvingen of aan
schouwden of ons ter kennis werd gebracht. Laat dit doel dus 
goed begrepen zijn, het zal veel kritiek voorkomen en wellicht 
menigeen de ogen openen voor een terrein waar veel is te zien, 
maar waar thans door de bomen het bos niet wordt gezien. 

Ditme^l zullen wij vanwege de plaatsruimte welke onze inleiding 
van deze rubriek opeiste, slechts een kort overzicht geven van 
hetgeen op dit gebied voor ons ligt. 

NEDERLAND. 
Een „semi-officiële" f-d-cover deed hier zijn entree, immers 

werd door de P.T.T. bij dienstorder en persbericht bekend gemaakt 
dat alleen deze omslag in aanmerking kon komen om een eerste 
dagafstempeling te verkrijgen, mits beplakt met een of meer ,,Op-
bouwzegels". Deze enveloppe vertoont op de linkerhelft een rood, 
wit en blauw gekleurde tekening van een onderwaterstaand land 
waarbovenuit hier en daar nog een boom en gebouw steekt, alsmede 
een symbolische voorstelling van het herstel en wederopbouw door 
afbeelding van kruiwagen, schop en gebouw in aanbouw, hefwerk-
tuigen, brug e.d. Ons inziens symbolisch wel, maar tekenkundig 
minder goed geslaagd. De omslag is een particuliere uitgave. 

Voor de eerste maal treffen wij een officieel Eerste Idag-stempel 
aan, klein rond met dubbele cirkel, waarbinnen een paar armen van 
hefweiktuigen en bogen van een brug; datum 2.V.50. 

BELGIë. 
Het in ons Juni-nummer vermelde en in dit nummer afgebeelde 

zegel ter ere van de 100-jarige Spaar- en rentekas troffen wij aan 
op een enveloppe, waar op de linkerhelft vergroot het beeld is 
overgenomen dat op het zegel staat, dit in geelgrijze kleur gevat 
in een cirkelrand met oranjegele kleur, bevattende het inschrift 
dat ook op de zegels staat vermeld. Het geheel maakt een wat 
grove indruk. 

Een Eerste-dag-stempel vermeldt Foire Internationale — Inter
nationale Jaarbeurs, alsmede de plaatsnaam Bruxelles-Brussel en de 
datum 1.5.50. 

HONGARIJE. 
De in dit nummer vermelde nieuwe uitgifte van zegels ten bate 

van het Kind, vinden wij op een enveloppe, waar op de linkerhelft 
in bruine kleur het kinderkopje is afgebeeld dat op het zegel van 
30 f. voorkomt. In een cirkel hier omheen staat in het Hongaars 
het doel van de zegels vermeld en daaronder de woorden Nemzet-
közi Gyermekrap. 1950 Junius 4. 

Een speciaal stempel vermeldende dezelfde tekst als bedoelde 
tekening en onderschrift, waarbij in het midden een groepje in 
een kring spelende kinderen is afgebeeld, is op de zegels aange
bracht met datum 1950. VI. 4. Bovendien vertoont de omslag het 
hier reeds lang gebruikelij'ke ruitvormig stempeltje in vier talen 
(Hongaars, Frans, Engels en Russisch) vermeldende: Eerste dag. 

Ook de in dit nummer vermelde nieuwe uitgifte ,,Werkende 
Jeugd-congres" ontvingen wij op een f-d. Deze omslag vertoont op 
de linkerbenedenhoek een vlag waarin een vijfpuntige ster met de 
letters DISZ (Dolgozó Ifjuség Szövetsége) geplaatst op een aan 
beide kanten doorlopende band, vermeldende plaats en datum 
Budapest, 1950. VI. 17-18. Onder de band bovenvermeld volledige 
opschrift en 1. Kongresszusa. 

De zegels zijn afgestempeld met een stempel vertonende dezelfde 
vlag, waar in hoefijzervorm het vermelde opschrift omheen staat 

BLAD VOOR PHILATELIE 

Zo langzamerhand zijn de eerste dag van uitgiften-couverten 
(in het Engels first day-covers genaamd en daarom in de philate-
üstische werld kortweg f-d's genoemd) in ons land ingeburgerd 
en meer en meer niet alleen in gebruik maar ook in de verzame
lingen gekomen. Hoewel het verzamelen dezer f-d's een der vele 
zijwegen van de philatelie is, zal toch niemand ontkennen, dat 
ook hierin ,,iets" van philatelie is gelegen. Immers is een on
derdeel van de philatelie zeer zeker gelegen in de bestudering 
van de afbeelding welke op het zegel is geplaatst. Nu willen 
wij niet beweren, dat de afbeelding, ook al is dit het eerste 
wat wij van een postzegel bekijken, tevens het voornaamste is, 
maar van belang is zulk een beschouwing toch zeker. De op de 
postzegels geplaatste afbeeldingen weerspiegelen vaak de geest 
en aard van een volk, geven een kijk op hun ontwikkeling en op 
hun kunst, vertellen ons vaak de geschiedenis van land en volk 
(tenminste als men philatelistisch lezen kan) en zijn zodoende 
vaak leerrijke en belangrijke herauten, die verre grenzen over
schrijden en doordringen tot de eenvoudige man zowel als tot de 
groten dezer aarde, tot de eenvoudige van geest en tot de grote 
geleerden, tot wie zij spreken al naar hun taal verstaan wordt. 

Een blik op een enkele serie postzegels kan ons reeds bij een 
enkele oogopslag machtige verhalen doen, waarvoor uren nodig 
zouden zijn indien deze gelezen moesten worden. Dit is de grote 
macht van het kleine zegel en zijn beeld! 

Maar groter nog wordt deze macht als zulk een serie zegels 
geplakt is op een omslag, welke hetgene wat de postzegels ver
tellen, nog verduidelijkt en sprekender maakt, hetzij door opschrift 
of ook door afbeelding. Laat ons een enkel voorbeeld noemen. 

Een paar maanden geleden verscheen in ons land een z.g. „Op-
bouwserie". Wie uwer heeft niet bij het aanschouwen dezer zegels 
aanstonds het grote verlies doorvoeld dat ons door de vijand 
werd toegebracht, de gevallen familieleden of vrienden, de ver
liezen aan huis en hof, aan land en kultuurgoederen, polders, 
huizen, spoorwegen en wat niet al. Maar tevens vertelden deze 
zegels van de stoere arbeid om te herstellen en weer op te bouwen 
hetgeen verloren ging. Een machtige symphonie dus van leed en 
ongebroken geest en durf! Een daarbij passende f-d. omslag deed 
ons daarbij het land in nood en ook het land in opbouw en her
stel zien, waardoor de symphonie der zegels met orgeltonen werd 
versterkt. Een eerste dag-stempel legde bovendien de datum vast 
waarop dit lied met haar uiteindelijke jubel werd besloten, een 
dag waarop met trots gezegd kon worden: zo was het, maar.. . zo is 
het nu. Zo is het geheel een historische getuigenis geworden welke, 
dank zij deze omslag, ook zal doorklinken tot ver over onze grenzen. 

Natuurlijk is vanwege de aard der zegels het verband tussen 
de zegels en de omslag zeer uiteenlopend, vaak ligt dit geheel 
op historisch terrein, soms is het de kunst, hetzij van het heden 
of van het verleden, of de politiek (wij denken aan zegels met op
schriften zoals: ,,Wij strijden voor de vrede" e.d.). Maar hoe het 
ook zij, de f-d. is een hulp bij of een versteviging van het aan
schouwde en als zodanig van een niet te onderschatten waarde voor 
hen, die de zegels met meer dan oppervlakkige ogen bezien. 

Zoals reeds gezegd is de f-d. cover ook in ons land al meer 
en meer ingeburgerd en mede om de bovenstaande redenen achten 
wij thans de tijd aangebroken ook in ons Maandblad ineer aandacht 
daaraan te besteden dan tot nu toe het geval is geweest. Het terrein 
is zeer uitgestrekt en het aantal van hen, die trachten ook op dit 
gebied iets ,.te verdienen", is zeer groot, maar de ras-echte phila
telist zal zeker de weg leren vinden om ook hier van het aan
gebodene het kaf van het koren te onderscheiden, en zal hij weten 
te behouden wat philatelistische waarde heeft. Wij stellen ons 
voorlopig nog niet tot taak als leermeester hierin op te treden, 
daartoe zijn wij nog te onervaren en zal ook door ons de ontwikke-
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VERENIGINOSNIEUWS 
NEX)ERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGEL

VERZAMELAARS Secr Ir J M Boeseken, Kerkstraat 15, 
Goor (O ) 

Dr Ir J C DE RUYTER DE W I L D T ] 
Zeer plotseling heeft onze afdeling een groot verlies geleden 

door het verscheiden van haar Voorzitter 
Dr Ir de Ruyter de Wildt was in de eerste plaats een zeer 

kundig philatelist, die zijn liefhebberij en onze afdeling een warm 
hart toedroeg Hij was een sympathieke verschijning in onze 
Vereniging Nadat hij pi m 5 jaar secretaris was geweest, han
teerde hij vanaf Januari 1931 op een prettige wijze de voorzitters
hamer 

Met volle overtuiging heeft hij zich aan de philatelie gegeven 
W I J mogen van zijn werk, in het belang van de gehele philatelie 
en onze afdeling verricht, een dankbare herinnering behouden 

HIJ ruste m vrede 
Afd „WEST-FRIESLAND 

van de Ned Ver v Postz verz 
te H O O R N 

MEDEDELINGEN 
A Van het secretariaat — Enkele exemplaren van no 1 van 

het Nedcrlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde zijn beschik
baar voor de afdclingsbibliotheken Afdelingen, die prijs stellen op 
een exemplaar worden verzocht dit te melden aan de Ie secretaris 

B Van de afdehng Rondzending — Tot sectiehoofd te Bos
koop IS benoemd B H van Leeuwen, Reijerskoop 96 te Boskoop 

Nieuwe leden — Zie de Aanmeldingen in het Juni-nummer 
Aanmeldingen — 271 P C van Driem, Woudenbergstraat 165, 

Den Haag - 344 P J M van Dijk, Zuidzijde Zoom 26, Bergen op 
Zoom - 229 H Harmsen, Curaijaostraat 76 ', Amsterdam - 295 
C A Laan Goorne B 59, Berkhout - 226 Ir C Mesman, Sf 
Nieuw-Tersara Tjirebon, In<lonesie - 1057 H W Reilingh, Emma-
laan 32 Apeldoorn, (oud-lid) - 249 H T Scheen, p a Ned Han-
dcl-Mij , (Factorij), Djakarta-Kota - 347 E J Schutte, Bisonstraat 
4 Bussum 267 Ir P J Verlee, Vossenlaan 59, Nijmegen ( ld van 

De Globe ) - 358 D J Visser, p a P W Janssen, sanatorium, 
K 19 Pav II, Almen (Gld ) - 340 Mevr A J de Vries-Vinke, p a 
B P M , Pladju Palembang, Sumatra-Selatan - 319 J W Wasse
naar, p a B P M Pladju, Palembang, Sumatra-Selatan - 364 P M 
A Hendnv Markt IA, s-Hertogenbosch 

Weder ingeschreven — 115 R Groot Ged Turf haven 10 
Hoorn - 798 R Schonhuth, Stolbergstraat 4, Haarlem 

Ingetrokken de schorsing wegens wanbetaling van 1976 Mr D 
Mulder, Thorbcckelaan 589, Den Haag - 1900 B A C Oosterbaan. 
Postbus 12 Breda - J W Liefrinck 

Overleden — 600 L W Hartog - 486 Mevr J C E Vrins-
Koopman 

Afgevoerd pei 31-12-49 — 709 Mevr E C Ader-Bergsma -
530 J Koiieyncnbcrg 

Afgeschreven — 1969 H W Vermeulen 
Gerodeerd wegens wanbetaling — 1203 ]ac Brinkhuis Semi

narie Warmond 

POSTZEGELVERENIGING BREDA Secretaris C A Ot-
t>r Ulvenh laan 34 Breda tel 6648 giro 412710 

Aangenomen 159 E S NOG C A Pruimboom, Oosterhout, 
Keiweq 39 A v d Mcrwe Breda Vierwindenstraat 16 - J Mi-
Lhelbcrqer Boekcl N Br Kerkstraat 37 - Ds G v Veldhuizen, 
Rotterdam O Wald Pyrmondlaan 13 - J P du Bois, Zierikzee, 
Blok weg A 512 

Ovc'Iedcn — A ] A J Machiclsen, Zandhoven België 
Vergaderingen — Bestuursvergadering 24 Juli 20 uur, Rest 

De Beurs 
Ledenvergadering 31 Juli 20 uur. Rest , Moderne 
Jcugdvergadering 6 Augustus 10 30 uur, Rest „Moderne 

VERENIGING VAfJ POSTZEGELVERZAMELAARS „HOL-
LANDIA Secr A D Aeijelts, Nic Macsstraat 47 b v , Am-
sterdam-Z 

Ledenvergadering op Vrijdag 29 September 1950 te 20 15 uur 
in hotel Krasnapolsky Warmoesstraat, Amsterdam-C De veiling 
wordt gehouden van 19 30—20 15 uur 

In de maanden Juli en Augustus zullen geen ledenvergaderingen 
plaats vinden in verband met de vacanties 

Candwlaatlid — 470 C de Groot Jr , Gen Krayenhoffstraat 16, 
Naarden 

Bedankt per 30 Juni — 619 Chr Vorstman 

HAAGSOHE PHILATELISTEN VEREENIGING Secretaris 
Ir M Brinkgreve, Ananasstraat 93, s Gravenhage 

Nieuwe leden — W J Bosch, Johan van Oldenbarneveldlaan 
34 s-Gravenhage - Dr M F J Smith, Buurtweg 107, Wasse
naar - E J A Stelter, Balistraat 45AI, 's-Gravenhage 

In Juli en Augustus worden geen bijeenkomsten gehouden 
Het lid, dat op de Juni-vergadenng abusievelijk lootje N o 26 

bij zich gehouden heeft, wordt dringend verzocht dit in te leveren 
bij een der bestuursleden. 

INT VERENIGING „ PHILATELIC A ' Secretaris J A C 
Achilles, Zuiderparklaan 249, 's-Gravenhage 

Bedanken — D r 211 Mevr W . G J Muuse - Gv 551 F W 
Feyen - Gv 1700 Ir L P Stephan - Gv 1862 J Aafjes - Tl 
2130 R Kamman - Dr 2313 H Bakker - Gv 2615 H Slakhorst -
ld 2952 F R v d Vijver - ld 4325 Z Kievit 

Overleden — ld 559 F J Broersma - Ut 4082 C E v Bil
de rbeek 

Schorsing intrekken — Gv 67 W E Ch Hendriks, Huis t-r 
Hoornkade 42, Rijswijk ( Z - H ) - Gv 69 F H Wischoff Jul v 
Stolbergplein 22, Den Haag - Gv 1090 Mevr F v d Laan-
Hartzema, Luiksestraat 22, Scheveningen - Gv 2089 A H Klop 
penburg, Alex Gogelweg 75a, Den Haag - Gv 2638 M G v d 
Hoeven, v Nijenrodestraat 75, Den Haag - Gv 2998 J Jansen, 
Laan van Meerdervoort 480, Den Haag - Gv 3611 H M Meycr 
Hugo de Grootstraat 18, Den Haag - Gv 4247 L Kol, Damas 
straat 142, Den Haag 

Bedanken intrekken — Dr 921 H B Cumoes, de Flierkamp, 
Twello - Dr 3291 Dr J C Huijsman, Binnensingel 8, Deventer 

Rectificaties — Gv 1879 Mevr A J Leroi, Abeelstraat 81 
Den Haag moet zijn Mevr A J Heumakcrs-Lcroi, Wilhulmina 
park 140, Tilburg 

CANDIDAAT-LEDBN 
Afd Deventer — Dr 142 J Hengeveld, Stationsstr 18, Olst 
Afd s-Gravenhage — Jl Gv 47 A R I Ar'is (15-7-1933) 

Gr Hoefijzerlaan 47, Wassenaar - Gv 356 J D Ans Gr Ho^f 
Ijzerlaan 47, Wassenaar - Gv 369 J Chnstiaans, Halleystraat 63 
Den Haag - Gv 404 J C Hordijk, Wald Pyrmontkade 131, Den 
Haag - Gv 456 J Selman 2Seewcg 10, Scheveningen - Gv 371 
S M Witteveen, Tasmanstraat 212, Den Haag 

Afd Harderwijk — Hk 4211 C Noorland, Sanatorium Sonno 
vanck , Sikkelpaviljoen B, Harderwijk 

Individueel — ld 461 J P Krenning Adamshofstraat 99a Rot 
(erdam-O 

Afd Rotterdam (Zuid) — Rz 4273 J I P Lotte Grocrc 
Hilledijk 155a, Rotterdam-Z - Rz 441 C A Vcimculon Span 
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jaardstraat 65b Rotterdam-Z - Rr 494 L P C Hijweege, Klos 
s'raat 23a Rotterdam-Z 

Afd Utrecht — Ut 372 E M I de Vries Alex Numankade 
71bis Utrecht 

Afd Vlissingen — Vn 4314 A L Eversdijk, Verkuyl Quakkc-
laarstraat 55 boven Vlissingen - Vn 4145 A Geleyn, Noordstraat 
62, Vlissingen - Jl Vn 48 Mej J A M Naaktgeboren (22-10-35) 
Boterbloemlaan 18, Vlissingen - Vn 451 F Kuypcr, Koudekerksc-
weg 58, Vlissingen - Vn 4146 C Kort Hendr Keyzerstraat 7, 
Vlissingen - Vn 4153 Dr A Staverman Julianalaan 9 Vlissin
gen - Vn 4180 C I Torley Duwel, Badhuisstraat 78 Vlissingen 
- Vn 4208 C M de Wijze, v Dishoeckstraat 83, Vlissing;n 

Afd Zeist — Zt 376 R U W Schulz, Ie EJorpsstraat 11a 
Zeist 

Afd Zwolle — Il Ze 20 G A Vogel (21 7-1932), Nieuwe 
Deventerweg 121 Zwolle - Ze 4301 Mevr D Buijten Knol 
Leliestraat 133 Zwolle 

Alle candidaat-leden, bekend gemaakt in het Juni-nummer, wer
den als nieuwe leden aangenomen Wij roepen hen een hartelijk 
welkom toe 

AMSTERDAMSE VERENIGING , DE PHILATELIST 
Secretaris K Buiter, Marathonweg 40hs , Amsterdam-Z, Telefoon 
92075 

Ledenvergadering 5 Sept 1950 Kaart-, Bridge- Schaak- en 
Domino avond op 19 Sept 1950 Beide bijeenkomsten zijn m ,,Bel-
levue Marnixstraat 400, op Dinsdagavond, aanvang half acht 
Zaal open 7 uur 

Nieuwe leden — Alle in het Juni-nummer van „Het Maand
blad genoemde candidaten zijn aangenomen, benevens 890 H D 
Koopman Riouwstraat 35-11 Amsterdam-O - 1073 C Huurman, 
Latherusstraat 81-1 Amsterdam-Noord 

Candidaat-leden — 278 F van Kampen, Surinameplein 52 Am
sterdam W - 1142 Mevr M Langendoen-de Vries Dolderseweg 
214, Den Dolder - 16 P C de Rond, Corn Krusemanstraat &5-III, 
Amsterdam-Z - 4137 F H A Galavazi, Nic Maesstraat 57 
Amsterdam-Z -

Schorsing van de navolgende leden ingetrokken — 477 K G 
A Hirschler Dijkgravenlaan 21 Amstelveen - 355 P C Luyten 
Koningslaan 19 Amsterdam-Z - 543 Evert Cats, P Langendijk-
straat 48 hs Amsterdam-W - 211 F J v d Kolk Hagedoorn-
weg 47 I, Amsterdam-N - 703 H W M Peters Adm de Ruy-
terweg 201-III, Amsterdam-W - 770 H Friehnk Prinsengracht 
480, Amsterdam-C 

Bedankt — 1029 R H van Perlstein 

Geroyeerd wegens wanbetaling — 783 P F Goosens, Scheldc-
straat 79 Amsterdam-Z 806 K van Duiken, Reaumurstraat 50-1, 
Amsterdam O - 768 M Althuis Aalsmeerweg 68, Amsterdam W 
- 719 M J H Bertke Kanaalstraat 961 Amsterdam W - 166 
J dtn Besten Kinderdijkstraat 2Ü-I Amsterdam Z - 540 J C 
Blum W de Zwijgcrlaan 313 h s , Amsterdam-W - 176 Nic v d 
Bruggen Floris Schoutenstraat 28 Sasicnheim - 936 N van Ba 
kelen Brakenburgerstraat 50, Castricum - 508 P A Brun, Coran 
tijnslraat 7 belet Amsterdam-W - 470 Mevr P A Bijnen 
Thijsien 3e Oosterparkstraat 49-1 Amsterdam O - 950 W Dek 
ker Czaar Peterstraat 176 1 Amsterdam C - 860 J Defoor N Z 
Vooijurgual 57-11 Amsterdam C - 598 W C Dullaert van 
Mier sstraat 203 II Den Haag - 1042 T v d Eist Wittenburger 
gracht 55 hs Amsterdam C - 286 P G R Felbert Amstel 35 
An'sterdam C 1077 G M Geerlmgs Blasiusstraat 6 bov Am 
stcrdam-O 1032 U Glorie Sarphatipark 123 Amsterdam Z 
655 P I C van Gulik Kwartelstraat 49 bov Amsterdam-'Noord 
H2 L A Harpcnau Niersstraat 11 Amsterdam-Z - 445 A Hey 
r s Herengracht 64 Muiden - 558 F Jaburg Sarphatipark 137 III 
An sterdam Z 738 P de Jonge Marco Polostraat 89 II Am 
ucraam W 204 B R J Klijn P v d Doesstraat 120 hs Am

sterdam-W - 990 P M Kautr, Gr Hertoginnclaan 89 Den Haag 
- 786 R B J Knispel Paramariboplein 28 III, Amsterdam W 294 
H J Koeman, Harmoniehof 88, Dicmen - 262 ] A Koenders 
Jac van Lennepstraat 138-1, Amsterdam W - 15 M F Leipoldt 
Hogeweg 38. Zandvoort - 1107 H Lissing, Vechtstraat 24-1, Am 
sterdam Z - 610 A v d Linden, Joden Breestraat 95 Amster 
dam C - 376 J M v d Meer Jan Evertsenstraat 99-III Amit r 
dam-W - 411 A C V V d Plaat, Borneostraat 12-III Amst.i 
dam-O - 566 J P A Poulus, Adm de Ruyterweg 311-III, Am
sterdam-W - 476 I Pnns, Argonautenstrcat 61 belet Amster
dam-Z - 503 S K Reinalda, Insulindeweg 86 III Amsterdam-O -
354 H Rootering, Madurastraat 52-111, Amsterdam-O - 821 H L 
Spaan, Gr Wittenburgerstraat 78-11, Amsterdam-C - 774 C de 
Vries Admiralengracht 154 h s , Arasterdam-W 

In de maand Augustus geen bijeenkomsten 

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

Vergadering — 17 Juli, 8 uur s avonds in Suisse 
Nieuw lid — H Weit i , Stationsweg 2A, Groningen 
Vervallen — 23 S v d Akker, Mozartstraat 28, Utrecht -

139 r H Bok. Molenstraat A 147. Oldehove - 174 Th B M 
Engelkamp Bilhtonstraat 5, Den Haag, (blijkbaar nieuw adres 
\vCi3 met bekend h er) - 315 J van Laar Jr Voorstraat 64, Bui
tenpost 

DE KENNEMER POSTZEGELCLUB Secr C Luttik, Wij-
kerstraatweg 207a te Vclsen-N 

De ruilavonden zijn gedurende de maanden Juli en Augustus 
stop gezet Op 4 September wordt weer de eerste bijeenkomst ge
houden O p 18 September houden we onze Jaarlijkse Algemene 
Vergadering 

Willen alle leden hun contributies tot en met eerste halfjaar 50 
voldoen bij de penningmeester W Marcusse, H Burgerstraat 14 
te Beverwijk girono 435867 

Nieuwe leden — J H v d Schoor, Zweedselaan 6 Beverwijk 

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

Nieuwe leden — 979 J W A Wielens Emmalaan 6 Berg en 
Dal (Nijmegen) - 559 J de Vries, Stomjje Kamperweg 5. Ede -
560 H L J Weidema. Mesdaglaan 40. Arnhem 980 J Th Hoes 
Voorstadslaan 254 Nijmegen 

Bedankt per 1-9-50 — 458 A L J Pauw - 409 Mevr Diepen-
daal - 274 L Weidema 

Overleden — 75 H Gijsbers 
Bedankt (ingaande heden) — 25 M H Scholten 

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
GOUDA Secr D Palsgraaf Vossenburchkade 117 
Nieuw lid — R van der Tooren Jr Krugerlaan 26 te Gouda 
Bedankt — W F Briel Haagweg 50 Leiden per 1 Januari 

1951 - C Groene woud Vierdekade 103 te Gouda 
In Juli en Augustus is er geen vergadering 
Vergadering — 25 September 1950 in de Kroon aan de Kloi 

weg ingang door het Restaurant of door de poort naast de fietsen 
stalling 

Uitgebreide agenda en veiling van kavels voor de feestkas 

N I E U W E PHILATELISTEN VEREENIGING N P V GRO 
NINGEN Secr J H Frerks, Kerslaan 10 Hoogezand \ 

Gedurende de maanden Juli en Augustus geen vergadering 
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POSTZEGELVEREENIGING , HEERLEN Secr C van Dis 
hocck Hindestraat 24 Heerlcrhcide 

De vergadering gehouden op Dinsdag 27 Juli 11 stond geheel in 
het teken van de naderende philatelistische dag Het enthousiasme 
en de wil om het beste beentje voor te zetten en zo goed mogelijk 
voor de dag te komen, waren groot, het onderwerp van de cau
serie aanlokkelijk O p de medewerking van alle leden kan gerekend 
worden 

Eerstvolgende vergadering. Dinsdag 25 Juli e k 
Eerstvolgende beursavond Woensdag 9 Augustus e k 

POSTZEGELVERENIGING HILVERSUM EN OMSTRE
KEN Secr G van den Broeck, Ten Katelaan 5 Hilversum 

Aangenomen leden — H Logman Spieghellaan 2, Hilversum -
H Mulder Gasthuisstraat 33 Hilversum - J Boom, Daltonstraat 
15 Hilversum H Hosselet Koninginneweg 10 Hilversum - S W 
Fijn van Diaat, v Mussenbroekstraat 50 Hilversum - Y Taconis 
Lage Naarderwcg 5 Hilversum 

Voorgesteld - 412 T Westerbeek Spechtstraat 65 Hilversum 
- 413 M Hendrik, Klein Drift 29, Hilversum 

Bedankt — G H Hoek, Hilversum 
Vergadering — Ledenvergadering elke 3e Woensdag van de 

maand 19 Juli a s in de O L B , s-Gravelandseweg 55 Hilversum 
Beurs — Elke Zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur in de O L B 
In de maand Augustus, wegens vacantie geen vergadering en 

geen beurs 

LEIDSCHE VEREENIGING 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 

Vergadering op Donderdag 27 Juli 1950, s avonds te 8 uur pre
cies in de bovenzaal van Soc „Amicftia , Steenstraat 2 te Leiden 

Agenda — 1 Opening 2 Notulen 3 Ingekomen stukken 4 Bal
lotage 5 Mededelingen 6 Phil nieuws 7 Verslag L C 8 Veiling 
9 Pauze met verloting 10 Lezing of hersengymnastiek 11 Rond
vraag 12 Sluiting 

Na afloop gelegenheid tot ruilen 
Nieuw lid — 274 L F Molle Haagweg 18, loeiden 
Candidaat leden — 216 H Tims, de Ridderstraat 20 Leiden -

231 M G Link Bilitonstraat 15a Leiden 
Overleden — 51 Dr J G van Es 
Af te voeren als lid per 1 Juli 1950 122 B C Mekking 
Wilt U even noteren dat de eerstvolgende vergadering is vast

gesteld op Woensdag 27 Sept a s daar in de maand Augustus 
geen vergaderingen of bijeenkomsten worden gehouden 

Jeugdafdeling — Bijeenkomst elke Ie Dinsdag van de maand in 
het V C F Huis Gerecht 10 Leiden 

Beursavond — Bijeenkomst elke 2e Maandag van de maand in 
de bovenzaal van de Chem School, Rapenburg 30, Leiden 

Ruilavond — Bijeenkomst elke 2e Woensdag van de maand in 
de bovenzaal van de Chem School Rapenburg 30, Leiden 

Afd Noordwijk — In de 3 maanden van het seizoen geen bijeen
komsten 

De leden die hun doubletten op een rustige manier willen ruilen 
kunnen dit het gemakkelijkst doen op de ruil- en beursavonden 
verder is daar een leestafel waar U op Uw gemak diverse boeken 
en tijdschriften kunt bestuderen 

Rondzendingen — In de maanden Juli en Augustus worden geen 
nieuwe boekjes in circulatie gebracht 

De administrateur de heer W Kloos is gedurende de maand 
TVugustus met vacantie afwezig 

Verloting tentoonstelling — De nummers No 308, 341 (geval
len in Edam) 365 en 164 zijn nog niet afgehaald evenals de 
extra prijs voor de lOOste bezoeker op entreekaartje No 261 

DORDTSE PHILATELISTENVERENIGING DE POST 
JAGER Wnd secr L in t Veld Is da Costa^traat 31 

Eerstvolgende vergadering op Vrijdag 21 Juli a s te 19 30 uur 
in de Chr Leeszaal Voorstraat 396 te Dordrecht 

Agenda — 1 Opening 2 Notulen 3 Ballotage 4 Mcdedelin 
gen 5 Rondvraag 6 Veiling 7 Verloting 8 Sluiting 

Candidaat lid — Joh v d Belt Sanatorium Hellendoorn 
Overleden — R van Eynsbergen Dordrecht 

POSTZEGELVERENIGING IJMUIDEN E N OMSTREKEN 
Secr G de Hoog da Costalaan 18 

Gedurende de maanden Juli en Augustus worden geen vergade-
rir-gen gehouden E v bijeenkomst op Vnjdag 1 September m het 
Patronaatsge'bouw te IJmuiden O Voor de Jeugdclub welke even
eens in September gaat beginnen vraagt het Bestuur zegels te wil 
len zenden aan de heer J M van Olst Driehuizerkerkweg 43, 
Driebuis 

Geroyeerd wegens wanbetaling — S Schoone Zeeweg 219, 
IJmuiden-O 

Bedankt wegens vertrek — J A de Vries IJmuiden - Pater 
Florentius Helmond 

NEDERLANDSCHE PHILATELISTISCHE VEREENIGING 
O P H O O P VAN ZEGELS T E HAARLEM Secr M W v d 

Koog Leidsevaartwcg 129, Heemstede 
Candidaat-leden — 140 J C Slikker Florastraat 16 Haarlem -

141 W V d Boom Haitsma MulierStraat 16, Haarlem 
Overleden — 670 G J C Schagen, Amsterdam-O 
Afgevoerd per 1 Juli 1950 — 502 J B Koopman Ged O 

Gracht 60 Haarlem 
Bedankt per 1 September 1950 — 335 J Ph Goedvolk, Kinder-

huissingel 44 Haarlem - 658 E Oudman Kinderhuissingel 54, 
Haarlem 

Bedankt per 1 Maart 1951 — 75 G J Kaptein Jr Oldenzaalse-
straat 262 Enschede - 530 L Meijers, Korte Veerstraat 3 H«iar-
lem - 531 Mw E Mcijers-de Winter, Kte Veerstraat 3, Haarlem -
547 E H V d Linden, Heemstede 

Afgevoerd per 1 Maart 1950 — 222 C Cassee Cloosterlaan 5, 
Heemstede - 569 J Delissen, Talmastraat 23, Heemstede 

Algemene Vergadering — 27 Juli 1950, Donderdagavond 8 uur 
bij Brinkman, Grote Markt Haarlem 

POSTZEGELVERENIGING DEN HELDER Secr Soemba-
straat 35 Den Helder 

Afgeschreven — J M de Lange Den Helder - Mej A Pieters 
Den Helder 

S HERTOGENBOSSCHE VEREENIGING VAN P O S T Z E 
GELVERZAMELAARS Secr J Cnjns Loonsebaan 68, Vught 

Algemene vergadering de derde Woensdag van deze maand 

PHILATELISTENCLUB EINDHOVEN Secr 'J J H A 
Dolhain de Gencstetlaan 5 Eindhoven telefoon 2737 

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand, waarvan con
vocatie wordt toegezonden 

POSTZEGELVERENIGING D E PHILATELIST GELEEN 
Secr C D C Weverling Kwikstaartstraat 14 Gcleen 

Overleden — L A Jansen Beek 
Bedankt — P H d Elfant Geleen 
Afgevoerd — J Kleikamp Sittard J v d Heyden, Geleen -

J J Pene Gelcen - R Urlings Gelcen 
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VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 
,.ASSEN . Secr.: Vencstraat 43, Assen. 

Nieuw hd vnnaf 1 Juni. — J. C. C. van Erp, Emmastraat 53, 
Assen. 

Vanaf 1 Juli. — G. J. Schuyt, Telok Pandjie Estate, p k . Ran

tauprapat, Sumatra's Oostkust, Indonesia. 

PHILATELISTENVEREENiIGING „ZLlIDLIMiBURG". Secr,; 
J. Hermans, Alex. Battalaan 20. 

Overleden te Davos (Zw.) ons lid ao, 67 E. America, 
Valkenburg. Hij ruste in vrede! 

•Geroyeerd (wanbetaling). — 147 B. van der Linde. 
Vergaderingen. — Maandag 7 Augustus Beursavond. Maandag 

21 Augustus vergadering. Beiden om 8 uur in Restaurant „In de 
Gouwe Poort", Vrijthof 50. 

iPOSTZEGELVERENIGING BRUNSSUMHOENSBROEK 
Secr.: P. v. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade (L.) 

Nieuw lid. — J. P. Koorneef, Heufkenstraat 20, Brunssum. 
Geroyeerd wegens wanbetaling. — S. Visser, Haansberg 195, 

Brunssum. 

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

ADVEKfENriES 
■IGHAIl met ruiltdrenen in diTcn« Itixlca 

der wereld, tdrenen T U diTCrté inter
natinntl« poitregelclubf B« ODtreagit 
n n f o.i9 in zegelt, ponwinel of |iro 

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

200 versoh. f 0,85, 500 versch, 
f2 ,30, lOOOversch.f 5,80 post
zegels uit mijn doubl, franco, 
D. V. OMMEN, Epe, Popullenen
laan. Postgiro 132330. 

N i e u w e v e r b e t e r d e o p l a a g 
ALBUM NEDERLAND & OYERZ.GEB. 

schroefband, jaarli jks supplem. 
f. 6 , 2 5 franco, betaling met 
bestelling of onder rembours. • 

Postiegelhondel W. F. HEIM ANN 
Pornatsusweg 24 huis, Amst«rdainZ. 

Postgiro 512461 
Alle z e g e l s v a n N e d e r l a n d en O.G. voor

d e l i g l e v e r b a a r . V r a a g t p r i j z e n . 

ZOMERPRIJZEN 
Ned.en Kol. Alle toeslag
zege l s ook rolt. Nederl.en 
Ned.Indle halve catalogus 
pr i j s . Ongebr.en gebruikt. 
Ned.Indie: 
No.3** f. 

3137** 
80 
98 
186210** 

Curacao: 
No.13/17** 

28** 
2943** 
42 en 43 
4470** 
8999** 
121137** 
136 
137 
151 en 152 
158163** 
164167** 
Luchtp.4/16** 

41/44 
84 

Suriname: 
No,n8126** 

130136** 
141144 
146149 
179182 
183186 
190193 
220228** 

1,00 
11,00 
11,00 
17,00 
30,00 

2,75 
7,00 

55,00 
14,00 
35,00 
14,00 
12,50 
2,50 
3,50 
2,50 
0,90 
1,00 

12,50 
22,50 
4,50 

14,00 
4,00 
6.50 
6,00 
2,00 
1.25 
1,25 
2,75 

J. van VLIET 
B R E D I U S W E G 3 
BUSSUM  TEL .6502 

RuUverbinding g e z o c h t ! ! 
Geef Duitsland en Polen 
(nieuwtjes) ,ook Massawaar 
Zumste in 1950 of ruil p .s t . 
HUBERT FICHTELMANN 
(15b) Schleiz/Thuringen. 

R u s s  Z o n e . Duitsland. 

Ter overn. : "KaBe ' Flug
postmarkenalbums Geh.we
re ld .5 kleiubanden,in goede 
tot z .g . s taa t ,benevens par
tij bi jpass .b l .b laden. Pri js 
f. 30, .Brieven onder no. 

121 , Bureau v.d. Blad 

Door particulier te koop 
aangeboden een STOCK
BOEK van 28 bladzijden, 
bevat tende in totaal 1231 
POSTZEGELS VAN NE
DERLAND, uitgiften vanaf 
1942 t /m 1949, nom.waarde 
f. 168,72/^  postfris; zon
derp lakker  complete s e 
r i e s  ged.in blokken van 4 
en 8 stuks,waarbij o.a.Cour 
In t .de Jus t i ce Perm.1947, 
e t c . 
Br.ond.no. 119, Bur.v.d.BI. 

VERZAMELAAR ZOEKT 
OUDE BANK EN NOOD
GELDBILJETTEN TE 
KOOP OF IN RUIL VOOR 

POSTZEGELS. 
AANB.AAN JOS.J.PETERS 
Orleanspl. 12, MAASTRICHT 

Gevraagd partijen postzegels 
m e t f i r m a p e r f o r a t i e s V. 

NEDERLAND EN BELGIË 
Aanbiedingen aan W.J.PIE
TERSE Jr. , JULIANALAAN 
248, BILTHOVEN. 

AANBIEDING NEDERLAND: 
ZOMERSERIE 1950 o 0 ,50 
L O N D E N S E R I E 15 W . C O M P L . * 0 ,90 
L U C H T P O S T 1^/^,4^,7^ o 4 ,  ; *16,50 

I n d o n e s i a : Spi t f i re o 4 , 5 0 ; 
Moehammadi jah 
Opdruk 1947 II w . c o m p l e e t 
Bevr i jd ing 13 w . c o m p l e e t 
10 en 2 5 gu lden met s t r e p e n 

7,00 
' 5,50 

13,50 
4 ,00 

45 ,00 
Te koop gevraagd alles op postzegelgebied. 

POSTZEGELHANDEL 
G. y. d. EIJNDE 

Meeelttraa» 2S, UTRECHT Giro 4983<1 

ZiCHTZEHDINGEN 
van elk gewenst land, 

ook van 

NIEUWE UITGAVEN 
worden U op aanvrage en legen 

opgave van referenfies verstrekt door: 

AUF DER HEIDES 
Postzegelhandel 

HILVERSUM 
SURIHAMELAAN 31, TEL 4323, GIRO 1700 

AMSTERDAM 
H. Z. V00RBUR6WAL 151, TEL 47103 

Bussumse Postzegelhandel 
KAPELSTRAAT 15 
W. H. EECEN 
U U f e o i i i3U — Gil« 4SU27 

ZICHTZENDINGEN (UITERST BILLIJK GE
PRIJSD) * SPECIAAL NEDERLAND EN GEW. 
Ie EMISSIE NEDERLAND, JAPANSE BEZ., 
INDIE, ENGELSE, FRANSE KOLONIEN, ZWIT
SERLAND, SCANDINAVIË, AMERIKA, ENZ. 
ZONDER KOSTEN WORDEN UW VEILING
OPDRACHTEN DOOR ONS UITGEVOERD. 

PEETERS Postzegeihandel 
V. Welderenstraat 27  Nijmegen 
Telefoon 24589 

ALLE PHIL BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost en Zuid

Nederlandse verzannelaar. 

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

http://Int.de
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en daar onder de datum 1950 Junius 17, en Budapest 72. 
Ook het bekende ruitstempeltje „Eerste Dag" is aangebracht. 

ISRACL. 
Het in ons vorige nummer vermelde z.g. Universiteitszegel zagen 

wi) op een f-d. waarvan de linkerhelft geheel werd ingenomen 
door een foto (in zwart) op hei-gele ondergrond van deze univer
siteit. Boven de foto een in het Hebreeuws gesteld opschrift en 
onder de foto een citaat van J. J. Rousseau. (Vermoedelijk ver
meldt de hebreeuwse tekst hetzelfde). 

De enveloppe vertoont voorts het hier reeds meer gebruikte 
6-hoekig stempeltje waarin een springend hert met vermelding in 
het Hebreeuws en Engels: Dag van uitgifte. Het zegel is rtiet het 
gewone stempel van Tel Aviv afgestempeld. 

OOSTENRIJK. 
Hier zagen wij een briefkaart 100 Jahre Osterr. Briefmarke, 

waarvan de beeldzijde geheel werd ingenomen door een in blauwe 
kleur afgebeelde 9 Kreuzerzegel 1850 met zwarte afstempeling 
(Ie dag) 1 Juni 1850 Triest. 

Het op deze kaart geplakte herdenkingszegel was afgestempeld 
jnet een groot rondstempel zonder omlijningen, vermeldende: Oster-
reichische Briefmarke Wien 1. 1.6.1950.; voorts een lauwertak en 
wapen, posthoorn en de jaartallen 1850—1950. 

VERENIGDE S T A T E N VAN AMERIKA. 
Het Casey Jones-(spoorwegmachinisten-) zegel in ons vorige 

nummer vermeld, bereikte ons op een brief, waarvan de linkerhelft 
het portret van deze persoon alsmede een trein uit vroegere 
periode vertoont, benevens enige mededelingen en een citaat uit 
een gedicht betreffende C. Jones. 

De zegels op deze enveloppe waren afgestempeld met een groot 
enkellijnig rond stempel, vermeldende de plaatsnaam Jackson. 
Tenn. en datum 29 Apr. 1950, waarnaast tussen de middelste vam 
4 evenwijdige lijnen staat vermeld: First Day of Issue. 

Van het Kansas City. Mo. herdenkingszegel, dat in dit nummer 
elders werd afgebeeld, liggen 2 verschillende f-d. omslagen voor 
ons. In de U.S. zijn verschillende uitgevers van dergelijke f-d-'s, 
(Ue allen hun eigen omslag uitgeven. Een der bekendste is de 
Artmaster, waarvan de omslag op de linkerhelft een postwagen 
vertoont, in snelle vaart rijdende in een gebied waar cactussen 
groeien en een ossenwagen rijdt. 

Een andere enveloppe vertoont op de linkerhelft een afbeelding 
van een schilderij (in paarse kleur) van Joseph Boggs Beale, 
voorstellende de tocht van een groep personen naar het westen. 

Beide f-d's zijn afgestempeld met een klein rond stempel roet 
enkelvoudig cirkel vermeldende Kansas City Mo en datum 3 Jun 
1950, waarnaast tussen de middelste van 4 evenwijdige lijnen de 
woorden: First day of Issue. Dit soort stempel is het algemeen 
gebruikelijke voor dergelijke uitgaven, terwijl het voorgaande een 
afwijking is in grote en zwaardere uitvoering. 

Het zegel uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarige jubileum 
van de Uitvoerende Macht (zie onder nieuwe uitgiften) troffen 
wij aan op een f-d. welke op de linkerhelft een afbeelding in 
groene kleur geeft van het oude Wit te Huis, en waaronder een 
en ander staat vermeld omtrent de geschiedenis van het oude en 
nieuwe Witte Huis. De afbeelding is naar een tekening vail 
W . King uit 1805. 

lOe afstempeling der zegels is als boven, maar vermeldende de 
plaatsnaam Washington D.C. en de datum 12 Juni 1950. 

ZWITSERLAND 
De zomerzegels, welke door ons in het vorige nunimer werden 

vermeld en afgebeeld bereikten ons op een f-d. enveloppe waar
op links onderaan een man is afgebeeld welke de Zwitserse 
bondsvlag zwaait (rood, met wit kruis). In een halve cirkel daar 
omheen staat: Fête Nationale 1950 — Bundesfeier. 

De zegels zijn afgestempeld met een klein rondstempel (enkel
lijnig) vermeldende de plaatsnaam Bern en datum lA^-50 en het 
woord Ausgabetag. Deze afstempeling troffen wij op een gelijk 
stuk ook aan met het woord Jour d'émission. Of het ook met 
Italiaanse tekst bestaat is ons niet bekend. 

NECROIOGIE 
De Engelse philatelistische tijdschriften maken melding van het 

op 11 Juni j.1. in zijn woning in Cambridge Park te Londen over
lijden van de heer J. B. Seymour, een van het oude keurcorps 
der Engelse Philatelisten en zeker ook aan vele onder oudere ver
zamelaars bekend. Dit laatste had hij zeker vooral te danken aan 
zijn uitvoerig handboek in twee delen, dat door de R.Ph.S.L. werd 
uitgegeven en handelde over de eerste zegels van Engeland. Hij 
was niet alleen een der voornaamste leden van deze vereniging, 
maar zijn naam werd ook geplaatst op de „Roll of dlstinghuised 
Philatelists". 

Voor de Engelse Philatelisten betekent dit heengaan zeker een 
groot verlies. 

TEMIOOmfEIIBNGEN 
Z O M E R T E N T O O N S T E L L I N G IN H E T POSTMUSEUM 

Iin het Ned. Postmuseum, Zeestraat 82, 's-Gravenhage, is een 
zomertentoonstelling geopend onder de titel „De P.T.T. en de 
Philatelie op de postzegel." 

Men kan hier dus een collectie zien, opgezet volgens de meer 
en meer in zwang komende methode van het verzamelen volgens 
beeld. 

Het is interessant om de bonte reeks zegels te beschouwen, die uit 
alle hoeken der wereld hier bijeen gebracht is en door het museum 
voorzien is van duidelijke toelichtingen welke herinneren aan be
langrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van post en philatelic, 
de verzamelaars welbekend. 

Men wordt hier herinnerd aan internationale tentoonstellingen, 
aan ,JDagen van de postzegel", aan cong^ressen en jubilea. Heit 
grote middenstuk wordt natuurlijk gevormd door de zegels ter ere 
van het 75-jarig bestaan det Wereldpostvereniging. 

Weinigen zullen tot nu toe een zo goed overzicht van deze 
laatste jubileumzegels onder de ogen hebben gehad, als thans in 
het Postmuseum te zien is. 

Verder is aanwezig een expositie van de bijzondere afstempelin
gen der Nederlandse philatïlistische tentoonstellingen, philatelis-
lendagen en de sinds 19J7 ook in ons land telken jare terugkerende 
,,Dag van de postzegel." 

Interessante groepfoto's maken de herinnering aan deze gebeur
tenissen levend, de philatelist van heden ziet hierop tal van leden 
van de oude generatie aan wier pioniersarbeid veel te danken is. 

Gecombineerd met de af&tempelingen geven de originele ont
werpen van de stempels weer hoe binnen klein bestek de ontwerper 
de mogelijkheid heeft aantrekkelijke variaties op eenzelfde thema 
te maken. 

Meer nog dan de zegels brengen de afstempelingen een belangrijk 
stuk Nederlandse philatelistische geschiedenis naar voren. 

T E N T O O N S T E L L I N G E N DER LEIDSCHE VEREENIGING 
VAN POSTZEGELVERZAMELAARS 

Ter gelegenheid van haar 2de histrum had de Leidsche Ver. van 
Postzegelverzamelaars in een der zalen van het Stedelijk Museum 
„De Lakenhal" op 17 en 18 Juni 1950 een tentoonstelling van 
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postzegels en poststukken ingericht, welke Zaterdagmiddag door 
de 'burgemeester, jhr mr F. H. van Kinschot werd geopend. 

De voorzitter, de heer A. van Vianen, sprak een inleidend 
woord, waarin hij wees op de vele mogelijkheden bij het aanleggen 
van een verzameling. In het bijzonder dankte spreker de directeur 
van De Lakenhal, de heer E. Pelinck, voor zijn medewerking bij 
het inrichten van deze expositie. Burgemeester Van Kinschot, d i ; 
allereerst de gelukwensen van het Gemeentebestuur bij dit tweede 
lustrum aanbood, weidde vervolgens uit over de wijze van post-
bestelling in vroeger eeuwen, waarna hij de tentoonstelling voor 
geopend verklaarde. Namens de Ned. Bnd van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars sprak de secretaris, de heer J. C. Norenburg, 
zijn erkentelijkheid uit voor het initiatief, dat de Leidsche Ver. 
met het organiseren van deze expositie had genomen. 

Hierna maakten de aanwezigen een rondwandeling over de ten
toonstelling. Behalve een complete collectie van zegels van Neder
land en zijn Overzeese betrekkingen, waren er inzendingen van 
zegels uit Zwitserland, Zweden, de Ver. Staten, terwijl ook de 
postzegels uit Vaticaanstad, w.o. de zegels, welke ter gelegenheid 
van het Heilig Jaar zijn uitgegeven, sterk de belangstelling trokken. 
Diverse hoogst interessante poststukken, zoals van de pionersvluch-
ten naar Ned. Indië en o.a. van de vliegrampen van de Uiver, de 
Maraboe en de Ooievaar, waren mede tentoongesteld. Naast een 
vrijwel volledige verzameling van Ned. briefkaarten en postbladen, 
troffen wij er ook een prachtige collectie ,,First Day Covers" aan. 
En om tenslotte nog een greep te doen uit deze unieke collectie 
noemen wij de inzending van oorlogspoststukken, alsmede die, 
waarop de geschiedenis van Nederland, België en Luxemburg, zo
wel op historisch, cultureel als genealogisch gebied, is afgebeeld. 
Kortom een tentoonstelling, welke voor de philatelist bijzonder 
waardevol is geweest. 

TENTOONSTELLING V A N D E AFDELING „VLISSINGEN" 
V A N DE INTERNATIONALE VBREENIGING 

„PHILATEJJCA". 

Gelijktijdig met de Leidse tentoonstelling hield ook bovenge
noemde afdeling van Philatelica een bijzonder goed geslaagde ten
toonstelling in de daartoe door de Directie der K.M.S. ter be
schikking gestelde ruimten in het gebouw ,,Scheldekwartier" aldaar. 
Helaas hadden wij niet de gelegenheid zelf deze tentoonstelling 
te bezoeken, maar ons redactielid Dr. Frenkel, die namens ons 
de tentoonstelling bezocht, had slechts woorden van lof over 
het gepresteerde. In de eerste plaats prees hij het uitstekende ten
toonstellingsmateriaal, waarover „Philatelica" thars beschikt. 

Een mooie inzending van het Nederlandse Postmuseum te 's Hagc, 
.werd ook door de bezoekers zeer gewaardeerd. Veel was er te 
zien, waarbij de zeldzame miskleur-zegels 5 cent, oranje (koningin 
met hangend haar), reeds van vroegere tentoonstellingen elders 
gehouden bekend, ook thans de aandacht wisten te trekken. Maar 
ook andere inzendingen, zoals die betreffende het verzamelen var 
poststuken door middel van Esperanto en die betreffende de W c -
reldpostunie hadden zeker veler belangstelling. In dit korte bestek 
kunnen wij echter geen volledig overzicht geven van alles wat er 
te zien was en ook de moeite van het bekijken waard was. 

De opening der tentoonstelling geschiedde door de Commissar's 
der Koningin in de provincie Zeeland, terwijl vele autoriteiten en 
notabelen daarbij aanwezig waren. 

Een 'mooi jubileum-succes voor deze afdeling, welke daarmede 
haar eerste lustrum vierde. 

D E EC.S.E. ( E X P O S i a O N COMMEMORATIVE DEL 
SELLO ESP ANAL). 

Ter viering van het eeuwfeest van de invoering van de post
zegels in Spanje, zal aldaar van 12 tot 22 October a.s. een phi-

latelisUsche tentoonstelling plaats hebben in het gebouw van de 
P.T.T. te Madrid. 

Dit eeuwfeest werd bij besluit van 6 Juni 1949 onder patronage 
gesteld van de staatschef. generaal Franco en en^ge ministers. De 
E.C.S.E. heeft de volledige medewerking van de Postadminlstratie 
en officiële organen, welke haar ter beschikking zijn gesteld, als
mede der tijdschriften en verenigingen op philatelistisch gebied. 

In cjToep H zien wij Nederland en België met hun koloniën ge
zamenlijk ingedeeld. 

De postzegels enz. van Spanje en zijn koloniën zijn in groep A 
ingedeeld en onderverdeeld in een ^-tal afdelingen. Overigens zien 
wij ook hier de bekende indeling in Luchtpost, literatuur enz. 

Een aardige reclame voor deze tentoonstelling werd reeds van 
18—25 Mei j.1. te Madrid gevoerd, waarvan wij hierbij een ver
kleinde afbeelding van couvert en stempel geven. 

NABETRACHTING BIJ D E LONDBNSE 
TENTOONSTELLING. 

door A. G. Ferf. 
Het bezoek aan deze en andere internationale tentoonstellingen 

geeft mij aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
W a t is het doel van het soms zeer gh>te aantal der zelfde 

zegels in een zelfde collectie? 
Ik kan billijken, dat men vooral bij een gespecialiseerde collectie 

of plaatreconstructie, blokken, strippen, kleurverschillen, plaat-
fouten enz. verzamelt en daarvoor dus een aantal zegels vïin de
zelfde soort nodig heeft, maar ik zie de bedoeling met in van het 
daarnaast nog verzamelen van een half dozijn of meer van het
zelfde zegel. 

Ik begrijp dat men soms niet kan decideren tussen twee exem
plaren van hetzelfde zegel en men dus beide maar behoudt, maar 
is het niet eigenaardig dat men bijna altijd alleen van de zeld
zame zegels een aantal ziet en bijna nooit van de gewone? 

W a t is b.v., zoals ik zag, het doel van het tentoonstellen van 
zeven stuks van het zegel Gibraltar 1889, 10 c foutdruk (zonder 
waarde-aanduiding) of van vijf ongebrtiikte velletjes van 6 exem
plaren van de 70 kreuzer van Wurtemberg, tenzij dit alleen is ge
schied om hiermede te pronken en anderen de ogen uit te steken? 

Dit is slechts een questie van de grootte van het banksakfc» 
4at ter beschikking staat en over dat op zich zelf zou men todh 
in het publiek niet prat willen gaan! 

En als het niet met dat doel is, kan ik alleen veronderstellen, 
dat het een bewijs van hebzucht is of van zucht om andfcre ver
zamelaars te verhinderen een exemplaar te bezitten. Of beleggings-
oogmerk, maar dan heeft het niets te doen met philatelie en be
hoort het niet op een philatelistische tentoonstelling thuis en aan 
aan het oordeel van de jury te worden onderworpenl 
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Voor de bonafide verzamelaar met bescheiden middelen, welke 
een land tracht te completeren, maakt dit het verzamelen uiterst 
moeilijk, doordat het aantal der zeldzame zegels die aan de markt 
'kunnen komen, zwaar beperkt wordt door de actie van deze accu

fflulateurs, terwijl de door hen veroorzaakte prijsstijging ze buiteo 
het bereik van de eenvoudige verzamelaar brengt. 

Hij zal daardoor de lust tot verzamelen verliezen, misschien 
geheel uitscheiden en het overlaten aan diegenen wier ruime beurs 

Dat de bovenstaande vraag niet alleen bij de redactie van dit 
blad een „brandende" questie is, maar ook vele verzamelaars na 
aan het Hart ligt, blijkt wel uit het groot aantal brieven, dat de 
redactie naar aanleiding van de artikelen onder bovenstaand op

schrift mocht ontvangen. En niet louter bewijzen van instemming 
waren deze brieven, maar vaak waren zij tevens tolk van een 
overkropt verzamelaarsgemoed, dat in een brief aan de redactie 
werd gelucht. 

Vooral het te zeer aan banden gelegde ruilverkeer lokte menige 
opmerking uit, waarvan wij de strekking volkomen konden onder

schrijven. Reeds werd in ons eerste artikel gewezen op de eigen

aardige toestand, dat een verzainelaar wel deviezen kan krijgen om 
naar het buitenland te gaan en daar zijn in Nederland verdiend 
geld kan' verteren (ja, zelfs deviezen kan krijgen voor benzine 
van zijn auto, indien hij dit vervoermiddel verkiest boven de 
Nederlandse en buitenlandse spoorwegen), maar dat hij niet de 
kleinste postzegel daar mag kopen en mede naar huis maq brengen 
voor zijn verzameling. Daartoe staat hem iti dat geval alleen maar 
de gevaarlijke „smokkelweg" open. Maar wat te denken van de 
grotere belangen welke soms aan goede philatelistische connecties 
vci'bonden kunnen zijn en waardoor de ,,kulturele" philatelistische 
belangen gekoppeld zijn aan de voor ons land zo nodige „economi

sche" buitenlandse belangen? Zo schreef ons een bloembollenhan

delaar, dat hij veel raken doet met personen in Amerika (het 
land voor de bollenexport!) en dat hij van zijn zakenrelaties 
aldaar, die (ook) postzegelverzamelaars zijn, het verzoek had ge

kregen hun wat Nederlandse postzegels te zenden. Gezien het be

lang van de Nederlandse handelaar bij zij'n bollenexport, willigde 
hij gaarne het verzoek van zijn zakenvrienden in de U.S. in en 
maakte een pakje Nederlandse postzegels klaar, welke hij naar zijn 
cliënt verzond. Althans dat meende hij, want hoe groot was zijn 
verbazing, toen hij zijn brief met zegels van de Nederlandse autori

teiten terug ontvin^i met de mededeling, dat hij ditmaal werd ge

waarschuwd, maar dat bij een volgend maal procesverbaal zou 
worden opgemaakt, met alle gevolgen daaraan verbonden! Begrijpt 
U de stemming van deze briefschrijver, die wat voor hem waar

deloze zegels trachtte te gebruiken om zijn goodwill in de U.S. 
wat te verstevigen en zijn exportzaak te helpen, maar daarin 
op deze wijfze verhinderd werd? 

Dergelijke mededelingen zouden wij nog met andere kunnen aan

vullen, maar dan zou ons Maandblad een soort klachtenboek wor

den, en daar willen wij niet heen. Ons enig doel is duidelijk Ic 
doen blijken, hoezeer de philatelie bij diverse autoriteiten nog ten 
achter staat bij vele andere en zelfs minder ..kulturele" lief

hebberijen, iets waarin toch hoog nodig verandering moet komen, 
wil men de philatelie in Nederland niet de achterlijksts maken van 
de gehele wereld. 

Een ander punt dat in ons tweede artikel onder bovenstaand 
onderwerp werd besproken, betreft de voor ons onbegrijpelijke hou

ding van de P. T . T . inzake de z.g. „firstday'enveloppcn. Wij 
hadden gehoopt, — zoals wij in dat artikel schreven — dat de 
P.T.T.autoriteiten niet op de ingeslagen weg zouden voortgaan. 
Helaas hebben wij nu motten constateren, dat de P.T.T. deze weg 

het mogelijk maakt, steeds de hoogste bieder te zijn. ■ 
Ik geloof, dat dit een groot nadeel is voor de philatelie en meen, 

dat bij tentoonstellingen aan jury's zou moeten worden voorge

schreven, dergelijke accumulaties alleen op hunne zuiver philate

listische waarde te toetsen. 
Gaarne zou ik hierover het oordeel van de lezers van het 

Maandblad vernemen. 

niet heeft verlaten, al heeft het een iets betere regeling getroffen 
voor de inlevering van deze omslagen. Het euvel, dat alleen een 
bepaalde in de handel verkrijgbare omslag in aanmerking komt voor 
een z.g. eerste dagafstempeling, is ook bij de thans bekend ge

maakte regeling ten aanzien van de ,,Kerken in oorlogstijd "serie 
gehandhaafd. Iemand, die dus ver van een plaats woont waar een 
handelaar is gevestigd, die zo goed is bedoelde enveloppen te ver

kopen (en dat zijn ze niet allemaal!), zal zich eerst een extra uit

gave moeten getroosten om dergelijke enveloppen elders te halen 
of te bestellen, waarbij natuurlijk eventueel rctourporto voor zijn 
rekening komit. Andere enveloppen worden volgens P.T.T.orders 
niet voor het eerste dagstempel toegelaten en is bij dienstord?r 
(waarbij afbeelding nog zou volgen) tevens vastgesteld, welke en

veloppe alleen als zodanig wordt bedoeld. 
O p een verzoek van de Nederlandse Bond van Verenigingen van 

Postzegelverzamelaars om in verband met bovenstaande regelmg 
ten behoeve van haar leden ook enveloppen te mogen doen vervaar , 
digen welke in aanmerking voor deze afstempeling zouden mogen 
komen, werd ,.afwijzend" beschikt! Hierbij werd dus door de P.T.T. 
duidelijk uitgesproken, dat het hier niet gaat om de enveloppe! 

Verder willen wij hierop thans niet ingaan, maar zeker is het, 
dat het laatste woord hierover in de verzamelaarswereld nog niet 
zal zijn gesproken en wij dus nog wel eens gelegenheid zullen krijgen 
op dit onderwerp terug te komen. 

* • 
Thans komen wij aan een ander punt, dat wij voornemens waren 

in onze serie artikelen onder bovenstaande titel eens te behandelen. 
Het betreft de ,,postzegels met toeslag', waarvan bij het verschijnen 
van dit blad juist weer een uitgifte het licht heeft gezien, n.1. de 
,*Kerken in oorlogstijd". 

Van onze redacteur de heer Ir. Reus ontvingen wij een schrijven, 
waarin hij o.i. terecht de vinger op deze wonde plek in de philatelie 
legt. Hij schreef ons, dat hij deze nieuwe serie zegels naar zijn 
mening moest rangschikken onder „onnodige uitgiften", immers als 
de uitgifte van deze zegels „nodig" was, dan zouden er zeker nog 
veel meer ,,goede doelen" op te noemen zijn, die minstens even 
nodig geholpen moeten worden. (Krijgen wij misschien straks een 
„kippen"zcgel, evenals in de U.S., maar dan hier om de Bar

neveldse kippenboeren te helpen, die door de pseudovogelpest 
zulk ernstig nadeel hebben geleden?) En is de P.T.T. het aange

wezen en het daartoe meest bevoegde lichaam om te beoordelen 
of deze hulp daar wel het meest urgent is? Wij kunnen helaas, 
evenals Ir. Reus, niet geloven, dat er niet nog grotere en nog 
urgentere gevallen zijn, welke geholpen dienen te worden! Maar 
wij achten ons niet bevoegd hierover te oordelen. In het demo

cratische Amerika is dit anders geregeld en berust de beslissing 
omtrent dergelijke uitgiften niet bij de P.T.T. maar bij de Senaat. 
En wij gaan er toch prat op óók in een democratisch land te 
leven en niet in een dictatuurstaat! 

Wij weten niet of het Koninklijk Besluit van 8 December 1923 
betreffende het verkrijgbaar stellen van Wcldadighoidspostzegels 
(Staatsblad van 20 E>ecember 1923, No 544) nog van kracht is, 
maar zou nu ruim 26 jaar geleden de Kroon hebben kunnen voor

Is onze Overheid de PHILATELIE WELGEZIND? 
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zien hoe het instituut van deze zegels zich zou ontwikkelen? Wij 
geloven, gezien deze Ontwikkeling, dat het tijd wordt om ook in 
deze een andere weg te volgen dan waarin werd vastgesteld. 

W e r d niet een jaar of twee geleden door de P^T.T. besloten, 
dat „in principe" niet meer dan 2 emissies met toeslag per jaar 
zouden verschijnen? Het vorige jaar werd reeds van dit principe 
afgeweken met de uitgifte van de z.g. NIWIN-zegels, omdat dit 
toch wel een „exceptioneel-goed-doel" was! Vermoedelijk wordt 
„Kerken in oorlogstijd" ook wel tot de super goede doelen gere
kend, maar al met al bllj'kt het „principe" toch wel gemakkelijk 
rekbaar, zodat er niet veel van overblijft. Of is de verkoop van 
deze zegels en de drang tot het geven van bijdragen op deze 
wijze soms zo groot, dat het noodzakelijk is het publiek een ge
legenheid extra te geven om zijn bijdrage voor het goede doel te 
offeren, aangezien zulks bij 2 emissies per jaar niet groot ge
noeg is7 

Het spijt ons, dat wij vaak genoodzaakt zijn om over de 
grenzen te moeten kltken naar hetgeen onze buren doen en dan te 
moeten bemerken, dat men daar iets beter weet te regelen d^n bij 
ons. Nog pijnlijker is zulks wanneer deze buur een even kleine of 
nog kleinere staat is dan de onze« Ook in het geval van de 
toeslagzegels kan Nederland bij een ander (eveneens kleiq land) 
in de leer gaan, n.1. bij Zwitserland. Hier werd n.1. b e p a a l dat 
behoudens zeer sporadische gevallen, de toeslagzegels tot 2 series 
per jsiar worden beperkt (n.1. de Zomerzegels of Bundesfeier-zegels, 
tevens Rode Kruis-zegels, en de Winterzegels of Pro-Juventute-
zegels). Van de extra-opbrengst (toeslag) dezer zegels wordt 
10 pet. gereserveerd voor andere kulturele- en weldadigheidsin
stellingen waarvan per jaar ten hoogste twee van zulke instellin
gen kunnen profiteren. Zo komt van de thans uitgegeven Zomer
zegels 90 pet. van de toeslag ten bate vain het Rode Kruis en 
10 pet ten bate van het Kunsthistorisch Genootschap! Teneinde de 
opbrengst iets op te voeren (zulks omdat er nu minder emissies 
komen), werd het aantal postzegels per serie van 4 op 5 ge
bracht. (Onze Opbouwserie bestond reeds uit 6, zegge zes, zegels 
en de Kerkenserie zal uit 5 postzegels bestaan). 

Reeds meermalen werd de vraag gesteld of het wel juist is, 
dat de postzegels worden aangewend om bij te dragen in de nood 
van diverse instellingen, en meestal was daarop het antwoord, dat 
dit voor vele mensen zulk een gemakkelijke manier is om hun 
bijdrage te leveren, iets waartoe zij anders niet zouden komen. 
Wij, verzamelaars, beweren daartegenover, dat het hoofdzakelijk de 

Philatelisten rijn wier zak wordt geplukt om de bijdragen te leveren 
en dat dit niet geschiedt ter wille van het goede doel, maar van
wege „de Philatelie"! Dat dit ook door de betrokken instellingen 
wel degelijk wordt ingezien, blijkt ons uit een bericht in het 
Surinaamse dagblad „De Wes t" no 5121 d.d. 9 Juni J.I., waarin 
vermeld worden de „Conclusies van het Coördinatie College 
Nederland-Suriname", waarin o.a. het volgende staat vermeld: 

„VERKOOP VAN SURINAAMSE POSTZEGELS IN NE
DERLAND. Voor 1949 werd door de Ned. Bank vastgesteld een 
bedrag van f 50.000 Ned. Crt. voor de verkoop van Surinaamse 
postzegels in Nederland. Dit qiK3tum bleek onvoldoende te zijn 
om te voldoen aan de vraag van de Nederlandse Philatelisten. 
Het College is van oordeel, dat, gezien onder meer de propa
gandistische waarde welke aan de verkoop van Surinaamse post
zegels in Nederland moet worden toegekend, mede gezien het 
budgetair voordeel dat daarin voor Suriname is gelegen, d* ver
koop -van Surinaamse postzegels in Nederland aan de philatelisten-
loketten niet te zeer moet worden beperkt. Een verruiming van 
het hierboven genoemde bedrag acht het College aanbevelings
waardig". 

Dit tekent toch wel ten volle hoe in Suriname de desbetreffende 
instanties het belang inzien dat zij hebben bij de verkoop aan 
P h i l a t e l i s t e n , en dat deze verlcoop een niét te versmaden 
bron van inkomsten vormt. En zou dit in Suriname anders zi}n 
dan hier te lande of in enig ander land? Wij zijn zo vrij dit 
te betwijfelen. Het is dan ook niet alleen in Suriname, dat dit 
belang wordt erkend, maar in vele landen wordt daarvan wel 
degelijk blij'k gegeven. Helaas blijken de autoriteten in Nederland 
nog niet van deze waarheid overtuigd te zijn. Maar als het dan 
niet om de zak van de verzamelaars gaat, waarom worden dan 
voor bedoelde liefdadige doeleinden geen radio-zegels-met-tocslag 
voor noodlijdende kunstenaars, rentezegels-met-toeslag voor hulp-
behoeveffden of postpakketkaarten en postwisselformulieren-met-
toeslag voor het hulpbehoevende kind verkocht? Die kopen de 
verzamelaars niet! Maar nu de P .T .T . toch het hier bovenver
melde pad inzake de f-d-couverten heeft ingeslagen, kan zij wellicht 
nog een stapje verder gaan op dit pad en b.v. bepalen, dat de 
toeslagzegels alleen op speciale enveloppen zullen worden afge
stempeld met het eerste-dagstempel (of misschien voor deze extra 
gelegenheid met een laatste-dag-van uitgiftestempel) indien daarbij 
tevens een pakje „Bevrijdings"-cigaretten is gekocht! 

Wij willen het er voor ditmaal maar bij laten. Aan U, lezer, 
de beoordeling of onze overheid de philatelic welgezind is. 

DE „eMKa" VERZAMELMAP 

Reeds werd door ons naar aanleiding van ons artikel over 
deze banden ten behoeve van de opberging en bewaring van 
de nummers'van dit Maandblad een aantal bestellingen ont
vangen. Maar helaas zijn het er nog geen honderd, het be
nodigde aantal om ook de rugzijde met de naam van ons 
blad versierd te krijgen. Wij hebben de bestellingen daarom 
nog niet doorgezonden, maar wachten daar niet lang meer 
mede. Wilt U dus nog van de aanbieding gebruik maken, 
zendt dan onverwijld de kosten op gironummer 279436 van 
de hoofdredacteur J. C. Norenburg, Bergselaan 101 a. Rot
terdam-N. Zoals U weet bedragen deze kosten per band 
voor 2 jaargangen slechts f 2,70. 

Zij, die wel bestellingen deden maar geen geld gireerden, 
dienen er om te denken, dat hun bestelling n i e t door wordt 
gegeven alvorens het. verschuldigde bedrag is ingekomen. 

D E 5 RAPPEN (centjmes). B L A U W G R O E N , VAN 
Z W I T S E R L A N D N A G E G R A V E E R D 

Men schrijft ons: 
Die verzamelaars, die de Zwitserse postzegels verzamelen, zou 

ik er op willen wijzen, dat zij er goed aan doen de 5 Rp, blauw
groen, (Zumstein no 202 A) ten spoedigste in hun verzamelirij 
op te nemen, aangezien dit zegel sinds 31 Mei j.1. niet meer ver
krijgbaar is aan de postkantoren, noch bij de Algemene Directie 
der P.T.T. ' . -

In tegenstelling met de nagegraveerde. 10 Rp., violet, (slot Chil-
lon) of de 20 Rp. roodm (St Gothard), waarbij de beeldwijzigingen 
ten opzichte van de vroegere uitgifte aan de randen te zien zijn, 
heeft de 5 Rp (Pilatus) een verandering van tekening midden in 
het zegel, iets wat tot op heden onopgemerkt bleef. 

Wegens de kleine frankeerwaarde en de daaraan verbonden 
gedachte van tocko-Tistige waardeloosheid, is wel aan te nemen, 
dat de meeste dezer 5 Rp. zegels naar de prullemand zijn verhuisd. 
Het is daarom zeer waarschijnlijk, u<st vooral de ongebruikte, maar 
ook de gebruikte nagegraveerde 5 Rp. een zekere graad van zeld
zaamheid zal bereiken. 

E. Stahli, Philatelist, St. Gallen, Zwitserland. 
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AU frankeerzegel gebruikte spoorwegzegels 
van Nederland 

door H. ] . Jansen. 

Door het artikel „Samenwerking" van de heer N. F. Hedeman 
in ons Nederlandsch Maandblad voor Philatelie van Juni 1950 
opgewekt, wil ik mijn bevindingen omtrent bovenstaand onder
werp zo goed mogelijk trachten weer te geven. 

Niet iedereen heeft schrijverstalent, zegt de heer H. terecht. 
Hoewel van deze gave verstoken, wil ik toch mijn geringe bijdrage 
aan ons blad niet onthouden om twee redenen: eerst«ns, omdat 
een — zij het ook droge — beschouwing van een philatlelistisch 
geval belangwekkend kan zijn voor de overige verzamelaars en 
voor sommige een aansporing, om ook iets van hun ervaringen 
mee te delen; tweedens, omdat mij het verwijt heeft getroffen, wel 
van de kennis van anderen te profiteren, zonder ooit een poging 
gedaan te hebben, zelf iets te geven. 

Ik wil dan iets meedelen over mijn bevindingen omtrent franke
ring door middel van spoorwegzegels in ons eigen land, niet voor 
pakketpost maar voor zuivere briefpost. 

In de oorlogsjaren 1914—1918 woonde ik nog in mijn geboorte
stad Alkmaar, waar mijn broer bij de posterijen werkzaam was. 
Ik had al eens op het station meegemaakt, dat bij gebrek aan post
zegels een spoorwegzegel werd verstrekt, om een brief te franke
ren, die met de trein moest worden meegegeven. 

Mijn broer, hieromtrent gevraagd, zei, dat er in bijzondere ge
vallen — zoals hier, als er geen postzegels meer aanwezig waren 
— wel eens ge'bruik gemaakt werd van spoorwegzegels. 

Het was juist in de tijd, dat mijn belangstelling voor philatelic 
begon te ontwaken en ik vond het een bijzonder interessant geval. 

Enige jaren later — het zal pl.m. 1924 geweest zijn — was ik 
met postzegelsverzamelen begonnen en vond het aardig, zon 
postaal-gebruikte spoorwegzegel te bezitten. Ik vroeg mijn broer, 
of het nog mogelijk was, daaraan te komen. T o t zijn spijt moest 
hij me teleurstellen: „Werd vroeger in speciale gevallen nog wel 
eens zo'n frankering toegestaan, dit was nu nog eens speciaal bij 
voorschrift verboden". 

Ik wist dus jarenlang daarna, dat spoorwegzcgels bij uitzonde
ring als postzegels gebruikt waren voorgekomen, misschien nog 
hier of daar zouden zijn bewaard gebleven, maar vernam hierom
trent niets in de philatelistische bladen of boeken, die mij onder de 
ogen kwamen, noch ontmoette ik ze ergens .bij andere Philate
listen. 

Zelf kon ik mijn bevindingen niet door bewijzen staven, totdat 
ik op 28 Deceember 1934 op het alleronverwachtst het zo lang 
begeerde toegezonden kreeg op een zeer interessante wijze. De 
weduwe van dezelfde broer, die mij indertijd meegedeeld had, dat 
spoorwegzegels niet meer als frankeerzegels konden worden ge
bruikt, zond mij met de Kerstvlucht van de zo rampspoedig omge
komen Uiver op 18 December 1934 een brief, die te laag gefran
keerd was met een postzegel van 6 cent en een ,,Luchtpostzegel 
voor Bijzondere Vluchten". Het gewone port moest 15 cent be
dragen. Om de brief nog bijtijds mee te krijgen, werd hij naar het 
station gebracht. Hier bleek het tekort aan frankcring en werd 
deze aangevuld met een spoorwegzegel van 10 cent! Dat dit 
zegel voor frankering werd aanvaard, toont het vernuetigings-
stempel. 

Bijna was deze buitenkans me nog ontgaan door het tragisch 
ongeluk, dat het vervoerend vliegtuig is overkomen. Aan de ran-
d«n enigszins geschroeid en aan één kant met een papierstrookje 
omplakt, om het eruit vallen van de brief te voorkomen, kwam 
de enveloppe in mijn bezit. 

Dat ze ondanks de gevaren van de Japanse Krijgsgevangen
schap nog in mijn bezit is gebleven, verhoogt het avontuurlijke 
van het geval in geen geringe mate. 

Een dezer dagen las ik in ,,Het Postzegelboek" van J. D. van 
Brink: 

De spoorweg- of pakketpostzegels, zoals van België en Italië 
behoren wél in een postzegelverzameling thuis, omdat voor de 
pakketpost in deze landen een nauwe samenwerking bestaat tussen 
de posterijen en de spoorwegen. Zuivere spoorwegzegels, zoals b.v. 
van ons land, horen in een postzegelverzameling niet thuis, aan
gezien deze met de posterijen niets uitstaande hebben. 

Da t ik, hetgeen hier gezegd wordt, niet ten volle onderschrijf, 
valt uit bovenstaande wel te verklaren. Dat er wél een nauwe 
samenwerking tussen de posterijen en de spoorwegen hier te lande 
bestaat, 'blijkt hieruit, dat in speciale gevallen spoorwegzegels door 
eerstgenoemde zijn gebruikt en toont de boven beschreven brief, 
die tevens nog de andere wijze van samengaan demonstreert door 
de bijzondere afstempeling, die n.1. plaats gevonden heeft met het 
eigen dagstempel der spoorwegen. Het bijzondere stempel voor de 
Uiver-vlucht en aan de achterzijde der enveloppe het dagstempel 
van Batavia tonen aan, dat we hier met een echt poststuk te doen 
hebben. 

Gaarne heeft de hoofdredacteur een plaatsje ingeruimd voor 
bovenstaand artikel, daar ook hem geen verhandelingen bekend 
zijn over het hier behandelde onderwerp en een en ander wellicht 
aanleiding kan geven aan een meer bevoegde of competente ver
zamelaar om zijn pen op te nemen en uitvoeriger te berichten. 
Ook voor de hoofdredacteur bestaan op dit terrein nog vele duis-
terheden. Zelf ontving hij in 1934 eens van zijn broer te Tilburg 
een expresse-brief, welke wegens de grote spoed aan het spoorweg
station te Tilburg was bezorgd. I>eze brief was gefrankeerd met 
een postzegel van 6 cent (Nederland—Curasao 1'634—1934), zijn
de het gewone port voor een binnenlandse brief, en een postzegel 
van 10 cent (type Vcth, paars), zijnde het extra port voor 
expresse. O p het station werd deze brief voorzien van een spoor
wegzegel van 10 cent (geel met waarde in zwart) als extra kosten 
voor de spoorweg-tussenkomst. Al deze zegels werden afgestem
peld met het vierkante stationsstempcl Tilburg N.S. met tussenlig
gende datum, dat dus hier een volwaardig poststempel werd. De 
brief werd door de Post te Rotterdam bezorgd en ontving daar, 
zoals toen gebruikelijk was, op de achterzijde het ronde poststem
pel Rotterdam. 

Dat het spoorwegzegel daardoor een volwaardige postzegel werd, 
toont dit niet aan, maar wel blijkt er toch nauw verband te be
staan tussen spoorweg en post ook in postalisch opzicht. 

(Red.) 
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PAMFLET 
Voor ons ligt een niet gedateerd pamflet van de heer M. J. H. 

TOORENS, naar aanleiding van ons artikel in het Juninummer 
1950 onder de titel: „Is onze Overheid de Philatelie welgezind?". 

Wie deze schrijver is? Hij is de secretaris van de Vakgroep 
voor de Postzegelhandel" en secretaris van de „Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren", en dus zeker een goede 
insider! Bovengenoemd pamflet schijnt echter van hem persoonlijk 
uit te gaan en werd door hem onder de postzegelhandelaren ver
spreid. Schrijver achtte het blijkbaar niet wenselijk aan de redactie 
van dit blad een dergelijk exemplaar te zenden, hoewel bedoeld 
artikel daarin toch voorkwam en hem zeker gelegenheid zou 
zijn gegeven eventuele opmerkingen bekend te maken. 

Wij zouden aan dit pamflet geen aandacht hebben geschonken, 
ware het niet, dat de heer Toorens zich veroorlooft dingen te 
schrijven, welke absoluut bezijden de waarheid zijn en hij zo
doende een stemming tracht te wekken tegen ons Maandblad, tegen 
'de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars en tegen de hoofdredacteur, tevens secretaris van de ge
noemde bond, zulks vermoedelijk om zich zelve op een voetstuk 
te plaatsen, hetwelk allerminst een fraai voetstuk is. Immers slaat 
genoemde heer zich op de borst en roept uit, dat alles inzake de 
F.D.covers bij de P.T.T. bereikt, zijn persoonlijk werk is! Wij 
gunnen hem dat van harte, maar wat hij heeft bereikt ligt nu 
juist niet in de lijn van de verzamelaars, en dat is dan ook 
hetgeen waartegen ons blad zijn artikel heeft gericht. Niet tegen 
de Vereeniging of de Vakgroep van de handelaren, noch tegen de 
secretaris daarvan was ons artikel gericht (gelukkig was zulks 
niet nodig), maar wel tegen de voorschriften van de P.T.T., welke 
voor de verzamelaars ongewenste toestanden scheppen! 

Dat de heer Toorens zich als ontwerper dezer regeling ook als 
verdediger daarvan opwerpt is zijn goed recht, maar laat hij het 
dan op eerlijke wijze doen en niet willens en wetens dingen neer
schrijven, welke onjuist en tendencieus zijn. 

De heer Toorens schrijft in dat pamflet o.m.: 
dat reeds maanden terug de heer Norenburg door de 

initiatiefnemer inzake de covers werd gevraagd of dit ook iets voor 
de Bond was. Neen, dat was het niet." 

Waar de heer Toorens dit vandaan haait is ons onbekend, 
maar tedencieus is hef zeker. Wat toch is het geval. Toen de 
initiatiefnemer van bedoelde couverten een bezoek aan de hoofd
redacteur bracht om medewerking te verzoeken inzake de door 
hem voorgenomen uitgifte van z.g. f.d.-covers voor Nederlandse 
zegels, werd hem die medewerking tenvolle toegezegd. Dit had tot 
gevolg, dat in het Si;ptembernummer 1948 op blz. 163 dezerzijds 
een aanbeveling werd geschreven. Bij die bespreking werd geheel 
terloops ter sprake gebracht of het wellicht op de weg van de 
Nederl. iBond zou liggen om zich achter deze uitgave te stellen en 
de verspreiding bij haar leden op zich te nemen. Gezien het feit 
dat de f-d* in Nederland nog weinig in tel waren, werd hem 
geadviseerd met zijn verzoek te wachten, totdat de ontwikkeling 
van een en ander beter te overzien zou zijn, iets waarm;de vol
ledig werd ingestemd. Een officieel verzoek is dan ook bij de 

Nederl, Bond niet ingekomen en is tot op heden zulks nog niet 
het geval, zodat van de behandeling daarvan odk geen sprake 
kan zijn. Dit werd door mij d.d. 22 Mei j.1. ook aan de heer 
Toorens geschreven en was hem dus bij het schrijven van het 
pamflet (dat eerst na 16 Juni j.1. geschreven kan zijn) volkomen 
bekend! 

Dan schrijft de heer Toorens: 
,,Een maand lang heb ik brieven gewisseld met genoemde heer 

n.a.v. een polemiek, waarin hij de rechten t.a.v. de covers voor 
de Bond opeiste. Op mijn uiteindelijk verzoek dan z.z. met voor
stellen te komen, kreeg ik geen bescheid". 
• Dit alles is een grove leugen. Nergens werd door de bonds
secretaris het recht voor de Bond opgeëist! Als de heer Toorens 
ooit iets tegen beter weten in lieeft gezegd of geschreven is het 
zeker dit. Niet het recht op de covers maar wel het recht om 
over de betreffende regeling mede te praten werd door de Eond 
opgeëist en dat is haar goed recht. Dit behoort niet bij de handel 
alleen, maar ook bij de verzamelaarsbond. 

In zijn d.d. 20 Mei j.1. eerste schrijveü i.z. deze covers werd 
aan de hoofdredacteur verzocht plaatsruimte in het Maandblad 
af te staan voor nadere mededelingen inzake bedoelde regeling. 
Deze mededeling kwam ook later bij de redactie binnen, maar 
direct daarop werd verzocht deze niet te plaatsen. 

Bij schrijven d.d. 23 Mei d.a.v. verklaarde de heer Toorens 
Cr mede accoord te gaan, dat een en ander bij de Nederl. Bond 
aanhacs)!^ werd f;.'raaakt. Aanstonds is daarop de voorzitter van 
de Bond op de hoogte van de zaak gebracht en ging deze accoord 
met behandeling in het Bondsbestuur. Door direct daarop volgend 
verblijf buitenslands van de voorzitter kon nog geen bestuurs
vergadering plaats hebben (de laatste had juist 13 Mei plaats 
gehad). 

Dit schrijven maakte ook melding van het volgende: 
„De belangen van de verzamelaars worden niet buiten de Eond 

om behandeld. Ik ben van mening, dat de philatelistische uitgaven 
door de handel dienen te worden verzorgd, doch dat met de be
langen van de verzamelaars rekening dient te worden gehouden. 
Ook de uitgave van albums, catalogie, worden door de handel 
verzorgd en gaarne wordt hierbij op veler wensen acht geslagen". 

Hoewel bovenbedoelde kennisgeving niet werd gepubliceerd, 
moet ik nu toch even vermelden, wat hiermede in verband daarin 
werd vermeld, n.I.: „Gaarne heb ik op voorstel van het Hoofd
bestuur van de P.T.T. de taak op mij genomen een regeling te 
treffen, waarmede verzamelaars en handelaren öebaat zijn, ter
wijl ik hierbij rekening hield met de wensen, welke ten deze 
te berde gebracht werden door het Bestuur van de Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars." 

Is het wonder, dat dezerzijds de heer Toorens aanstonds (24 
Mei j.1.) werd geschreven dat dit volkomen onjuist was! Met de 
Bond was immers geen enkel overleg gepleegd en daar behoren 
toch zeker in de eerste plaats de belangen van de verzamelaars 
te worden behandeld. 

(En nu tussen haakjes een vraag: Is het waar, dat bovenbedoeld 
voorstel van de P.T.T. is uitgegaan, zoals in bedoelde m-ededeling 
werd geschreven?). 

Nadrukkelijk werd dezerzijds nog verklaard, en dit komt in ons 
artikel in het Maandblad zeker volkomen uit, dat het dezerzijds 
niet ging o*i de „uitgifte" van bedoelde couverten, maar wel om 
het „ m o n o p o l i e " dat voor deze couverten door „de P. T. T." 
werd geschapen; en dit te bestrijden is toch zeker ons goed recht 
in het belang van de verzamelaars! 

Wij gaan verder, en citeren uit het pamflet: 
„Wat de Bond betreft, althans de Hoofdredacteur-Bondssjcrc-

laris: Welnu, deze heeft ontdekt, dat hij de boot heeft gemist en 
wil nu middels een anoniem stukje het gezicht redden tegenover 
de verzamelaars". 
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Fraai, vindt U niet? Noch de Bond en zeker in de allerlaatste 
plaats het Maandblad zou er over denken zelf couverten uit te 
geven, ware het niet, dat de P.T.T. daartoe dwingt door zijn 
voorschriften. De Bond is geen handelsonderneming en alles wat 
er gedaan wordt geschiedt belangeloos ten bate van de verzame

laars. Winstneming is uitgesloten en meestal moet er nog geld 
op worden toegelegd. Dit is niet erg, want alles wat in dit opzichi. 
Oedaan wordt voor de leden behoort, tot het doel van de Bond. 
Nergens is dan ook dezerzijds naar voren gebracht, dat de Bond 
ambieert om dergelijke enveloppen uit te geven; zulk een Bonds

uitgifte is ook niet noodzakelijk, want er zijn personen genoeg 
bereid een dergelijke uitgave op zich te nemen, indien de Bond 
met zijn 14 ä 15.000 leden daar achter staat! W a t wil dus de 
heer Toorens van „De boot missen" als er totaal geen boot is? 
En moeten wij „ons gezicht redden?" Neen, niet ons gezicht, maar 
wél de gang van zaken bij de P.T.T. welke thans op verkeerde 
paden is voor de verzamelaars, en waarheen de heer Toorens, 
zoals hij zelf verklaart, heeft gestuurd! 

En waarom spreekt de heer Toorens van een „anoniem" stukje? 
Het bewuste artikel is een gewoon redactioneel artikel, hetgeen 
zeker ook uit het voorgaande artikel, onder hetzelfde hoofd, be

kend was! De redactie ondertekent nu eenmaal niet al haar ge

schrijf afzonderlijk, dat is nergens gewoonte en ook bij ons niet. 
Bovendien werd de heer Toorens op zijn desbetreffende (o.i. over

bodige) vraag onmiddellijk hierop gewezen, zodat hij volkomen op 
de hoogte was, en het doet er toch zeker niet toe of het redacteur 
A. of B. is, die het stukje schreef. 

Nu tot besluit nog iets fraais. De heer Toorens schrijft n.1.: 
,,Maar in hetzelfde nummer van het Maandblad komt wel een 
hemeltergend stukje voor, dat mij de haren te bergen doet rijzen: 
de lofzang op de firma J. Mebus. Welk een al dan niet opzettelijke 
onkunde". 

Welnu, wij tarten de heer Toorens openlijk uit te spreken wat 
hij in deze tegen de heer Mebus bedoelt, zulks met alle kwade 
gevolgen .voor ' hem daaraan verbonden. Van insinuaties houden 
wij niet! Dat de heer Mebus in handelaarskringen misschien geen 
,,persona grata" is, is mogelijk, maar is het de taak van het Maand

blad om zich te bemoeien met onderlinge questies in handelaars

kringen zolang de belangen van verzamelaars daardoor niet worden 
geraakt? Wanneer het Bondsinformatiebureau waarschuwt tegen 
een of andere handelaar wegens zijn practijken ten nadele var 
de verzamelaars, dan zal zeker ook het Maandblad stelling nemen, 
maar zolang dit niet het geval is, is iedere handelaar voor dit 
blad gelijk. 

Maar voor ons ligt het nummer van 1 Juni 1950 (dus verschenen 
voor ons betreffende nummer) van „Mijn Stokpaardje', een orgaan, 
dat in zijn kopje vermeldt: „Officieel advertentieorgaan van do 
Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren te Den H a a g ' 
en daarbij het embleem van deze vereniging voert. Bladzijde 75 
van dat nummer is met een vertte kop geheel gewijd aan de firma 
Mebus en haar jubileum! Doch daarover zwijgt de heer Toorens in 
alle talen! 

En wat heeft eigenlijk dit geschrijf met ons artikel te maken? 
Denkt de heer Toorens de handelaren op deze vyijze bij de ver

zamelaars te dienen? Wij vermoeden niet, dat deze met een der

gelijke wijze van ageren veel zullen op hebben. 

l^«aiV^aillllli"il||||||||llli"ill|||lBI^H^l>«Hllllllii'iill|||||||lii"iil||||^P^HiP«H 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissenverzamelaars 
op t o t aansluiting bij een vereniging 1 
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Onder het hoofd „Samenwerking' schrijft de Heer Hedeman 
o.a. da; het aanbeveling verdient om op veilingen zijn postzegels 
te kopen en niet in de winkel, omdat de verzamelaar, daardoor 
geld spaart, daar hij immers op veilingen tegen dezelfde prijs kan 
kopen a!s de handelaar. 

Het is natuurlijk zijn goed recht om dit te denken en de veilingen 
te prefereren boven de winkeliers, maar ter voorlichting van het 
publiek (dus de verzamelaars) wil ik hierover enige opmerkingen 
maken. 

Ten eerste moet de Heer H. niet vergeten, aannemende dat zijn 
zienswijze juist is, dat de verzamelaar die op veilingen verkoopt, 
dus een lage prijs in handen krijgt, want nietwaar, men kan daar 
zo goedkoop kopen. Wel leuk voor de verzamplaarkoper, doch 
in mindere mate voor de verzamelaarverkoper. 

Ten tweede. Een verzamelaar kan op veilingen goedkoop kopen, 
mits hij zich niet laat opdrijven. Acht de Heer H. de gemiddelde 
verzamelaar in staal om te beoordelen wat een postzegel waard is? 
Tot hoever mag hij zich laten opdrijven? Maar als de verkoper nu 
eens geen verzamelaar is, doch een handelaar? Dan is het gevaar 
voor opdrijving zeker niet meer denkbeeldig. Een voordeel van het 
Jcopen in een winkel is zeker de garantie, welke in een winkel 
jaren en jaren zal zijn, terwijl de veilinghouder dat eenvoudig niet 
kan, ook al zou hij dat willen, want de winkelier neemt het risico 
voor eigen rekening. De veilinghouder nooit. 

Heeft de He,er H. wel eens van verkooplimiten van de H.H. 
verzamelaars gehoord, welke verzamelaars ook wel eens hun 
diners plachten te betalen van zeer voordelige „ruiltjes" met mede

leden, waarvan ik desgewenst gaarne enige voorbeelden zal ver

melden. 
Ten derde: De Heer H. vindt het logisch dat een verzamelaar 

altijd hoger kan bieden dan een handelaar. Maar hier vergeet de 
Heer H. dat sommige handelaren eveneens orders hebben uit te 
voeren van medeverzamèlaars, terwijl de veilinghouder eveneens 
zijn orders zal moeten uitbieden. Maar hoe vaak komt het niet voor 
dat handelaren buitenlandse orders moeten uitvoeren. En het moet 
mij van het hart, dat de Nederlandse verzamelaar in het algemeen 
niet bereid is dezelfde prijzen te betalen als zijn vrienden in het 
buitenland. 

Natuurlijk zal een handelaar op veilingen doorbicden als hij 
„verdienste ruikt", maar een zekere categorie verzamelaars doet 
dat eveneens. Het verschil is alleen maar, dat de eerste groep 
gebukt gaat onder hoge belastingen, terwijl de laatste groep dat 
(ijammer genoeg) niet doet. 

Dat men bij een bonafide veilinghouder kopen kan is natuurlijk 
juist, doch dat men bijzondere stukken tegen lage prijzen kopen kan 
is beslist onjuist. En datzelfde geldt ook voor de winkelier. 

Ik zou dan ook tot de verzamelaar willen zeggen: „het speelt 
geen rol of men op veilingen dan wel in de winkel koopt, mits men 
alleen bij bonafidfe handelaren koopt. En ten slotte zijn veiling

houders ook handelaren. 
H. KOOPMAN, Amsterdam. 

De Redactie van het Maandb'ad zond mij bovenstaande ter 
inzage en maak ik gaarne van de geboden gelegenheid gebruik het 
volgende op te merken: 

Met vreugde nam ik kennis van het artikeltje van de Heer 
Koopman, daar hij au fond ongeveer hetzelfde beweert ais ik, al 
denkt hij soms van niet! 

Ten ccrstej O p veilingen wordt verkocht door handelaren en 
verzamelaars. Een onloochenbaar feit is, dat de prijzen in de regel 
(zeker niet altijd. Red.) lager zijn dan de vraagprijs in een bona

fide winkel. Voor de koper is dit dus voordeliger. Voor de ver
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koper is het met nadeliger, want hoe weinig wordt hem dikwijls 
slechts geboden wanneer hij iets te koop aanbiedt? De handelaar

koper of de verzamelaarhandelaar neemt alleen dan iets, wan

neer hij er aan verdienen kan, hetgeen ook zeer logisch is. Een 
bonafide handelaar zorgt er wel voor, dat hij het niet te bont 
maakt, doch er zijn zeer veel voorbeelden te noe^men waar de 
verkopers in verkeerde handen zijn gevallen met alle gevolgen 
van dien. 

Ten tweedet W i e de ..waarde" van een postzegel bepalen kan? 
Niemand, dat is een 'kwestie van vraag en aanbod, waarmede een 
handelaar uit de aard der zaak beter op de hoogte kan zijn dan 
een verzamelaa/. 

Het is altijd dom zich te laten opdrijven, vandaar dat ik dit 
voorbehoud ook maakte. 

O p een bonafide veiling staat ieder kavel precies tot in de 
finesses goed beschreven en is er een termijn voor reclames. Deugt 
iets niet, dan gaat het betreffende kaviel retour. E r is düs wel 
degelijk op een veiling een zekere garantie aanwezig, evenals dit 
in een goede winkel het geval is. Wil men nog meer zekerheid, dan 
^eeft men een bevriende expert, zeer dikwijls dus de bonafide 
handelaar, de opdracht tot kopen. 

O p een betrouwbare veiling zijn er wel eens limiten, doch over 
het algemeen zijn ze daar niet nodig. Evenmin komen daar reclames 
voor, aangezien de veilinghouder voor een duidelijke en ondubbel

zinnige catalogus heeft zorg gedragen. 
Dat vele verzamelaars zich als echte scharrelaars kunnen mis

dragen, betreur ik zeer sterk. Trouwens ik noemde deze categorie 
ook in mijn artikel. 

Ten derde: Wanneer een handelaar optreedt voor een verza

melaar kan hij natuurlijk hoger bieden dan wanneer hij voor zich

zelf inkoop zou doen. Maar zowel de orders bij de veilinghouder 
als wel bij een handelaar zijn biedopdrachten van verzamelaars! 

Zeker, in het buitenland worden in de regel heel ander prijzen 
betaald dan hier te lande. Vandaar dan ook, dat de buitenlandse 
doorsneeverzamelingen van een veel beter gehalte zijn dan de 
Nederlandse collecties. De jury op een internationale tentoonstel

ling volgt vrijwel steeds zeer antieke ideeën, die jneer met het 
chequeboek dan met de philatelistische liefhebberij te maken heb

ben, doch heeft de beleefdheid enkele gouden plakken in het land 
der gastheren te strooien. Wanneer deze grootheden in 1952 in ons 
■land komen, zal de beleefdheid wel heel erg doorgevoerd moeten 
worden om één enkel gouden ding aan een Nederlander te kunnen 
toekennen. 

Helaas onderhouden de Nederlandse handelaren, behoudens en

kele uitzonderingen, geen stock. Bijzondere stukken vindt men hier 
dus moeilijker dan in het buitenland. Treft men ze hier bij een 
handelaar aan, dan betaalt men natuurlijk het volle pond. Dat zou 
ik ook vragen indien ik handelaar was. Duikt z o n zelfde stuk in 
een veiling op, dan kan het nog weleens gebeuren, dat het volle 
pond verminderd wordt met één of meer onsjes, doch zijn er 
kapers op de kust en men laat zich opdrijven, dan kan het ook 
een kilo meer worden! 

Met de laatste alinea van de Heer K. ben ik het 100 pet. eens, 
vooral daar hij ook de nadruk op „bonafide"' legt. Hieronder 
verstaat hij zowel als ik, die categorie van handelaren en/of 
veilinghouders, die verstand van zegels hebben, die geen minder

waardige strekking uithalen en aan wie wij, verzamelaars, blanco 
volmacht kunnen geven, wetende, dat onze philatelistische belan

gen aan goede handen zijn toevertrouwd. Dat is de samenwerking 
die ik bedoel. Het gescharrel met scharrelaars is veel te riskant, 
want de meeste verzamelaars weten maar bedroevend weinig van 
datgene, wat zij zelf verzamelen. 

N.F.H. 

CRITIEK EN COMMENTAAR. 

Hoewel ik nog nooit in dit Maandblad in m'n philatelistische 
pen heb durven klimmen, zijnde geen „expert", vofel ik mij ge

dwongen te reageren op diverse artikels in het Februarinummer, 
waarover je als doodgewoon verzamelaartje het recht hebt je me

ning te zeggen. 
a. ,J?outen"! De schrijver N . F. H. roert hier een bij vele 

verzamelaars teer punt aan, doch slaat de spijker op z'n kop! — 
Ik zou er nog iets uit eigen ondervinding aan toe willen voegen. 
Als men — om welke reden dan ook — een gedeelte van zijn 
verzameling wenst te verkopen, kan dit op verschillende wijzen. 
In „Rondzendverkeer" van je Ver. (duurt te lang!), op veilingen 
(evt. ook in de Ver.) en aan de handel. De zegels zijn goed — 
minstens Ie en 2e kwaliteit — je weet meestal wel hoe je er aan

kwam; maar biedt je ze de handel aan dan hebben ze allerlei 
gebreken ineens, zijn incourant en dus onverkoopbaar centsspul en 
zo proberen ze je de aangeboden partij voor 'n krats afhandig te 
maken. In de regel heb je zelf al in je prijsberekening een flinke 
korting op de Cat. waarde toegepast, gewoonlijk 25 pCt. van de 
duurdere zegels van plm. 25 et. Cat. waarde en hoger. Zou men 
dus die partij persé kwijt willen, maak je nog geen f 40.— per 
f 100.— zuivere Cat. waarde! 

'Kocht men ze b.v. tussen 1941'46 dan maak je sinds de enorme 
prijsdaling der zegels van de laatste jaren misschien nauwelijks 
20 pCt. 

•b. „Uitgave Koningin met hangend haar 1891*96." Over sma

ken valt niet te twisten maar Ir. H. J. W . Reus vind ik toch 
wel ietwat al te precies, vooral over die kleurbenamingen. Het is 
toch welbekend, dat bij de oudere Ned. zegels zeer veel kleurver

schillen voorkomen, evenals bij vele andere landen: b.v. Frank

rijk, waarvan ik diverse afwijkende kleuren heb, die Yvcrt niet 
vermeldt Is 't nu zo geweldig belangrijk of die van een vroe

gere of latere druk of uitgifte zijn? — Maar ja. er zijn verzame

lïtórs die dit hoogst belangrijk vinden, die puntstempels met nrs., 
foutjes en afwijkingen, alle typen portzegels, plaat, etsings en 
velnrs. (z.g. „hele vellenverzamelaars") en zelfs falsificaten — 
(overigens leerzaam als je 'n kwartslamp bezit!) — verzamelen! 
Maar och, als je daar nu eenmaal plezier in hebt ieder mens 
heeft zo zijn bepaalde hobby en 't is een onschuldig, interessant 
tijdverdrijf! 

c. ,JDaarheen!" — In 't algemeen ben ik het met schrijver eens, 
hoewel hij wat generaliseert. Het idee om terug te gaSn tot de 
echte klassieke zegels van 1850—1900 is lang niet gek! MJen zou 
dan weer kunnen gaan „Landenverzamelen". Bovendien zijn dit 
normale formaatzegels. De moderne „lappen", die in vele landen 
mode schijnen te zijn. laten soms nauwelijks ruimte voor het adres, 
als je er 'n serie van op een philatelistisch gefrankeerde brief of 
F.D.C, wilt plakken! Die ,.oudjes" zijn meestal zeer fraai van kleur, 
tekening en uitvoering. Ze blijven een vaste waarde houden, die 
alleen wisselt door monetaire omstandigheden, terwijl de „grote" 
zeldzaamheden de koers volgen van de Wereldpostzegelmarkten. 

Toch houdt sehr, geen rekening met de grote categorie „Spe

ciaalverzamelaars". De heer Tinovo moge deze dan smalend 
„plaatsjcsverzamelaars" noemen, deze — juist door de grote zegel

aanwas — ontstane categorie is er nu eenmaal, verzamelt nieuwtjes 
of hoogstens zeer licht door 't hoekje afgestempelden, als postfris 
lastig verkrijgbaar is. 

De voordelen van deze methode zijn: 
a. je hoeft geen hele (dezelfde) series te kopen, doch slechts één 

eruit, desnoods de goedkoopste: 
b. Grote keus in één of meer onderwerpen; 
c. Inrichting naar eigen smaak in BlancoAlbums, al of niet voor

zien van korte of uitvoerige tekst: 
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d Nooit zorgen of je zo'n collectie compleet krijgt, komt er iets 
nieuws uit.plak je het zegel bij of opent desgewenst een nieuwe 
rubnek, 

e Speciaalverzamelen is aesthetisch verantwoord, buitengewoon 
leerzaam en interessant, 

f is zeker met duurder dan „gebruikt" verzamelen, (zie sub a ) . 
Zwendelachtig en een mistoestand noem ik wel de meeste zegel-

mtgiften, die in Yvert met kleine letters zijn vermeld en die, van 
b.v landen als Liechtenstein, die Luchtpostzegels uitgeven, terwijl 
ze geen eigen L Mij bezitten, mooie, dure zegels maken (de schit
terende „Jachtserie'") in de hoop, dat dt Philatelisten hun berooide 
Rijkskas wel zullen helpen aanvullen' Nog veel dwazer vind ik die 
zegels, welke je alleen kunt krijgen bij inschrijving vóór de offi
ciële uitgifte' 

Andere landen daarentegen, o a Nederland, Engeland en de 
Scandinavische landen rijn juist bizonder zuinig, zowel met Lucht
postzegels als met „nieuwtjes 

d Tenslotte moet ik even afrekenen met de heer Tinovo, waar
mee ik (en ik denk menig ander zegelaar) het absoluut niet eens 
ben' In „MISTOESTANDEN E N H U N OORZAAK", geeft hij 
de verzamelaars van alles de schuld Hij schermt geducht met het 
woord „verzamelwaard.g ', overdrijft de verzamelbeperking der 
Philatelisten enorm en generaliseert schromelijk' — Vooral in de sub 
a en c vermelde artt en m mijn commentaar daarop, is toevallig 
ook al zijn mening bestreden 

Wie ziet nu toch bezwaren in het „nominaal' kopen aan de 
Postkantoren of Philatelisten-loketten en in het „ix>stfris" verza
melen' — Ik ken ,zegelaars , die Ned en O G gebruikt en on
gebruikt in albums hebben' — (er sug B" Laatste zin') 

Over de ,,Plaatjes" nog dit men is toch steeds vnj 'n bepaald 
land of rubriek (Spec Verz ) te kiezen, dat voor 90 pCt wel 
mooie zegels heeft' 
AI is 'n zegel niet mooi van voorstelling, kleur of tekening, toch 
zal, als hij dat zegel nodig heeft, de verzamelaar juist dat zegel 
, postfris' kopen, omdat een altijd min of meer ontsierend stempel 
dat zegel nog lelijker maakt' 

Dat ,,postfrisse -zegels meer waard zouden zijn dan „gebruikte" 
IS natuurlijk met waar 

Dat ligt aan allerlei mij met bekende redenen misschien schaar
ste, beperkte voorraad meer of minder v raag" — W a n t de ene 
keer is de ,.gebruikte", dan weer de „postfrisse ' meer waard, het
geen Yvert voldoende bewijst' 

Hetgeen de heer T sub 5 t m 8 beweert in zijn geponeerde 
„Stelling" is onjuist en overdreven T o van sub 8 meen ik, dat 
een postzegel, zodra deze officieel is uitgegeven en algemeen ver
krijgbaar is, „verzamelwaardig" kan worden genoemd Het is mij 
overigens bekend dat de meningen van de „zegelaars" omtrent dit 
punt verschillen, zoals evenmin is uitgemaakt of een postfris zegel 
zijn ,,nominale' of Cat waarde verliest, als het zonder gom is. 
Het frankeerrecht verliest het zegel er niet mee, indien courserend' 

Dat de Postzegelhandel het verdwijnen (sic') van nieuwtjes met 
grote vreugde zou toejuichen, geloof ik beslist met, omdat dit juist 
een van hun beste inkomstenbronnen is Voor landenverzamelaars 
vooral, zou het echter heel prettig zijn, dat deze „nieuwtjes ', licht 
afgestempeld, binnen 1 a 2 maanden na uitgifte in voldoende hoe
veelheid verkrijgbaar zouden zijn Dat zou m i veel , gemopper 
voorkomen , maar de moeilijkheid hiervan zal o m wel zitten in 
de door de handel te vragen prijs Financiële experts en economici 
weten hiervoor misschien een oplossing, ondanks de deviezen-
wirwar die ook op onze Philatelie zijn invloed gelden doet' 

H Bosch V Drakestein 
Nw Amehswcerd Februari 1950 ( L i d U P H V ) 

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

MAXOMA HORA NON EST. 
Door D S 

In zijn artikel Maxima Hora est ' , (April-nummer van dit blaJj 
schiijft de jeugd-rcdacteur de heer K S Kon,g, o m het volgende 

„Het probleem der nieuwtjes, is — met dat der vervalsingen -
het belangrijkste probleem der philatelie en ik durf te beweren 
dat onze hobby met het al of niet oplossen dezer beide problemen, 
valt of staat 

Zou deze uitspraak van een deskundige kunnen bijdragen de 
lust tot verzamelen op te uekken bij de jeugd' heb ik mij afge
vraagd En bijzonder is deze uitspraak juist' Laten we dat eens 
bekijken 

Allereerst dar wat de schrijver het probleem der vervals ngcn 
noemt Onder de zegels van iedere dag, kleine- en m dden-waar-
den) die dus binnen het bereik van de massa vallen, is het aantal 
vervals ngen uiterst gering En voor wat dure zegels betreft, ken
nen we bekwame keurmeesters dic deze exemplaren voor een frac
tie van de cataloguswaarde keuren Het probleem van de verval
singen is dus geen probleem. 

En thans het probleem van de eeuwig durende stroom ,n.?uw-
tjes' Die is er en die blijft, het allerfelste protest — dat de heer 
König zich voorstelt — ten spijt Het ligt namelijk zo, dat de aan
maak van een postzegel Yj cent kost, ongeacht of de nominale 
waarde een dubbeltje of tien gulden is Een veel te aard.g inkomen 
dus voor de verschillende staten, dat blijft binnen vloeien, zolang 
met de verzamelaars zeggen „Niet kopen' En vele verzamelaars 
de gehele wereld over, hebben reeds lang het woord ,,stop gezegd 
Niemand die de verzamelaars kan dwingen de nieuwtjes wel te 
kopen En ondanks dit hebben ze een interessante verzameling en 
gaan ze door, die verder uit te breiden Ik heb hier op het oog 
de zovele nieuwe richtingen van verzamelen, als bijv het verza
melen van postzegels met dierenafbeeldingen, scheepjes, gebouwen, 
stadslieden, vliegmachines enz Voor deze verzamelaars zijn ook 
de nieuwtjes geen probleem, dat de philatelie zal doen vallen 

Voor wie de wegen ziet, behoeft het verzamelen van postzegels 
r 'et meer te kosten, dan enige andere liefhebberij En zeker niet, 
als men straks weer ruilen kan met verzamelaars m het buiten
land Een goede raad daarbij, ruilt met alle landen en legt U een 
wercld-verzamclmg aan Duizende zegels kunt U dan vergaren, 
zonder hoge kosten van zeldzaamheden en nieuwtjes 

Onderschrift: 

Inderdaad, Heer S , mijn woorden zijn weinig opwekkend en 
enige propaganda gaat er met van uit, helaas' Deze harde woor
den zijn me echter ingegeven door mijn E C H T E philatelistenhart 
En ook harde woorden moeten op zijn tijd gezegd worden, vooral 
als het gaat om zulke belangrijke problemen 

U twijfelt aan mijn uitspraak' Dat is Uw goed recht Mag ik 
dan echter het volgende op Uw twijfel antwoorden 

Hoe kunt U als verenigingsman, die zijn sporen in de Z Z Z 
heeft verdiend, beweren, dat het probleem der vervalsingen geen 
probleem is'. Heeft U nog nooit het album van Fournier gez.en' 
Heeft U de literatuur zo slecht geraadpleegd, dat U niet weet, 
dat bijna alle nummers van alle grote postzegeltijdschriften be-
r chtcn over vervalsingen en vervalsers bevatten en dat sommige
van die tijdschriften zelfs een rubriek ,,Vervalsingen hebben' 
Wee t U met, dat vele rondzendingen ook vervalsingen bevatten 
en dat dit zelfs een geliefkoosde manier van verspreiden is^ Dat 
er ook in heel wat verzamelingen vervalsingen voorkomen dat 
weet U net zo goed als ik En dat noemt U dan geen probleem 
Als rijp verzamelaar kent U natuurlijk het voor de oorlog in af
leveringen verschenen werk . Schach den Fälschungen' door de 
bekende Duitse keurmeester Dr A Schroeder Kent U hot niet, 
dan moet u dat eens doorzien het is nu weer te krijgen en de 
eerste na-oorlogse aflevering is onlangs verschenen Dr Schroedo 
zegt woordelijk m zijn voorwoord , Vooral de steeds talrijker en 
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gevaarlijker wordende vervalsingen rijn de grootste vijanden van 
de phkilatclie" 

Zegt U zo'n uitspraak van ruik een deskundige niets? En over 
dat laten keuren — ook dat weet U net ro goed als ik — het 
volgende: er is maar een heel klem deel der verzamelaars, dat dit 
laat doen. Ze r e n tegen het werk en de kosten op. Heus, als men 
meer liet keuren, dan zouden er in de verzamelingen niet zoveel 
vervalsingen voorkomen, en niet alleen van dure zegels. Heeft U 
welcens Hongaarse bezettingszegels (1918—1919) gekocht of ver
kocht ' Honderd tegen één dat ze vals waren. Wis t U, dat de 
Yvert-prijzcn zelfs op die vervalsingen gebaseerd zijn' Geen pro
bleem dus ' Heer S., ik geloof, dat U dit tegen beter weten in als 
geen probleem wilt zien. 

En dan de stroom „nieuwtjes". Neen, heer S., het gaat niet om 
de stroom ,,nieuwtjes", maar om de „stroom" nieuwtjes. Ik ben 
niet tegen nieuwtjes, want deze rijn het inderdaad, die ons maar 
al te vaak nieuwe verramelaars doen toevloeien. Funest is echter 
de ,,stroom nieuwtjes". Of vindt U het maar heel gewoon en dus 
niet verontrustend, als een landje als San Marino in zijn 73-jarig 
bestaan als postregelland ook 73 luchtpostzegels uitgegeven heeft, 
Z O N D E R E E N VLIE.GVELD T E BEZITTEN. Helemaal geen 
probleem! „Niet kopen", zegt U. Dat zei ik ook in een van mijn 
laatste zinnen en dat is een heel belangrijke zin uit mijn artikel, 
volgens de Heer P. G. Melsert, onze redacteur voor Prijsraadsels, 
DE belangrijkste. Ja, Heer Slieker, deden de verzamelaars dat 
maar. San Marino raakt zijn rommel echter nog steeds kwijt, dus 
zijn er nog v d e verramelaars, die ze kopen. Dat vele verzame
laars naar nieuwe wegen zoeken en die ook gevonden hebben, dat 
weet ik. Maar vergist U zich niet in dat v d c . In verhouding tot 
het aantal verramelaars over de gehele wereld zijn dat nog maar 
een handjevol. Voor de meesten betekent het echter nog steeds 
een probleem die ,,stroom" nieuwtjes. Dat rijn vaak ook nog de 
beste verzamelaars, omdat rij geloven in een „universele" phila-
telie en die gaat met die stroom nieuwtjes onherroepelijk naar de 
maan, vooral als men dan nog zegt: die stroom nieuwtjes is er en 
die blijft ex en er niets tegen doet. Als onze voorvaderen dit ook 
bij alles gezegd hadden, dan waren we niet veel verder gekomen. 

Voor vandaag laat is het hierbij. Ik kom de volgende keer naar 
aanleiding van enkele andere brieven en een ingezonden artikel 
van de Heer Nolet nogeens op dit belangrijke probleem terug. 

K. E. König. 

ÜTOÜiÜfliK ' 
HET 

r^ W DER PHILATELIE 

D a t K - T E C H N I E K E N 

Hebben we in het Mei-nummer de HOOGDRUK kort behandeld, 
deze keer is aan de beurt: 
D e D i e p d r u k . 

Deze is juist het tegenovergestelde van de hoogdruk of boek
druk, want hier zijn het immers de diep in de drukvorm geëtste 
of gegraveerde partijen, die tenslotte een afdruk opleveren. Terwijl 
dus bij 'de hoogdruk de uitstekende delen tot afdruk komen, wor
den bij de diepdruk de verdiept liggende plekken van drukinkt 
voorzien en aldus voor het afdrukken in gereedheid gebracht, 
terwijl de hooggelegen delen schoon blijven. 

Vaak wordt deze diepdruk ook als KOPERDRUK aangeduid. 
Waarom? Omdat bij dit procédé meestal van koperplaten gebruik 
gemaakt wordt, al kunnen vanzelfsprekend ook andere metalen, 
b.v. staal of zink, gebruikt worden. 

In ieder geval wordt de tekening in z o n metalen plaat a.h.!iiv-
ingegraven. Hoe dieper en breeder dit nu geschiedt, hoe krachtiger 
de ssfdruk tenslotte lal lijn. Logisch, want in diejiere en bredere 
plekken kan meer inkt opgenomen worden. De niet afdrukkende 
delen worden daarentegen spiegelglad geplijst, zo glad, dat de 
drukinkt practisch geen houvast heeft. Ten overvloede wordt na 
het ininktén het gepolijste deel afgewist. 

Een eigenaardigheid bij deze druk is, dat het papier vooraf 
sterk bevochtigd wordt. Dit natte papier wordt dan a.h.w. in de 
diepli-ggende gedeelten onder zeer grote druk geperst. Daardoor 
onstaan rgn. „moeten" :n het papier. E^n zegel in diepdruk uit
gevoerd, voelt aan de beeldzijde ruw aan (verhevenheden!), terwijl 
ook de achterzijde verre van glad is (kuilen!). 

Doordat de vellen tenslotte weer moeten drogen en die droging 
— ondanks alle evt. voorzorgsmaatregelen — niet altijd gelijkmatig 
geschiedt, komen bij zegels in diepdruktechniek ,,grootte-verschillen" 
voor, die soms zo belangrijk zijn, dat een niet-ingewijde otimiddellijk 
denkt met twee in grootte geheel verschillende platen te doen te 
hebben. 

E^n mooi voorbeeld hiervan vindt U in onderstaande twee 7]/2 
cents-zegels der emissie 1923. (Interessant is ook de afstempeling: 
R O T T E R D A M — 1927, dus ronder nadere datumaanduiding). 

K.E.K. 

VALSE OPDRUKKEN. 
LUCHTPOST SURINAME Do. X 1931. 

Van meerdere zijden werd onze aandacht er op gevestigd, dat 
ons artikel op blz. 109 in het vorige nummer de indruk wekt als 
zou hier sprake zijn van het feit, dat tot op heden nog geen ver
valsingen van dit zegel bekend waren. Dit is geenszins de bedoe
ling van dit artikel geweest, maar wel om de aandacht te vesti
gen op een „tot op heden nog niet vermelde" vervalsing dezer 
zegels. De heer J. Mebus verwijst ons zeer terecht naar het voor
woord in zijn onlangs verschenen catalogus Nederland en O.G. 
1950-'51, waarin hij er op attent maakt, dat reeds in 1943 door 
hem valse opdrukken Do. X. werden ontdekt. Ook verder in zijn 
catalogus schrijft hij bij de desbetreffende zegels: „Van deze series 
komen zowel ongebruikt als gebruikt (ook op brief) zeer gevaar
lijke vervalsingen voor. Expertise noodzakelijk". Ook de handela-
renbond, afd. Keuring schreef ons, dat bij deze afdeling al lang 
vervalsingen bekend zijn. 

Intussen kunnen wij mededelen, dat bij de afd. Ke'uring van de 
R. Pb. V. naar aanleiding van het dooi;; ons gepubliceerde reeds 
meerdere senes Do. X. ter keuring werden aangeboden, waarvan 
enkele vals werden bevonden. 

Ook bezetters van series, hetzij los of op brief, kunnen zonder 
behoorlijke expertise niet zeker zijn van de echtheid van de stuk
ken, ook al hebben zij deze reeds jaren in hun bezit. 

Vele van deze valse stukken schijnen uit het f'iitenland afkom
stig te zijn, waarbij wij tevens kunnen vermelden, dat van die 
zelfde zijde de laatste tijd ook weer vele exemplaren van de vals 
opdruk ,,Armenwet" op onze Nederlandse verzamelaars schijnt te 
worden losgelaten. Ook daarvoor zij men dus wel op zijn hoede! 
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Over misstanden en hun oorzaak 
Een paar opmerkingen naar aanleiding van het artikel over 

bovengenoemde titel van de Heer A. N. Tinovo, 
in het Maandblad van Februari j.1, 

door „PHILATELIST" 

Het is een bekend gezegde: ,,Een nieuwe lente, een nieuw geluid". 
Een nieuwe lente kondigt zich reeds duidelijk aan door het zachte 
weer van de laatste tijd. „Een nieuw geluid" valt echter moeilijk 
te erkennen in bovengenoemd stuk van de heer Tinovo. Immers 
de vraag: ..ongebruikt of gebruikt verzamelen?" behoort tot de 
oudste geschilpunten in de Philatelie. Niet bij de grote verzamelaars 
want die weten beide soorten te WEiarderen. Bij de kleinere ver
zamelaars spelen echter de kosten een overwegende rol. Vele 
malen is in de Philatelistische pers over dit onderwerp geschreven. 
Vooral de voorstanders van ,,gebruikt" weerden zich hierbij met 
een ijver, een betere zaak waardig. Opmerkelijk is slechts, dat zij 
steeds méér argumenten tégen „ongebruikt" (de aanvankelijke en 
ongerepte staat) wisten, dan vóór ,,gebruikt". Waren er we! 
eens steekhoudende argumenten voor een van beide, dan pleiten 
deze steeds pro „ongebruikt', zoals: het vaststellen van de juiste 
kleur, tanding, gom, watermerk enz. De voorstanders van „ge
bruikt" lieten zich blijkbaar altijd sterk beïnvloeden door hun per
soonlijke voorliefde. Ons dunkt, dat die bij de Heer Tinovo ook 
een grote rol speelt. Om echter het vraagstuk zuiver te kunnen 
bekijken, mag de schrijver niet de minste voorkeur hebben, om 
welke reden ook. Verder behoeven alleen die stellihgen geen argu
mentatie, waarmede voor. en tegen-standers het eens kunnen zijn. 
En het is ook beter, geen woorden te gebruiken, waarvan de 
schrijver de betekenis niet geheel blijkt te kennen. 

Ons ontbreekt de tijd, op het gehele stuk van de Heer T . in te 
gaan, hoewel wij er veel onjuistheden in ontdekken en verschillende 
kwesties zeer eenzijdig belicht worden. Laat ons daarom voor
naamlijk argument 8 nader bekijken. Dit luidt: 

„Het kopen van ongebruikte koerserende postwaarden als 
verzamelobject is af te keuren" aangezien „het is geen 
'Philatelie, omdat een postzegel eerst moet bewijzen een 
„postzegel" (en daardoor verzamelwaardig) te zijn, door 
zijn functie te verrichten." 

•Bedoeld wordt hier vermoedelijk: ,.verricht te hebben" 
Laat ons eerst enkele hier gebruikte woorden en begrippen 

nauwkeuriger bezien. Schrijver gebruikt het woord „verzamel
waardig". Dit positieve begrip roept op: het negatieve ,,niet 
verzamelwaardig". Bestaat dit laatste wel? Mag bij deze lief
hebberij niet uitsluitend de persoonlijke opvatting de doorslag 
geven? Om bij de postzegels te blijven: zelfs valse en beschadigde 
zegels kunnen verzamelwaardig zijn. De eerste voor Falsificaten-
verzamelaars en Keurmeesters, de tweede voor hen, voor wie de 
gave exemplaren pnbetaalbaar zijn en óók voor de keurmeesters. 

Dan staat er het veel misbruikte woord ,,Phalate'Iie'. Kent 
schrijver wel de ware betekenis van dit woord? Herlezen wij de, 
in de philatelistische literatuur verschenen opstellen, dan blijkt, 
dat algemeen hieronder wordt verstaan: „Postzegel-kunde". Met 
andere woorden: Wetenschap, de postzegels betreffende. Iets, 
dat dus uitsluitend met de postzegels zelf heeft te maken. Hier
onder vallen: reden en tijdstip van uitgifte, geldigheidsduur, druk-
procédé, grootte der vellen, kleur, papiersoort, tanding gomming 
enz. enz. De afstempeling behoort daar zeker niet bij. In enkele 
gevallen kan deze wel eens via de datum dienst doen, om zekere 
uitgiften vast te stellen. Maar een onfeilbare aanwijzing is zij 
niet en behoort ons inziens daarom niet onder de boven aan
gehaalde groep, inhaerent aan de Postzegel-kunde = Philatelie. 
^üe kennis der afstempeliugen, de Sphragiphilie, is een afzonder
lijke wetenschap, veel ouder, dan de Philatelie, De afstempeling 

Zelf is één der middelen, om een herhaald gebruik der postzegels 
onmogelijk te maken). Philatelie heeft alleen te maken met de 
Postzegels „an sich". 

Na deze, door schrijver gebruikte, woorden, willen wij nog in 
het kort de zin van 8 onderzoeken. Het argument bevat twee 
stellingen: 

1. het kopen van ongebruikte postzegzls is geen Philatelie; 
2. een postzegel moet eerst bewijzen ,,postzegel" te zijn, 

door zijn postale functie te verrichten. 

Ad !• Herinneren wij ons de hierf)oven gegeven verklaring 
van het woord Philatelie, dan is het duidelijk, dat inderdaad het 
kopen van ongebruikte postzegels geen Philatelie is. Evenmin 
echter het kopen van gebruikte. Ja zelfs niet het blote feit van 
het verzamelen van ongebruikte en/of gebruikte postzegels. Er 
moet ,,kunde" bij komen. En hierbij vervullen dan de zegels feitelijk 
alleen maar de functie van bewijsstukken of illustratie van deze 
kunde. ledere verzamelaar van postzegels is nog geen Phialtelist 
of doet aan Philatelie. Net zo min, als een verzamelaar van • 
boeken een geleerde is. 

Ad 2. Hier wordt adodictisch gezegd, dat iets „moet", zonder 
hiervoor ook maar één reden op te geven. De bewering houdt in, 
dat een niet postaal gebruikte postzegel geen postzegel is. Wij 
geloven niet, dat vele het hiermede eens zullen zijn. „ W a t is het 
dan?" zal al gauw gevraagd worden. En diè uitdrukking „postale 
functie", die „verricht ' moet zijn. Als de door een postzegel te 
verrichten postale functie beschouwen wij het volgende: op een 
te verzenden brief enz. geplakt, voor de vervoersorganisatie, de 
P.T.T., als bewijs te dienen, dat het op het zegel vermeWe be
drag voldaan is. Hoe is aan een gestempeld zegel te zien, dat 
het deze postale functie heeft verricht? Wanneer wij aan een 
permanent of een tijdelijk (Tentoonstelling) postkantoor een zegel 
laten afstempelen, heeft het zegel dan een postale functie verricht? 
Wanneer wij méér aan waarde op een brief plakken, dan voor de 
expeditie nodig is, is dan aan de zin der postale functie voldaan? 
Schrijver zal waarschijnlijk tegen over-frankering geen bezwaar 
hebben. Immers, de alleen zaligmakende afstempeling is er. Andere 
echter, die, volgens schrijver, niet de Philatelie beoefenen, omdat 
zij ook ongebruikte zegels verzamelen, zullen dergelijke zegels als 
„maakwerk' beschouwen. Wii krijgen hier het verschil tussen 
,,gebruikt" en „gestempeld". Mogelijk heeft schrijver zich niet 
eens gerealiseerd, dat hierin verschil bestaat. Sommige gebruikte 
zegels zijn toch niet gestempeld (b.v. toevallig niet gestempelde 
zegels op brieven, door de Post bezorgd en ook zegels van een 
potlood-kruis voorzien), terwijl weer veel gestempelde zegels niet 
postaal gebruikt zijn. (B.v. frankering bij abonnement — vaak 
nog met volle gom in menige verzameling te vinden! — en wel-
wiUendheidsafstempelingen). 

Op een andere plaats noemt schrijver de ongebruikte zegels 
„plaatjes', waarom zijn gestempelde zegels geen plaatjes? Het 
zegel blijft door de afstempeling hetzelfde. Alleen is er een, vaak 
hinderlijke, laag kleurstof overheen gebracht. 

De lezer bemerkt wel, de quaestie is niet zo eenvoudig, als 
schrijver zich blijkbaar voorstelt. Hij zal heel wat betere argu
menten naar voren moeten brengen, wil hij het verzamelen van 
ongebruikte zegels tegengaan. Wij geloven niet, dat hij hierin 
ooit zal slagen. Ongestempelde zegels zien er frisser en daardoor 
aantrekkelijker uit, dan gestempelde.- Speelt niet bij aankoop, van 
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welk artikel ook, het uiterlijke een hartig woordje mee? W a t is 
dat' voor een zonderlinge opvatting, dat iets pas dan vcrzamcl-
waardig is, wanneer men kan zien, dat het gebruikt is voor het 
doel, waarvoor het werd aangemaakt? Hoe denken over deze 
stelling de verzamelaars van antiek-porcelein en aardewerk? Wie 
kan bij punt-gave stukken zien, dat zij gebruikt zijn? En bij oude 
boeken b.v.? Hoe meer hun uiterlijk bewijst, dat ze gebruikt zijn, 
hoe minder zij bij de echte verzamelaars in trek zijn. En neem nu 
eens een Museum (verzamelplaats) waar hedendaagse Meubel
kunst voor het nageslacht wordt bewaard. Zullen daarvoor bij 
voorkeur gebruikte meubelen worden aangekocht? Er zijn mensen 
die, in onze ogen, zonderlinge dingen verzamelen, die echter op 
hun hobby evenveel recht hebben, als wij, postzegel-verzamelaars. 
Neem b.v. een verzameling van Lucifers. Die zou onbestaanbaar 
zijn naar de theorie van de schrijver. W a n t een gebruikte lucifer 
is toch geen lucifer meer. 't Is nog maar een aangebrand stukje 
hout of papier. Hij is zijn kop kwijt, datgene, hetwelk hem in 
onze ogen pas een lucifer doet zijn. 

Een postzegel-verzameling behoort thuis in de klasse der Ver
zamelingen. Waarom zouden wij voor Postzegels afwijkende ver-
zamel-regels opstellen? Is onze liefhebberij zo verheven boven 
andere? Het zou mogelijk de indruk wekken van zelfoverschatting. 
Zelf zijn wij zeer gesteld op onze liefhebberij, maar zien wij wel 
in, dat zij betrekkelijk laag bij de grond is. Met een vei'zameling 
van kunst-producten mag zij nooit worden vergeleken, laat staan, 
gelijk worden gesteld. Onze zegels, hoe aantrekkelijk soms ook, 
blijven producten van massa-fabrikaat. ledere directe menselijke 
invloed wordt gemist. Zij staan ten opzicht der ware kunst als de 
photo van een schilderij tot het origineel. W a t hebben zij voor, 
b.v. op plaatjes van Verkade? Zijn deze laatste niet veelal mooier 
en duidelijker van uitvoering? W a t de postzegels vóór hebben, 
is alleen de Internationale Markt. Het is een bezit, dat ten alle 
tijde gerealiseerd kan worden, op een algemeen erkende basis. 
W a s dit niet het geval, de postzegels stonden op één lijn met de 
Sluit-zegels. Door de postzegels zelf met geduld en ijver te be
studeren, kunnen wij iets te weten komen omtrent het hoe en 
waarom. Dit is het werk der Philatelie. Maar wij moeten ons niet 
verbeelden als verzamelaars veel invloed te kunnen uitoefenen 
op de fabricatie. Als regel komen slechts 1 of 2 pet. der uitgegeven 
zegels in handen der verzamelaars. Laat ons dit een reden tot be
scheidenheid zijn! 

Onze liefhebberij heet ,,Postzegels"-verzamelen. Daarbij wordt 
niet gerept van valse of echte, beschadigde of onbeschadigde, maar 
ook niet van gebruikte of ongebruikte. Als het maar Post-zegels 
zijn. Tegenwoordig wordt onze persoonlijke vrijheid meer en meer 
ingeperkt. Geen handeling kunnen wij haast meer verrichten, of wij 
moeten daarbij rekening houden met rubricering en de daarbij gel
dende voorschriften en wetten. Gelukkig zijn wij tot heden nog vrij 
in de keus onzer liefhebberij en de wijze, waarop wij deze willen 
beoefenen. Laten wij dit dankbaar gedenken en niet beginnen, met 
zelf beperk-ende voorschriften te gaan uitdenken. Niemand is of 
wordt gedwongen, een, naar zijn mening, overbodige uitgave te 
kopen. Dit is ten slofte een zuivere geld-questic. Wanneer ieder 
verzamelaar bij verschijning ener ,,overbodige" uitgifte van de 
P.T.T. deze cadeau kreeg, zou hij niets tegen deze uitgiften heb
ben. Integendeel, ze zouden er hem niet vaak genoeg kunnen ko
men. Bij het toegeven aan zijn liefhebberij moet ieder verzamelaar 
terdege rekening houden met zijn beurs. Wie van schilderijen houdt 
en geen oude meesters kan betalen, zal met een mindere qualiteit 
genoegen moeten nemen, of van aankoop afzien en veel naar Musea 
gaan. Wie, naar verhouding tot zijn beurs, te hoog heeft gegrepen, 
mag niet mopperen bij tegenslagen, die bij een ruimere beurs zou
den zijn uitgebleven. In het algemeen zal de mens meer succes heb-

¥A^ m MAK OP M MK 
door A. P. C O R T E N B A C H 

Nieuw Guinea heeft z'n nieuwe zegels, geen opdrukken, zoals 
aanvan,kelijk enkele „welingelichte" bronnen vermeldden, maar 
hetzelfde Koninginne-type (Hartz) van Nederland, met de lands-
naam Nieuw Guinea. 

Nuchter bekeken, kunnen we dus zeggen, dat voor verzamelaars 
-van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 'n nieuw (vierde) over
zees gebiedsdeel ontslaan, is. Philatelistisch hebben, we dus een 
nieuw land in ons album van Nederland en O.G. 

'n Heel klein lepeltje politiek in verband hiermede: — De 
Iriancn (Nieuw Guinea's oorspronkelijke bevolking) hebben bereids 
verzocht om directe aansluiting bij Nederland op dezelfde wijze 
als zulks met Suriname en de Nederlandse Antillen het geval is. 
Dit, gevoegd, bij het nog recente antwoord van Minister-president 
Drees op een vraag in de Eerste Kamer, doen ons hopen, dat 
Nieuw Guinea voorlqpig voor onze verzamelaars van Nederland 
en O.G. als verzamelgebied bewaard zal blijven en de beeltenis 
van onze Koningin althans zal blijven prijken op postzegels, daar
ginder in het Verre Oosten. 

Mijn vriend Pietersen is nu hevig in correspondentie met ver
schillende postkantoren in het Nieuwe Land, omdat hij het plan 
heeft, een zo volledig mogelijke verzameling aan te leggen van alle 
Nieuw Guinease poststempels. 

Nog zo dom niet. 
W a n t veel zijn er op 't ogenblik nog niet en als hij kans ziet, 

ook de stempels (liefst eerste-dags natuurlijk!) te verkrijgen van 
alle nieuw te openen postkantoren, dan zal zijn collectie een prach
tig studie-object zijn van de postale ontwikkeling van Irian. 

, 3 y the way", zal m'n Engelse vriend wel vragen, „als er ook 
hier nu weer een naamsverandering komt, kunnen jullie Hollanders 
dan niet beter doen met de naam „Irian" nu al te gebruiken?'" 

ben, met zich aan te passen aan de omstandigheden, dan met te 
proberen, deze laatste naar zijn wensen te veranderen. 

Onderschrift van de redactie. 
Van meerdere zijden ontvingen we reacties op het stuk „Over 

mistoestanden en hun oorzaak" van Tinovo. Ook wij waren het 
zeker niet in alle opzichten met de schrijver eens. Toch was het 
niet onze bedoeling een polemiek uit te- lokken, maar wel om de 
verzamelaars eens tot nadenken te brengen en voor zichzelf con
clusies te doen trekken. Gezien echter de reacties heeft de redactie 
vermeend een enkel ander geluid op dit terrein te moeten laten 
horen en heeft het daartoe bovenstaande inzending van „Philate
list" verkozen. Nog willen we hier aan toevoegen, dat een jong 
philatelist ons schreef, dat ook hij gaarne oudere zegels zou verza
melen, maar dit vooral voor een beginneling nogal kostbaar en niet 
zo bemoedigend is als al de mooie zegels welke thans worden 
uitgegeven en gemakkelijker te verkrijgen zijn tegen nominale prij
zen, zodat reeds aanstonds een aardiger verzameling is op te zet
ten, terwijl toch ook deze zegels op de lange duur „oude zegels" 
worden. 

Hieruit blijkt dus, dat de tegenwoordige uitgaven voor jongere 
verzamelaars een stimulans kunnen zijn om met verzamelen te be
ginnen, en dat uit deze verzamelaars later ,,Philatelisten" ontstaan, 
zulks is toch zeker iets wat de philatelic óók nodig heeft. 

Dit artikel moest geruime tijd blijven staan wegens plaatsgebrek. 
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H E T Ml TEKEN 

O P DE JAPANSE P O S T Z E G E L S . 

Door I M I de Bont 
Kort na de bezetting van Malacca door de Jappen, verscheen 

het „Dai Nippon 2602 Malaya en het ,X>ai Nippon Yub»n CD 
enige postzegels van de Maleische Staten ') en klaarblijkelijk als 
propaganda-middel in Latijnse letters 

Desondanks had de verzamelaar toen nog weinig weet van de 
betekenis van „Dai" Nippon 

Pas na de bevrijding ging hij uitzoeken, wat dat ,.Dai" Nippon 
en wat de Kanji-tekens ^ 0 / ^ zo of in omgekeerde volg
orde, met of zonder kastje, met of zonder anker, door de Jappen 
aangeibracht op verscheidene zegels van NederlandsJndie, toch 
wel konden betekenen 

HIJ kwam er achter, dat het blijkbaar in de bedoeling had ge 
legen ook de Oost op te nemen in „Groot" Nippon-verband 

Verder ontdekte hij dat die drie Kanji tekens „Dai Nippon 
ook voorkomen boven de f -opdrukken, alsmede op de defini
tieve Java-, Sumatra- en Malaya-scries m het uit 7 Kanji-tekens 
bestaande inschrift Dai Nippon Teikoku Yubin = Groot-Japansc 
keizerlijke post 

En voorts dat bovenbedoelde 7 Kanji-tekens precies dezelfde 
zijn als die van het inschrift op de postzegels van Japan in de 
Oost gebruikt 

Voortgezette nasporing bracht aan het licht, dat het ,JDai"-teken 
tegelijk met de landsnaam Nippon voor het eerst werd opgeno
men op de Japanse postzegels van de uitgifte 1876 (Yvert nos 
47—59) in hetrelfd» inschrift der 7 Kanji-tekens 

Het „Dai"-teken op de postzegels bleek dus in zijn vorm niets 
nieuws te zijn 

Het is evenwel aan gerechte twijfel onderhevig of al in 1876 aan 
„Dai" Nippon de betekenis van „Groot" Japan moet worden toe
gekend 

Zeker valt dat niet op te maken uit het waarschijnlijk onde-
invloed der toen in Japan optredende Europese cultuur, tevens 
ojjgenomen inschrift in Latijnse letters Imperial Japanese Post 
en voor de waarden van 5 t m 12 Sen Japanese Empire Post 

Eerstgenoemd Engels inschrift kwam ook nog voor op de 5 Sen-
waarden (Yvert nos 90 en 92) der herdenkingszegels van de 
Chmees-Japanse oorlog uitgegeven in 1896 

Aan propagandistische bedoeling van het „Dai"-teken behoeft 
n m m zeker in die jaren nog n »t te worden gedacht 

Bracht ook niet Korea in 1900 het „Dai"-tcken in opdruk aan 
op zijn postzegels van 1895 met geen andere bedoeling zegt de 
Yvert-catalogus dart daarmee aan te geven Keizerrijk in plaats 
van Koninkrijk Korea ' ) en verscheen met op de nieuwe uit
gifte van 1900 tevens het inschrift Imperial Korean Post ' 

Had ook met het Keizerrijk China van de eerste uitgifte in 187S 
af het Dai -teken op zijn postzegels met van 1897 af het Engelse 
inschrift Imperial Chinese Post en verdween het Dai teken 
met volkomen op alle tijdens de Republiek uitgegeven zegels' 

Dat voor 1931 aan het „Dat" teken zelfs geen propagandistische 
waarde mag worden toegekend moge wel bliiken uit het feit da' 
het achterwege bleef op verscheidene Japanse postzegels zoaL 
a op de volgende normale frankcerzegels 

1923 de ongetande (Yvert nos 175—183) 
1925 5 en 10 Yen (Keizerin Jingo) (184 en 185) 
1926 2 6 en 10 Sen in nieuw ontwerp (191 — 193) 

b op de volgende hcdenkmgszegels 
1896 het 2 Sen zegel Chinees Japanse oorlog (89 en 91) 
1905 Koreaans Japanse postume (109) 
1916 Aanui|zing erfgenaam van de Troon (149—151) 
1921 50 jariq bestaan Japanse Post (162—165) 

terugkomst Erfprins uit Europa (166—169) 

1923 bezoek Erfprins aan Formosa (173 en 174) 
1927 SOiarige toetreding tot U P U (194—197) 
1929 herbouw Tempel van Isé (207 en 208) 
1930 2de volkstelling (213 en 214) 

10de verjaardag inwijding Tempel van Mikado Meiji 
(2J5 en 216) 

Verder zijn er nog enige uit-giften, waarop wel h;t „Dai"-tekcn 
voorkomt doch niet in samenhang met ,,Nippon , b v op de her-
denkingszcgels 

1915 kroning Mikado (145—148) 
1919 vrede (152—155) 
1925 zilveren huwelijksfeest Mikado (186—189) 
1928 kroning Keizer Hiro Hito (193—201) 

To t 1931 mag m i m het „Dai"-Nipr>on weinig meer worden 
gez en dan wat er in 1876 was ing»legd dus hoogstens Japanese 
Empire 

Geheel anders wordt het echter na 1930 als het streven naar 
groter invloed in Mantsjoerije vanwege beoogde expansie resul 
teert in de stichting van de Staat MantjOukuo in 1932 

Na dat jaar on'brcekt het ,45ai"-teken m verbinding met , Nip
pon op geen enkele der latere uitg ften en dat waren er tot aan 
de bezetting van Japan in 1945 acht en twintig 

Men kan zonder overdrijving vaststellen dat het „Dai"-Nippon 
na 1930 langzaamaan peopagandistische waarde heeft gekregen en 
zelfs geleidelijk tot leus werd van „Groot-Japan", dat zich minstens 
zou moeten uitstrekken over Zuid-Azie en Australië 

Gelukkig liep het enigszins anders' 
BIJ de overgave en de bezetting m 1945 was het mjt Groot-

Japan gedaan' 
En ook met de leus Dai Nippon' 

Daarvoor zorgde Generaal Douglas Mac Arthur afdoende die — 
raar de Amerikaanse Ambassade mii welwillend inlichtte — als 
Supreme Commander Allied Powers reeds kort na de bezettln j 
bepaalde dat het „D£u"-teken van de Japanse postzegels diend' 
te verdwijnen en die bovendien de Japanners opdracht gaf voort 
aan elk gebruik van het Dai -teken achterwege te laten 

Op alle na 1945 verschenen uitgiften van Japanse postzegels 
komt derhalve het „Dai"-teken niet meer voor ^) 

Al bleef Japan na 1945 nog een Keizerrijk ook het Teikoku 
verdween tegelijk met het Dai -teken van de pos'zegels zodat er 
van de 7 Kanii tekens in het inschrift slechts 4 zijn overgebleven 
r 1 Nippon Yubin — simpel Japanse Post 

' ) Sommige van deze overdrukte zegels ziin ook gebruikt in 
enkele delen van Sumatra dat gedurende het eerste bezettingsjaar 
onder het Commando Singapore stond 

2) het Dai teken komt reeds voor op de eerste Koreaans» zegela 
van 1885 voo- zover mij bekend was het toen ook al Keizerrijk 

3) Voor de handliggend is het dus dat de 50 Sen zeg'1 door 
Yvert opgenomen onder no 363 mij slechts bekend als onqe'and 
vermeld had moeten worden bij de uitgifte 1945 achter no 347 

Drincend te koop cevraacd • 

U.P.U. Z E G E L S SURINAME EN CURACAO 
Voor elke postfnsse setie Suriname betaal ik f. 4 ,50 

,, ,, ,, ,, Curacao ,, ,, L l , 5 0 
l e d e r e hoevee lbe id . Contante be ta l ine . 

A. J. DE WIT KoDlnglnn«w«g 175 Amatcrdom-Z. 
Tclciooa 93489 
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„Uit de oude doos". 
door W . B. Brocx. 

E T E N S W A A R D I G H E D E N 
E N MERKWAARDIGHEDEN. 

1. lêtebêche. 
Ieder lezer van het Maandblad kent van deze uitdrukking wel 

de philatelistische betekenis, maar ik veronderstel, dat niet veel 
verzamelaars de afkomst van dit woord kennen. 

In een van zijn werken laat Rabelais twee kinderen een spel 
spelen, dat in zijn tijd in gebruik was. Z e speelden „têtebéche", 
d.w.z. één nam twee spelden in de hïind en nu moest de ander 
raden of ze têtebéche lagen, of niet. Als ze têtebêche lagen, dan 
lag de kop van de ene speld naast de pdnt van de andere, en als 
ze niet têtebêche lagen, dan lagen de twee koppen'naast elkaar. 

Als een familie met kleine kinderen in een zomerhuisje gebrek 
aan bedden heeft, dan legt men twee kinderen zo in bed, dat de ene 
met zijn hoofd aan het hoofdeinde ligt, de andere met zijn hoofd 
aan het voeteneind. De Fransman zegt, dat ze têtebêche liggen. 
Ziedaar het paartje têtebêche. 

Bêchc is een afkorting van beschevet. Chevet = hoofd; bès = 
bis, dus 2 hoofdig, waar dus uit volgt, dat têtebéche een pleo

nasme is. 
2. franse Koloniën. Algemene uitgifte. Yvert 7 t,Ti. 10. 

Frankrijk gebruikte van 1852 tot 187071 de zegels met de beel

tenis van Napoleon III, de Koloniën van 1859 tot 187071 het 
type adelaar met de Keizerlijke kroon. 

Na de val van Napoleon werden deze zegels afgeschaft (hoewel 
ze nog jaren geldig bleven) en verscheen in het belegerde Parijs 
het type Ceres (Yv. 36/38) en te Bordeaux, op last van de uit

gcweki?n regering, het gewijzigde type Ceres (Yv. 39/49). Alles, 
wat aan het Keizerlijk regime herinnerde, moest verdwijnen. Dus 
ook de adelaar op de zegels van de Koloniën. 

Merkwaardig, dat die adelaar nu juist werd vervangen door de 
Keizer zelf! 

De Commune was voorbij. De Minister van Marine en Koloniën 
wenste in de Koloniën de gewone Franse zegels in te voeren. 
Hiertegen verzette zich de postadministratie. Er moest onderscheid 
zijn tussen de zegels van het moederland en die van de Koloniën. 
Dus feitelijk moest voor de Koloniën een nieuw zegel gemaakt 
worden, bijv. in het type Ceres. Maar Hulot, de Directeur van de 
ateliers, die de postzegels fabriceerden, beweerde 2 jaar nodig te 
hebben om een geheel nieuw zegel te laten verschijnen. Toch eiste 
de postadministratie onderscheid. De voorzitter van de Commissie 
voor de Monnaie (waar de zegels gedrukt werden) besloot toen, 
ook al met het oog op de kosten, dan maar de oude Franse 
zegels van Napoleon te nemen, maar dan ongetand. 

Dus pas na de val van het Keizerrijk kregen de Koloniën voor 
het eerst een serie zegels met de beeltenis van Napoleon. 

Eén enkel zegel met Napoleon was reeds in 1859 in N.Cale

donië verschenen, maar dat is een ander verhaal. 

(Naar oude nummers van de 
„Echo de la Timbrologie".) 

C l ' B A C A O A l l e s pr ima k w a l i t e i t (ongebru ik t ) 
1927 B r a n d k a s t f. 8,25 1943 Kon.Famil ie f„ 1,10 
1947 Niwin 1 ,40 1948 Herd.& Kroning 1,50 
1948 Weldadigheid 4,50 1949 450 jr, Curacao 1,15 
1943 Lp.Krijgsgev. 2 5 ,   1944 Lp. Jul iana • 15,  

1946 Luchtpost Curacao helpt Ned. & Oost f. 1 6 ,  
Betaling met bestel l ing of onder rembours Orders beneden 
f. 5,— porti extra. T e koop gevr,: Series C i r a c a o & Suriname, 
aanbiedingen m.prijs worden omgaand beantwoord. 

NederI P o s t z e g e l h a n d e l . AM N . v . d o B R O E K E 
N . Z . V o o r b u r g w a l 316 , Amsterdam C^ P o s t g i r o 165298 . 

P r a c h t i g e v e r z a m e l i n g 
Nederland en O.G. en Wereld
verzameling, in totaal 11 albumsi 
te koop aangeboden. Uiterste 
prijs f. 5000.—. Brieven onder 
No. 122 Bureau v.d. Blad. 

Te koop of ruiling gevraagd 
zegels der Repoeblik Indo
nesia, zowel partijen als 

echt gelopen brieven. 
Br.ond.no.115, Bur.v.d.Bl. 

Te koop aangeb. door Part . 
„Slowakije postfris compl . " 
met alle A nrs . Luchtpost , 
Blok Taxe , enz. Totaal Yvert 
F r s . 42.050 voor f. 200, (ook 
afz. nrs . te koop a ï̂  et. per Yv. 
Fr. l i r ieven nr. 120 Bur.v.d.Blad. 

T E K O O P : 
een mooie verzameling 
NEDERLAND en O . G . 
Gat.waarde plm.f.400,

Br.ond.No.113,Bur.v.d.Bl. 

G E Z O C H T U.P.U.z«g«ls 
der gehele waeld op briet 

Offerten aan G.van Lijf, 
Maastricht, Oev eren wal 2. 
Zoek vaste ruil met iedereen, 
bij voorkeur de uitgiften vanaf 
1924. Geef in' ruil Duitsland 
met alle bezett ingsuitgaven, 
Wurtenberg, Danzig, Saargebied, 
Memel, Basis Michel, Zumstein, 
Yvert. Wilhelm Hausemann(I4 b) 
Reutlingen/Wttbg. Frauenstr . 45 

S U R I N A M E L U C H T P O S T I 
 7"^ cmpl . 10 e t .  lYi G l d . 

I  14 Do X op brief 
15° 20 e t . 
16° 40 e t . 
17X l'A G l d . 
I S ' ' 5 G l d . 
18° 5 G l d . 
19^" 10 G l d . 
19°10 G l d . 
20^" 

f. 

10 e t . „ 0,25 
60 e t . „ 0 ,50 
1 Gld, „ 12,50 

R.Kru i s ,, 3,75 
22'/^ op 60 e t . „ 0,90 
1 Gld . op iVi G l d . „ 1 1 ,  
5 Gld . op 10 Gld . ■ „ 1 6 ,  

26° „ 3 4 ,  

2 8 . " 2 ,  
 27'/2 e t . „ 1,15 

C a t a l o g u s Yvert en T e l l i e r 1950 f ranco ,, 1 2 ,  
Miche l Europa 1950 f ranco ,, 13,25 
HENDRIK VAN DER LCD'S Postzegelhandel, 

HERENGRACHT 8 a , DEN HAAG. 
53 JAAR POSTZEGELHANDEL 
Giro 24392. Bankr. R. MEES & ZOONEN. Tel. 112944 
NEDERL. HANDEL MIJ., Herengracht, Den Kaag. 
voorheen Nieuwstraat 26 en NoordBlaak 93 Rotterdam^! 

21' 
2 2 ' 
2 3 X 

2 5 X 
26=^ 
2 4 ° 
2 7 ^ 
31'^ 

A L L E S O N G E B R U I K T 
Indie 264/65 f. 1 4 ,  ; Curacao 42 f. 1 1 ,  , 43 f. 11,50, 67 
f. 1,25, 73 £. 2 ,  , 113 f. 2,25, 114 £. 7 ,  , 115.f. 3,60, 116 
f. 7,75, 117 f. 3 ,  , 118 f. 5 ,  , 133 f. .50, J35 f. ,90, 136 
f. 3 , ~ , 137 L 5 ,  , 138/40 f. .70, 168/78 f. 9 ,  ; Suriname 
197/99 f. 1 7 ,  , 210/13, 245/46 L 1,60, Port 33/35 f. 2,50. 
Lev . aan onbek.tegen vooruitbet. op Giro 198391.Porti extra. 

OTRECHTSCHE P08TZESEIHAVDEL 
Voorttratt 110 Htrecht 

Z I C H T Z E I V D I N G E N 
stelt V prijs op goed VERZOBGDE 
ZICHTZENOINGEN? 
Onze boekjes bevatten vele lastige 
nummers en vrijwel alle landen hebben 
^ ^ ' De kens i s gewelcHg. 

^ ^ "Vraag po. even aan,en V ontvangt een 
pracbtzending. 

Rondzendverkeer H. OVERDUIN 
ROZENHAOENPLEIN 12 — HAARLEM 



AANBIEDING U . P . U . SERIES 
Argentinië (1) f. 0,25 
Australië (1) 0,30 
Baden,RijnI.& Wu'tt. 3,00 
Bahawaipui (8) 1,50 
Bahrain (4) 2,50 
België (1) 0,95 
Be le .Congo( l ) 0,45 
Bolivia (5) 1,45 
Brazile (1) 0,55 
Bulgarije (1) 0,95 
Burma (6) 4,75 
Ceylon (3) 1,00 
Chili (4) 1,75 
China (1) 6,25 
Cuba (3) 1,35 
Costa Rica (3) 1,85 
Denemarken (1) 0,35 
Dominica (4) 1,65 
West Berlijn (7) 6,25 
Duitsland West (1) 0,30 
Duits land Oost (1) 0,15 
Engeland (4) 1,95 
Ecuador (7) 3,25 
Ethiopië (4) 4,25 
Finland (1) 0,35 
Frankrijk (3) 0,80 
Franse Kol. (12) 12,50 
Gibraltar (4) 1,65 
Grifckenland (1) 0,55 
Hongarije (12) 6,35 
Ifai(3) 3,25 
India (4) 1,75 
Indonesia (4 & 2 bl.) 16,00 
Irak (3) 2,50 
Israel (2) 2,30 
Mexico (3) 1,60 

Eng.Kroon KoL compleet 

I tal ië (1) L 0,85 
Joegos lavië (3) 7,00 
Kawait (4) 2,50 
Libanon (5) 4,35 
Liberia (3 en blok) 42,00 
Luxemburg (4) 2,25 
Malta (4) 1,60 
Monaco (3) 0,75 
Muscat (4) 2,50 
Nor-wegen (3) 0,65 
Oostenrijk (3> 0,55 
Pa le s t ina (5) 3,30 
Panama (8) 12,50 
Phil ippijnen (3 & bl) 3,00 
Polen (3) 1,75. 
Portugal (4) 2,40 
Roemenie (2) 3,00 
San Marino - 100 L. - 2,25 
San Marino - 200 L. - 2,75 
Spanje (3) 1,30 
Spaanse KoL (2) 2,15 
Tanger (4) 1,85 
Transjordanie (5) 2,80 
Tr ies t A. (1) 0,90 
Turkije (4) 2,40 
Tsjechosiowakije (3) 2,00 
Venezuela (9) 10,00 
Vereen.Staten (3) 2,75 
Yemen getand (8) 14,25 
Yemen get .m/vign.8 16,00 
Yemen enget . (8) 14,50 
Yemen onget . /mZvigal6,50 
I J s land (4) 1,25 
Zd.Rhodesia (2) 0,50 
Z.West Afrika (6) 1,00 
Zweden (7) 1,25 

64 se r i e s L 155,00 
Speciaal V.P.U .Album, ivoorcarton met cliche's van alle ze
gels in luxe schroefband f. 13,50 poito extra, 

in klemband f. 15,50 
in luxe klemband f. 16,75 
ORDERS minder dan £ 10,— porto extra. 

D. N. SANTIFORT GRONINGEN 
Gr.Kromme Elleboog 14 

GIRO 277850 - Bank.Ned .Hande l .Mij - T E L . 2 7 7 6 8 

► N ^ 
STANLEY GIBBONS en CHAMPION 

het gomstrookje 

SUPER 
als het BESTE beschouwen, Is het dian ook 

niet iets voor 

u? 
500 stuks grote moot f. 0,65 

1000 " " " f. 1,00 
Wanneer U eenmaal SUPER geplakt hebt, xult U 
al t i jd SUPER plakken. De grote afmeting stelt 
U in staat van 1 strookje er 3 te knippen. 

S U P E R spaart U dus geld t l 

Rennie Haagsma 
TERWEEWEG92 OEGSTGEEST 

Giro 336559 * Tel . 23980 
E e n s S U P E R ■ a l t i j d S U P E R 

Hekker's Postzegelhandel 
Amsterdam Rokin 10 

WIJ HEBBEN GROTE SORTERING NEDERLAND 
EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN EN MAKEN 
GAARNE ZICHTZENDINGEN TEGEN CONCURRE

RENDE PRIJZEN. • LIEFST NAAR MANCOLIJST. 

Eind van dit jaar vermoedelijk levering van 
SCHAUBECKSUPPLEMENTEN,vanaf 1945 

Levering uitsluitend op bestelling. 

Voor onze HerfstveUiog kan inzending van goed 
materiaal gesciileden tot 15 Augustus. 

rMHrnzTE^N D I N G E N VAN 
Nederland en O.G. 
Alle landen van Europa 
Engelse Koloniën 
Franse Koloniën 
Noord en ZuidAmerika 

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Azië Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd 

G. STURMS P O S T Z E G E L H A N D E L 
P O S T B U S 7 4 7 . A M S T E R D A M CC) 



PS li^il&lifêLAI^IiS€HË 
IF>@SiriiOiL¥Ellllie 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

TEL. 30261 

REGELMATIG 
GROTE OPENBARE VEILINGEN 

INZENDING DAGELIJKS 

O P B E L A N G R I J K E O B J E C T E N WORDT 
iBtjiR, G A A R N E V O O R S C H O T V E R L E E N D 

E e n c a t a l o g u s v a n d e op 2 8 e n 29 J u l i a . s , t e h o u 

d e n v e i l i n g word t U op a a n v r a a g g a a r n e v e r s t r e k t . 

Voor o n z e a . s . V E I L I N G d i e b e g i n S e p t . g e h o u d e n 
word t kan met h e t o o g o p t i j d i g e v o o r b e r e i d i n g en 
s a m e n s t e l l i n g v a n d e c a t a l o g u s n o g t o t u i t e r l i j k 

15 Augustus a.s. 
m a t e r i a a l w o r d e n t o e g e v o e g d . 

Al het materiaal van derden ten onzen kantore i s op 
beurspolis tegen brand en Inbraak verzekerd. Voor in
zenders in onze veilingen ontstaan hierdoor geen extra 
kosten. 

SUPPLEMENT No. I 
op ons 

U. P. U. album 
is verschenen. 

Verkrijgbaar bij 

uw vaste leverancier 

S. RIETVELD 
DEN HAAG Laan van Meerdervoort 360 Postbus 19 
Giro 493606 Tel. 394314 Bankier: Ned. Handel Mij. 

— J | 
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SURINAME 
RODE KRUIS LUCHTPOST 

10 ♦ 5 et. 
id. grote C 
id. kleine c 
id. paar 
id. puntige 5 
id; grote krul 

no. 23 
no. 23a 
no. 23b 

no's 23a * 23b 
no.23c 
no. 23d 

f. 3,75 
f. 3,75 
f. 4,50 
f. 8.75 
f. 12,50 
f. 40,00 

A l l e z e g e l s z i jn p o s t f r i s ! 

J. K. R I E T D IJ K 
Lange Poten I5a Den Haag 

TELEFOON 11.70.20 GIRO 420875 

"iiiillliliii""'" 

Album Japo Bezett ing en de Republiek Indonesia i s verschenen: 
prijs f. 10,—; klemband f. 12,50; op ivoorcarton f. 15,—; in 
klemband f. 17,50; z w a a r car ton f. 25,—. 

ALBUM NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN, 
met al le typen en tandingen, kleurnuancen, foutdrukken, 
bijna a l l e s wat in de Bondscatalogus staat , geheel in 
chronologische volgorde, 8ste druk. 

In klem of schroefband, schroeven v.buiten niet z i c h t b j 20,— 
Op zeer zwaar houtvrij 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 e s opgenomen, post en por tzege l s , armenwet 
internering, enz. enz. , ongeveer 120 pag ina ' s . 
In schroefband f. 6,50 
Op zwaar houtvrij papier , in luxe schroefband , , 12,50 
Op zwaar houtvrij papier, in luxe klemband , , 1 5 ,  

Elk jaar verschijnt op deze albums een supplement, zoa l s reeds 
gedurende 30 jaar op de voorgaande drukken. 
NATIONAAL BLANCO ALBUM, formaat 3 1 x 3 0 c M . Bevat 
100 bladen met zacht geruit onderdruk. 
Op houtvrij papier in luxe schroefband, schroeven 

van buiten nie t zichtbaar f. 7 ,  

Op zeer zwaar houtvrij papier, in luxe schroefband , , 9 , 2 5 
Op zeer zwaar houtvrij papier in klemband, geheel 

linnen en zware Engelse veren >> 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. Relgie 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, WINKEL: HUIDENSTRAAT 13 (BIJ HET SPUI) 
TKLEKOON 37767 * GEVESTIGD 1915 * POSTGIRO 33045 

Druk: "Wikro"  Offse t  G o u d a , B l e k e r s s i n g e l 4 , t e l . 2 7 8 3 


