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Van onze grote voorraden NEDERLAND en OVER
ZEESE GEBIEDSDELEN maken wij gaarne zicht-
zendingen tegen concurrerende prijzen, doch alleen 
naxar mancolijst. 

Wij zoeken te koop een goed onderhouden EUROPA-
of WERELDVERZAMELING, alsmede zeldzaamhe-
oen, onverschillig van welk land. 

Voor onze HERFSTVEILINGEN kan nog prima mo-
teriaal worden ingezonden. Voor belangrijke objec
ten komen wij gaarne ten Uwent. 

Hekker's Postzegelhandel 
Amsterdam Rokin 10 

Tel. 33324 

Regelmatige veilinghouders sedert 1925. 

ßE I^EIBilglÄNPSCIHIE 
POn£EGilL¥iiyNIO 
HOOFDKANTOOR: ROKIN 58 AMSTERDAM-C. 

TEL. 30261 
Itoa REBELMATie 

QROTE OPENBARE VE1UN6EII 
INZENDING DAGELIJKS 

_ OP BELANGRIJKE OBJECTEN WORDT 
^*ll|)8a)««-jjj GAARNE VOORSCHOT VERLEEND 

Eerstvolgende 
veiling 

6-9 September a.s< 
Al het materiaal van derden ten onzen kantore i s op 
beurspolis tegen brand en inbraak verzekerd. Voor in
zenders in onze veilingen on ts taan hierdoor gren extra 
kos ten . 



NEDERLANDSCH 

PM 
WAARIN OPGENOMEN 

27e Jaargang 
R >M/'OOR^ f\ 
i ; ^ - ^ 

MAANDBLAD 

ELIE 
„DE PHILATELIST" 

Aogustus 1950 No.8(312) 

L u de inhoud : 
V a n de R e d a c t i e - De opdrukken op de n o g e r e waa rden - V e r e n i g i n g s l e v e n - D e Li P L'r en 
d e L . F . A . E . - V e i l i n g e n - Is o n z e ( Iver t ie id de P h i l a t e l i e w e l g e z i n d ' - P h i l a t e l i s t i s c h e 
I - i lms - Ui )nbouw, t r u i t - en b l o e n b o U e n t e e l t - Tent oons te l l ingen - I n g e z o n d e n s t u k k e n . -

L i t e r a t u u r - A l s f r a n k e e r z e g e l s geb ru ik t e spoorw e g z e g e l s . 

¥AM P i l^ilDÄODi 
/ Ditmaal zullen wi) eens zwijgen over uiterlijk druk en verschijning van ons blad om ons eens tot iets geheel 

r anders te kunnen bepalen Meermalen werd ons n I de vraag gesteld, of wij het altijd eens zijn met het
geen onze kolommen vermelden in de diverse artikelen van anderen en waarom, indien dit niet het geval 
IS, WIJ niet aanstonds een tegenstuk of onderschrift maKen Welnu, geachte lezer, dit is een vraag welke 
zeker wel eens in het openbaar beantwoord mag worden En laten wij dan dadelijk zeggen, dat wij het 
zeker niet altijd met zulk een inhoud eens zijn Kan dit met een enkele noot even worden aangeduid 
dan geschiedt zulks vrijwel altijd Maar er zijn stukken, welke zeker een even grote ruimte als tegenstuk 
zouden vergen en dat Iaat onze ruimte niet altijd aanstonds toe Bovendien komt daarbij, dat de redactie 
gaarne toepast het zo bekende Franse gezegde ,,Au choc des opinions etc en wordt door haar liever 
gezien dat de , tegenstem uit de kringen der lezcis komt Dit maakt ons blad niet tot een dictator, waar 
alleen de mening van de redactie , de enig juiste is Neen onze meninq is heus niet beter dan die van 
anderen en ook wij zijn maar gewone philatelisten, alleen hebben wij het voorrecht door het lezen van 
vele tijdschriften e d misschien iets beter omtrent iets te zijn geïnformeerd dan de doorsnee verzamelaar, 
maar ons opwerpen als , het juiste inzicht doen wij zeker niet gaarne Aan U dus lezer, om te beoordelen 
of u het met een of ander stuk al of niet eens kunt zijn Zo niet neem gerust Uw pen op en schrijf het ons, 
WIJ zullen dan wel zo verwaand zijn om te beoordelen of Uw pennevrucht zal worden opgenomen of dat 
er misschien op andere wijze gebruik van zal worden gemaakt Roep dus met uit, dat ons blad ,,onwaar
heden of , dwaze dingen schrijft, maar neem de pen en laat Uw tegenstem horen, dat is eerlijk en wordt 
zeker door een ieder gewaardeerd 
Als WIJ bovenstaande schrijven, denken wij in het bijzonder aan enkele artikelen van onze geachte mede
werker de heer Hedeman, die in zijn artikelen nog aleens rond voor „zijn mening durft int te komen 
W I J leggen hier de klemtoon op , zijn , omdat de door hem gegeven mening zeker met altijd die van alle 
verzamelaars is en . ook met van de hoofdredacteur Laat ons b v even diens artikel , Samenwerking ' 
opslaan en lezen wat hij over postzegelveihngen schrijft, waarbij hij o a wijst op z i unfaire handelingen 
van veilinghouders Welnu wij willen aanstonds verklaren dat ook wij iitcl wat veilingen hebben bijge
woond (de laatste tijd helaas wegens tijdsgebrek niet meer), maar nog nimmer hebben medegemaakt dat 
een veilinghouder een koper opzettelijk zou duperen door hem eerst flink tegen ten ander te laten opbieden 
en dan met een z g A-nummer te komen Wij geloven met dat er veilinghouders zijn die zulks opzettelijk 
doen, maar dat zijn handelingen wel degelijk afhangen van de sfeer van de veiling, of er verkoop in zit 
of niet iets wat hij wellicht nog beter aanvoelt dan de kopers Over deze veilingbeschouwingen zou nog 
veel te praten zijn, en zoals ik reeds schreef, wellicht zou een geheel artikel nodig zijn om alleen dit onder
deel te bespreken Laat ons thans alleen hier neerschrijven dat een veilinghouder o i zich wel zal wach
ten voor unfaire handelingen, want dan doet hij zich zelf , de dood aan Hij zal zijn vertrouwen bij de 
kopers (zijn klanten) verliezen en zijn veilingen zullen de weerslag zeker ondervinden Maar ook m kopen 
op veilingen moet men o i routine krijgen, en kijk op de diverse kopers 
W I J willen hier verder niet op deze questie ingaan en hebbtn deze alleen aangehaald om aan te tonen hoe 
WIJ zelf soms tegenover artikelen staan maar verwacht dan met, dat wij ook aanstonds onze mening neer 
schrijven zonder de lezers gelegenheid te geven ook hun mening kenbaar te maken dat brengt o i het belang 
van ons blad met mede Wij spreken dus af dat ten opzichte van ieder artikel in ons blad de leuze geldt 

i , Lezer, het woord is aan U' 
\ De Hoofdredacteur, 
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Frankeerzegels' Internationale Hof van Justitie. 
Voor de frankering van de correspondientic, uitgaande van het 

Internationale Gerechtshof te 's-Gravenhage worden frankeerzeqels 
uitgegeven in de waarden van 2 cent en 4 cent. 

O p deze zegels komt geen opdruk voor; de naam „Cour Interna
tionale de Justice" is In het beeld opgenomen; ze zijn uitgevoerd in 
het type van Krimpen. 

Deze zegels zullen, uitsluitend afge
stempeld, voor het publiek verkrijgbaar 
zijn aan het verzamelaarsloket van het 
postkantoor te 's-Gravenhage en per 
serie ä f 0.06. 

Verzamelaars buiten Den f-Iaag woonachtig, kunnen de zegels 
bestellen bij de Philatelistische Dienst van het Hoofdbestuur der 
P.T.T. te 's-Gravenhage. Gelijktijdig dient dan het verschuldigde 
bedrag op postrekening nr. 527.000 ten name van de Philatelisti
sche Dienst te worden overgemaakt. 

KERKOPBOUWZEGELS. 

Als aanvulling kunnen wij nog mededelen, dat de zegels in vellen 
van 100 stuks gedrukt zijn en wel in rijen van 10. 'Het papier heeft 
geen watermerk en voort« zijn de bovenvelrand en de linkervelrand 
doorgeperforeerd, terwijl de onderrand nog een perforatiegaatje laat 
Zien. 

Alle waarden behalve de 10 cent dragen boven zegel 7 het etsing-
nummer 1, bij de 10 cent schijnt vergeten te zijn dit nummer aan 
te brengen. 

Ten slotte vonden wij bij de verschillende waarden de volgende 
kniptekens: 

2 - 1 - 2 cent, knip 7. 
5 -(- 3 cent, knip 8. 
6 - 1 - 4 cent, kni,p 11. 

1 0 - 1 - 5 cent, knip 12. 
20 + 5 cent, knip 14. 

R.I.S. 

Het in het vorige nummer gepubliceerde lijstje kan weer met en
kele waarden gecompleteerd worden: met overdruk R.I.S. tanding 
1IJ/^ de 5 en 80 sen, idem 12H de 10 en 80 sen. 

De 80 sen RIS, tanding 12^2, heeft randletter A, etsingno. 20, 
terwijl de tanding llj/j randletter B, etsingno. 27 heeft. 

Het 1 Roepia-zegcl met opdruk RIS vertoont diverse afwijkingen 
in de stand van de letters onderling. De drie laatste zegels van de 
horizontale rijen 6, 8 en 9 geven het volgende beeld, 7e zegel R 
staat naar links t.o.v. de IS, van de opdruk, 8e zegel RI staan naar 
links t.o.v. de S van de opdruk, 10e zegel, de letters staan recht 
onder elkaar. Ook z.g. spiegeldrukjes van de opdruk komen voor. 

Waarschijnlijk komen deze en soortgelijke afwijkingen op mecr-

D E „eMKa"-VERZAMELMAPPEN VOOR ONS 
TIJDSCHRIFT. 

Hoewel het aantal bestelde mappen het aantal van 100 nog niet 
had behaald, heeft de uitgeefster van deze mappen, ten einde ons 
blad tegemoet te komen, besloten de bestelde mappen toch reeds op 
de rugzijde van de naam van ons blad in gouddruk te voorzien. 
Wij kunnen niet anders dan genoemde firma daar zeer dankbaar 
voor zijn en ook de bestellers, die inmiddels wel hun e»emplaar 
zullen hebben ontvangen, zal dit zeker wel welkom zijn geweest. 

Nu deze opdruk op alle banden zal worden aangebracht, is het 
niet meer nodig dat bestellingen via de hoofdredacteur geschieden 
en kan een ieder tegen overmaking van f 2.70 per giro of postwissel 
deze band direct bij de uitgeefster bestellen. Adres: „eMKa"-ver2a-
melmappen, Postbus 35, Doetinchem, Prinsenhofstraat, Giro no. 
549622. 

dere plaatsen voor zoals bij de opdrukmethode verwacht kan 
worden. 

15 sen Viagtype. Dit zegel is thans in verkleind formaat, n.1. het 
normaalformaat van de lopende serie verschenen, tanding 1 1 ^ . 
etsing-no. 29, ranöetter A, dubbelvellen van 2 x 100 stuks. 

Naar wij uit betrouwbare bron vernemen zou de bekende kunste
naar S. L. H A R Z bezig zijn met een nieuwe serie frankeerzegels 
voor Indonesië. 

De tieer Reus ontving van een zijner Indische relaties, waarvoor 
hij zeer dankbaar is, een mededeling omtrent het bestaan van een 
afwijking bij de opdruk portzegels (z.g. noodportjes) van de RIS, 
vermeld in ons Mei-nummer blz. 92. De afwijking komt voor op de 
zesde rij van het rechter vel, zegel 5. De verschillen in afstand 
vinden wij hieronder weergegeven voor de normale opdruk en voor 
de afwijkende opdruk. 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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A. 
B. 
C. 
C a 
D . 

OPDRUK P O R T Z E G E L S 1950 I N D O N E S I Ë 

L e n g t e w o o r d B A J A R ( B e t a l e n ) 
L e t t e r h o o g t e woord BAJAR 
L e n g t e woord SEN 
L e t t e r h o o g t e woord SEN 
L e n g t e woord P O R T O 
L e t t e r h o o g t e woord P O R T O 
C y f e r h o o g t e ( g r o o t s t e cyfer) 

, , , , (b r euk cyfer) 
L e n g t e b r e u k s t r e e p 
B r e e d t e g e t a l 
A f s t a n d b o v e n k a n t BAJAR en o n d e r k a n t P O R T O 
Afs tand o n d e r k a n t J van BAJAR en b o v e n k a n t o n d e r s t a a n d cyfer 
A f s t a n d o n d e r k a n t groot cyfer en b o v e n k a n t SEN 
Afs tand o n d e r k a n t breukcyfer en b o v e n k a n t SEN 
Agstand o n d e r k a n t SEN en b o v e n k a n t P O R T O 

2'/2sen:50 e t . 
Norm: 
m.m 

13 
2 

5'/l 
VA 
13 

2 
31/2 
l'A 
5% 
6% 

19M 
4 

2% 
l'A 
iVz 

Afwijk] 
m.m. 

13 
2 

5?4 
l'/2 
13 

2 
l'A ' 
2V2 
5'/< 
(>¥* 

\m 
2V< 
2V, 
VA 
4'/2 

1 
V 
N 
U 

0 
\r\i 

V 

_ V 

V V 
N t« 

5 sen : 
Norm. 
m.m. 

13 
2 

5M 
VA 
13 

2 
i'A 

2 
19'/4 

4 
2% 

3'/2 

lOOct. 
Afwijk 

10 sen 
Norm: 

m.m. P m.m. 

13 
2 

5'/i 
1/2 
13 

2 
3̂ 2 

2 
18'/^ 

3 
2 

4'/2 

13 
2 

5% 
l'/2 
13 

2 
3'/2 

4'/2 
19'/i 

4'^ 
2 ^ 

3/2 

:75 et . 
Afwijk 

1 m.m. 

13 
2 

5'/4 
1 ^ 
13 

2 
3'/2 

4'/2 
18'^ 

3'/4 
2 '^ 

4 ^ 

a 
■2 

|»lDiy W g (y)Dir®DIFïïil»l 

EUROPA. 
A l b a n i ë . 

De 1 Meiher<ienkingszeflelä welke het vorig« jaar hier het licht 
zagen, werden ook dit jaar in enigszins gewijzigde kleur weer uit
gegeven ter gelegenheid van 1 Meiherdenking. Tekening: werkman 
voor aardbol met vlag. Waarden: 

2.50 Lek. geelbruin. 
5 „ blauw. 
8 „ violet. 

Belflië,, 
Ter gelegenheid van ée Europese athleitiek kampioenschappen 

welke van 22 tot 27 Augustus a.s. in het Heyselstadion bij Brussel 
zullen worden gehouden, verscheen een serie van 5 postzegels met 
toeslag, alfe een of andere tak van sport afbeeldende. Naar ver
luidt, zullen deze zegels oc/k in z.g. blokvelletjes verschijnen. 

20 c. I 5 c. groen, hordenloop. 
90 c. ( 10 c. bruin, speerwer.pen. 
1 fr. 75 + 25 c. karmijn, estafetteloop. 
4 fr. f 2 fr. blauw, polstokhoogspringea 
i ir. + i ir. groen, hardlopen. 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 

file:///r/-i
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D u i t s l a a d , . 

Westelijke Zone: 

O p 28 Juli j.1. verschenen hier 2 postzegels ter herdenking van 
de 200-jarige sterfdag van de grote Duitse toondichter Johann 
Sebastian Bach. De zegels geven een afbeelding van het origiinele 
monogramzegel van Bach, zulks naar een ontwerp van prof. Georg 
Trump te München. Gravure en druk zijn van de Staatsdrukkerij. 
Zegelafmetingen 27,5 x 32,8 mm. Oplage 2 millioen. De extra-
opbrengst komt ten bate van de Kultuurinstelling .;e Hamburg. 

10 -f 2 (pf), donker olijfgroen. 
2 0 - 1 - 3 (pf), donker wijnrood. 

Oostelijke Zonet 

Ter gelegenheid van de ,,DEBRIA", een ,phllatelistische tentoon
stelling welke van 26 Augustus tot 3 September a.s. door de Kul
turbund zur Demokratischer Erneuerung Deutschlands te Leipzig 
zal worden gebouden, verscheen op 1 Juli j.1. een toeslagzegel met 
de afbeelding van een aardbol, viuif met tak in de bek en het zegel 
3 Kr. van Saksen. 

84 + 41 (pf), karmijnrood. 

Het 250 jaar bestaan van de Duitse Academie voor de Weten
schap te Berlijn deed op 10 Juli j.1. geheel onverwachts een serie 
van 10 postzegels verschijnen, alle met de afbeelding van een of 
andere persoon welke gedurende het bestaan dezer academie daar
aan was verbonden en meer dan gewone bekendheid heeft verwor-
worven. De academie werd in 1700 door Leibnitz opgericht (zie 
zegel 24 pf). De vervaardiging der zegels geschiedde in offsetdruk 
door de Waardepapier-drukkerij te Leipzig op watermerkpapier. De 
ontwerpen voor deze zegels zijn van prof. Gcilhaid Kreische te 
Berlijn. E>e zegels zijn: 

1 (pf) Grijszwart, Leonhard EULER, wiskundige, geboren te Ba
zel 15-4-1707, werkzaam te Berlijn 1741-1766 en te Peters
burg, waar hij stierf op 18-9-1783. 

5 (pf) blauwgroen, Alexander Freiherr von HUMBOLDT, na
tuurvorser en geograaf, geboren te Berlijn 14-9-1769 en 
aldaar gestorven 6-5-1859. 

6 (pf) donker violet, Theodor MOMMSEN, oudheidkundige, ge
boren te Garding 30-11-1817, overleden te Berlijn 1-11-
1903. Hij verwierf in 1902 de Nobelprijs. 

8 (pf) lilarose. Wilhelm Freiherr von HUMBOLDT, geleerde en 
staatsman, broeder van bovengenoemde Alexand'er, ge
boren te Potsdam 22-6-1767, overleden te Tegel 8-4-1835. 
Hij was zeer bevriend met Goethe en Schiller. 

10 (pf) donker olijfgroen, Hermann von H E L M H O L T Z , schei

kundige en physioloog, geboren te Potsdam 31-8-1821, 
overleden te Berlijn 8-9-1894. Hij was professor te Bonn, 
Königsberg, Heidelberg en Berlijn. 

12 (pf) blauw, May PLANCK, scheikundige, geboren te Kiel 
23-4-1858. Grondlegger van Quantentheorie (Atoom
energie!) Hij verwierf in 1919 de Nobelprijs. 

16 (pf) donkerblauwgroen, Jakob GRIMM, germanist, geboren te 
Hanau 4-1-1785, overleden te Berlijn 20-9-1863. Hij wordt 
als de schepper beschouwd van de Duitse spraak- en oud-
heidswetenscbap. In 1820 gaf hij met zijn broer Wilhelm 
de ook thans nog beroam'de ,,Grimm's sprookjes" uit. 

20 ('pf) donker lila, Walther N E R N S T , scheikundige, geboren te 
Briesen 25-6-1864. Sedert 1904 is hij professor te Berlijn. 
Uitvinder van het Nernst-licht. Verwierf in 1921 de No
belprijs. 

24 (pf) Gottfried Wilhelm Freiherr von LEIBNITZ, füosoof, ge-
toren te Leipzig 1-7-1646, gestorven te Hannover 14-11-
1716. Hij was sedert 1700 president van de door hem in 
het leven geroeipen Academie der Wetenschappen te 
Berlijn. 

50 (pf) Adolf von HARNACK, protestants kerkJiistoriker, geboren 
te Dorpat 7-5-1851. Professor en Hoofddirecteur van de 
voormalige Koninklijke bibliotheek te Berlijn. 

S a a r g e b i e d . 
Het ,,Heilige jaar 1950" werd hier herdacht met de uitgifte op 

29 Juni j.1. van een drieital postzegels, alle met de zelfde afbeelding 
van het beeld van de Heilige Petrus zittende op een soort troon. 
De tekening en gravure is van de bekende Franse graveur Raoul 
Serres. Tanding der zegels is 13. 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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MA A. 

'vsNo™fomf 

 ; 

; 12 fr. groen. 
I 15 fr. roodbruin 
; 25 fr. blauw. 

Het 400jarig beslaan van de stad O T T 

WEILER werd ook op de postzegel her

dacht door de uitgifte van' een zegel met 
de afbeelding van een stadsgezicht. 

10 fr. roodbruin. 

D e n e m a r k e n . 
Wederom hadden hier enkele kleurwijzigingen der postzegels 

plaats in het koerscrende type van Koning Frederik IX, en wel: 
40 öre, ■grijs i.p.v. donkerblauw. 
50 „ donkerblauw i.p.v. grijs. 

F r a n k r i i l c 

De beroemde schrijver, geneesheer en geestelijke Francois 
RABELAIS (,pl.m. 1490—1553), vaak ook genoemd de Abt van 
Meudon, al waar hij het laatst als geestelijke grote vermaardheid 
verwierf, is het onderwerip van een postzegel met zijn ai'beelding 
te zijner ere uitgegeven. De tekening en graviu^e zijn van de Franse 
graveur Decaris. De tanding is 13J^. De uitgave van dit zegel 
heeft in Frankrijk nogal enige beroering in philatelistischc kringen 
gewekt, niet om het zegel, maar om de wijze van uitgifte. Deze 
ilitgifte geschiedde ml. het eerst op 24 Juni j.1. op twee plaatsen, 
n.1. in de geboorteplaats van R., het stadje Chinon, en zijn stand

plaats als abt te Meudon. 
Dit Amerikaanse systeem vindt in Franse philatelistische kringen 

allermmst steun. Eerst 2 dagen later werden de zegels op de overige 
Franse postkantoren verkrijgbaar gesteld. 

12 fr. wijnrood, portret van Rabelais. 

R7 füllte. ^ 

O p 10 Juli j.1. verscheen hier een tweede serie beroemde (en 
beruchte) mannen, ditmaal personen uit de tijd van de grote 
Franse revolutie, met namen welke ons vrijwel alle vertrouwd zijn 
geworden u.it onze geschiedenislessen op school. De zegels zijn: 

5 fr. + 2 fr. donker violet en blauw, afbeelding van Chéni?r, 
tekening van J. B. Suvée, gravure van Bar

langue. André Chénier werd op 29101762 
te Con.stantinopol geboren, waar zijn vader 
consulgeneraal van Frankrijk was. Later 
in Frankrijk nam hij deel aan het politieke 
leven door zijn bijdragen in kranten e.d. 
waarin hij zich als koningsgezind deed ken

nen, hetgeen hem dan ook na zijn vlucht 
en daaropgevolgde gevangenneming voor 
de revolutionaire rechtbank bracht, welke 
hem ter dood veroordeelde. Dit vonnis werd 
op 2071794 te Vincennes ten uitvoer ge

legd. 8 fr. ( 3 fr. geelachtig 
zwart en blauw, afbeelding van J, L. 

David, tekening en gravuie van Cottet 
naar een zelfportret van David. 

Jacques Louis David werd op 3081748 
te Parijs geboren en was op 30jarige leef

tijd reeds een beroemd schilder. Zeer be

roemd is o a. zijn schilderij „E>e dood van 
Socrates" en zijn ,,De eed in de kaatsbaan". 
Hij was een groot revolutionair en werd 
als het ware de officiële revolutieschilder. 
Onder het keizerschap werd hij echter een 
trouw aanhanger van de vorst, die hem 
tot graaf benoemde en hem het Legioen 
van eer schonk. Toen in 1815 de Bourbons 
terugkeerden werd hij verbannen en ves

tigde hij zich te Brussel, waar hij op 2912

1825 overleed. 
10 fr. + 3 fr. bruinrood en blauw, af

beelding van Camot, tekening en gravure 
van Cheffer. 

Lazare Nicolas Camot werd op 135

1753 te Nolay (Bourgogne) geboren. Hij 
trad in 1871 bij de genie in het leger, waar 
hij een dusdanig succes had, dat hij. zelfs 
na de val van Robespierre door 15 depar

tementen als afgevaardigde werd gekozen 
voor het Directoire. Na zijn veroordeling 
tot deportatie week hij naar Duitsland uit, 
maar werd vandaar w^eer teruggeroepen en 
werd hij in 1800 tot Minister van Oorlog 
benoemd. Van 1802 tot 1813 onthield hij 
zich van deelname aan het óipenbaar leven, 
maar in 1814 trad hij opnieuw in militaire 
functie op en werd in 1815 Minister van 
Buitenlandse Zaken, graaf van het keizerlijk 
en pair van Frankrijk. Na de Restauratie 
trok hij' zich te Maagdenburg terug waar 
hij op 281823 overleed. 

12 fr. 4 5 fr. bruin en blauw, afbeelding 
van Danton, tekening van Le Magny, gra

vure van Dufresne. 
Georges Jacques Danton werd op 2810

1759 te Arcis sur Aube geboren. Reeds 
jong trad hij in de politiek en was weldra 
een van de grootste redenaars. Dit voerde 
hem tot de loopbaan van Minister van Ju

stitie. Robespierre, jaloers op de populari

teit van Danton, wist hem ten val te bren

gen en te doen gevangen nemen. O p 54

UN 

1794 liet hij zijn leven onder de guillotine. 

POST2.HANDEL D. N. SANTIFORT, GRONINGEN 
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15 fr. + 6 fr. groen en blauw, afbeel

dang van Robespierre, tekening en gravure 
van Mazelin. 

Maximilien Marie RobeSipierre werd op 
651758 te Arras geboren. Ook hij wist 

j a zich als afgevaardigde populair te maken, 
( S maar onderlinge verschillen in politieke 

qucsties brachten ook hem ten val en in de 
gevangenis. Hij werd hieruit echter door 
vrienden bevrijd en vluchtte hij in het Pa

rijse* raadhuis. Bij een .poging tot ontvluch

tmg daaruit tijdens een omsingeling werd 
hij dodelijk door een pistoolschot getroffen. 
De volgende dag, 28 Juli 1794 werd hij he

vig bloedend op het schavot gevoerd, waar 
hij het leven liet. 

20 fr. I 10 fr. indigo en blauw, afbeel

ding van Hoche, tekening van Boze, gra

vure van Ouvré. 
Lazare Hoche werd op 2461768 te Ver

sailles geboren en trad op 16jarige leeftijd 
in militaire dienst, waar hij op 25jarige 
leeftijd reeds oppergeneraal werd. Na e«n 
roemvolle loopbaan stierf hij op 29jarige 

..\ "^H^ff^ ^ leeftijd in 1797. 

G i b r a l t a r . 

De nieuwe constitutie van dit land zal ook pp de postzegel uit

drukkmg vinden door een opdruk „New Constitution 1950" op de 
volgende zegels van de koerserende serie, n.l. in zwart op de zegels 
van 2, 3 en 6 d. en in rood op het zegel van 1.—. 

G r o e n l a n d . 

O p 15 Augustus zal hier een serie nieuwe postzegels verschij

nen, waarvan de lage waarden een nieuw portret vertonen van 
koning Frederik IX van I>enemarken in admiraalsuniform, en 
waarvan de hogere waarden een afbeelding geven van het pool

schip ,,Gustav Holm" voor een ijsberg. De tekening der zegels is 
van Viggo Bang, terwijl de gravure van Bent Jacobsen is. De 3 
hoogste waarden zijn 13/2 maal zo groot als de lagere waarden, 
welke van de gewone afmeting zijn. Tanding 12)^. 

1 ore, licht groen, Frederik IX. 
5 ,, wijnrood, Frederik IX. 

10 „ groen, Frederik IX. 
15 „ violet, Fredcrik IX, 
25 „ rood, Frederik IX. 
50 „ blauw, poolschip Gustav Holm. 

1 Kr., bruin, poolschip Gustav Holm. 
2 ,, rood, .poolschip Gustav Holm. 

H o n g a r ij e. 

De in ons Novemernummer 1949, blz. 240, vermelde U.P.U.

herdenkingszegels, bestaande uit 1 zegel voor de gewone post en 
2 voor de luchtpost, werd op 2 Juli j.l. nog aangevuld met een I 

vierde zegel en wel de hoogste waarde der serie voor de luchtpost, 
in gelijke tekening als de overige luchtpostzegels. 

3 forint, 
donker wijnrood en grijsbruin. 

I t a l i ë . 

Het „Heilige Jaar 1950" werd hier behalve door de reeds ver

melde serie postzegels uitgegeven ter gelegenheid van de opening 
van dit jaar, nog herdacht door de uitgifte van een 2tal zegels met 
de afbeelding van de koeipel van de St. Pietcr te Rome omringd 
door beroemde kerken uit andere Italiaanse steden. 

20 L. violet. 
55 L. blauw. 

Twee zegels in een zelfde tekening ver

schenen hier ter gelegenheid van de inter

nationale conferentie voor hoogfrequente 
Tadiouitzendingen, Twelke te Florence en 
Rapallo werd gehouden. 

20 L. violet. 
50 L. blauw. 

Ter herdenking van de beroemde Ita

liaanse schilder Gaudenzio Ferrari, ver

scheen een postzegel met diens portret. Fer

rari werd in 1484 te Valduggia (Piemont) 
geboren en overleed op 31 Januari 1546 te 
Milaan. In vele Italiaanse kerken worden 
zijn werken aangetroffen. 

20 L. grijsgroen. 

M a l t a . 

De bezoeken welke Prinses Elizabeth van Engeland aan dit 
land bracht, zullen worden herdacht met de uitgifte van 3 post

zegels, alle in de zelfde tekening, bestaande uit een portret van 
de prinses, alsmede het Koninklijk monogram en het St. George 
kruis. 

1 d. rood. 
3 d. donker ultramarijn. 
1/ zwart. 

In het P(fsttnuieum viridt U duidelijk en uniek 
alles omtrent zegels en de druktechniek! 

VRAAGT GRATIS NIEUWSBULLETIN VAN 
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Een zegel ter herdenking van de 200jarige sterfdag van  . 
niet bij naam genoemde persoon uit de Italiaanse geschieden 
geeft een afbeelding van diens portret. 

20 L. bruin. 

een 
lis 
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M o n a c o . 
Van de in ons Aprilnummer j.1. op biz. 74 vermelde nieuwe 

postze^ls voor gewoon gebruik, zijn er thans 2 verschenen met 
de bekende voorafstempeling ,,Affranch ts/Posters", en wel: 

8 fr. groen. 
12 ir. ultramarijn. 

N o o r w e g e n . 
Ten bate van het nationale comité ter bestrijding van de kinder

verlamming (Infantile Paralysis) zullen op 15 Augustus 2 post

zegels met toeslag verschijnen, vervaardigd naar een foto door 
Paul Pedersen; de photogravuredruk is van de Bmil Moestue A.S. 
te Osk). Tanding 13, geen watermerk. De afbeelding geeft een 
bloemenplukkend kind. Zou het ook hier, evenals' bij onze kinder

zegels 1947, een vraag zijn welk kind de eer geniet op een post

zegel te zijn afgebeeld? 

25 H 5 öre, rood, oplage 2 millioen. 
45 + 5 „ blauw, oplage 1 millioen. 

Volgens berichten in Norsk Filatelistisik Tidsskrift zullen hier 
waarsdiijnlijik de zegels met kontngskop in een nieuwe tekening 
verschijnen, welke tekening vervaardigd wordt door Johs. Hauk

land, die ook het 25 öre U.P.U. herdenkingszegcl tekende. De 
nieuwe zegels zuUen de koningskop in halfprofiel geven en de waar

den betreffen van 25 tot en met 80 öre. 

P o l l e n . 

In de nieuwe tekening van het portret van president Bierut, ver

' ■' 95, verschenen op 25 Juni j.1. 
lil a e n ieuwe itri^cimiy vaii iicL p 

meld in ons Meinummer j.1. blz. 
nog enkele nieuwe waarden, n.1,: 

20 ZI. grijsviolet. 
40 Zl. sepia. 
50 Zl. groenoli}f. 

In de tekening, zoals deze in de zelfde mededeling werd vermeld, 
verscheen in de strafportserie nog een nieuwe waarde 25 Zl. 
bruinrood. 

Q p 20 Juli j.1. verscheen een postzegel ter gelegenheid van de 
6e verjaardag van de P.K.W.N. (Pools Comité van de Natioanle 
Bevrijding) met de afbeelding van een werkman met boorwerktuig 
en een boer. Het er boven gestelde opschrift luidt in het Neder

lands: „Laten wij strijden voor het 6 jarenplan" 

15 Zl. blauw. 

R o e m e n i £. 

Hier verschenen 4 nieuwe portzege'ls, waarvan ieder zegel feite

lijk uit 2 zegels bestaat, waarvan één deel op het met port belaste 
stulc wordt geplakt en het andere deel voor de inwendige dienst 
als contrabewijs wordt ingehouden. Het eerste deel geeft de af

beelding van een vrouwelijke brievenbesteller en het andere deel 
een P.T.T. embleem. 2 L. oranje. 5 L. olijfgroen. 

4 L. blauw. 10 L. geelbruin. 

Een 4tal zegels met bijna onzichtbaar 
Inschrift 11 Junie 1948 en 11 Junie 1950 
verscheen hier met de afbeelding van een 
werkman met hamer op de schouder bij 
een fabrieksinstallatie. 

11 L. grijsolijf en donker grijsolijf. 
11 L. licht bruin en bruin. 
11 L. licht blauw en blauw. 
11 L. licht rood en rood. 

POSTZ.HANDEL D. N. SANTIFORT. GRONINGEN 
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R u s l a n d , 
'Het feit, dat 5 jaar igeleden Tscherbakov, e«n vooraanstaand lid 

van het Politbureau, overleed, was aanleiding tot de uitgifte van 
2 herinneringszegels met diens portret in medaillon, 

40 k. donkerbruin op blauw. 
1 R. groen op rose. 

T r i e s t . 2k>ne A. (ItaUaans). 
De beide hierboven onder Italië vermelde nieuwe zegels, uitge

geven ter herdertking van het „Heilige jaar 1950", zijn ook hier 
verschenen met de bekende opdruk voor dit gebied A.M.G.F.T.T. 
T r f ' ë s t . Zone B. (YougO'SIavisch). 

Le Timbre meldt, dat hier op 9 April j.1. een serie nieuwe zegels 
is verschenen, n.1.: 
0.50 D. donkergrijs, vrouw op een ezel. 

1 D. wijnrood, haan met uitgespreide veren. 
2 D. donkerblauw, géins met vi/ver. 
3 D. bruinrood, bijen op een honingraat. 
5 D. doitkergroen, ossenspan. 

10 D. donkerbruin, kalkoen. 
15 D. violet, bokken. 

20 D. donkergroen, zijderups op moerbeiblad. 
BUITEN EUROPA, 

A f g h a n i s t a n . 
Ter bescherming van de jeugd verscheen hier een zegel met de 

afbeelding van een hulpbehoevende jongeling, waarboven in de 
Franse taal staat vermeld „Bescherming van de jeugd". 125 poul. 
grijsgroen. 

A l g i c i r s . 
De in ons j.1. Meinummer, blz. 97, aangekondigde zegels ter 

herdenking van de 50jarige aanwezigheid der Fransen te InSalak, 
zouden vermoedelijk omstreeks medio Juli verschijnen in de door 
ons vermelde waarden en tekening. De kleuren zullen zijn: 

25 f I 5 f. zwart en citroengeel. 
40 f t 10 f. bruingeel en oranje. 

Brazülltë. 
■Het wereldvoetbaltournooi, hetwelk alhier werd gehouden en 

waaraan ook enige Europese landen deelnamen, deed hier een 
3^al zegels verschijnen, waarvan 1 voor de gewone en 2 voor de 
luchtpost. 
Voor de gewone post: 

0.60 er. ultramarijn, grijs en lichtblauw, wereldbol met jaartal 
1950, waarvoor spelende voetballers. 
Voor de luchtpost: 

1 er. 20, lichtblauw en bruingeel, stadion in vogelvlucht. 
5 er. 80, lichtblauw en geel, voetballer voor nationale vlag. 

C n b a . 
Hier schijnt men voorbereidingen te treffen voor de uitgifte van 

een nieuwe serie zegels voor gewoon gebruik, met de afbeelding 
van diverse personen, waarvan vrijwel alle reeds eerder op een 
postzegel werden afgebeeld. Het zouden zijn: 

1 c. José Martin (1853—1895). 
2 c. Maximo Gomez (1836—1905). 
3 c. José de la Lux Cabaliero (1800—1862). 
5 c. Catixto Garcia (1839—1898). 
8 c. Ignacio Agramonte (1841—1873). 

10 c. Thomas Estrada Palma (1835—1908). 
13 c. Carlos Findley ((1833—1915). 
30 c. José Antonio Saco (1797—1879). 
50 c. Antnio Maceo (1848—1896). 

$ 1. Caros Manvel de Gespedes y Boya del Castillo (1819— 
1874). 

De inwijding van de Nationale Bank van Cuba was aanleiding 
tot de uitgifte van het 2 centzegel van de bekende tabaksserie, 
thans met de opdruk Banco / Nacional / de Cuba / Inaugiracion / 
27 April / 1950. 

2 c. rood. 

E n g e l s e K o l o n i ë n . 
Ter "lerdenking van de inwijding van de Universiteit faculteit 

van West'Indië in 1948 en de installatie van prinses Alice van 
Engeland, gravin van Atihlone, als kanselier, zullen een aantal 
dezer koloniën een tweetal postzegels worden uitgegeven, waarvan 
de laagste waarde voor alle koloniën het wapen der Universiteit 
zal vertonen, terwijl de hoogste waarde een afbeelding zal geven 
van de prinses in haar kanselierskleed. Alle zegels vertonen voorts 
het Koninklijk monogram en het opschrift ..University College of 
West Indies", alsmede de naam van het gebied waarvoor de zegels 
verschijnen. Het zullen de volgende zegels zijn: 

ANTIGUA: 3 c. zwart en bruin; 12 c. zwart en violet. 
BARBADOS: 3 c. bruin en groen; 12 c. blauw en sepia. 
BR.GUINEA: 3 c. zwart en rood; 6 c. zwart en blauw. 
BR.HONDURAS: 3 c. roodlila en bruin; 10 c. groen en bruin. 
DOMINK3A: 3 c. groen en roodlila; 12 c. groen en rood. 
GRENADA: 3 c. zwart en rood; 6 c. zwart en olijf. 
JAMAICA: 13^ d. zwart en bruin; 6 d. grijszwart. 
LEEWARD EIL.: 3 c, oranje en zwart; 12 c. roodlila en rose. 
MONTSERRAT: 3 c. zwart en roodlila; 12 c. zwart en violet. 
ST. KITTS NEVIS: 3 c. zwart en oranje; 12 c. groen en rose. 
ST. LUCIA: 3 c. zwart en rood; 12 c. zwart en wijnrood. 
ST. VINCENT: 3 c. groen en rood; 12 c. zwart en wijnrood. 
TRINIDAD: 3 c. groen en bruin; 12 c. zwart en roodlila. 
VIRGIN EIL.: 3 c. zwart en roodbruin; 12 c. zwart en roodlila. 

E t h i o p i ë . 
Ten bate van het Rode Kruis in dit land werd de serie 1945 

(Yv. 240/244), welke alleen met „V"opdruk verscheen, thans 
zonder deze opdruk verschenen, maar met opdruk van een rood 
kruis en nieuwe toeslag^waarde, alsmede een rode stip, welke het 
oude + teken vernietigt. Deze zegels werden van 8 Mei tot 30 Juni 
j.1. verkrijgbaar gesteld. 

+ W c. op 5 c. + 5 c. groen en karmijn. 
+ 10 c. op 10 c. + 10 c. rood en karmijn. 
+ 10 c. op 25 c. + 25 c. blauw en karmijn. 
+ 10 c. op 50 c. I 50 c. bruin en karmijn. 
+ 10 c. op 1 t. I 1 t. violet en karmijn. 

G r e n a d a . 
Hier zal een geheel nieuwe serie positzegels in nieuwe munt

soort verschijnen. De tekening zal bestaan uit de omlijsting van het 
zegel 1861 Koningin Victoria, pennyuitgave, waarbinnen het por
tret van Koning George VI, voor zover betreft de waarden van 
j/2 c. tot en met 12 c. Voor de waarden van 25 c. tot en met $ 1.50 
zal de tekening bestaan uit het buidige koloniale wapen en het 
koninklijk monogram, terwijJ de te'kening van de waarde $ 2.50 de 
zelfde zal zijn als thans van de 10/, waarbij' dan echter het mono
gram vervangen wordt door het huidige koninklijke monogram. De 
waarden en kleuren zullen als volgt zijn: 

4 c. 
1 c. 
2 c. 
3 c. 
4 c. 
5 c. 
o c. 

zwart 
,, 
„ 
,, 
„ 
„ 
» 

en bruin. 
„ groen. 
„ sepia. 
„ rood. 
„ oranje. 
„ violet. 
„ olijfgroen. 

7 c. zwart en licht blauw. 
12 c roodlila. 
25 c bruin. 
50 c licht blauw. 
$ 1.50 „ „ geel. 

$ 2.50 grijsblauw en wijnrood 
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G u a t a m a l a . 

Ook hier zal het U.P.U.jubileum nog worden herdacht en wel 
door uitgifte van een miniatuurvelletje met afbeelding van de 10 c. 
van 1«71 (Yv. no. 3) en de 1 c." van 1882 (Yv. no. 22), welke 
beide zegels echter in een zelfde kieur zullen worden gedrukt. 

I s r a e l . 
Arm Israel, dat ook al zijn toevlucht moet gaan nemen tot 

postale uitgaven om zijn inkomsten te verhogen. Dit geschiedde 
door de uitgifte van de beide U.P.U. herdenkingspostzegels (zie 
ons Aprilnvunmer blz. 77), ieder in een blok van 4 stuks, en beide 
blokken s a m e n ^ v a t in e«n boekje (z.g. carnet). 

K e d a k . 
Deze staat heeft sedert 1 Juni j . l . een serie nieuwe postzegels 

■ itgegeven met de aibeelding van een soort palmboom voor zover 
de lage waarden betreft en het portret van de sultan voor de hogere 
waarden. De lage waarden vermelden de woorden Malaya (boven) 
en Kedah (onder) , terwijl de hoge waarden alleen het woord 
Malaya (boven) veraneWen. O p alle zegels komt de landsnaam wel 
in het landsschrift voor. 

1 c. zwart. 25 c. oranje en lila. 
2 c. oranje. 40 c. bruinlila en rood. 
3 c. groen. 50 c. ultramarijn en zwart. 
4 c. bruin. $ 1. bruinviolet en ultramarijn, 
6 c. grijs. $ 2. karmijnrood en lichtgroen, 
* c. karmi|n. $ 5. bruin en lichtgroen. 

10 c. paars. alle met portret van de sultan. 
15 c. ultramarijn. 
20 c. groen en zwart, 
alle met skfbeelding van een 
palmboom. 

K o r e a^ 

Gemeld wordt voor ZuidKorea een postzegel van 30 Weun 
uitgegeven ter 9eleg«nheid van de op 30 Mei j.l. gehouden tweede 
nationale verkiezingen. 

30 W . rood, gouvernementsgebouw (in cirkel). 

M a t t r i t i u a . 
O p 1 Juli j . l . verscheen hier een nieuwe sierie postzegels voor 

gewoon igebruik, vervaardigd door Herrison and Sons, volgens het 
heliogravure procédé, iets nieuws voor wat Engeland en zijn kolo

niën detreft. Alle zegels vertonen het portret van Koning George VI 
alemede een of andere afbeelding. 

1 c. roódlila, suikerfabriek. 
2 c. karmijn, gezicht op Mahebourg Bay in district Grand Port 

met transportboot op de voorgrond. 
3 c. geelgroen, aloës. 
4 c. donkergroen, watervallen van de Tamarinde. 
5 c. blauwgroen, Rempartberg, gezicht vanaf Tamarinde baai, 

10 c. rood, suikerriettransport op ossenwagen. 
12 c. olijf, kaart van het land en dodo (uitgeroeide vogelsoort). 
20 c. roódlila, Paul en Virginilegende naar de roman van óa 

Fransman Bernardin de St. Pierre. 
25 c. violetbruin, standbeeld v£in Mahé de la Bourdonnais, 

Frans gouverneur van dit land van 1735—1745. 
50 c. emeraltgroen, Pieter Bothberg (genoemd naar de Ie Neder

landse gouverneur van OostIndië die in 1615 op de west

kust van dit land schipbreuk leed). 
1 R. sepia, inheemse hertensoort. 
2 R. 50 oranje, Port Louis. 
5 R. bruinrood, strandgezicht. 

10 R. staalblauw, wapen van de kolonie. 

M e x i c o . 
De in ons vorige nummer vermelde en afgebeelde postzegels 

uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de grote verkeers

weg, en welke zegels bestemd zijin voor de luchtpost, zijn slechts 
een deel van de voor die gelegenheid uitgegeven zegels, aangezien 
deze serie ook een tweetal zegels voor gewoon gebruik omvatte, n.l.: 

15 c. violet, internationale brug van Ocotal op de grens van 
Guatamala. 

20 c. blauw, symbool van de grote verkeersweg. 
Ook de spoorwegherdenfcingszegels in het zelfde bericht ver

meld bestaan behalve uit de twee reeds voor de luchtpost vermelde 
zegels eveneens uit 2 zegels voor de gewone post, n.l.: 

15 c. sepia, lijnwerker. 
20 c. rood, trein en landkaart. 
De in ons Meinumimer, blz. 99, vermelde U.P.U.herdenkings

zegels zijn thans verschenen in de door ons aangekondigde waarden. 
De zegels zijn: 
Voor de gewone post: 

50 c. violet, de letters UPU met de jaartallen en vermelding 
van het feit. 

Voor de luchtpost: 
25 c. rood, hardlopende Indiaan als postoverbrenger. 
80 c. blauwgroen, symbolische voorstelling met handen. 

N o o r dfi o r n e o. 

De in ons j.l. Februarinummer op blz. 30 vermelde serie nieuwe 
postzegels is op 1 Juli j.l. verschenen. Deze zegels werden ook in 
heliogravure gedrukt evenals die van Mauritius hierboven vermeld. 

P a h a n g. 

De in ons vorige nummer op blz. 151 vermelde serie nieuwe ze

gels is eveneens op 1 Juli j.l. verschenen in de door ons vermelde 
waarden. Alle zegels vertonen het zelfde portret van de sultan. 

P e r z ï ë (Iran). 

De koerserende serie zegels, vermeld in ons nummer van Decem

ber 1949 en Februari 1950 werd nog met een 4tal hoge waarden 
uitgebreid, n.l.: 

10 R. groen en karmijn, paleis. 
20 R. zwartbruin en vermiljoen, paleis. 
30 R. bruin en blauwgrijs, portret van de shah Mohammed Riza 

Pahlavl (en Inschrift Iran). 
50 R. vermiljoen en blauwgrijs, idem. 

P h i l i p p i j n e n . 

De bijeenkomst op 5 Juni j.l. te Manilla van de Lions Club was 
aanleiding tot de uitgifte van 2 postzegels voor de gewone en 2 
postzegels voor de luchtpost, alle met een embleem met de letter L. 
tegen een geruite achtergrond. 
Voor de gewone post: 2 c. oranjegeel. 

4 c. violet. 

Voor de luchtpost: 30 c. groen. 
50 c. ultramarijn. 

Deze luchtpostwaarden zijn ook verschenen in een miniatuur

velletje. 
De conferentie van Beguio was aanleiding tot de uitgifte van 3 

postzegels met de afbeelding van een landkaart en vredesduif. 
2 c. geelgroen. 4 c. karmijnrood. 18 c. Wauw. 

P o r t u g e e s I n d i i ë . 

Met een plaatselijke opdruk verscheen de 10 reis, karmijn, (Yv. 
no. 374) in de waarden 1 en 2 real. 

1 real op 10 reis, karmijn. 
2 real op 10 reis, karmijn. 
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R y u k y o s. 
Hier verschenen weer enige nieuwe zegels alleen bestemd voor 

binnenlands gebruik op de eilandengroep. 
5 s. roodviolct, cytade. 

10 s. groen, lelie. 
20 .1. lichtgroen, cycade. 
30 s. vermiljoen, schip. 
40 s. roodviolet, 'lelie. 
50 s. blauw, schip. 
1 Yen, blauw, landarbeider. 

S t . K i t t sN e V i s. 
Ter herdenking van het feit dat de Engelsen zich 300 jaar .geleden 

te Anguilla vestigden, zullen enige postzegels van dit gebied een 
opdruk in zwart verkrijgen, luidende: 

„Anguilla Tercentenary 1650—1950". De waarden welke deze 
opdruk zullen krijgen zijn de 1, IM. 23^, 3 en 6d, en 1/. 

S o m a l i e l a n d . 1 
De in ons j.1. Juninummer blz. 123 vermelde serie nieuwe post

zegels, welke op 1 April j.1. verscheen, is nog door andere soorten 
zegels gevolgd en wél: 
Voor de de luchtpost, in groot liggend formaat: 
alle zegels met een afbeelding van de luchtvaart op UebiScebeli. 

30 c. roodbruin. 
45 c. karmijnrood. 
65 c. violetgrijs. 
70 c. grijsblauw. 
90 c. sepia. 

1 S. lila. 
1.35 S. violet. 
1.50 S. emeralt. 

Voor expressepost: 
40 c. emeralt, lierantilope en bananen. 
80 c. violet, idem. 

Portzegels, in klein liggend formaat: 
1 c. violetgrijs. 
2 c. blauw. 
5 c. donkergroen. 

10 c. rood. 
40 c. violetblauw. 

1 S. sepia. 
Pakketpostzegels, in de vorm van de Italiaanse pakketzegels: 

1 c. karmijn. 
3 c. violetgrijs. 
5 c. rood. 

10 c. oranjerood. 
20 c. donkerbruin. 
50 c. groen. 

1 S. violetblauw. 
2 S. lichtbruin. 
3 S. staalblauw. 

De reeds door ons vermelde serie voor gewoon gebruik werd in

tussen nog aangevuld met: 
10 c. donkergroen, zetel van de gouverneur te Mogadisque. 

S p a a n s e K o l o n i ë n ^ 
Voor de gebieden IFNI, SPAANSE SAHARA en SPAANS 

GUINEA verschijnt voor ieder dezer ge.bieden een serie van 3 toe

slagzegels ten bate van de inlandse jeugd. De zegels zijn voor ieder 
dezer gebieden: 

50 c. + 10 c. oplage 90.000 stuks. 
1 P. )■ 25 c. oplage 75.000 stuks. 
6 P. 50 I 1 P. 65 oplage 50.090 stuks. 

Voor de onderstaande 8 koloniën zullen voor ieder van dere ge

bieden twee postzegels verschijnen ter herdenking van ,,Het Heilige 
}aar 1950", waarbij de afbeeldingen op deze zegels voor ieder ge

bied het zelfde zijn, en wel voor de laagste waarde klokken in een 
toren en duif, en voor de hoogste waarde een engel met luchter. 

ANGOLA: 1 aug. violetgrijs; 4 aug. grijs. 
GUINEA: 1 esc. bruinlila; 3 esc. groen. 
INDIË: 1 r. olijfgeel; 2 t. olijfgroen. 
KAAP VERDE: 1 esc. lila; 2 esc. grijs. 
MACAU: 32 av. zwartgrijs; 50 av. karmijnrood. 
MOZAMBIQUE: 1 E 50 oranjerood; 3 E blauw. 
ST. T H O M A S en PRINCE: 2 E 50 ultramarijn; 3 E blauw. 
TIMOR: 40 av. geelgroen; 70 av. grijs. 

T o n g a . 

De 50e verjaardag van Koningin Salote zal hier worden herdacht 
met de uitgifte van 3 postzegels, ieder een andere afbeelding van 
de koningin gevende. De waarden zullen zijn: 

1 d. rood. 
5 d. roodlila. 
1/ groen. 

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 . , 

Hierbij geven "wij thans de afbeeldingen van de in ons vorige 
nummer vermelde alhier verschenen postzegels ter ere van de Ame

rikaanse padvinders en ter herdenking 150 jaar Staat Indiana. 
Op 2 Augustus j.1. verscheen het eerst te Washington DC. een 

zegel ter herdenking van het 150jarig bestaan van het nationale 
kapitool te Washington. 

iPciHifi^on 
NEDERLAND. 

Frequentie KJ^.M.lijn Amsterdam—^Innsbruck verdubbeld. 
Met ingang van 24 Juni j.1. is de frequentie op bovengenoemde 

lijn van 1 x per week in beide richtingen verhoogd tot 2 x per week. 

Nederlandse post met Ie vlucht Sabena Brussel—Salzburg. 
Post vanuit Nederland meegegeven met bovengenoemde eerste 

vlucht op 17 Juni j.1. draagt aankomststempel Salzburg 119.6.509. 
Geen speciale afstempeling. 

Meerdere emigrantenvluchten van K.LAI. naar Australië. 
De 3e vlucht had plaats op 15 Juni j.1. ( P H  T E Z „Zeeland"); de 

K.L.M, heeft het voornemen dit jaar nog minstens 10 emigranten

vluchten naar Australië uit te voeren. De eerstvolgende vluchten 
waren resp. 18 Juli, 20 Juli, 3 en 21 Augustus 1950. 

K.L.M« trekt luchtlijn Amsterdam—Hamburg door tot Westerlami 
(Sylt) . 

Met ingang van 24 Juni j.1. heeft de K.L.M, de lijn Amsterdam— 
Hamburg doorgetrokken naar de badplaats Westerland Op het 
eiland Sylt. Tweemaal per week (op Zaterdagen en Maandagen) 
wordt op de lijn Amsterdam—Hamburg doorgevlogen naar Wes

terland. 

BELGIë. 

Eerste vlucht Sabena—Salzburg op 17 Juni 1950.. 
Post met deze eerste vlucht vervoerd kreeg geen speciale afsteffl

peling; aankomststem,t>cl Salzburg 219.6.'50.24. 
Wel zagen wij stukken verzonden van de int. Salon van Lucht

vaart te Brussel met de speciale afstempeling: ,,Salon Intl. de l'Aero

nautique/Bruxclles/datum/Brusseiyintl. Salon van Luchtvaart", 
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DUITSLAND. 

Eerste vlucht A O A Hamburg—New York, 7 Maart 1950. 
Zie beschrijving onder U.S.A. 

Helicopterpost. 
Ter gelegenheid van de 1 Meiviering heeft blijkbaar in Berlijn 

helicopterpostvervoer plaats gevonden. Wij ontvingen een stuk 
waarvan de zegels zijn afgestempeld met een speciale stempel (in 
zwarte kleur): Friedenskundgebung/1. Mai 1950/Frieden/in/FreHieit/ 
1.5.50/Berlin N W 40"; links onder is op het stuk een violette stem

pelafdruk aangebracht: „Bcrlin/afbeelding he'licopter/May 1950". 

OOSTENRIIK. 

Eerste vlucht Sabena Salzburg—^Brussel, 17 Juni 1950. 
Voor de eerste vlucht Salzburg—Brussel op 17 Juni j.1. werd een 

soortgelijke speciale ■ stempel gebruikt als in ons Julinummer afge

beeW voorde Ie vlucht Innsbruck—Amsterdam, doch thans in zwar

te (en ook violette) kleur en met Inschrift: „Posterstflug/Salzburg 2/ 
17.6.1950/ afbeelding vliegtuig/Salzburg—Brussel". 

Lttchtposd>lad. 
Wij ontvingen een luchtpostblad met ingedrukte zegels van 1 

Schilling (donkergrijs) en 40 Gr. UPUzegel (groen) uitgegeven 
ter geilegenheid van het 100jarig bestaan van de Oostenrijkse post

zegels en 'het 5jarig bestaan van de „AustriaPhilatelist", vermoe

delijk geen officiële uitgifte. 

SENEGAL. 

25'Jarig bestaan luchtlijn CasaUanca—Dakar v.v. 
Ter gelegenheid van bet 25jarig bestaan van de luchtlijn Casa

blanca—Dakar v.v. werd op 3 Juni 1950 te Dakar een speciale 
afstempeling op de luchtpoststukken geplaatst; wij geven hieronder 
een afbeelding hirevan. 

Kleur groen/rwart. 

SEi

' 3  I 0 2 5 A É R O P O S T A L . L 

■^ DA:(AX ^-^ CASABLANCA 

h ^OSO AIR FRANCE 

^.jtuA 

U . S A . 

Eerste vlucht A O A New York—Hamburg op 5 Maart 1950. 
Van deze vlucht zagen wij een brief waarop links een 8regeIige 

«tempel (in rechthoekige omlijsting) is aangebracht; het geheel is 
gehectografeerd in violette kleur: "First Flight/Via/Americain Over

seas Airlines/New York City, U.S.A./to/Hamburg Germany/FAM 
24 —17&—A/March 5, 1950". 

Aankomststempel: Hamburg 6/3 '50—19. 
Voor de terugvlucht op 7 Maart '50 werd een soortgelijke stem

pel op de stukken aangebracht: "First Flight/Via/American Over

seas Airlines/Hamburg Germany/to/ New Yoric City, U.S.A./FAM 
24—175—A/Maroh 7, 1950". 

Aankomststempel New York, Air Mail Field 8/3/'50 3pm. 

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 

BUITENLAND. 

FRANS MAROKKO. 

Hier werd een briefkaart ä 1 fr. 20 uitgegeven, wjiarvan de ge

hele uitvoering aän baarfrankering doet denken; een rode „zegel"' 
indruk op wit papier. 

GRIEKENLAND. 

Dit land heeft in 1941 een serie poststukken „Antieke Kunst" 
uitgegeven. Daar de kaarten blijkbaar nog in koers Zijn en in het 
Maandblad nimmer vermeld werden, hoop ik in een der volgende 
nummers de volledige bijzonderheden te kunnen verme'lden. De voor 
mij liggende kaart, die mij welwillend door de heer W . P. Costerus 
werd afgestaan, is een kaart met een zegelindruk van 2 drachmen 
en een verkoopprijs van 5 drachmen. Het zegelbeeld laat de Venus 
van Milo zien (bijna de zelfde uitvoering als de zegel Yvert 427), 
kleur bruin op crème karton. De oplaag bedraagt 20.000 stuks. Aan 
de achterzijde van de kaart een afbee'ldmg in grijsmosgroen over 
het gehele vlak van „Aurige de Delphes". (De gehele tekst is 
Grieks en Frans). 

INDIA 

vervaardigt nu eigen enveloppen voor aangetekende zendingen, 
voorlopig verscheen alleen de 6 annas blauw op gekleurd papier 
met als zegelindruk de 3 leeuwen op de zuil van Asoka, de meeste 
Philatelisten wel van de postzegels bekend. 

NEDERLAND. 

GelegenheidsstempeU'. 
De verlenging van ,,Damstad " te Amsterdam tot en met 23 Juli 

j.1. had tengevolge, dat ook het speciale f)oststempel aldaar tot ge

noemde datum werd gebruikt. 
Hierboven geven wij nog een afbeelding van het speciale stem

pel, dat gebruikt werd ter gelegenheid van de eerste dag van uit

gifte der tocslagzcgels ,,Kerken in Oorlogstijd" (alleen op de bij
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zondere enveloppen met bruin en paars vignet, zoals reeds in het 
vorige nummer gemeld). De ons bekende afdrukken zijn alle in 
zwarte inkt. 

Poppententoonstellingen, georganiseerd door de Stichting 1940— 
1945 en gehouden resp. te houden van 28 Juli t.m. 6 Augustus te 
Gouda en van 18 t.m. 28 Augustus te Breda zijn voorzien van een 
tijdelijk .postkantoor, waar gewone en aangetekende stukken ge
stempeld worden met het hierbij (voor Gouda) afgebeelde speciale 
poststempel. 

P0PPENTENT00NSTEILIN6 
GOUDA 

1950 
28]ULlVm6AUG 

Zoals reeds in het April-num'mer werd medegedeeld, werd op 
het door padvinders gehouden ,.Nationaal Kcimp" te Ommen van 
1 t.m. 10 Augustus gebruik gemaakt van een speciaal poststempel, 
waarvan wijl hier de afbeelding geven. 

^ % . 

-^^/OA' 
Madüoestempel». 

Twee nieuwe „Universal"-stempelmachines met als vlag 4 golf-
lijjiien rechts van het datumstempel werden in gebruik genomen: op 
13 Juli j.1. te Assen en op 20 Jiili j.1. te Hengelo (Ov.) In beide 
datumstempels (van het thans gebruikelijke vierkante model) ziĵ n 
de letters van de plaatsnaam opvallend groot. 

Posta^fentschappen. 

O p 1 Augustus j.1. werd gevestigd het postagentschap Rotterdam-
Ogierssingel 

D E P O S T Z E G E L V E R K O O P IN H E T NEDERLANDSE 
P O S T M U S E U M . 

Naar aanleiding van ons onderschrift bij het stukje Philatelisti-
sche AHerlei van onze redacteur de heer Speijer voorkomende in 
ons Juni-nummer blz. 132, deelt het Hoofdbestuur P.T.T. te 's-Gra-
venhage ons mede, dat bovenbedoelde verkoop voortaan alleen 
zal plaats hebben 'sMtiandags t.m. Vrijdags van 10—17 uur en 
's Zaterdags van 10—12 uur. Deze regeling is reeds op 3 Mei j.1. 
ingegaan. 

O N G E T A N D E OOSTENRIJKSE UJ>,U. 'ZEGELS. 

Waarschuwing. 

De Bond van Oostenrijkse Philatelisten Verenigingen deelt het 
volgende mede: 

De laatste weken duiken, voornamelijk uit Amerikaanse bron, 
ongetande Oostenrijkse U.P.U. herdenkingsregels op, als ook z.g. 
Oostenrijkse U.P.U.-blokken. Deze laatsten bevatten alle drie Oos
tenrijkse U.P.U.-zegels op geel, gegomd papier. 

Een New-Yorkse firma levert deze blokken tegen factuur voor de 
prijs van $ 3.35 tot $ 3.85 (Amerikaans) of wel rond 100 Oosten
rijkse Schilling. 

Volgens inlichtingen heeft een firma in New York door haa r 
vertegenwoordiger te Wenen adresetiketten met de in gravure-
diepdruk gedrukte drie Oostenrijkse U.P.U.-zegels op geel, gegomd 
papier laten maken. Deze etiketten Tvorden vervolgens zo afgesne
den, dat de Firma-vermelding wegvalt en zij nu als ongetande Oos
tenrijkse U.P.U.-blokken behandeld worden. 

De Oostenrijkse posterijen heUien nimmer oagctaiide U.P.U-
zegels of U.P.U.-blokken uitgegeven. In Oostenrijk kan zidh echter 
een ieder, overeenkomstig het Postrcglement tegen betaling van de 
drukkosten en de nominale zegelwaarden op particuliere stukken 
waarden laten drukken. Dit is reeds meermalen geschied, zo beeft 
b.v. nog onlangs de postzegelhandelaar Spielmann uit Baltimore 
(U.S.A.) U.P.U.-luchtpostvouwbrieven laten vervaardigen en deze 
gepoogd te verkopen tegen de sterk opgevoerde prijs van 40 Schil
ling of rond een Dollar. 

Uit bovenstaande blijkt, dat het hier om ^ a a r d d o o t maakwerk 
gaat, dat falseliĵ k als „blok" betiteld wordt en dan aan de onkun
dige verzamelaars als „moderne" zeldzaamheden voor duur geld 
wordt clangeboden. 

Ook de Oostenrijkse Directeur-Generaal van de P. en T . vestigt 
in een bekendmaking de aandacht o p bovenvermeld misbruik en 
schrijft het volgende: 

Het is de laatste tijd voorgekomen, dat in het buitenland waande-
opdrukken, aangebracht op door belanghebbenden daartoe ingele
verde omslagen, adresstroken e.d., uitgesneden en als officiële Oos
tenrijkse, ongetande postzegels of bijzondere bl<ddcen e.d. tegen bui
tensporige hoge prijzen verkocht worden. Hiertoe wordt opgemerkt: 

Overeenkomstig par. 17 (1) Postreglement levert de Post directe 
opdrukken van postzegels op voorwerpen welke verzonden moeten 
worden of op de voor hun verpakking dienende omslagen, kruis
banden e.d. De minste hoeveelheid is 100 stuks van iedere soort en 
voor iedere zegelwaarde. De opdruk wordt door de Staatsdrukkerij 
uitgevoerd. Welke voorwerpen voor directe zegelopdruk toegelaten 
zijn, welke zegels en onder welke voorwaarden deze worden opge
drukt en de voor de opdruk te heffen betaling wordt door het Post
bedrijf bekend gemaakt. 

Deze dienst is reeds jarenlang bij het Oostenrijkse P . en T . be-
driji in gebruik. 

Gezien deze bepaling van het Postreglement is het P. en T . be
drijf niet bi) machte deze dienst te staken. Om echter misbruik met 
bedriegelijk doel te voorkomen zal van nu af aan vJak onder het 
zegelbeeM het kenmerk gedrukt worden: „lUnmittelbarer W e r t -
zeichenaufdruck gen par. 17 (1) P O " (directe waardeopdnik over
eenkomstig par. 17 (1) Postregl.), verder het zakennummer en de 
datum van de vergunning. 

Gaarne hebben wij bovenstaande mededelingen een plaatsje In 
ons blad ingeruimd, eiangezien ons van handelaarszijde werd mede
gedeeld, dat bovenbedoelde „zeldzaamheden" ook reeds de post-
zegelmarkt in ons land hebben bereikt. Mien zij dus gewaarschuwd. 

IIIP'»IUinillUl»llllllll lllllii>"iill||!ll||in"ii||||| 

Philatcliiten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelurt 
op tot aaniluiting bij een vereniging I 

Hllliiiiiiillllllllliiiiiiiilllll lllllliiiiillllllllllliiiiiilUI 
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D E U.P.U. E N D E U.PJV.E^ 

Het 75jarig bestaan der Wercldpostvereniging heeft ons ver

zamelaars onverwachts een nieuw verzamelgebied geschonken 
Aanvankehjk waren het met zo heel veel staten, die d t feit met 
postzegels gingen herdenken, doch toen plotseling het UPU ver

zamelen een ware epidemie word oegonnen de achterblijv^rtjes 
winst te ruiken Het gevolg was een ware lawin; ' Zelfs vMsten 
enkele Amerikaanse handelaren het klaar te spelen, om sommige 
landen een g'ote en dure heidcnkingsser e te laten vervaardigen, 
waarvan enkele stuks officieel aan een postkantooi verkocht wer

den ten einde ze te echten, terwijl het overgrote merendeel der 
oplage naar de betreffende handelaicn verhuisde 

In de Amsterphila van April 1950 (blz 26 tweed" ko'om) zag ik 
de stelling geponeerd, dat slechts 52 landen bij de UPU zouden 
zijn aangesloten, terwijl in totaal in met mmder dan 160 landen of 
gebieden UPU herdenkmgszegels uitgegeven zijn Er staat dan 
,,Het grote \crschil tussen de aangesloten en zegels uitgevende 
lenden wordt veiklaard door het feit, dat bijv voor alle Engeloe 
Kolomen en Gebieden een afzonderijke serie zegels werd uitgegeven 
evenals voor de Franse Nederlandse, Spaanse en Portugese over

zeese gebiedsdelen de diverse Duitse zóres en enkele staten, die 
geen lid zijn, b v Bahawalpur, Triest, Palestina (Arab sehe Zone) 
enz Dat het getal 160 inmiddels verhoogd kan worden tot 177 is 
n et belangrijk evenmin, dat het gerucht gaat, dat ook Nepal nog 
een herdenkingsserie zal uitgeven De diverse kolomen konden in

gevolge van een op het 2e UPU Congres genomen besluit l d van 
de Wereldpostvcreniging worden Dit gesch cdde dan ook promju* 
voor alle Franse, Nederlandse Deense Portugese en Spaanse be

Zittirgcn NedcrlandäIndie, Curagao en Suriname werden bijv op 
1 Mei 1S77 lid D ; Engelse gebieden evenwel leveren versch Pcnd" 
data op, bijv? Br tsIndie 171876 Pahang 14 1915 en Muscat 
171940 Bahawalpur werd als deel van Brits Indie op voornoem 
de datum lid Trans.ordanie werd lid op 1651947 en heeft zeker 
het recht om ten behoeve van het zich in Palestina bevindende 
bezettirgslcger de zegels met Palestina te overdrukken Triest is 
geen staat Een gedeelte wordt door de Joegoslaven bestuurd 
dus opdrukk»n op Joegoslavische zegels het andere gedeeltj 
door de geall eerden, die goedkeurden, dat Italiaanse zegels voor 
Triest overdruKt werden Analoog hiermede heeft Duitsland zegjh 
voor d" Russische Zone, WestBerlijn, Bizonia en de verschillende 
Franse zones uitgegeven, echter bedienden de gcall eerden zich 
hier met van opdrukken, doch gaven zij toestemming voor het 
vervaardigen van speciale zegels Aard.g is de geschieden s van 
Libanon, welk gebied als zijnde Turks lid werd op 171875, aL 
Frans op 30101923, als Lcvantijns op 1251931 en als zelfstandig 
op 155^1946 Geen lid van de UPU ten tijde van een herden

kingsuitgifte was de RcpoebliV Indonesia, die bovendien nog op de 
proppen kwam met een getand en een ongctand blok, terwijl on

langs de zegels en de blokken nog met een drietal opdrukken aan 
de markt kwamen, luidende R I S , R I S Merdeka of R I S 
Djakarta 

Natuurlijk is het uitgesloten een echt gebruikte U F U verzameling 
bijeen te krijgen zonder te vervallen in welwiUendheidsafstempe

lirflen, waarvan het zichzelf laten zenden van een overgefrankeerde 
lege enveloppe, First Day Cover of met, ook een vorm is' 

Nu wil ik h'Iemaal met de dwaasheid van de UPUziekte aan 
de kaak stellen want zelf ben ik er ook door besmet' En ik 
moet eerlijk zegqen dat ik het aardig vind W e l is het mij opge 
vallen, dat velen beweren de UPU te verzamelen zonder dat zij 
dit in feite doen, hetgeen ook in de hand gewei kt wordt door de 
onlangs uitgekomen albums Men verzamelt de emissies ter gele

genheid van het 75jarig bcblaan doch waar blijft de rest, die mi 
zeker zo interessant is ' 

In de eerste plaals zijn er dan de uitgiften ter gelegenheid van 
de gehouden Congressen di r UPU Hierbij w,l ik met de abnor

inalitcittn aan de vciq^lclhcid ontrukken doch slechts d e emissies, 
die normaal aan d" postkantoren veikrijybaar waren, n l Zweden 
163a t m 177 Ivngcland 179 t m 183 Spanje 259 t m 271, Canada 
168, Egypti 155 tm 168 Argentinië 400 t m 407 en Frankrijk 
780 t m 783 benevens de luchtpost No 20 De gebezigde num

mers zijn van Yvcrt 
In de 2c plaats gaf Zwitserland ter gelegenheid van het 25jar.q 

bestaan m 1900 de Yvertnummcrs 86 t m 90 uit 
In de derde plaa's verschenen ter gelegenheid van het 50jarig 

bestaan in 1924 Duitsland 359 tm 362 Salvador 448, Zweden 
178 t m 194 en Zwitserland 212 en 213 
Een vccrtiertal staten heeft na als lid te zijn toegetreden, dit 
heugelijke feit gemeend te moeten vermelden op de postzegels, 
soms zelfi op meerdere uitgiften Salvador bijv werd lid op 14

1&79 en in 1879 kwamen de nummers 9 tot en met 13 Mochten er 
onder U zijn die zich vooi een gespecificeerde opgave interesseren, 
dan 1en ik ganrne ocreid deze te verstrekken, doch in het kader 
van dit artikeltje zou het fc ver voeren Echter wil ik wel even 
de aandacht vestigen op de in Yvert vermelde emissie 1891 van 
Dominica Bij de nummers 69 t m 77a staat Timbres de 1879 83 
avec LIPU (Union Posiale Universelle) et nouvelle valeur en 
surcharge Men zou dus denken dat er mets aan de hand ii Maar 
kijkt men m de Senf dan vindt men deze opdrukken niet opge

■'omd en uitgeprijsd doen wel de volgende inlichting lm Marz 
1891 wurden verschiedene Marken der Ausgabe 187980 (und Um

schlage der Ausgabe 1881) durch rote oder blauen Aufdruck UPU 
zwischen zwei gekreuzten Linien und der Wertangabe m andere, 
meist sehr höre Werte verwandelt Es handelt sich hier um eine 
von einem Pariser Handler unter Beeinflussung einheimischer Beam

ter veranlaszte Spekulationsmache von der eine Anzahl auch durch 
die Post geschmuggelt wurde Het is maar een weet' 

Ook zijn er postzegels uitgegeven door landen die wentten te 
herdenken, dat zij vijftig jaar geleden lid weiden van de UPU, te 
weten Haiti 264 en 265. ]apan 194 t m 197 en de in 1950 van 
Korea verschenen twee zegels, die in het Maandblad van Maart 
op bJz 51 afgebeeld en goed beschreven staan Niettegenstaande 
de duidelijke 50 op deze Koieaanse zegels werden ze toch door de 
Amerikaanse handelaren voor hei 75jaiig bestaan der U P U vei

kocht en als zodanig door de buitenlandse bladen beschr;v;n 
Gelukkig sloeg ons Maandblad de spijker precies op zijn kop 

Nu kom ik eigenlijk pas op het punt waar ik zijn wilde, n i op 
de regionale congressen, die toch verband houden met en nanslui 
ten aan de UPU 

Allen kennen wij uit de oorlogstijd de Furopeesche P T T Vcr

eeniging, die daartoe door Duitsland gedwongen in 1942 te Wenen 
een congres pleegde Enkele landen gaven hieivoor postzegels uit 
(Duitsland 744 t m 746, alsmede de opdrukken 7 8 en 9 Neder 
land 392. Noorwegen 244 en 245 Slovensko 74 t m 76) Mair 
weet U iets van de Panam'r.vkaanse congressen en het ontstaan 
daarvan ' Reeds in de tijd der Azteken kende men een bode dienst 
voor het overbrengen der berichten Gaandeweg breidde ook in 
Amerika het fiostverkeer zich uit waartoe de scheepvaartlijnen het 
hunne bijdroegen, doch nadat de versch llende Engelse, Spa»nse en 
Portugese kolomen de onafhankelijkheid verkregen hadden ont 
stond er naast de inlandse postverbindingen een steeds toenemend 
verkeer tussen de staten onderling Onutreeks het midden van de 
19e eeuw sloten de jonge Amerikaanse staten bilaterale \ erdragen 
met het doel de postale diensten te regelen Deze ovcrecnkoms en 
waren bijna allen gebaseerd op een uniform tr lef te betalen door 
de alzendei teiwijl de postadmimstratie op z ch nam de corres 
pondentie zonder enige nav orderimj te hostemder p'aatse af t̂  
leveren Jus t in deze tijd k.vnm Montqommerv Blair met Z'jn pr i 
gramma voor de dag dat tot de opncht nq van de UFU l e id i ' 
Teqen liet einde der lOi eeuw hadden bijni alle Amonkaar''■ 
s'aten .ich bij de UPU aangesloten en vo idon :ij de postdienst 
overeenkomstig de UPU bepalingen uit 
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Langzamerhand vonden deze landen, voornamelijk die in Zuid-
Aimerlka, de internationale tarieven te. hoog voor hun wederzijds 
verkeer, dat met de dag belangrijker werd, speciaal tussen de buur-
staten. Daarom werd de gedacht een Amerikaanse Conventie te 
scheppen warm begroet. 

Uruguay, in de persoon van Dr. Francisco Garcia Santos, nam 
het initiatief een Zuid'Amerikaans postcongres bijeen te roepen, 
teneinde te komen tot een regionale" postunie. O p 23 Juni 1909 
ontving Dr. Santos, Directeur-Generaal der Posterijen van Uruguay, 
van zijn regering de toestemming de Zuid-Amerikaanse staten uit 
te nodigen z.'ch omstreeks Juni 1910 te Montevideo te doen verte
genwoordigen. Door verschillende omstandigheden trad er een ver
traging op, zodat het congres eerst op 8 Januari 1911 werd ge
opend. Argentinië, Bolivia, Brazilië, Columbia, Chili, Ecuador, Pa
raguay, Peru, Uruguay en Venezuela tekenden op 2 Februari 1911 
de verdragen en de Zuid-Amerikaanse Post Unie was gesticht. De 
grondslagen waren gevormd door een belangrijke verlaging van de 
posttarieven voor de correspondentie en gratis vervoer voor het 
trarsito-verkeer te land of ter zee. Ook werden twee overeenkom
sten getekend betreffende de postpakketten en de postwissels. Hoe
wel de verschillende bepalingen op de voorschriften der UPU 
berustten, gingen zij toch hier boven uit, ten einde het onderlinge 
verkeer door een grotere eenvoud te stimuleren. T e r gelegenheid 
van het Congres van Montevideo verscheen No. 195 van Uruguay. 

Eveneens in 1911 vond nog een Congres plaats en wel te Cara
cas in Bolivia tussen Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru en Ven-e-
zuela, d.w.z. tussen de landen die hun vrijheid aan Simon Bolivar 
te danken hadden. Hier kwam men overeen de brieven en tele
grammen, die tussen genoemde landen zouden lopen, slechts met 
het gewone binnenlandse tarief te belasten. Hoewel dus de Confe
rentie van Caracas uitermate belangrijk was verscheen hiervan 
geen postzegel. 

De Conventie van Montevideo werd 1 Januari 1912 van kracht. 
De diverse aenomen besluiten bleken in de practij'c zo doelmatig 
en gunstig, dat de andere Amerikaanse staten d«" wens te kenren 
oaven eveneens te willen toetreden tot de Zuid-Amerikaanse Post 
Unie, die, overeenkomstiq het UPU Bureau te Bern, een permanent 
bureau te Montevideo had ingericht. Alleen waren de bevoead-
heden van het Bi'reau te Montevideo groter dem die van het Bu
reau te Bern. De Vereniade Staten van Noord-Amerika in het bij
zonder wendde zich tot de andere administrateurs ten einde bila
terale verdragen te verkrijqen over het invoeren van de binnen
landse tarieven voor het internationale postverkeer. De meerderheid 
der staden soraken zich over de wenseliikheid uit de Zuid-Ameri
kaanse Post Unie uit te breiden tot alle landen van het Amerikaanse 
werelddeel. De Eerste Wereldoorlog zorgde er evenwel voor, da ' 
het voorgenomen congres van 1916 uitgesteld werd. Daarna wilde 
men wachten tot na het 7e UPU Congres van Madrid in 1920. 

T e Madrid poogden de Amerikaanse staten, oo qrond van de 
bereikte gunstige ervaringen, de andere aan de U P U deelnemende 
landen over te halen een gelijke gedragswijze te volgen, hetgeen 
weerspiegeld zou moeten worden in de te nemen besluiten. De po
gingen mislukten. Daarom tekenden de afgevaardigden van Noord-
Centraal-, Zuid-Amerika en Spanje tijdens genoemd congres een 
officieuse conventie op de grondslagen van Montevideo. Ook Italië 
en Portugal wilden aanvankelijk mededoen, doch trokken zich terug. 

Toen werd in 1921 te Buenos-Aires het Eerste Panamerikaanse 
Post Congres gehouden tussen de 21 Amerikaanse staten. De bepa
lingen van Montevideo werden uitgebreid en nog vereenvoudigd, 
terwijl men besloot het Bureau te Montevideo te handhaven. Voor 
internationale brieven werd het nationale tarief voldoende, terwijl 
ook de paketpost geregeld werd. Men kon evenwel niet tot over
eenstemming komen over de postwissels, zodat hiervoor de U P U 
bepalingen van Madrid van kracht bleven. 

Door de ratificatie van de verdragen van Buenos-Aires verloor 

de te Madrid gesloten H.spano-Amerikaanse Conventie haar doel, 
ten gevolge waarvan men besloot als bewijs van sympathie voor 
het oude moederland Spanje uit te nodigen toe te treden tot de 
Panamerikaanse Post Unie. 

Aan postzegels leverde dit Congres ons de Argentijnse Nos. 258 
t.m. 265a, terwijl Costa Rica dit congres ging herdenken met 116 
t.m. 124. 

Het 2e Panamerikaanse Congres werd in 1926 te Mexico gehou
den (452 t.m. 459), waar voor het eerst ook de afgevaardigden van 
Spanje tegenwoordig waren. Een van de meest belangrijke beslis
singen van dit Congres was de stichting van het Internationéüe 
Ovcrladings Bureau (Oficina Internacional de Transbordos) te Pa
nama, dat belast werd met de behandeling van alle post, die de 
landengte van Panama ten behoeve van de aangesloten staten zou 
passeren, ter vervanging van de agenten, die de diverse staten on
afhankelijk van elkaar tot dat doel aangesteld hadden. De instelling 
van genoemd bureau bleek voor het postverkeer zeer doelmatig te 
zijn. Ook werd een Spaans voorstel aangenomen betreffende de 
administratieve vereenvoudiging van geldzendingen. 

Het 3e Panamerikaanse Post Congres vond plaats van October 
tot November 1931 te Madrid (512 t.m. 521, benevens luchtpost-
zegels 84 t.m. 89). Hier trad Canada als lid toe. Uitdrukkelijk werd 
vastgesteld, dat Canada niet als een deel van het Engelse Gemenc-
nest, doch uitsluitend, uit administratief oogpunt, als geheel zelf-
besturend en onafhankelijk beschouwd zou worden. Het transito-ver
keer werd verder geregeld. Als hoffelijkheid ten opzichte van Span]« 
besloot men de naam Union Postal Panamericana te veranderen 
in Union Postal de las Americas y Espana, afgekort Upae. 

Het 4e Congres zou plaats vinden te Havana, maar de regering 
van Cuba vond het advisabel op grond van interne moeilijkheden 
van de organisatie af te zien. De keus viel toen op Panama, waar 
het Congres m 1936 bijeen kwam. Wij zien dit op de Panamese 
postzegels 177 t.m. 186 en de luchtpostzegels 20 t.m. 25. 

De hoofdstad van Brazilië, Rio de Janeiro, zou de leden van het 
5e Congres in 1941 ontvangen, doch de oorlogsomstandigheden 
biachtcn een uitstel tot 1946. Zie de postzegels 442 t.m. 448. 

Het i« van belang op te merken, dat de Upae congressen steeds 
een of twee jaar later gehouden werden dan de UPU congressen, 
waardoor men in staat was de voorzieningen en regelingen van de 
twee Unies te doen harmoniëren en een betere medewerking van 
de ontwikkeling van het vvereldpostverkeer te bereiken. 

De gegevens van dit artikel ontleende ik aan het Jubileumboek 
van de UPU, aan de periodieke publicaties van het Internationak 
Bureau van de UPU te Bern en aan een studie van E. Zaldüa 
Piedrahita, secretaris van het Internationale Bureau. 

Voordat ik dit artikel besluit wil ik nog even de aandacht ves
tigen op de ongetande Franse UPU zegels. Wanneer wij als eis 
stellen, dat gcdiukte voorstellingen eerst postzegels worden, wan
neer zij aan de postloketten verkocht worden, dan zijn de onge
tande Fransen geen postzegels. W a t toch is het geval? Van iedere 
nieuwe emissie in Frankrijk worden een aantal ongetande series aan 
belangrij'ke of vermeend belangrijke personen cadeau gegeven. 
Deze personen zijn over het algemeen geen Philatelisten en ver
kopen het cadeautje voor duur geld aan de postzegelhandelaren. 
Normaal gebruikt zijn deze exemplaren uit de aard der zaak niet. 

Ook België geeft aan enkele zeer vooraanstaande Philatelisten 
ongetande exemplaren van de nieuwe emissies, doch dezen zijn 
genummerd. Zouden zij dus verkocht worden, dan kan men direc: 
z-en aan het nummer, wie een bijverdienste gezocht heeft. Onlangs 
sprak ik met de Antwerpse philatelist J. J., die de betreffende 
zegels ontvangt en de koop en verkoop ervan ook als incorrect 
bestempelde. Hij kon ze dan ook allen tonen! 

N. F. Hedeman 

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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N E D E R L A N D S C H E VEREENIGING V A N P O S T Z E G E L 

VERZAMELAARS. Seer.: Ir. J. M. Boeseken, Kerkstraat 15, 
Goor (O.) 

M E D E D E L I N G V A N H E T SECRETARIAAT. 

Ter aanvulling van de mededeling in het Juh-nummer wordt be
richt, dat niet enkele ex. van no. 1 van het „Nederlandsch Tijd
schrift voor Postzegelkunde" beschikbaar zijn, doch enkele jaar-
gan^len. 

Nieuwe leden. — Zie de aanmeldingen in het Juli-nummer. 
Weder ingeschreven. — 2032 Th. O. van Dissel, p.a. B.P.M., 

geixjuw, Djalan Radja 2, Djakarta. 
Royement ingetrokken. — 555 J. van den Bos, Sportlaan 18, 

Vlaardingen. 
Aanmeldingen. — 374 Jac. Aafjes, Dorpsstraat 964, Assendelft -

386 Jan Aafjes, Dorpsstraat 964, Assendelft - 475 M. Balt, Kon. 
WJlhelminalaan 224, Voorburg - 549 F. Blumentritt, Prinses 
Mariannelaan 130, Voorburg - 387 W . Dubbeld, No. 41, Oost-
Graf tdijk N.-H. - 421 K. P. Fuchs, p.a. B.P.M., Pladju, Sumatra 
Selatan - 371 D. M. van Gelderen, Burg. Colijnstraat 98, Boskoop 
- 566 Ed Genée, Kebon Sirih 19, DjaJcarta - 404 J. Hermes, Gene
raal van der Heydenlaan 18, Apeldoorn - 423 H. L. Huijser, p.a. 
B.P.M., Pladju, Sumatra Selatan - 427 W . J. Kelder, p.a. B.P.M., 
Pladju, Sumatra Selatan - 554 Mevr. J. Koning-Coeterier, Laan van 
Middenburg 2, Voorburg - 484 P. E. Martens, Djalan Trivelli 19, 
Djakarta - 548 B. J. van Minnen Jr., Korp. der Mariniers, Marine-
kamp, Tenhoetstraat-21, Nijmegen - 562 Ch. L. Papolo, p.a. Volker's 
Aann.-Mij., Pladju, Sumatra Selatan - 403 G. J. N. Reinders, Jan 
van Scorelkade 69, Alkmaar - 485 H. G. N. van Riet, Tjilendek 33, 
Bogor, Indonesia - 433 A. J. van Rossum, p.a. B.P.M., Pladju, 
Sumatra Selatan - 392 K. Tentij, No. 92, West-Graftdijk N.-H. -
495 Mr. J. P. Vergouwen, Huize ,,de Nijenburg", Heiloo N.-H. -
449 Mevr. E. I. Vossenaar-Eckersberg, p.a. B.P.M., Pladju, Sumatra 
Selatan - 468 Ir. J. L. Wiemans, p.a. S.V.P.C, Pendopo, Palem-
bang, Sumatra Selatan - 510 P. E. Wiemans, Joh. Verhulstlaan 20, 
Heemstede - 561 Ir. A. J. de Wolff, Parapattan 66, Djakarta - 434 
E. J. F. Westerhuis. p.a. B.P.M. Pladju, Sumatra Selatan. 

Bedankt. — 1787 Mevr. J. R. H. Cannoo-van der Mey - 396 
R. H. M. Slinger. 

Afgevoerd. — 1390 A. A. A. Berge - 1942 Mevr. J. H. Hilgers -
639 A. B. Mcrrea - 541 J. A. Schoe - 1945 H. C. Valeton - 876 
J. C. J. Vermeulen. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. — 517 W . Aernout, ten Hove-
straat 31, Den Haag - 1033 Mej. M. Burgerhout, van Hogerihouck-
laan 144, I>en Haag - 1600 W . J. Frieke. Grotestraat 15, Almelo -
452 J. W . Liefrinck, Mesdagstraat 22, Den Haag - J412 Mr. H. A. 
Mendell, Javastraat 102A, Den Haag - 78 W . du Beau, Stadhou
derskade 144', Amsterdam-Z. - 74 Mevr. Jos. du Beau, Stadhou
derskade 144', Amsterdam-Z. - 429 J. Kordes, v.h. I^aag Boskoop 
60, Boskoop, thans Plantsoen Zuid 6, Amersfoort - 355 D. van 
Orden, Verspronckweg 87 zw., Haarlem - 1877 J. Stolk, Allard 
Piersonstraat lOA, Rotterdam - 1740 J, J. C. van der Veer, Hart 
Nibbrigstraat 24, Dordrecht - 1624 W . Velthuizen, Jericholaan 50B, 
Rotterdam - 752 Joh. de Weerd, Hoofdstraat 47, Apeldoorn. 

Voorlopig geschorst wegens niet-betaling contributie 1950. — 
142 Dr. D. J. Gerritsen - 614 W . Klijn - 873 J. J. van der Meer -
914 J. H. Vis. 

Van de volgende leden zijn de adressen onbekend. — 791 H. G. 
PeijnerAorg - 1107 J. H. van Berkel - 823 R. A. Smeets - 1167 
H. G. Feringa - 1253 I. Roos - 1867 P. H. Bakker - 778 W . G. van 
Voss - 65 F. Scheltinga - 1376 J. C. Remmerswaal - 1926 J. C. N. 
van Schendel - 1849 E. K. van d t r Ven. 

Indien het adres niet binnen zes maanden bekend zal zijn, worden 
zij afgevoerd. 

VEREENIGING V A N P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S 
„HOLLANDIA" T E AMSTERDAM. Secr.: A. D. Aeijelts, Nie. 
Maesstraat 47 bv., Amsterdam-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 maand Augustus vindt in verband met de vacanties geen 
ledenvergadering plaats. 

De leden worden er op attent gemaakt, dat het adres van de 
secretaris, de heer A. D . Aeijelts, met ingang van 28 Augustus 
luidtt Churchill-laan 175 I, Amsterdam-Z. 

Nieuwe leden. — 368 W . V. Davidson, de Wittenkade 1561, 
Amsterdam-W. - 421 W . H. Eecen, van Hall-laan 24, Naarden-
Bussum - 53 A. L. Stuyts, Hoge Morsweg 130, Leiden - 465 C. J. v. 
Weerdenburg, van Musschenbroekstraat 17, Amsterdam-C. 

Bedankt per 31 Juli. — 431 A. H. Streefkerk. 

U T R E C H T S C H E PHILATELISTENVEREENIGING T E 
U T R E C H T . Secr.: H. G. van de Westeringh, Willem de Zwijger
plantsoen 1. 

In de maand Augustus geen Ledenvergadering. 
Landenwedstrijd Septembervergadering; Luchtpost Ned. en O G. 
Candidaatlid. — G. M. Serto, Vossegatselaan 15bis, Utrecht (E.) 
Afvoeren. — Jhr. H. A. G. Bosch van Drakestein, Nieuw Amelis-

weerd, post Utrecht - J. C. Elbertse, Zuilen - P. van Buren, Utrecht 
- Mevr. M. C. E. Froonhof-Brakel, de Bilt - J. G. Haas, Utrecht -
W . J. van Harskamp, Goor - C. den Hertog, Mijdrecht - A. H. J. 
Hompe, Utrcht - Mej. P. A. G. Jonker, Utrecht - Mevr. R. Kahn-
Vermeulen, Utrecht - H. P. E. A. Krekelberg, Utrecht - P. C. van 
Leeuwen, Utrecht - L. A. Pinkers, Utrecht - P. C. van Putten, 
Utrecht - C. J. Roubos, Utrecht - H. E. van der Veen, Willem van 
Noortstraat, Utrecht - Nots. J. C. Verhoeff, Utrecht - W . G. Ver
meulen, Mgr. V. d. Weteringstrciat, Utrecht - W . C. J. Viveen, 
Utrecht - F. J. C. Zaalberg, Utrecht. 

INTERNATIONALE VERENIGING „PHILATELICA" T E 
'S-GRAVENHAGE. Secr.: J. A. C. 'Achilles, Zuiderparklaan 249. 
's-Gravenhage. 

Afvoeren. — Hm 271 W . H. van Drunen Wittel - Gv 883 I. W . 
de Broekert - ld 1204 W . Aernout - Gv 1610 Joh. P. Schol -
ld 1772 C. C. Völlinga - Gv 1804 Mej. M. J. M. HeSkes - Hm 1995 
J. T . Kooiman - - ld 2923 Jhr. Mr. D. 
P. M. Graswinckel - ld 3854 H. Stegeman - ld 4150 Th. Elink 
Schuurman. 

Overleden. — 543 F. B. Mensing - Gv 2024 A. de Mol. 
Bedanken intrekken. — Gv 4120 R. C. de Veer, Harderwijk

straat 37, Den Haag (Oud no. 828). 
Schorsing intrekken. — Gv 124 P. J. C. Achilles, v. d. Duyn-

straat 212, Den Haag. 
Afd. Aalsmeer, 

Candidaat-leden. -— Ar 4121 H. Bosman Jansen, lepenrodelaan 
1 hs, Nieuwer-Amstel (post Amsterdam Z II) - Ar 4132 Mevr. P. 
de Koker-Rovers, Kruisweg 113, Hoofddorp - Ar 4137 Mevr. D 
Helmers-Stevens, Cath. v. Clevepark 35, Amsterdam Z II - Ar 
4138 W . Beukers, Venneperweg 476, Post Nieuw-Vennep. 
Afd. Amsterdam. 

Am jl 49 Mej. J. Boet (9-3-33), Zach. Jansestraat 12, Amsterdam. 
Afd. '8-Gravenl>age< 

Gv 4118 J. Mossel, Polsbroekstraat 35. Den Haag - Gv 4150 J. 
Welker, Voorthuizenstraat 26, Den Haag. 
Afd. Utrecht. 

Ut 4126 Mevr. M. Strijd-Kraaikamp, Van Dijklaan 15, BiJt-
hoven. ~ 
Afd. Vlissingen. 

Vn 4124 L. H. N. Boudeling, Singel 66b, Vlissingen. 
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Afd. ZwoUe. 
Ze 4144 J. W. A. Coppee, B 83. Epe. 

Individueel. 
ld 4128 E. D. A. Rinckes, Stationsweg 17a, Weesp. 
Verhuizingen. — Gv 247 C. W. M. Baans, Overbeeklaan 14, 

Velp - Gv 275 P. J. Pley, Valkcnbosplein 2, Den Haag - Gv 308 
E. Weiland, Reviusstraat 117, Den Haag - Gv 501 Mcj. H. O. 
Kiestra, Gouverneurlaan 623, Den Haag - Vo 782 F. M. A. van 
Schaik, Cult. Ondern. „Parakan Salak", p.a. Veemcomb. Tjibadak, 
West-Java - Am 859 H. E. G. Pilon. ROVG I, 210624011, Kerke-
wijk, Veenendaal - Hk 872 S. v. Straten, Von Humbold&traat 85, 
Utrecht - Fe 1155 C. A. Henrion Verpoorten, Steeneweg 62, Mid-
delharnis - ld 1399 G. Beulink, Javalaan 33a, Groningen - 13 1445 
G. H. Y. Kamphuis, v. Swindenstraat 18a, Groningen - Gv 1499 
D. Slot, Rhijnvis Feithstraat 4, Voorburg - ld 1769 Mr. ]. Razoux 
Kühr, p.a. L. H. Wurfbain, Stevinstraat 72, Scheveningen - Hm 
1846 W. Matthiesen, Dr. A. Kuijperlaan 52, Busstim - St. 2125 
K. Filet, co. Borsumy Kalimantan-Baiat, Pontianak R.LS - Hk 
2439 J. L. Fijn v. Draat, Stadsdennenweg 41, Harderwijk - Am 
2455 C. D. A. Poelman, Kruislaan 134 hs., Amsterdam (O.) - ld 
2522 J. V. d. Rhee, Herensingel 252, Weesp - Ze 2647 J. W. Dut-
man, Copcrnicuslaan 53, Den Haag - Vn 2%2 J. v. d. Meulen, 
Coosje Buskenstraat -70, Vhssingen - Gv 3219 v. Lohuizen, Eras-
musweg 41, Den Haag - Gv 1508 J. F. A. M. Wap, Kon. Emma-
kade 1041, Den Haag - Rz 3596 M. P. Toen, Doelenstraat 10, 
Gouda - Hk 3976 Mevr. D. A. C. G. Fijn van Draat, Stadsdennen
weg 41, Harderwijk - Gs 4131 S. Kodde, St. Jacobastraat 18, Vlis-
singen - ld 4200 W. A. v. d. Palm, Djalan Kathedraal 8, Djakarta 
- Ze 4276 P. de Wit, Tüddernderweg 136, Sittard. 

Alle candidaat-leden bekend gemaakt in het Juli-nummer, werden 
als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een hartelijk wel
kom toe. 

ROTTERDAMSCHE PHILATELISTEN-VEREENIGING TE 
ROTTERDAM. Secr.: G. C. Tops, Stadhoudersweg. 89b, Rotter
dam C 2. 

Het Bestuur draagt de volgende leden voor tot royement wegens 
wanbetaling van de contributie — J. 26 W. de Swart,, Korfmaker-
straat 13a, Rotterdam - 68 G. J. van Vrijaldenhoven, Riebeekstraat 
26. Rotterdam - 108 J. C. Christiaanse, Rozenlaan 1, Rotterdam -
164 K. Bons Azn., JuUanastraat 27, Sliedrecht - 401 Th. B. M. En
gelkamp, Billitonstraat 5, Den Haag - 504 N. v. d. Stam, Randweg 
5, Rotterdam - 506 A. Bastemeyer, Groene Hilledijk 298, Rotterdam 
- 563 C. J. de Rooy, Halspolder, Melissant - 698 W. Schouwen
burg, Vlietkade 12a, Rotterdam - 810 Mevr. M. van Hussen-Ver-
hagen, Elzentlaan 44, Eindhoven - 824 J . Deen, Scbieweg 246, 
RottÄfdam - 845 L. v. d. Steen, Ochterveltstraat 52b, Rotterdam -
855 K. W. Bagijn, Boczemsingel 67b, Rotterdam - 878' H. A. G. M. 
Dieterich, Prof. Kam. Onneslaan 98b, Schiedam - 1036 J. M. W. 
Croes, Bezuidenhoutseweg 205, Den Haag - 1154 P. G. Standhart, 
Spechtstraat 371, Amsterdam - 1160 W. Visser, Pr. Hendrikkade 
41b, Rotterdam - 1188 P. E. J. Kroos, Westerkade 22. Rotterdam -
1361 C. Nolten, Wakhersestraat 98c, Rotterdam. 

AUGUSTUS-VERGADERING 
Op grond van een besluit, genomen op de ledenvergadering van 

31 Juli 1950, zal in de maand Augustus GEEN LEDENVERGA
DERING worden gehouden. 

SEPTEMBER-VERGADERING. 

De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehouden 
op Maandag 25 September 1950 in ,,E>u Nord". 

Nieuwe leden. — 578 C. W. Boot, Brielselaan 7&b. Rotterdam 
Z 1 - 583 Mej. Mr. Joh. J. Boot, van Aersserilaan 26, Rotterdam 
C 2 - 584 J. van Geijn, Straatweg 260, Rotterdam N 2 - 593 Mevr. 

M. E. F. Hepp-van Haaren, Broersvest 9a, Schiedam - 657 J. 
Ouwerkerk, West Sidelinge 26, Overschie. 

Candidaat-leden. — 671 R. Peters, Dordtselaan 72a, Rotterdam 
Z 2 - 722 A. J. Worseling, Raephorststraat 138a, Rotterdam N 1. 

Overschrijving lidmaatschap. — 146 E. L. C. Maltha wordt: D. 
MaJtha, Voordonk 19, Rotterdam Z 2 - 1492 Mevr. G. M. Deekens-
Lambers wordt: H. Deekens, Rochussenstraat 177a, Rotterdam C 2. 

Overleden. — 276 W. Nesse. 

BELANGRIJKE MEDEDELING. 
WIJZIGING REGLEMENT RONDZENDINGEN. 

0,p de Juni-vergadering werd het Voorstel van het Bestuur tot 
wijziging van artikel 18 van het Reglement der Afdeling Rondzen-
dingen aangenomen. Als gevolg daarvan zal met ingang van 1 Juli 
1950 bedoeld artikel als volgt luiden: 

De leden wordt verzocht de bovenvermelde nieuwe tekst uit te 
knippen en deze in hun exemplaar van het betreffende Reglement 
te plakken. 

Deelnemers aan de Rondzendingen, die niet in het bezit zijn van 
de huidige uitgave van dat Reglement (in groen omslag) kunnen 
een verzoek om toezending richten tot de secretaris. 

AMSTERDAMSE VERENIGING „DE PHILATELIST". 
Secr. K. Buiter, Marathonweg 40 hs., Amsterdam-Z. 

Ledenvergadering 5 September 1950. — Kaart-, Schaak- en Do
mino-avond op 19 September 1950. Alle bijeenkomsten zijn in het 
vervolg in „Hotel De Kroon", Rembrandtplein 17, op Dinsdag
avond, aanvang half acht. Zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden. — Alle in het Juli-nummer van ..Het Maandblad" 
genoemde candidaten zijn aangenomen. 

Candidaat-leden. — 41 Mevr. H. v. d. Bos-Lindeman, Jac. van 
Lennepstraat 365 Jis., Amsterdam-W. - 65 J. B. Gagel. Tuinbouw-
straat 56 bov., Amsterdam-O. 

Gerehabiliteerd: was geroyeerd. — 990 P. M. Kautz, Groot Herto-
ginnelaan 49. Den Haag. 

Overleden. — 80 G. Mik. 2e Secr. en bibliothecaris onzer Ver
eniging. 

In de maand Augustus geen bijeenkomsten. 

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

MEDEDELINGEN VAN HET HOOFDBESTUUR. 

Het hoofdbestuur heeft de wenselijkheid onder ogen gezien van 
een snellere afrekening van de aankopen uit de rondzendingen.. De 
itermijn van twee maanden binnen welke afgerekend dient te wor
den, is daarom bij besluit van 22 Juli 1950 teruggebracht op één 
maand. (Art. 16, iid 1, van het reglement op de Rondzendingen is 
dienovereenkomstig gewijzigd). 

ARTIKEL 18. 

Indien naar het oordeel van de administrateur der afdeling, 
een boekje in zodanige toestand komt, dat verdere circulatie 
geen doel meer zal hebben, wordt het boekje aan de inzen
der teruggezonden met de onverkochte zegels, vergezeld van 
een afrekening en het bedrag der verkochte zegels, onder af
trek van de eventuele kosten en 10 procent van het bruto-
bedrag, vervolgens verminderd met 15 cent per boekje we
gens administratiekosten en bijdrage in de kosten der Afde
ling Keuring, ten bate van de vereniging. 
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Contributieverhoging — Het hoofdbestuur herinnert de leden er 
aan dat op de algemene vergadering van 4 Februari 1950 besloten 
is de contributie voor afdelingsleden met ingang van het vereni

gmgsjaar 1950—1951 te verhogen op f 5 — De contributie voor 
buitenleden blijft op f 5 — gehandhaafd 

Jaarvergadering — De jaarvergadering zal gehouden worden op 
Z;aterdag 23 September 1950 te 16 uur in CentralNational (zaal 
IV) te Arnhem 

De afdelmgssecretaris&eni wordt verzocht uiterli|k 21 September 
de namen van de afgevaardigden hunner afdelingen aan de eerste 
secretaris op te geven. 

A g e n d a 

1 Opening 
2 Notulen der vergadering 4 Februari 1950 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
■i \ 'erslag \ an de Bondsvergadering 
5 \ 'erkie:irg van twee periodiek aftredende hoofdbestuursleden 

Aftredend en herkiesbaar zijn 
a de heer A te Winkel, directeur der Rondzendingen, 
b G H J van Tongeren 

6 Tussentijdse verkiezing van een voorzitter De heer Hamel

berg heeft de wens te kennen gegeven als voorzitter te willen 
aftreden, als bibliothecarLs zal htj zitting blijven houden in het 
hoofdbestuur Het hoofdbestuur stelt candidaat Jhr G A de 
Bosch Kemper 

7 Tussentijdse verkiezing van een penningmeester De heer W a s 

senburg heeft de wens te kennen gegeven als zodanig af te 
willen treden Het hoofdbestuur stelt candidaat de heer J van 
Ooijen te Arnhem 

8 Eventuele veikiezmg van een hoofdbestuurslid indien de hoofd

bestuurscandidaat voor de voorzittersfunctie gekozen wordt 
Het hoofdbestuur stelt candidaat de heer W Dekker te Arn

hem 
9 Vaststelling van de begroting 1950—1951 

10 Vaststelling van de retnbuticeenheid (de contributie is reeds 
m de vergadering vastgesteld) 

11 Verslag werkzaamheden afdelingen 
12 Verslag werkzaamheden jeugdclubs 
13 Vcrs'ag bibliothecaris 
14 Nagekomen voorstellen 
15 Rondvraag 
16 Sluiting 

De stukken voor dere vergadering liggen vanaf 1 September ter 
inzage DIJ de eerste secretaris en op de dag der vergadering vanaf 
14 30 uur in de vergaderzaal 

Ten einde een hechter contact met de afdelingen te bewerken 
zal er op Zaterdag 2 September ten huize van de voorzitter van 
het hoofdbestuur Steynstraat 5 te Arnhem een vergadering van 
het hoofdbestuur met de penningmeesters der afdelingen belegd 
worden 

Nieuw hd — 561 W Hoefnagels U;rechtseweg 362 Doorwerth 
(gom Renkum) 562 J G Greep Mauvestraat 6 Arnhem  563 
G W Ticcken Jasmijnplantsoen 28 lid afd Ede Wageningon 

Bedankt — 317 D Jansen v d Laak te Arnhem  166 E Vrie

singa Glanerbnig  456 A Hoogenboezom Ede  468 M J Postu

ma O'denzaal 159 A B de Haas  455 F Ubben 463 C 
Gcldhof 

Dt afdeling Ede van de Phil Ver de Globe komt weer bij 
elkaar op Woensdag 6 September s avonds 8 uur in het Hof van 
Gelderland te Ede De bijeenkomsten zullen dan weer de Ie Woens

dag van iedere maand gehouden worden Verder zal iedere maand, 
ingaande September 1950, een gratis verloting worden gehouden 
onder de ter vergadering aanwezige 

N E D E R L A N D S E PHILATELISTISCHE VERENIGING „OP 
H O O P V A N Z E G E L S T E HAARLEM Secr M W v d 
Koog Leidsevaartweg 129, Heemstede 

Candidaat'lid — 142 H T o p Jr Rembrandtlaan 36 Heemstede 
Bedankt per 1 Maart 1951 — 92 L Spaling  402 Mej M Pee

ters  544 J Voetelink  625 T Somers  686 P Hanhart 

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

LAARS T E LEIDEN Secr G M Minnema Boerliavelaan 41, 
Leiden 

Vergadering op Woensdag 27 September 1950 s avonds te 8 uur 
precies, in de bovenzaal van Soc Amicitia, Steenstraat 2 te Leiden 

Agenda — 1 Opening 2 Notulen 3 Ingekomen stukken 4 
Ballotage 5 Mededelingen 6 PhiI nieuws 7 Verslag Bondsver

gadering 8 Veiling 9 Pauze met verloting 10 Lezing of Hersen

gymnastiek 11 Rondvraag 12 Sluiting 
Na afloop gelegenheid tot ruilen 
Nieuwe leden — 216 H Tims de Ridderstraat 20 Leiden  231 

M G Link Bilitonstraat 15a Leiden 
Candidaat leden — 122 Mevr S C v d Berg Mechelse Haag 

weg 3, Leiden  175 H D van Zoelen Jan v Goyenkade 2 Lei

den  197 F W Linneman Terweeweg 73 Oegstgeest 
Van af September hebben weer regelma,tig de bijeenkomsten 

plaats 
Jeugdafdeling — Bijeenkomst elke 1ste Dinsdag van de maand 

in het V C F Huis Gerecht 10 
Beursa'vond — Elke 2e Maandag van de maand in de bovenzaal 

van de Chem school Rapenburg 30 
Ruilavond — Elke 2de Woensdag van de maand m de boven 

zaal van de Chem school Rapenburg 30 
Afdeling Noordwijk — Convocatie wordt gezonden 
Heren medeleden toont Uwe belangstelling voor de Philatelie en 

bezoekt de ruil en beursavonden U kunt daar rustig ruilen en 
verder is daar aanwezig een leestafel met diverse boeken en bin

nen en buitenlandse tijdschriften 
Begin September gaan weer de nieuwe rondzendingen in zee 

Van af 1 September ontvangt de administrateur de heer W Kloos 
weer gaarne nieuwe rondzendboekjes 

De afdeling Noordwijk houdt op 14, 15 en 16 Augustus m het 
Verenigingsgebouw m de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee een 
kleine tentoonstelling speciaal voor de badgasten Wie in Noordwijk 
aanwezig is, is welkom, 

SHERTOGENBOSSCHE VEREENIGING V A N P O S T Z E 

G E L V E R Z A M E L A A R S Secr J Crijns, Loonsebaan 68, Vught 

Algemene vergadering de derde Woensdag van deze maand 

PHILATELISTENCLUB E I N D H O V E N Secr J J H A 
Dolham, de Genestetlaan 5 Eindhoven telefoon 2737 

Vergadering elke eerste Woensdag van de maand waarvan con

vocatie wordt toegezonden 

P O S T Z E G E L V E R E N I G I N G D E N HELDER Secr Soemba

straat 35 Den Helder 

Overleden — H J Witkop Schagerbrug (Zijpe N H ) 
Afgeschreven — K Been EXen Helder C Taylor Schagen 

POSTZEGELVERENIGING R O O S E N D A A L 

In de maanden Juli en Augustus geen ledenvergadering' 
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PHILATELISTEN-VEREENIGING „ZUID-LIMBURG". Secr.: 
Jos. J. Peters, Orleansplein 12b 

Maandag 4 September nm. 8 uur Beurs en Maandag 18 Septem
ber nm. 8 uur Ledenvergadering. Beiden in Restaurant „In de Gou
we Poort", Vrijthof 50. 

VEREENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS „DE 
PHILATELIST", GELEEN. Secr.: C. D. C. Weveling, Kwik-
staartstraat 14, Geleen. 

In verband met de vacanties wordt in Augustus niet verzameld. 

VER. VAN POSTSTUKKEN- EN STEMPELVERZAME-
LAARS „HET NOODSTEMPELTJE". Secr.: J. Dekken, Wees-
perzijde 91, Amsterdam (O). 

Nieuw lid. — 831 Mr. John de Nood, W. Lincoln Ave, Mt 
Prospect, Illinois U.S.A. 

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

ADVERTENflES 
S U R I N A M E L U C I I T P O S T I 

N s . 1 - 7 ' cmpl . 10 e t . - l'/4 Gld. £ 
8 - 14 D o X op brief , 

15° 20 e t . 
16° 40 e t . 
17« 2»/̂  Gld. 
1 8 ' 5 G l d . 
18° 5 G l d . 
19* 10 Gld. 
19°10 G l d . 
2 0 ° 10 e t . 
2 1 ° 6 0 e t . 
2 2 * 1 Gld. 
2 } * R.Kruis 
2 4 * 22M op 60 e t . 
2 5 * 1 Gld . op 2Vi Gld. 
26* 5 Gld . op 10 Gld. 
2 4 ° - 2 6 ° 
2 7 * - 2 8 * 
3 1 * - 27'/2 e t . 

C a t a l o g u s Y v e r t en T e l l i e r 1950 franco 
Michel Europa 1950 franco 

HENDRIK VAN DER LCD'S Postzegelhandel, 
HKRKNOItACHT S « . DKN HAAQ. 

53 JAAR POSTZEGELHANDEL 
Giro 24392. Bankr. R. MEES & ZOONEN. Tel. 112944 
NEDERL. HANDEL MIJ., Herengracht, Den Haag. 
voorheen Nieuwstraat 26 en Noord-Blaak 93 Rotterdam^i 

C U B X C A O A U e s pr ina k w a l i t e i t (ongebruikt) 
1927 Brandkast f. 8 ,25 1943 Kon.Familie f. 1,10 
1947 Niwin 1,40 1-948 Herd.& Kroning 1,50 
1948 Weldadigheid 4,50 1949 450 jr. Curacao 1,15 
1943 Lp.-Krijgsgev. 25,— 1944 Lp. Juliana 15,--

1946 Luchtpost Curacao helpt Ned. & Oost f. 16 , - -
Betaling met bestelling of onder rembours. Orders beneden 
f. 5,— porti extra.Te koop cevr.: Series Curacao &, Suriname, 
aanbiedingen m.prijs worden omgaand beantwoord. 

NederLPostzecelbandel . A.M.N.v.d.BBOEKE 
N.Z.Voorburgwal 316 , Amsterdam C„ Pos tg iro 165298 

SUPPLEMENT No. I 
Op ons 

U. P. U. album 
is verschenen. 

Verkrijgbaar bij 
uw vaste leverancier 

S. RIETVELD 
DEH HAA6 Laai van Meerdervoort 3C0 Posttos IS 
Giio 4i)3«0< TeL 3M314 BaiUer: Ned.Haiii[(I Mi]. 

IL J| 
GEVRAAGD 

BOEKJES VAN EOND-
ZENDING van kleine 
vereniging. Brieven no. 
126 bureau van dit blad. 

VERZAMELAAR 
vraagtcol lec t ie pos tzege ls 
te KOOP van Nederland & 
O.G., Europa en Overzee 
H.Domensino, Pr .Roose-
vel t laan 2, Helmond, t e l e 
foon K.4920 No.2952 na 19 u. 

Z i C H T Z E N D I N G E N 
Verzamelaars van Neder
land, Duitsland, Engelse 
kolomen. Wij doen U op 
verzoek een prachtzending 
ter inzage toekomen en 
laag uitgeprijsd! 

G.HENDRIKSEN 
K.*.Kei tzs t raa t 13, Gouda 

GEZOCiIT ARGEN nNIE, 
Yvert Timbres - Souvenirs 
1930 no.5 1 p 80, blauw en 
karmijn, groene overdruk 
, ,Zeppel in l e t vuelo 1930"; 
postfr is en uitsluitend pri
ma kwali te i t ; Prijsopgave 
onder no. 132 Dur.v.d.Dlad. 

P U N T S T E M P E L S 
van 

N E D E R L A N D 
In ruil of te koop gevraagd 
Ir. C.Versteeg, Amsterdam Z 

Stadionplein 9 III. 

Z i e k e jongeman v r a a g t 
p o s t z e g e l s voor z i )n 
v e r z a m e l i n g , a l l e s w e l 
k o m . 

A . C A P U Z Z A T O 
Sanatorium , ,Kalorania" 

B e e k bij N i j m e g e n . 

Argent in ië d i e n s t 3 5 2 / 3 5 5 
f. 14 ,50; Bo l iv ia l u c h t p o s t 17 
f .6 ,50; fiolivia l u c h t p o s t 18 
f .6 ,50 ; B o l i v i a luchtpos t 6 3 / 6 7 
f . l , 9 0 : B o l i v i a l u c h t p o s t 7 3 / 7 6 
L I , 1 0 ; B o l i v i a l u c h t p o s t 7 7 / 8 1 
f .3 ,90 ; B o l i v i a l u c h t p o s t 8 2 / 8 8 
L l , 5 0 ; C o s t a - R i c a 2 3 5 / 2 3 9 
L 0 , 9 5 ; Egypte 2 3 8 / 2 4 1 L I 30; 
Guatemala luchtpos t 1 3 0 / 1 3 3 
L 2 , 2 0 ; Liber ia d i e n s t 4 5 / 5 7 
L 9 , 2 5 ; Mexico 6 1 5 / 1 6 luchtp . 
1 5 9 / 6 1 l. 2 ,95: Portugal He i 
l i g jaar 4 w. L 2 ,25 PorLKolo-
n ien H e i l i g jaar 16 w. L 9 , 2 5 

Alles ongebruikt 
POSTZEGELHANDEL. 
M. W E S T E R I I t l S 

Gravenstr .30 Amsterdam ( C ) . 
T e l . 3 4 1 0 4 - P o s t g i r o 2 3 0 7 3 0 
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d o o r H . J . H . v a n S T R I E L A N D 

DE INDONESISCHE AFSTEMPELING 
GEDURENDE DE BEZETTINI 

Wanneer wi) deze opsommingen nader bekijken, dan constateren 
WIJ, wat de afstempelingen betreft, in de eerste plaats, dat in 
NoordSumatra zonder uitzondering stempels gebruikt zijn uit de 
hoofdgroepen 8 en 9, voor zover jappenstcmpcls in aanmerking 
komen 

Atjeh en Tapanoeli hebben daarbij steeds de naam in Katagana 
m de rechter ondersector, terwm) Sumatra s Oostkust op deze 
plaats de 3 Kanjitekens ) H 4 ^ / ^ heeft Opvallend is echter, dat 
de plaats Blankedjeren, oischoon gelegen in Atjeh, postaal door 
de jappen onder S O K . geadministreerd werd en dus mplaats van 
Atjeh in Katagana, de drie Kanjitekens rechts onderaan heeft 

Verder vinden we m NSum uitsluitend de Tenno tijdrekening 
toegepast De enkele Sumeradatum van Mc dan, is naar mijn 
mening „welwillend aangebracht, al zijn de betr zegels (Straits

zegels) ook op uitknipsels 
Langstempels hebben de datum meestal in mkt geschreven of met 

separaat stempel gestempeld op of onder de zegels Bij Tandjong

Poera vind ik, eckt gelopen over het zegel met apart stempel 
aange'bracht, een datum m Christelijke tijdrekening, de enige uit

zondering op de Tenno tijdrekening, die ik tot dusverre heb kun

nen vinden 
De censuur wordt evenals in ZuidSuraatra eerst plaatselijk aan

gebracht, waarbij de stukken van de kleinere plaatsen naar de 
naastbi) gelegen grote plaats gebracht werden om daar gecensu

reerd te worden Omstreeks begin 1944 wordt er (eveneens zoals 
in Z Sum ) een „Sumatora censuursterapel ingevoerd Of dan de 
vorige regeling gehandhaafd blijft dan wel dat thans alle stukken 
naar de Residentie Hoofdplaats gezonden worden om daar gecen

sureerd te worden, is mij niet bekend 
BIJ de overgang van stempel 8 op stempel 9, welke overgang 

omstreeks eind 1943, dus gelijktijdig met de censuurwisseling, 
plaats vond, ondergingen de volgende plaatsen een verandering 
van schrijfwijze in de japanse taal, t w 

Lhosoekon, «tempel 8 Losukun, stempel 9 Losukon 
Meureudoe, stempel 8 Mereudowu, stempel 9 Mereudo — wu 
Samalanga, itempel 8 Samalanga, stempel 9 Samalana 
Laboean Bilik stempel 8 Laboean Bilik, stempel 9 Laboehan 

Bihk 
Loeboek Pakam, stempel 8 Loeboe Pakam, stempel 9 Loeboek 

Pakam 
Panjaboenan, stempel 8, Panjaboengan, stempel 9 Penjaboengan 
Siboga, stempel 8 Siboga, stempel 9 Sibolga. 
Tebing Tingi heeft blijkbaar twee stempels 8 B gehad, n 1 met 

Tebing Ti ingi en met Tebing Tingi Eerstgenoemd stempel heeft 
tevens kleinere datumcijfcrs dan laatstgenoemde 

Sommige kleinere plaatsen bleven stempel 8 nog tot enkele maan

den in 1944 voeren Zo b v PangkalanBrandan, dat stempel 8 D 
tot 1 Juh 1944 gebruikte, doch tevens op 5 Febr 1944 reeds 
stempel 9 B bezat Deze plaats heeft dus beide stempels gedurende 
de periode van Febr tot Juli 1944 in gebruik gehad 

Waarom in Atjeh de meeste plaatsen naast een stempel 8 A ook 
een stempel 8 E of in S O K naast 8 B ook 8 F gebruikten i;> 
mij niet duidelijk geworden Bij sommige plaatsen vond ik de 
meeste 8 A's op coTesjjondentie en 8 F s op jjostwisselformulieren 
gebruikt, doch bij andere plaatsen was het meestal jüist omgekeerd 
Bovendien werden beide stempels meestal gelijktijdig gebruikt 

In tegenstelling met het in het Maandblad van April geschre 

(Vervolg) 

vene, kan ik thans mededelen, dat ik stempel 8 E ook in de 
Residentie Tapanoeli gevonden heb, en wel te PadangSidem

poean gebruikt December 1943, zodat het nu vast staat, dat dit 
soort stempeL (met 2 Kanjitekens m het onderste segment) ook 
in Tapanoeli gebruikt is 

Mcdan en Kotaradja, zijn de twee plaatsen, die mij met hunne 
afstemfielingen bijna tot vertwijfeling gebracht hebben 

Nadat ik mij reeds verzoend had met de ide& dat Koetaradja 
blijkbaar de uitzondering op de regel moest worden en hier geen 
stempel uit de groep 9 scheen geweest te zijn (de stempels 8 E 
lief)en door tot zelfs 13 Aug. 1945) vond ik na twee jaren zoekens 
ten slotte toch een stempel 9 A op een 30 et Konijnenburg met 
T opdruk, datum 19 4 20 dus 20 April 1944 Dit stempel met de 
gebruikelijke zwarte stempel inkt aangebracht vertoont 10 stre

pen in boven en beneden segmenten en geeft de datum aan met 
normale cijfers Het is verder volkomen in overeenstemming met 
alle andere normale stempels uit groep 9 

Zeer onlangs trof ik in een der boekjes van de rondzending der 
Ver „Dai Nippon jn Onze Oost te Hilversum meerdere zegels 
met dit stempel aan O p mocderlandse jappen zegels, op Atjeh

ster, op NSumatraanse Dai Nippon in kastje, ja zelfs op enkele 
Padang opdrukken (de vijf grote jappentckens) trof ik dit ver

anderde stempel 9 A aan Het is steeds gedeeltelijk zichtbaar, 
heeft 8 strepen in de beide segmenten, is met een waterige blauw 
zwarte inkt aangebracht en laat practisch geen datum rien Vindt 
men iets dat op een datum gelijkt, dan ziet men slechts in het 
midden een eigenaardig soort 7, de maand Juli voorstellende 

Ofschoon het mij wel vreemd voorkwam in eens zoveel 9 A s te 
vir.dcn en nog wel van een andere makelij als die ik bezat had ik 
nog geen achterdocht tegen het tweede stempel omdat er ook in 
het Padangse een plaatsje Kotaradja is en dus twee verschillende 
stempels zeer wel mogelijk waren, hoewel het dan vreemd was 
dat het Pïvdangse Kotaradja Noord Sumatra opdrukken zou ge

bruikt hebben Kort daarna ontving ik van een handelaar een 
boekje ter inzage met zegels van Lampong Palcmbang ja zelfs 
van Bangka met dezelfde afstempcling en vicrd het me toen 
duidelijk, dat dit tweede stempel vals moest zijn I'< ben overtuigd 
hier te doen te hebben met een stempel, dat niet ten postkantorc 
IS aangebracht, en aangezien het voorkomt op allerhand zegels 
die juist den laatsten tijd m grotere hoeveelheid tegen steeds la

gere prijs worden aangeboden en ongebruikt niet veel waard zijn 
heb ik zelfs het vermoeden, dat dit stempel hier te lande aange

bracht wordt 
Daar er nog al wat tijd verloopt tussen het schrijven en het 

drukken van dit artikel, heb ik verzocht in het eerstvolgend num 
mer van het Maandblad een waarschuwing op te nemen tegen dit 
soort zegels 

Ook Medan met zijn 8 verschillende stempels, behalve nog de 
herinneringsstcmpels, is op dit gebied een broeinest van ongc

rcchttghcden, doch hjer gaat het meestal om , wclwillenden aange

brachte afstempelingen, waarvan het heel dikvvijls moeilijk i» 
de juiste aard vast te stellen, vooral wanneer ze voorkomen op 
afknipsels 

W a a r de opsommingen zoveel mogelijk rhronolog.srh gehouden 
zijn, laten ze ons met betrekking tot de opdiL'<ken zien, dat of 
schoon eerst de jappen en Straits zcqcls werden gebruikt toch 
reeds heel spoedig tot opdrukzegels werd overgegaan zodat reeds 
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in 1942 (blijkens de hermncringsstempcls werd de post offi<.ieel 
eerst eind April 1943 heropend) opdruk zegels voorkomen en men 
herhaaldelijk al gemengde frankering tegenkomt 

SUMATRA — TIMOR 

In Sumatra's Oostkust vinden we dan eerst de 3 Dai Nippon 
tekens zonder kastje, van links naar rechts lopend Hiervan bc 
staan d r ^ soorten 

a een heel klein Dai Nippon, de zg Ie cm ssie 
b: een ietwat groter Dai-Nippon, de z g 2e emissie 
c: i]/2 X 14 m M opdruk Dai Nippon 
'Naast een minimaal verschil in grootte tussen a en b is er ook 

nog enig verschil m de tekens; vooral het eerste teken is bij b 
groter. Het a stempel is slechts enkele dagen in gebruik geweest, 
terwijl ook het b stempel het niet veel langer uitgehouden moet 
hebben Beide emissie s komen voor in ^wart, paars en enkele 
waarden in rood en zijn, ofschoon het meest in S O K ook veel
vuldig gebruikt in Atjeh en Tapanoeli. 

Het D . N A geeft aan: 
zwart en paars voor S O K 
zwart voor Atjeh en 
rood voor Tapanoeli. 
Mijne opsomming laat zien, dat echt gebruikt voorkomen 
in S.O.K zwarte, rode en paarse opdrukken, 
m Atjeh. paarse en zwarte en 
in Tapanoeli, rode (op 5 et danser en 5 et cijfer). 
Gewone verzamelaars zullen derhalve het beste doen met alleen 

kleur bij kleur te verzamelen, doch specialisten zullen de japansc 
stempels moeten kunnen lezen Voor het opmaken van een prijs-
catalogus zjl men echter terdege met een onderverdeling in de 
verschillende afdehngen rekening moeten houden, omdat nu een
maal te allen tijde Tapanoeli zegels zeldzamer zullen zijn dan 
Atjeh of S O K zegels 

Verder geeft D N A ook nog een Dai Nippon zonder kast,e aan 
in de grootte van 6 x 20 m.M op de 7J/2 et danser S O K , een 
opdruk, die ik nog nooit gezien heb. W e l heb ik de opdruk c 
(dus 3}/2 X 14 m M ) op de 7}/2 et danser S O K Zijn deze twee 
opdrukken misschien verwisseld' Of bestaat er inderdaad een Dai-
Nippon zonder kastje 6 x 20 zwar t ' Indien een der li'zers een der
gelijk exemplaar, werkelijk gebruikt, bezit, dan zal i'<. zulks gaarne 
vernemen Tot zolang houd ik deze opdruk (6 x 20-) voor „fictie 

Met de Dai-Nippon tekens in kastje is het al vrijwel eender 
gestald als hierboven omschreven Deze kastjes zijn recht en ge
karteld 

Het rechte kastje komt Voor in afmetingen variërende van 414 'i 
5»/$ m.M x 14J^ tot 16 j n M Het spreekt van zelf, dat dit ver
schil m afmetingen voldoende ruimte laat voor 1 O-tallen verschil
lend^ stempels, doch rangschik ik al deze stempels tot éen groep 

Dit rechte kastje komt voor in zwart, rood en paars, zowel in 
S.02K. als in Atjeh en Tapanoeli, doch doet zich het merkwaardige 
feit voor, alléén op de zegels onder het dubbeltje (dus op kar
bouw en danser) Als uitzondering op de regel hezit ik deze' op
druk ook op de $ 1 — Straits, gebruikt te Meulaboh (Atjeh) Ik 
heb echter op geen enkel Konijnenburg- noch Kreislcr-zegel (Ko 
ninginne type) deze opdruk kunnen vinden en moet derhalve wel 
aannamen, dat de opgave in D N A waarin al deze zegels met de 
opdruk in zwart, rood en paars opgenomen zijn (blz 49 en 50) 
öf op een vergassing berust, óf dat men deze opdruk verward heeft 
met de Palembang opdruk b (zie mijn vorig artikel over Palem 
bang) In ieder geval in mijn verzameling komen geen zegels bo 
ven de 10 et voor met Dai-Nippon in een recht kastje, welke in 
Noord-Sumatra gebruikt zijn Mocht ik hienn fout gaan, dan zic 
ik gaarne toezending van werkelijk gebruikte zegels tegemoet ten 
einde aan de hand van de afstempelingen te kunnen uitmaken of 

ze tot Noord- dan wel tot Zuid-Sumatra behoren Tot zolang houd 
ik alle Dai-Nippon opdrukken m Recht kastje boven de 10 et als 
behorende tot Palembang Onder de 10 et komt de opdruk zowel 
te Palembang als in Noord-Sumatra voor doch dan is het verschil, 
ook als men de jappenafstempehng niet lezen kan gemakkelijk te 
vinden, mdien men zich houdt aan het in mijn vorig artikel ge
schrevene, n l zwarte inkt en scherp tweede teken van E>ai-Nippon 
is NcKird-Sumatra, waterige inkt van zwart paars tot rood en een 
rond tweede Dai-Nipjaon-teken is Palembang 

Voorts geeft D N A op blz 48 aan een rechthoek-kastje in 
zwart voor S O K in de afmeting 7 x 20)^ Ook deze opdruk kan 
ik voor Noord-Sumatra niet vinden, wel echter voor Benkoelen, 
zie hiervoor mijn vorig artikel over Benkoelen Ik vermoed, dat 
ook hier dezelfde vergissing begaan is als hierboven besproken 
Ook hierover krijg ik gaarne van lezers bericht 

De drie Dai-Nippon tekens komen in Noord-Sumatra ook voor 
in kastjes, die. van boven of van beneden gekarteld zijn en die 
zowel boven als onder een karteling vertonen De alleen van boven 
of van onderen gekartelden komen zowel in S O K als in Atjeh en 
Tapainoeli voor, de van boven en beneden gekartelden alléén in 
S O K Deze opdrukken heb ik tot dusverre alleen nog maar in 
zwart aangetroffen 

Bovendien komt deze opdruk in kartelkastje voor m zwart en 
lood, doch met de afmetingen 6 x 18 m M Deze opdruk ben ik 
tot dusverre alleen welwillend afgestempeld tegengekomen in 
S O K en wel op het vliegfxjstzegel van 30 et Naar ik hoor, 
moet dit zegel ook echt gebruikt voorkomen 

iNa de kastjes-opdrukken, krijgt men jjer 1 Januari 1944 voor 
geheel Sumatra de ^ opdrukken Dat ze onder Sumatra-Timocr 
opgenomen worden, komt omdat ze in Medan gedrukt zijn Daar ze 
echter voor geheel Sumatra gebruikt werden, zal men bij het op
maken van een prijs catalogus ook hier er mede rekening moeten 
houden, dat zegels met deze opdrukken gebruikt m Tapanoeli 
Benkoelen etc zeldzamer zijn. dan die van Atjeh of S O K 

Deze opdrukken komen voor in hardstempel en m machine-druk 
en werden aangebracht op alle toen nog aanwezige zegeirestanten 

De handstempels zijn in twee typen-
a een lijne opdruk met de Japanse karakters van linies naar 

rechts lopend, 
b een grove opdruk met de Japanse karakters van rechts naar 

hnks 
De T opdruk is kennelijk bedoeld om het Koninginnebeeld te 

annuleren, de 7 tekens om het woord Ned -Indie te bedekken W a a r 
dit laatste niet het geval i», wordt Nod -Indie met een zwartf 
streep doorgehaald (op de hogere waarden van de Kreislerserie) 
Dit wijst er dus reeds op, dat we bij de fijne opdruk met twee 
velschillende stempels te doen moeten hebben 

Ditzelfde geldt voor de machinale opdrukken, die ook in twee 
typen te onderscheiden zijn, n 1 

a een kleinere opdruk van ll j-j m.M voor de kleine zegels en 
b een grote opdruk \.an 14}-^ m M. voor de grotere zegels 

vanaf f 1 — 

Sommige hogere waarden o a de f 25 — komen ook wel voor 
met de kleine Y ojxlruk van UJ/j m M 

Hier zien we hetzelfde verschijnsel als bij de handstempels, waar 
Ned -Indie n.et door de jappentekens bedekt wordt, is het met een 
zwarte streep doorgehaald (op de Kreislerserie) Ook hier vinden 
we dus twee verschillende stempels voor de kleinere opdruk, die 
echter :eer gemaakkelijk te onderscheiden zijn doordat de balk op 
de Konijnenburgzeqcls iets kleiner en de hals veel langer is dan 
de opdruk bij de Kreislerzegels Of hier in het ,,land der onbe
grensde mogelijkheden op het gebied der opdrukken en afstempe
lingen (Medan) geen vergissingen resp verwisselingen met deze 
twee stempels hebben plaats gehad, is mij tot dusverre niet bekend, 
doch zou niij zulks mets verwonderen. 
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Over de handstempel opdrukken op de lagere waarden, de kar

bouw en danserzegels) is reeds een polemiek gevoerd in het Maand

blad van de Vereniging van AprilJuni van het vorige jaar. en kan 
ik alleen herhalen hetgeen ik destijs reeds schreef, dat ik tot dus 
verre nog niet er in geslaagd ben een zegel te zien of in mijn 
bezit te brengen, dat een datering uit de bezettingsperiode draagt 
Wel heb ik verschalende van deze handstempels echt gebruikt, 
waarvan de datum de overgavedag benadert, vroegste datum 
25 Aug 45, doch rog steeds geen enkele datum (behalve welwil

lend afgestempeld) van voor 15 Aug. 1945 O p de overgavedag 
moeten deze zegels dus wél op de postkantoren aanwezig geweest 
zijn, doch uitgegeven schijnen ze pas te zijn né de bezetting De 
zegels zijn dus wel echt, maar behoren niet tot de bezettings

periode en zijn dan ook niet in mijn opsommingen opgenomen 
Dadelijk na de overgave heeft Medan grote massa's van deze zegels 
welwillend afgestempeld aan d^ markt gebracht. 

De volwaardige handstemjjelopdrukken op de zegels boven hef 
dubbeltje, bezit ik van verschillende plaatsen in S O K , t w 

Kabandjahe d d 8 Sept 1944 
Medan, eerste datum 19 Mei '44 laatste datum Aug 44 
PematangSiantar 4 Juli 44 tot 30 Juli 44 
Tandjong Poera 17 Juli 44 
Kwala 2 Juli '44 
Ze zijn dus gebruikt in de periode van Mei 1944 tot Aug 44, 

op welke laatste datum de nieuwe zegels (de definitieve „plaatjes 

zegels) in omloop moesten komen Vermoedelijk begon men dus in 
Mei 1944 op verschillende plaatsen te kort krijgen aan de ma

chinale opdrukken en heeft men toen, in afwachting van de nieuwe 
zegels, nog enige restanten met de hand bedrukt Waarschijnlijk 
dateren dan uit deze periode ook de handstempels op de lagere 
waarden, waarvoor echter m verband met de portverhoging geen 
aanwending meer mogelijk was en heeft men deze, toen de over

gave plaats vond, gevonden en getracht ze nog zo snel mogelijk 
aan de man te brengen 

De volwaardige handstempels komen ook in Atjeh voor, waar ik 
ze gebruikt bezit van 

Kotaradja, dato Juli 1944 en 
Kotatjane, datum onleesbaar 
'Na de opdrukken krijgen we dan voor geheel Sumatra per 

1 Aug 1944 de definitieve uitgifte (de plaatjesserie zoals Menang

kabau s huis, ploegende karbouw etc ) Van deze serie werden bij 
wijze van proef reeds op 1 Mei 1943 de 3 H et (Menangkabau

huis) en de 10 et (karbouw) uitgegeven, reden waarom ik in mijn 
opsomming de voor 1 Aug 1944 uitgegeven exemplaren van deze 
serie als ,,proef" heb opgenomen De 10 et proef komt veel voor, 
de V/2 et daarentegen is uiterst schaars 

Verder bezit ik nog in S O K gebruikt de Atjehster m rood en 
paars op 5 e t , cijfertype, en ook een heel enkel echt gelopen stuk 
met de opdruk Tapanoelivlag Alles echt gebruikt 

ATIEH. 

Na een intensief gebruik van de moderlandse jappen en Straits

zegels, kreeg men hier eerst de Ie en 2e emissie zegels (DaiNippon 
zonder kastje) in zwart en paars en de DaiNipf)on m recht kastje 
in paars en rood Ongeveer gelijktijdig verschenen ook de ster

opdrukken (jongste datum Nov 1942 te Bireuen, laatste datum 
Juni 1944 te Koeala Simpang) 

Wilt U over Nederlandse emissies iets weten, 

De ster opdrukken komen in twee hoofdgroepen voor de grove 
en de fijne ster, beide gelijktijdig en door elkaar gebruikt Of dit 
verschil in grof en fijn te wijten is aan het gebruik van een houten 
en van een rubber stempel is mij niet bekend Wel moeten er hou

ten en rubber stempels geweest zijn, en moeten er ook meerdere 
stempels bestaan hebben, hetgeen te constateren is aan een ver

schil in stand van de P ten opzichte van de sterpunt waarin deze 
P uitmondt Ik maak echter alleen verschil tussen grof en fijn 
Naar ik hoor moet er ook een zwarte ster zijn doch heb ik deze 
gebruikt nog niet aangetroffen 

In Mei 43 komen reeds sterren met van onderen gekarteld kastje 
(Kotatjane) en met van boven en beneden gekarteld kastje voor 

Na deze dooreenmengelmg van opdrukken krijgt men dan na 
1 Jan 44 de balk opdrukken en na 1 Aug 44 de definitieve 
plaatjesserie Van de balk handstempel komen enige gebruikt 
voor te Koetaradja 

Zoals hierboven leeds vermeld komen er in Koetaradja ook vele 
zegels met vervalste afstempelinq voor (hoofdzakelijk jappen

zegels, Bangka Lampong S W K Palembang, en ook Atjehster 
opdrukken) 

T A P ANGEL!. 

Hier vind ik een zeer uitgebreid gebruik van Straits zegels (in 
hooofdzaak de 10 et Pahang en 10 et Perak) Daarnaast enkele 
jappenzegels, veel DaiNippon in recht kastje (meestal paars, zeld

zamer in zwart en rood), een enkel gekarteld kastje in zwart en 
Ie emissie in rood Gelijktijdig hiermede de bekende opdruk Tapa

noelivlag met als vroegste datum Padang Sidempoean 4 Juli 42 
en laatste datum 24 Juli 1944 De vlagopdruk is m rood, rood

bruin, bruin en oranjegeel m de breedte en overdwars aangebracht 
De afmetingen lopen zeer uiteen, van 133^ a 17)/2 m M tot 19'/; 
a 21 m M , waarbij de dikte der lijst zeer verschillend is Er zijr 
kleine en grotere ballen, geheel rond en met happen erin Soms 
met een open ruimte er in (de zg vlek) Er moeten dus tientallen 
stempels geweest zijn en al vmdt men soms op een plaats twee of 
meer verschillend soort stempels, toch maakt het op mij de indruk, 
dat iedere plaats in Tapanoeli een eigen stempel bezat, waardoor 
het waarschijnlijk op de duur mogelijk moet zijn aan de hand var 
de opdruk uit te kunnen maken van welke plaats het betr zegel 
stamt Zo heeft SiborongBorong het alleen opvoeringsrecht van 
de grootste vlag ( 1 7 ^ x 22 m M ) en Sidikalang daarentegen van 
de kleinste ( 1 3 ^ x i9J^ m M ) 

De kleine vlag heeft meestal een dunne nette lijst, de grote vlag 
daarentegen met dikke forse lijst 

De vlag komt voor met paars en met rood DaiNippon in recht 
kastje (Baroes en Padang Sidempoean), met zwart gekartelde rand 
(Goenoeng Sitoli op het eiland Nias en Telok Dalem), met dubbel 
paars recht kastje (Goenoeng Toewa en Padang Sidempoean) en 
met de T balk, welke opdruk ik echter alleen op Siboga aantref 

Verder vind ik te Padang Sidemjxjean en te Panjaboengan )aj3

penzegels met DaiNippon in paars recht kastje, hetgeen uitdruk

kelijk verboden was en zelfde opdruk op de 10 et Perak zegels 
De 10 et proef van de definitieve Sumatra serie ben ik slechts 

sjxjradisch tegengekomen 
De portzegels komen voor met vlag over de rode Ie emissie 

opdruk 
Na 1 Jan 44 treden de T opdrukken meer op de voorgrond en 

na 1 Aug '44 weer de definitieve serie 
(■wordt vervo lgd) 

dan moet U het Postmuseum niet vergeten. 
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DE OPDRUKKEN OP DE HOGERE WAARDEN. 
Tijdens de Japanse overtieersing was het briefverkeer zeer be

perkt en "was het voor particulieren vrijwel niet doenlijk andere, 
dan voor frankering bestemde zegels te kopen. 

Een uitzondering op deze beperkende bepalingen waren natuur-
lijik de Japanners zelf. Een enkele Japanse philatelist, deze behoor
den tot de beter gesitueerden en dus personen met enige invloed, 
kon wel aan bijzondere zegels, in casu de hogere waarden, komen. 

Tot deze kleine flroep bevoorrechte personen behoorden ook 
een klein aantal met-Japanners, die met , kleine attenties" vriend
schappelijke banden onderhield met de be
zetter en ook in de gelegenheid werd ge
steld zich bijzondere zegels aan te schaffen. 
Uit de aard der zaïik, betrof dit over het 
algemeen dechts ongebruikte, dan wel wel
willend afgestempelde exemplaren. 

Het zijn deze zegels, uit in beslag geno
men Japanse collecties en die van de twee
de groep, die het eerst aan de markt kwa
men, zodat men noodwendig tot de con
clusie kwam, dat alle hoge waarden als 
welwillend maakwerk moesten worden be
schouwd en hieraan geen philatelistische 
waarde mocht worden toegekend. 

Toen echter na de tweede politionele 
actie het achterland van Padcing werd open
gelegd, kwam men al sjaoedig tot een beter 
inzicht. Het geval wilde n.1., dat de opslag
plaatsen van jjostbescheiden in het Hoofd
postkantoor te Bukittinggi waren openge
broken en deze bescheiden, gedurende de 
Japanse bezetting daar opgeslagen, waren 
geroofd. Overal op de markten werden pak
ken met gebruikte zegels aangeboden. Hier
bij kwam overduidelijk aan het licht, dat 
de 'hogere waarden door de postadmini-
stratie werden gebruikt, o.a. op W 3 for
mulieren ter kwijting van het verschuldigde 
recht op binnenlandse telegrafische post-
wissels. Verder werden ze ook wel ge
bruikt op postwissel- en postpakketformu
lieren. De erkenning van deze feiten werd 
o.m. vastgelegd in de Periodieke Publicatie 
No. 2 van de Algemeene Vereeniging van 
Philatelisten in Indonesië, op pagdna 20. 

1. Blok van 4 Konijnenburg van f 25.—, 
met handstempel grote T. Vemietigings-
stempel Me Da N 19-5-27 (Katakana). 

2. Konijnenburg f 25.— met opdruk van 
Tapanoeli en vernietigingsstempel Me ? ? 
19-'-? (Katakana). 

3. Kreisler f 5.— met machinale T op
druk. Vernietigingsstempel Me Da N 19-5-
27 (Katakana). 

1 en 3 zijn afkomstig van een bekende 
'handelaar uit Medan. Ze bebben nog de 
volle gom en kunnen zonder meer als wel
willend afgestempeld worden gekwalifi
ceerd. De zichtbare afstempeling op No. 2 
wijst Qp Medan en hoewel zonder gom, mag 
worden aangenomen, dat het uit dezelfde 
bron komt als 1 en 3, en welw. afg. 

4 en 5. Konijnenburg f 25.— met Bali 
ankers, respectievelijk groen en zwart. 

Deze zegels kwamen van een andere handelaar' (verzamelaar) uit 
Medan, 

6. Konijnenburg f 25.— met KLEIN ROND Makasser anker. 
Afstempeling A.I.F. FIELD P.O. -53- 24 oc. 45. Dit stempel is é(n 
van de twee stempels, die de Australische bezettingstroepen bij zich 
hadden, na de Japanse capitulatie. 

7. Konijnenburg f 25.— met KLEIN SPITS Makasser anker. D/t 
zegel is afgestempeld met het rode stempel van het Hoofd der 
Japanse Posterijen in Makasser. Datum 20-9-25 is na de capitulatie. 
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8. Konijnenburg met G R O O T SPITS Makasser anker. Vernieti-
gingsstempel Makasscr 19-7-4 (Latijns). Dit zegel is afgeweekt. Met 
een weinig goede wil, zou men dit zegel als echt gebruikt kunnen 
kwalificeren. 

8a. Konijnenburg f 5.— met G R O O T ROND anker A'an Ma
kasser, welwillend afgestempeld na de capitulatie met het stempel 
in zwart van de postchcf van Makasser. 

6, 7, 8 en 8a zijn afkomstig van een oud-postambtenaar. 
9. Konijnenburg f 25.— met zwart kruis en kleine paarse letters 

(postfrisch). 
10. Konijnenburg f 5.— met IPL in kastje in paars en rechts 

onder — voor de helft — nog een IPL in kastje in zwart van een 
ander model (ongebruikt). 

11. Konijnenburg f 5.— met IPL RINGSTEMPEL in zwart 
(postfrisch). 

12. Konijnenburg f 25.— met het tweede anker (middelgroot) 
van Pontianak in zwart (postfrisch). 

13. Konijnenburg f 25.— met de opdruk van Bangka-Biliton in 
paars (postfrisch). 

9, 10, 11, 12 en 13 zijn ongebruikt en afkomstig uit Japanse 
collecties. 

14. Kreisler f 5.— met zwart kruis en 2 Kreislers 35 cent met 
zwart kruis en grote zwarte letters. Vernietigingsstempel Pa Da N 
18-11-1.9. (Katakana). 

15.1 Blokstuk van 6 Kreisler f 5.— met machinale T opdruk en 
fletsblauw vernietigingsstempel van Pa Re N Ba N 19-8-3. (Kata

kana). 
16. Konijnenburg met zwart kruis. Vcr

nietigingsstempel PADANG (Latijns) 18-11-
24. De bovenhelft van dit stempel staat op 
een zegel, dat zich in een collectie te Ban
dung bevindt. 

17. Kreislcr f 5.— met „Dai Ni Hon in 
kastje" van Palembang. Kleur blauwzwart 
gewone schrijfinkt. Vernietigingsstempel 
Pa Re N Ba N '- '-27 (niet te ontcijferen). 
Kleur fletsblauw. (Katakana). 

19. 14, 15, 16 en 17 bevinden zich op 
fragmenten van originele W 3 formulieren, 
behalve 17. Dit formulier is mij niet be
kend. 

18. Strip van 3 Konijnenburg f 10.— 
,met machinale opdruk T . Vernietigings
stempel Me Dö N 19-2-14. (Katakana). 

19. Konijnenburg f 25.— met de gewone 
Lampong opdruk in zwart over de diago
naal. Vernietigingsstempel ? N Du Yo N 
Ka Ra ' . '-7-24. (Katakana) en kleur zwart. 

Dit zegel is van een W 3 formulier ge
scheurd, want op d t achterkant er van be
vinden zich papierresten, waarop jn spie-
gelschrift te lezen is: 

C H T 
T E K 

W R E C H 
overeenkomende met 

TOELICHTINGEN 
EN RUITE KWIJTING 

P W R E C H T 
20. Konijnenburg f 10.—, eveneens met 

de gewone Lampong opdruk in zwart. Van 
het vernietigingsstempel is slechts het on
derstuk op het zegel afgedrukt en valt te 
ontcijferen: 7-1-23. KARANG. (Latijns). 

21. Konijnenburg f 25.— met zwart 
kruis. Vernietigingsstempel Pa Ka N Ba Ru 
18-11-26. (Katakana). 

22. Konijnenburg f 25.— met paars kruis. 
Vernietigingsstempel . . .ANBAROE ?-6-28. 
De eerste letters en cijfers zijn niet op het 
zegel gekomen. (Latijns). 

23. 24. Koniinemburg f 5.— en f 10.— 
met de Palembang opdruk ,,Dai Ni Hon in 
kastje" in resp. paars en zwart. Beide met 
fragmenten vernietigingsstempel in flets
blauw. 

25.- Konijnenburg met de Palembang op
druk ,,Dai Ni Hon in kastje" in zwart. 
Vernietigingsstempel in fletsblauw Pa Re N 
Ba N 19-6-28. (Katakana). 

26. Strip van 5 stuks Konijnenburg f 5.— 
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met zwart kruis en kleine paarse letters. Vernietigingsstempel Pa 
Ka N Ba Ru 19-8-29 (Katakana). Van dit zegel zijn meerdere af
stempelingen gezien uit het Japanse postge'bied Ri O (Riouw), o.a 
van Rengat. De letters van de opdruk Dai Ni Hon Yu Bin zijn op 
het eerste, derde en vijfde zegel, groter dan op de tweede en vierde 
zegel. Verder is de afstand tussen de letters op zegel 1 en 2 gelijk 
aan die tussen 3 en 4. Hieruit valt op te maken, dat men te doen 
heeft met een stempel van 2 rijen letters. 

18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 zijn alle, afgeweekte exemplaren, 
doch door de herkomst, mag met zekerheid worden aangenomen, 
flat ook deze zegels afkomstig zijn van W3 en postpakketformu
lieren. 

C. L. H. H. Mesker, 
Djalan Kenari 9. 
Djakarta. Indonesia. 

ENIGE BIJ2K)NDERHEDEN OVER DE BACH-SERIE VAN 
DUITSLAND (OOSTELIJKE ZONE) 

door F, A. Bernard. 

De grote kunstenaar Johann Sebastiaan Bach staat momenteel 
in het middelpunt der belangstelling van de muziekbeoefenaars der 
gehele wereild. Niet dat deze figuur anders een ondergeschikte plaats 
zou innemen, integendeel, maar het feit dat het 200 jaar geleden is 
dat de Mieester overleed is de aanleiding tot een grootscheeps 
ßach-manifestatie. 2 ^ zelfs, dat het jaar 1950 in muzikale kringen 
het „Bach-jaar" wordt genoemd. 

Vanzelfsprekend zal ook bij de philatelie dit evenement niet 
ongemerkt voorbijgaan en de velen die geïnteresseerd zijn bij het 
beeldverzamelen, i.h.b. zij die de Muziek op de postzegels een warm 
hart toedragen, waren reeds voorbereid op de uitgiften van zegels 
naar aanleiding van deze gebeurtenis. 

Daarom betekent de Bach-serie, vermeld in ons „Maandblad" 
van Juli j.1. geen verrassing. 

Dat juist voor deze serie uw bijzondere aandacht wordt gevraagd 
met dit artikel vindt zijn oorzaak in het feit, dat deze zegels door 
hun schone symboliek een rechtvaardiging voor het, in steeds 
bredere kringen toegepaste, beeldverzamelen inhouden! 

De ontwerper heeft n.1. kans gezien oim in vier beelden het uni
versele muzikale genie van deze componist zinnebeeldig weer te 
geven, we4ike artistieke prestatie hoog aan te slaan is. 

Op de eerste zegel (12 & 4 ,pf.) staat een Griekse jongeling af-
geibeeld, bespelende de Diaulos, een dubbele fluit, stammende uit 
Egypte, overgenomen door de Helleense cultuur. Dit zegel ver
tegenwoordigt de instrumentale scheppingen van Bach (Branden
burgsdie concerten, Ouverturen). 

Als orgelcomponist wordt hij getypeerd door de tweede waarde 
(24 en 6 pf.) Wij zien daarop een z.g. portatief, in Italië der Mid
deleeuwen Ninfale geheten, op talrijke portretten en miniaturen van 
de voor-Renaissiancistische tijd aan te treffen. Een draagbaar 
orgeltje dus. 

'Het is te begrijpen, dat de mens Bach niet kan ontbreken (30 en 
8 pf.). Dit portret laat hem zien zoals wij ons zo gaarne de com
ponist voorstellen. Geen pafferige oude heer, maar een man uit 
wiens trekken zielegrootheid en levenskunst spreken. 

Maar de mooiste zegel is zonder twijfel die 50 en 16 pf.! 
Op een orginele wijze is hierop het stijlkenmerk, zijnde 't hoogte

punt ener evolutie waarvan onze Sweelinck de grondvester genoemd 
kan worden, de Polyphonie, gesymboliseerd. 

De drie aangezichten als een geheel geprojecteerd, doch elk voor 
2ich met een persoonlijke physionomie, door middel waarvan de 
polyphone schrijfwijze van de geweldige koren der vociale werken 
gesuggereerd wordt. 

En onder dit conterfeitsel niet, zoals abuisivelijk in het Maand
blad vermeld staat, een muziekrol, maar het muzikale visitekaartje 
van de Grootmeester: 

B (onze bes) — A — C — H — (onze b ) . 

Verenigingsleven 
Bij de Raad van Beheer van ons blad kwam van de zijde van 

verschillende bi} ons blad aangesloten verenigingen reeds meer
malen het verzoek binnen op publicatie van verenigingsverslagcn, 
omdat men daaruit soms bij andere verenigingen las hetgeen men 
in eigen vereniging ook zou kunnen gebruiken. Gezien echter de 
beschikbare ruimte in ons blad kon daaraan niet worden voldaan. 
Teneinde echter aan dit verlangen tegemoet te komen werd de 
hoofdredacteur verzocht de daarvoor in aanmerking komende be
richten samen te vatten in een enkele rubriek en zo toch een plaats
je <te verlenen aan hetgeen men gaarne Wil weten. Dit is dan ook 
de oorzaak, dat U thans onder bovenstaand kopje deze nieuwe 
rubriek aantreft. Om echter éefe rubriek te kunnen hancÖiaven en 
aan zijn doel te kunnen doen beantwoorden, zal bet nooi^akelijk 
zijn, dat de hoofdredacteur op de hoogte wordt gebracht van het
geen in de diverse verenigingsvergaderingeo geschiedt en worden 
daarom de heren verenigingssecretarissen dringend verzocht aar, 
de hoofdredacteur, tevens bondsfecretaris, steeds een kort verslag 
te zenden van de vergaderingen van hun vereniging, waaruit dan 
(voor zover althans geen geheimhouding wordt verzocht) de be
nodigde stof voor deze rubriek kan worden geput. 

Zo treffen wij in de „Philatelia-Post", het mededelingenblad van 
de Intern. Verg. „PHILATELICA" te 's-Gravenhage in het April-
nummer van dit jaar een lijstje aan v^n persooen die zich voor die 
vereniging bereid hebben verklaard ?en causerie of een expositie te 
houden. Natuurlijk valt ook voor de andere verenigingen met deze 
heren overleg te plegen via „Philatelica". Hier is deze lijst: 

Causerie met expositie: 
N. F. Hedeman, Den Haag: Malta. 
N. F. Hedeman, Den Haag: Om de Wereldpostvereniging. 
D. Hoogendonk, Utrecht, Spoorwegjubileumzegefe. 
D. O. Kirchner, Den Haag: Luchtpost. 
P. G. Melsert, Den Haag: Van krijtstreep tot kleinrondstempel 

(met epidiascope). 
H. F. A. Miltenburg, Utrecht: Falsjficaten en Pantasieproducten. 
S. Noordhof f, Utrecht: Engelse One-penny van 1858. 
H. Witte, Zeist: Belgische voorafstempelingen. 

Causerie: 
P. L. Backer, Den Haag: In de kraamzaal onzer postzegels (Een 

bezoek aan de fa. Enschede). 
R. Boekema, Den Haag: De vervalsingen van Speratti. 
P. G. Melsert, Den Haag: De Post en de Verzamelasu- (met ge

dachten wisseling) . 
A. G. de Rooy, Soest: De Nederlandse postzegels. 

Exipositie: 
P. G. Melsert, Den Haag: Puntstempels Nederland. 
P. G. Melsert, Den Haag: Punststempels Indonesië. 
P. G. Melsert, Den Haag: Van krijtstreep tot asmtekenstrookje 

(collectie aangetekende brieven). 
In het Verenigingsnieuws van de Postzegeldub „DE KRING" te 

's-Graverihage lazen wij, dat een vader van een jeugd-lid mét zijn 
zoon medekwam op de vergadering dier vereniging om eens te zien 
in welk milieu zijn zoon verkeerde. Voorwaar een loffelijke daad, 
en het verwondert dan ook niet, dat de voorzitter de hoop uitsprak 
dat de kennismaking van dien aard zou mogen zijn, dat papa wel
licht zou besluiten zelf ook lid te worden! Zit hier niet iets voor 
de andere verenigingen in om de diverse papa's der jeugd-lede.i 
eens tot zulk een bezoek met hun pupil uit te nodigen. Wie weet! 
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Wijnbouw, Fruit- en Bloembollenteelt. 

BlbAFÄPHil 

Draiven WIJNOOGST 
Het oogsten 
van de kren-
tendruivén. 

F R U I T O O G S T 

Het verpakken 
de r appelen . 

Het oogsten van 
pompelmoezen. 

Fï*?g,«risÉirtO' 

Appel 

Druiven en 
Brusse l s lof 

rNÉÖaiLAND'l Kersenbloesem 

12 CENT 

Tulpen 

Tot ongeveer 1914 stond Europa aan de spits van de wijnbouw. 
Na 1918 ging men zich in Algiers, Marocco, Z.-Amerika, Z.
Afrika, Californië en Australië meer en meer op de wijnbouw toe
leggen. Toch leverde Frankrijk (vóór 1940) nog circa 40 pCt. 
van de totale wereldproductie aan wijn, waarna Italië en Spanje 
volgden. Andere wijnverbouwende Europese landen zijn: Duits
land. Zwitserland, Hongarije, Liechtenstein en Griekenland. Van 
de Europese landen, die fruit kweken en wier producten op post
zegels voorkomen noemen wij: Roemenië, Bulgarije en Turkije 
(krenten). Dat de appeluitvoer voor N.-2^eland belangrijk is, 

Door M. J. Baronesse van Heudt-Kalff. 

zien wij op het 4 p. zegel van 1936. Oranlje-appelen zijn afge
beeld op zegels van de Oranje Vrijstaat (het embleem van deze 
staat), op het 10 + 3 c. Weldadigheidszegel 1926 van Neder
land, (als embleem van het Huis van Oranje), pompelmoes ot 
,,grape fruit" op een zegel van Br.-Honduras, een ananas komt 
voor op een zegel van Liberia en als watermerk in het papier van 
sommige uitgiften van Jamaica, een centrum van ananascultuur. 
O p de postzegels van enkele Z.-Amerikaanse Staten zijn ook fruit-
soorten afgebeeld of wel het vervoer daarvan. De weldadigheids-
serie van Nederland 1935 stelt een appelplukkend meisje voor. 
O p enkele Japanse zegels is Kersenbloesem afgebeeld. Een zegel 
van de Belgische serie van 1949 toont ons druiven en groenten 
(Brussel's lof). Een toespeling op het kweken van bloembollen 
zien wij op het 12J^ + lli et. zegel 1932 van Nederland. 

VEOONGIEN 

Te laat om nog in ons vorige nummer te worden vermeld ont
vingen wij de catalogus van de veiling welke door de Nederlandse 
Postzegel Veiling te Amsterdam op 28 en 29 Juli jl. werd gehouden. 
In deze catalogus troffen wij interessante stuikken aan o.a. waren er 
ruim 100 kavels Japanse bezetting van Ned. Indië (beschrijving en 
type-aanduiding volgens H & B). Het zou voor vele verramelaari 
van deze zegels ze'ker interessant zijn de opbrengst van deze kavels 
te vernemen, aangezien op dit terrein de prijzen nog al eens uit
eenlopen. 

Voorts staan volgens mededeling van, de Vakgroep Postzegel-
handel nog de volgende veilingen op het programma: 

2 September a.s. A. van Amelsvoort te Tilburg, 
8 en 9 Septemiber a.s. Nederl. Postzegel Veiling te Amsterdam 

(vermoedelijk ook 6 September a.s.) 
Door verscheidene verzamelaars werd ons gevraagd om ook vei

ling-opbrengsten te vermelden. Hoewel wij er in het algemeen geen 
voorstander van zijn dergelijke publicaties, welke zo gemakkelijk 
onze ,,liefhebberij" tot een ,,geld-zaak" maken, en het ons bekend 
is, dat ook de Nederl. Verg. van Postzegelhandelaren op dergelijke 
publicaties weinig prijs stelt, zullen wij met toestemming van de 
firma Hekkcr's Postzegelhandel te Amsterdam hier toch eens enige 
cijfers geven van opbrengsten op 'hun 150e veiling in Mei j.l. te 
Amsterdam gehouden. Wij plukken uit de lijst de volgende op
brengsten: 

BADEN. 12 Kr. gehalv. op brief Yv 
BEIEREN. 1 Kr. no. 1 
DENEMARKEN. 2 Sk. no. I 
DUITSLAND. Vineta-provisorium 
ENGELAND. £ 5. no. 46 

Dienst 10/- no. 8 
6 d. no. 19a 
5/- no. 21 
lOy- no. 22 
£ 1. no. 55 

GIBRALTAR. £ 1. no. 55 
HELGOLAND. 1/4 Shg. no. 5a 
ROEMENIË. Moldavië 27 Par. no. 1 

108 „ no. 4 
SPANJE. 2 Realen no. 14 
Z W I T S E R L A N D . Waad t 4 c. no. 5 

„ Neuchatel 5 c. no. 7 

fr. 60.000 opbr. 
30.000 
10.000 
65.000 
17.500 
12.500 

50.000 
750.000 
125.000 
25.000 
15.000 

200.000 
150.000 
65.000 
375.000 
70.000 

f 650.-
625.-
80.-

410.-
160.-
105.-

3700.-
400.-
4400.-
850.-
240.-
105.-
1700.-
1500.-
580.-
1850.-
320.-
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IS O N Z E OVERHEID DE PHILATELIE WELGEZIND? 
Neen, ditmaal zullen wij niet schrijven pyer de ,,welgezindheid" 

hoewel ons materiaal op dit gebied zeker nog niet is uitgeput. Maar 
wij schrijven dit artikel toch onder bovenvermeld opschrift, omdat 
hetgeen wij .thans gaan schrijven het gevolg is van een brief welke 
wij naar aanleiding van een onzer artikelen onder dit opschrift 
mochten ontvangen. Wij kregen n.1. van een handelaarphilatelist 
(gelukkig bestaan ook deze) een zeer prettig en goedgemeend schrij

ven (zo zijn niet alle brieven!) waarbij hij toch feitelijk ons td 
kennen gaf, dat wij niets te reclameren hadden, want, zo schreef 
hij: ,,Ik geloof, dat wij ons als Philatelisten te zeer verbeelden, dat 
dat Overheid, in casu de Posterijen, verplicht zijn ons een gewilhg 
oor te verlenen." En verder betreffende de P.T.T.: „In feite heeft 
deze dienst niets met postzegelverzamelaars te maken, doch heb

ben de verzamelaars iets met deze dienst te maken. Deze dienst 
verlangt niets van óns, doch wij verlangen iets van deze dienst. ' 

Dit zijn wel de voornaamste zinnen uit d'it betoog en wellicht 
zullen ook vele lezers er zo over denken. Toch gaan. wij hiermede 
niet accoord en wel om de volgende redenen. 

Wij, Philatelisten, die ons méér achten dan „plaatjesplakkers", 
steken het niet onder stoelen of banken, dat ,,philatelie" ook een 
stuk ,,cultuur" is. Hierover is al heel wat geschreven en gediscus

seerd, maar wij geloven toch wel te mogen aannemen, dat hier 
niet te hoog wordt gegrepen, maar integendeel, vooral van over

heidswege de culture'le waarde van de philatelic nog te weinig 
wordt erkend. Met aandacht en 'belangs.telling hebben wij de laat

ste dagen in de kranten de artikelen gelezen omtrent „Het rege

ringsbeleid ten aanzien van kunst en cultuur." Neen, wij gaan hier 
niet aan politiek doen, dat hoort in onze kolommen niet thuis. 
Maar toch willen wij niet verhelen, dat wij na het lezen van 
deze artikelen als philatelist een onbevredigend gevoel hadden. 
Gelukkig wordt in het betreffende stuk vermeld, dat door de 
minister van O., K. en W . erkend wordt: ,,De Staat moet met 
algemeen welzijn behartigen, daartoe behoort ook het culturele 
kven." Maar hoe arm is voor ons, Philatelisten, dit rapport verder. 
Za t er geen philatelist in de betreffende commissie? Wij geloven 
en weten, dat er ook in onderwijskringen wel goede Philatelisten 
schuilen. Nergens lezen wij iets waar wij met onze liefhebberij 
zijn onder te brengen. Actieve cultuurpolitiek, onderverdeeld in 7 
punten, schenkt aandacht aan allerlei culturele zaken, zoals mu

ziek, toneel, volkszang en dans enz., maar waar wij, met onze 
Philatelie, terecht kunnen blijkt ons niet. 

En hier ligt nu juist ons antwoord op hetgeen bovenbedoelde 
handelaarphilatelist ons schreef. 

Onze liefhebberij is een stuk „cultureel" leven, evengoed als 
muziek en dans en zang. Er zijn duizenden en nog eens duizenden 
postzegelverzamelaars in ons land, weilke veelal langzaam en 
moeizaam door eigen kracht opgroeien tot Philatelisten. Hier ligt 
o.i. ook een taak voor de overheid op dit cultureel gebied. Hier 
dient zij de helpende hand te reiken, evenals elders. Philatelistisch 
onderwijs in schoolvcrband, door woord en door film, tentoon

stellingen e.d. En nu gaan wij het nog krachtiger zeggen: Wij 
achten het de .plidit van de overheid de philatelic te steunen waar 
zulks maar mogelijk is en wel door de organen w^lke haar daartoe 
ter beschikking staan! 

Als een van deze overheidsorganen zien wij voor de philatelie 
zeker het postbedrijf. Ook onderwijs en eventuele andere organen 
(deviezeninstituut, douanen e.d.) hebben een taak op dit terrein, 

maar het grote contact zal toch zeker in de eerste plaats bij het 
postbedrijf liggen. Dat dit eck daar niet geheel wordt voorbij 
gezien blijkt wel uit meerdere maatregelen ten gunste van de 
Philatelisten, zoals de verkrijgbaarstelling van sommige zegels, 
philatelistenloketten en de steun aan het Nederlandse Postmuseum, 
een steun welke door vele Philatelisten misschien nog niet genoeg 
wordt gewaardeerd naar dat zij verdient. Wij, philatelisten, zijn do 
P.T.T. zeker heel dankbaar voor datgene wat zij reeds doet, maar 
toch moesten wij helaas nog constateren, dat met de belangen van 
de philatelisten niet steeds rekening wordt gehouden en waren wij 

genoodzaakt in onze artikelen voor de verzamelaarsbelar.gcn op 
te komen, om althans te trachten gehoord te worden en de mede

werking te verkrijgen van de overheid bij die instanties, waar 
zulks helaas nog te weinig het geval was. 

Laat ons hopen, dat onze Overheid weldra een beter begrip zal 
krijgen van haar verphchtingen tegenover de .philatelisten en hun 
cultureel streven en dat zulks in de eerste plaats moge blijken 
uit de handelingen van haar organen, dan zal het zeker niet nodig 
zijn artikelen te schrijven zoals wij thans hebben moeten doen 
en misschien, helaas, nog zullen moeten doen. 

PHILATELISTISCHE FILMS. 
E klein half jaar geleden werd ons bekend, dat door de firma 

Balasse te Brussel een philatelistische film in omloop was ge

bracht, welke in Belgische kringen veel bijval had gevonden. In 
zijn hoedanigheid van bondssecretaris werd ^oor schrijver dezer 
naar deze film geïnformeerd en aanstonds van genoemde firma 
bericht ontvangen dat wij ons voor Nederland hadden te wenden 
tot de N.V. Meteorfilm te Amstcrd«m, die het recht voor Ne

derland voor deze film had verworven. Natuurlij.k heeft schrijver 
dezer aan deze wenk voldaan en aan genoemde firma het verzoek 
gericht om zomogelijk een copie van die film te kunnen kopen. 
Eerst twee maanden later kwam hierop als antword, dat ik mij 
maar tot een plaatselijke bioscoop moest wenden met verzoek die 
film in haar programma op te nemen. Hierop is genoemde N.V. 
er nogmaals op gewezen, dat het niet ging om een plaatselijke 
vertoning, maar om een kopie om deze voor diverse philatelistischc 
verenigingen te kunnen vertonen. Hierop is echter geen antwoord 
meer ingekomen. 

Dit alles zou hier niet zijn neergeschreven, ware het niet dat 
een goede phjilatelistische film zeker ook in ons land bij de ver

zamelaars zeker welkom zou zijn, en nu in een Italiaans blad de 
mededeling werd aangetroffen, dat ook daar aan een philatelistischc 
„»documentaire" wordt gewerkt. Deze fiLn is een product van de 
Augustea film en van het Instituut Luce, verhandeling van Carcano 
«n Friz en regie van Magnaghi, onder medewerking van technici 
van de operateur Sinistri. Deze documentaire zal de titel dragen: 
„Die kleine stukjes papier." 

Laat ons hopen, dat wij deze film wel te aanschouwen krijgen. 
Noji eens POSTZEGELBEELDVERZAMELEN. 

■Het artikel over Postzegelbeeldverzamelen heeft zeer vele reac

ties gebracht; alle bewijzen van instemming, raadgevingen, toezeg

gingen voor e.V. verdere medewerking, en zelfs voor financiële 
steun. 

Uit alles blijkt, dat men steeds meer verzamelaars a'k hoofd

of bijverzameling ziet overgaan naar het Postzcgelbeeldverzamelen. 
Gerust kan men zeggen, dat dit de specialisering wordt van de 

toekomst,*) omdat dit "praktisch de enige mogelijkheid biedt om 
de gehele wereld te bestrijken, en deze methode ieder ruime keus 
laat naar zijn eigen aanleg, gezindheid of beroep; geschikt is voor 
elke beurs, en zal blijken de grootste philatelistische voldoening te 
schenken. 

Gaarne echter zou ik de achterblijvers, — want ik weet dat er 
nog velen zijn, die reeds met de een of andere beeldverzameling 
bezig zijn —, nog even willen aanS)poren, onder verwijzing naar 
het MaandbladJuni nummer, hun naam en adres op te geven, en 
te vermelden welk beeldsoort (en) zij verkozen hebben. 

Dan zullen wij zoveel mogelijk gegevens hebben, en zal het eerste 
werk zijn een centrale te vormen, waar allerlei inlichtingen te ver

krijgen zijn, o.a. ruiladressen van dezelfde beeldsoortverzamelaars, 
waar veel om gevraagd wordt; en waar plannen kunnen gemaakt 
en voorgesteld worden voor verdere activiteit. 

Talmt nu dus niet, en geeft U op. Deze opgave verplicht U 
vanzelfsprekend tot niets. Maar hoe meer gegevens binnen komen, 
des te beter zullen wij kunnen onderzoeken op welke wijze onze 
belangen het best behartigd kunnen worden. Het adres is 
Joh. van de Ven, Wilhelmina Singel 64, Maastricht. 
*) Conclusie van inzender (Red.) 
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7iii»iïï®©i»isirgiLyi»i(S^iii»i 
E X P O S i a O N C O M M E M O R A T I V E DEL SELLO ESPANAL 

(E.C,S.E.) 

Aan het omtrent deze tentoonstelling vermelde op blz. 160 van 
ons vorige nummer, kunnen wij thans toevoegen, dat de heer 
J. Poulie, de Lairessestraat 46 hs., Amsterdam-Z., op verzoek van 
de .president dezer tentoonstelling als Commissaris-Generaal voor 
Nederland zal optreden. 

Kaderhuur behoeft niet te worden betaald, terwijl ieder inzender 
over maximum 4 kaders kan beschikken. 

Inzenders uit Nederland, welke de tentoonstelling niet zelf be
zoeken, kunnen hun collecties aan de heer Poulie medegeven, die 
zelf voor het overbrengen van de te exposeren bladen zal zorg 
dragen, alsmede voor het aanbrengen op de kaders, het afnemen 
daarvan en het terugbrengen in Nederland. 

De inschrijving voor de tentoonstelling sluit einde Augustus, dus 
is spoed zeer gewenst. 

CANADESE INTERNATIONALE PHILATELISTISCHE 
T E N T O O N S T E L L I N G . 

Ook Canada gaat de herdenking van het 100-jarig bestaan van 
de eerste Canadese postzegels herdenken met het houden van een 
grote internationale postzegeltentoonstelling, en wel van 21 tot 
29 September 1951, te Toronto. Dit geschiedt onder de auspiciën 
van de Canadian Association Philatelic Exhibitions Inc., daar 
Canada niet bij de F.I.P. is aangesloten. (Of de F.I.P. hiermede 
accoord gaat is nog niet bekend. Red.) 

De eerste prospectus, welke aanvangt met het portret van de 
Gouverneur-generaal van Canada, Veldmaarschalk the Right Ho
nourable Viscount Alexander of Tunis, geeft een opsomming van 
de personen, die het patronaat over deze tentoonstelling hebben 
aanvaard, en vinden wij als zodanig vrijwel alle Lt. gouverneurs 
van de provincies vermeld. 

Onder de vermelding van honoraire vice-presidenten treffen wij 
de namen van Sir John Wilson Bart (Londen), Harry L. Lind-
quist (New York) en Fred. Jarrett (Toronto), alle zeer bekende 
namen in de hoge philatelistische kringen. 

Het tentoonstellingscomité heeft de volledige steun van de Cana
dese regering. 

Het garantiefonds werd reeds door 48 personen e.d. versterkt 
met een bedrag van $ 28.500.—, terwijl reeds 2 giften, resp. groot 
$ 200 en $ 500, inkwamen. 

Een tentoonstellingsreglement is eveneens vermeld en vernemen 
wij daaruit, dat de kosten voor deelneming per raam van 36 bij 
48 inches gesteld is op $ 5, terwijl voor albums (welke ter be
zichtiging van de jury worden gesteld) een bedrag van $ 5 wordt 
berekend, en voor iedere vervolg-album een bedrag van $ 3. 

De Nederlandse postzegels zijn ingedeeld in de 2e groep van de 
4e sectie (Europa zonder Engeland) met Oostenrijk, België, Grie
kenland en Portugal. 

Het adres van de tentoonstellinqscommissie is: „CAPEX" 70 
Bloor St. West. Toronto 5. Ont. Canada. 

BEKRONINGEN O P D E TENTOONSTELLING G E H O U D E N 
O P 17-18 JUNI 1950 IN D E LAKENHAL T E LEIDEN 

ter gelegenheid van het lustrum der L.V., v. P.V. 

Iste prijs A een vergulde grote medaille, J. B. Seller, Leiden. 
1ste prijs B een vergulde kleine medaille, H. en ]. v. d. Voort, 

Noordwijk. 

2de prijs A een verzilverd grote medaille, J. A. Lammers, Leiden. 
2de prijs B een verzilverd kleine medaille, W . Braun, Noordwijk. 
3de prijs A een broiuen grote medaille,, Th. Schipper, Noordwijk. 
3de prijs B een bronzen middel medaille, J. G. Vink, Noordwijk. 
3de prijs C een verguld kleine medaflle, J. W . van Kluyve, 

Leiden. 
Verder ontvangen de n.v. inzenders een h^inneringsmedaiUe: 

H. A. Braakman, W . F. Briel, W . J. van Doorn, J. H. Kasten, 
G. M. Minnema, allen uit Leiden, en J. Schippers uit Leiderdorp. 

De Jury bestond uit de heren: J. A. A. van der Horst, P. den 
Outer en W . Kloos. 

DI^@g£©I»li)ii» SVQDÎ ß îl»! 

Mijnheer de Hoofdredacteur, 

Onmiddellijk voordat ik met vacantie zou vertrekken stelde U 
mij in de gelegenheid commentaar te leveren op een antwoord op 
een door mij geschreven artikeltje. Door de grote tijdnood, waarin 
ik mij toen bevond, geschiedde dit zeer gehaast en had ik geen 
gelegenheid mijn bewoordingen nog eens te overwegen, hetgeen ik 
anders steeds doe. C'est Ie ton qui fait la musique en aangezien bij 
het geschrevene de toon altijd weg valt ontstaat de mogelijkheid 
van een andere uitlegging dan die, welke beoogd werd. Toen ik nu 
direct na mijn terugkomst mijn antwoord afgedrukt zag op pagina 
166 van het Juli-nummer constateerde jk die fout gemaakt te hebben 
en voel ik mij genoopt,, ten einde misvatting te voorkomen, een 
verduidelijking te geven. Ik verzoek U dan ook beleefd, doch drin
gend, dit ten spoedigste als ingezonden brief te plaatsen in onver
korte vorm. 

Het lag geenszins in mijn bedoeling de beslissingen van de inter
nationale jury als waardeloos zijnde voor te stellen of aan critiek 
te onderwerpen. W e l heb ik de nadruk willen leggen op het feit, 
dat ik het zeer sterk in twijfel trek of er één Nederlandse inzending 
op de internationale tentoonstelling gebracht zal kunnen worden, 
die in staat zal zijn een gouden medaille te behalen, zelfs al zou de 
jury heel erg beleefd willen zijn. De aanval was dus niet gericht 
op de jury, doch op de Nederlandse wijze van verzeunelen! 

Dat ik het wel allerminst eens ben met de verouderde normen, 
volgens welke de jury verplicht is te werken, och, dat is wel be
kend, trouwens waarover werd en wordt in allerlei buitenlandse 
tijdschriften gesproken door personen, die meer deskundig zijn dan 
ik. Eveneens betreur ik het gehele medaille-systeem. Ik verzamel 
postzegels en geen medailles. 

De jury is verplicht volgens de gestelde normen de beschikbaar 
gestelde medailles te verdelen en kan ook aan die taak voldoen, 
daar zij door philatelistische grootheden gevormd wordt. Wanneer 
er vier medailles te vergeven zijn, kan de jury geen zes stuks toe
kennen. Ik beschouw het dan ook als minderwaardig, onsportief en 
aanmatigend de jury over haar beslissingen aan te vallen of onder 
pressie te zetten, hetgeen ik helaas nog wel meer dan eens door 
,jmedaillisten" heb zien presteren. Laten wij ons niet bemoeien met 
het omvangrijke werk van de jury, maar wel met de verbetering 
van de reglementen in philatelistisch opzicht, zodat er meer propa
ganda van de tentoonstellingen zal kunnen uitgaan. 

Wee t U, hoe ik het liefste aan een tentoonstelling zou meedoen' 
Buiten mededinging naar de blikkies! Doch de juryleden zouden mi| 
moeten mededelen, voor mijn part in het openbaar, wat de zwakke 
en sterke punten van .mijn collectie zijn. Philatelistisch zijn dergelijke 
critieken en adviezen meer waard dan een plak in de rommellade. 

U bij voorbaat dankend voor de plaatsruimte, verblijf ik, 
Met Phil, groeten, 

's-Gravenhage, 2-8-1950. N. F. Hedeman. 
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Een onzer lezers maakte bezwaar tegen het opschrift „F-D-
poststukken", zoals in ons vorig nummer vermeld stond boven de 
nieuwe rubriek betreffende dit soort enveloppen c.d. Schrijver 
voerde aan, dat in de philatelie onder „poststukken" worden ver
staan, die stukken welke een in- of opgedrukte waarde hebben 
(briiefkaarten, omslagen, postbladen c.d.), terwijl een f-d. meestal 
een omslag of een kaart zal zijn waarop men zelf de zegels heef; 
geplakt. Inderdaad is, philatelistisch gesproken, hier wel iets voor 
te zeggen, hoewel o.i. ieder stuk dat door de post wordt behan
deld in het spraakgebruik met het woord poststuk wordt aange
duid. Om echter niet verwarrend te werken zullen wij voortaan 
in het opschrift boven deze rubriek het woord „poststukken" ach
terwege zullen laten en dus alleen van F-D's zullen spreken, waarbij 
een ieder dan wel weet, wat deze letters betekenen. 

eDze maand is het aantal ons bekend geworden f-d's niet groot 
en noteren wij de volgende: 

Nederland. 
Een semie-officiële uitgave voor de Kerken-oubouw zegels (uit

gave M. P. Breel te Goes), welke omslag door de P.T.T. alleen 
bij dienstorder werd toegelaten voor afstempeling met het speciale 
cerste-dag-stempel, geeft op de linker zijde een goed uitgevoerd 
afbeelding van de motieven, welke ook op de betreffende zegels 
voorkomen, bovendien aangevuld met een z.g. bouwstelling, waar
door de opbouw-idee iets meer spreekt. Een goede enveloppe zon
der veel verdere pretentie. 

Een andere particuliere uitgave (J. Boom te Weesp) , welke niet 
voor de bijzondere afstempeling in aanmerking kwam, geeft op de 
linkerzijde van de enveloppe eveneens een voorstelling in de geest 
van die, welke op de postzegels voorkomt. De uitvoering is even
eens goed te noemen, maar is geen verduidelijking van de idee. 

'Het door de P.T.T. gebruikte eerste-dag-stempel is zeker fraai 
te noemen en sluit zich prachtig bij de zegels aan. Jammer dat men 
er zo zuinig mede is en het niet op iedere f-d werd geplaatst. 

Luxemburg. 
O p een gewone enveloppe (dat is daar gelukkig wel mogelijk) 

ontvingen wij de nieuwe weldadigheidszegels van dat land (ver
meld in ons vorige nummer bij de nieuwe uitgiften) op een eerst-
dag-brief, afgestempeld met een sipeciaal stempel, zijnde een rond 
stempel 35 mm. middellijn, waarin een leeuw een bord toont waarop 
de datum 24-6-1950 staat vermeld en waaronder staat vermeld: 
Journée des pupi'lles de la nation; boven langs äe rand de plaats
naam Luxembourg. 

Duitsland. 
Een eenvoudige f-d. ontvingen wij uit Duitsland, uitgegeven door 

onze vriend de handelaar Herrn. Sieger te Lorch, zulks ter gelegen
heid van de uitgifte van de Johann Sebastian Bach (herdenlkings-
postzegels, vermeld in onze rubriek nieuwe uitgiften, westelijke zone 
Duitsland. De omslag geeft op de linkerzijde een beeltenis van Bach, 
waarboven diens naam en waaronder zijn handtekening alsmede 
data van geboorte en overlijden. 

Finland. 

Elders zagen wij een f-d-enveloppe naar aanleiding van de post
zegeluitgifte in verband met het 400-jarig bestaan van de stad 
Helsingfors. Op de linkerzijde van de enveloppe is het wapen der 
stad afgebeeld waarboven een kroon, gevat tussen de jaartallen 
1550 en 1950. Een speciaal f-d-stempel vertoont in het wapen van 
de stad het getal 400 en geeft voorts de plaatsnaam Helsinki— 
Helsingfors en de datum 11-6-1950. 

Hoogarije. 
Het in dit nummer onder nieuwe uitgiften vermelde aanvullings 

U.P.U.-herdenkingszegel ontvingen wij op een omslag waarvan de 
linkerzijde een deel van het Berner-U.P.Ü.-monument (n.1. de we
reldbol met vrouwenfiguren) vertoont, -waaronder vermeld staat: 
Egyetemes Postaegyesü'let U.P.U. Behalve het gewone vernietigings-
stempel vertoont de omslag ook het hier gebruikelijke viertalige 
ruit-stempekje „First-day". 

Verenigde Staten van Amerika. 
Het z.g. padvinders-zegel bereikte ons op een f-d. omslag waar

van de linkerhelft wordt ingenomen door een niet fraaie afbeelding 
van een jeugdig padvinder met vlag, staande in een vlakte en 
blazende op zijn hoorn. Opsdhrift: In honor of Boy Scouts of 
America. Fortieth Anniversary 1910—1950. Een simpele enveloppe 
zonder enige pretentie. Speciale afstempeling had plaats met een 
groot rond stempel vermeldende Valley Force, June 30. 1950. 
waarnaast de bekende 4 lijnen met vermelding tussen de twee bin-
nenstje lijnen First day of Issue. 

Het Indiana territory-zegel ontvingen wij op een meer aan het 
doel beantwoordende omslag. O p de linkerzijde daarvan treffen 
wij een klein portret aan van William Herrison waaronder diens 
handtekening. Voorts vinden wij vermeld, dat hij de Ie gouverneur 
van dit gebied was en later president werd van de U.S. Een 
afbeelding van een landkaart van 1800 geeft duidelijk het toen
malige gebied aan, terwijl een andere afbeelding het eenvoudige 
huis weergeeft, dat als ,,kapitoor' dienst deed tot 1813 en nu een 
Staatsmonument is. Afstempeling met een groot rond stempel ver
meldende Vincennes. Ind. July 4. 1950 alsmede de bekende hier
boven vermelde strepen. Voorwaar een omslag dat als voorbeeld 
voor een goede f-d. verzameling kan dienen, daar de op het omslag 
voorkomende afbeeldingen en mededelingen de uitgifte wel zeer 
verduidelijkt. 

Hoe de fd's in de U.S. opgang vinden moge wel blijken uit de 
laatste cijfers welke zij vermeld vonden omtrent het z.g. spoorweg
machinisten-zegel (Casey Jones). De Ie dag, 29 April j.1, werden 
van dit zegel verkocht 971.408 stuks en het aantal afgestempelde 
enveloppen bedroeg 420.830. 

yiFi^Äirpajii^ 
STANDARD KATALOG DEUTSCHLAND 

von 1872—1932 und 1945 — jetzt door Johannes Becker. 
Uitgave Otto Rothe, Briefmarkenhandlung HERO G.m.b.H., 

Stuttgart-O., Gellertstr. 6. 

Van het Thuringia-Buro Weimar, Gerhard H. Bittner ontvingen 
wij twee deeltjes van bovenvermelde catalogus, n.1. een deel met 
afbeeldingen van de diverse zegels en een deel met de prijzen dezer 
zegels. Het deel 1933—1945 ontbreekt, omdat de in deze jaren uit
gegeven zegels volgens de Bezettingsvoorschriften niet verkocht, 
noch geruild of tentoongesteld mogen worden. Deze voor losbladig 
systeem ingerichte en geschikt gemaakte catalogus mist dan ook in 
het afbeeldingen deel de bladzijden 41 t/m 82, welke later even
tueel gemakkelijk aangevuld kunnen worden. De verkleinde afbeel
dingen der zegels zijn zeer duidelijk en levert dan ook generlei na
deel op. Het systeem lijkt ons bijzonder practisch en zou, indien 
toegepast op onze Nederlandse catalogi, zeker jaarlijks een bespa
ring kunnen opleveren op de aanschaffingskosten, iets wat in deze 
tijd zeker niet uit het oog verloren mag worden. Vervanging of 
aanvulling van enkele bladzijden zal toch zeker goedkoper zijn dan 
een gehele herdruk. Ook het handige formaat doet prettig aan. 
Over de prijzen kunnen wij helaas moeilijk oordelen, aange:?ien deze 
betreffende de Duitse zegels in beide landen wel zal afwijken. Wij 
kunnen ons echter voorstellen, dat deze catalogus in E>uitsland 
zeker zeer welkom zal zijn. 
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U.N.O.-POSTZEGELALBUM 

Uitgave van de Algemene Bedrijfs Associatie, Nes 35 te Amsterdam 
Prijs ƒ3.75. 

Deze album werd, zoals door ons reeds in ons September-num-
mer 1949, blz. 207, werd aangekondigd, samengesteld onder de 
tedtnische leiding van onze redacteur, de heer K. E. König en de 
bekende handelaar en album-uitgever J. Mebus. Thans ligt deze 
album voor ons en blijkt het een in stevige omslag gevat losbladig 
album met schroefsluiting te zijn, waarvan de voornaamste inhoud 
,Jblanco" 'is, afgewisseld door enkele pagina's met illustraties als 
handleiding. Dit veroorlooft de jeugd, waarvoor dit album toch in 
de eerste plaats bestemd is, om naar hartelust de verworven post
zegels in te plakken, en het wil ons voorkomen, dat daarbij niet 
beipaakJ de h a n d behoeft te worden gehouden aan de idee van de 
samenstellers om alleen maar de zegels van 1950 van de bij de 
IIJ^I.O. aangesloten landen hier in op te nemen. De bladen zijn 
gemakkelijk verwisselbaar of aan te vullen en de prijs is zo laag, 
dat dit zeker geen bezwaar zal opleveren, terwijl ook de ruimte 
er voor beschikbaar is. Natuurlijk verdient enige beperking in de 
geest van de samenstellers wel aanbeveling. 

Helaas zal het door samenstellers beoogde doel inzake het ruilen 
van zegeils met buitenlandse vriendjes wegens de nog steeds hier 
geldende bepalingen inzake dit ruilverkeer (ook voor de geringste 
zegel), voor vele jeugdige verzamelaars onaangename verrassingen 
kunnen opleveren in de vorm van een dreigbrief van de douane, 
dat bij herhaling een strafvervolging zal worden ingesteld! Maar 
dit doet aan de samenstelling van deze album niets af of toe. We l 
willen wij echter opmefken, dat het ons b.v. niet zo urgent voorkomt, 
om bij de afbeeldingen het Goethe-'blok van Duitsland op te nemen, 
een stuk, dat ■de jeugd zeker niet zo gemakkelijk zal verkrijgen, en 
bovendien het verzamelen van blokken o.i. voor de jeugd wel wat 
te ver gegrepen lijkt. 

Toch hopen wij dat de jeugd gretig naar dit album moge grijpen 
en wensen wij de uitgevers met deze uitgave veel succes, daar 
hiermede zeker weder een stap is gezet in de goede richting om de 
jeugd te helpen bij het verzamelen van hun zegeltjes. 

ALS F R A N K E E R Z E G E L S GEBRUIKTE 
S P O O R W E G Z E G E L S j 

De onder bovenstaand opschrift ontvangen bijdrage van de 
heer H. J. Jansen deed een stroom van brieven met mededelingen 
en bewijsstukken bij de redactie binnen komen. Aangezien het 
onmogelijk is aan al deze stukken en bescheiden plaatsruimte in 
ons blad in te ruimen, willen wij volstaan met een samenvatting 
van de diverse mededelingen. Dit is niet zo moeilijk, anagezicn 
deze vrijwel alle tot de zelfde conclusie komen, n.l. dat van een 
gebruik als frankeerzegel van spoorwegzegels geen sprake is. Jam

mer genoeg heeft echter geen enkele inzender de voorschriften 
kunnen produceren welke er op dit gebied bestaan of bestaan heb

ben, iets wat wij juist zo gaarne hadden gezien. Bij de bezorging 
van een brief aan een spoorwegstation ter verzending naar een 
andere plaats, werd het spoorwegzegel daarop geplakt als bewijs 
voor de betaalde vergoeding voor de door de spoorwegen ver

leende diensten, zoals zulks ook geschiedt bij vradhtgocderen, waar 
de zegels op bijbehorende vracbtgoedformulieren worden geplakt 
(en afgestempeld). Het aldus als quitantie dienende spoorwegzcgel 
wred tegelijk met het stationsstempel vernietigd. Of de brief welke 
werd aangeboden al of niet gefrankeerd was deed er niet toe, want 
de spoorwegen hadden niets te maken met deze frankering welke 
alleen de posterijen aangaat. De spoorwegen deden niets anders, 

dan de brief zo dicht mogelijk bij zijn doel brengen en daar aan 
de post over te leveren. Onvoldoende of niet gefrankeerde brieven 
voorzag de post dan wel van strafport. W a t echter wel geschiedde, 
was de afstem,peling van de op de brief aanwezige postzegels met 
het ze l̂fde stationsstempel. Volgens mededeling van een insider 

mocht zulks feitelijk niet geschieden en waren de voorschriften, 
dat het afstempelen der postzegels niet mocht plaats hebben. In 
weerwil hiervan geschiedde dit edhter toch, meestal met de be

doeling om misbruik te voorkomen. Feitelijk had de post dus deze 
brieven als ongefrankeerd moeten beschouwen, aangezien de op

geplakte aegels door de afstempeling reeds bij inlevering bij de 
post ongeldig waren. Deze portheffing geschiedde echter niet en' 
accepteerde de P.T.T. blijkbaar gaarne de door het spoorweg

personeel verrichte arbeid. Wij hebben dan ook geen enkel stuk 
gezien dat deswege met strafport was belast. 

W e l kregen wij een briefkaart ter inzage welke aan het station 
Naarden was afgegeven bestemd voor Hilversum. Postzegels en 
spoorwegzegel ontvingen (het was in Aug. 1939) het stationsstcm

pel Naarden. Maar behalve deze stempels vertonen de frankeer

zegels (niet het spoorwegzegel) het machinestempel Hilversum, 
zodat dus de kaart aldaar wel degelijk als een gewoon ingekomen 
stuk is behandeld. Een latere kaart (April 1941), op gelijke wijze 
verzonden op de zelfde route, vertoont deze dubbele afstempeling 
niet, maar kreeg te Hilversum alleen het gewone stempel voor 
aankomst. Een nog latere brief (1942) van Utrecht naar Hilversum 
als „expresse" aan het station verzonden en voorzien van het 
betreffende etiket (toen rose) ontving de gebruikelijke stationszegel 
en afstempeling op alle zegels, maar geen aankomststempel te 
Hilversum, hoewel deze afstempeling voor expressestukken nog 
steeds schijnt te zijn voorgeschreven. 

Bij vele stukken welke ter inzage werden gezonden blijkt op 
de achterzijde van die brieven door de betreffende treingelcider 
met potlood treinnummer, route en datum en diens paraaf te zijn 
geplaatst. Zo vermeldt een brief van Maassluis naar Amsterdam 
zowel treinnummer en Maassluis—Schiedam met paraaf als trein

nummer en Schiedam—Amsterdam met paraaf. Het spoorwegzegcl 
was op de achterzijde geplakt, maar toch alle zegels met stations

stempel Maassluis vernietigd. 
Opgemerkt kan nog worden, dat indien er in een trein een z.g. 

postrijtuig liep, men spoedshalve zijn brieven aan dit rijtuig in een 
daartoe aangebrachte brievenbus kon werpen, hetgeen dan hoog

stens een perronkaartje kostte. 
Een uitvoerige brief ontvingen wij ook van de secretaris van de 

Verg. van Poststukken en stempielvferzamelaari|, waarbij deze 
'bovenstaande vrijwel onderschrijft en er nog enige interessante 
mededelingen aan toevoegt. Volgens zijn. mededeling is het afgeven 
van brieven aan spoorwegstations opgeheven bij de spoorwegsta

king in de laatste oorlog. Nadien is deze mogelijkheid van afgifte 
niet meer in haar geheel opengesteld, maar alleen voor e.g. „pers

brieven", bjv. foto's voor kranten afgezonden door fotobureaux 
e.d. Het daarvoor verschuldigde bedrag is intussen verhoogd en 
bedraagt nu 15 cent, waarvoor ook een spoorwegzegel wordt ge

plakt, hetwelk met de postzegels met het spoorwegstempel wordt 
alfgestempeld. Een typisch feit doet zich daarbij voor, wanneer 
zulke brieven ,.stationrestante" zijn geadresseerd, zodat deze in 
het geheel niet bij de post terecht komen, niaar dit uit hoofde van 
de Postwet toch van gewone frankeerzegels zijn voorzien. Onze 
wetskennis is helaas in deze niet groot genoeg om te weten of dit 
„vervoer" wel in overeenstemming met genoemde wet is. 

Genoe^mde schri/ver wijst voortst op het uitgebreide terrein der 
spoorwegzegels en steimpels, waarvan een inzending van de heer 
Mr. Bontckoe op de tentoonstelling van Hollandia, te Amsterdam 
in 1927 gehouden, blijk gaf, maar dit alles ligt buiten het hier 
behandelde. 

W a t de afgebeelde brief van de heer Jansen betreft, wordt 
algemeen opgemerkt, dat deze brief juist was gefrankeerd zoah 
dit voor deze bijzondere vlucht was vereist, n.l. het bijzondere 
luchtpostzegel van 30 cent en bijfrankering tot 36 et. Het spoor

wegzegel werd dan ook niet als frankeerzegel bijgeplakt maar 
als spoorweg zegel. Bovendien is Alkmaarstation nimmer een bij

postkantoor geweest, zodat er geen postzegels verkocht werden en 
er dus ook geen tekort aan dergelijke zegels kon zijn. Intussen zal 
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het ook hier wel het geval zijn zoals dit overal vaak het geval 
is, dat het met de uitvoering belaste personeel de betreffende materie 
niet geheel onder de knie heeft, waardoor misverstanden en fouten 
ontstaan. 

In ieder geval heeft het artikel van de heer Jansen zijn dienst 
beweren door op dit terrein eens de aandacht te vestigen. 

DAARHEEN ! 
door Dr. E. J. Tobi. 

Met het opstel van de heer H. de Jong onder bovenstaande titel 
in het vorige maandblad ben ik het volkomen eens. Ik w l hier
mede niets zeggen ten ongunste van de liefhebberij van hen, die 
„nieuwtjes" verzamelen, ieder zij gaarne zijn eigen pleizier gegund, 
maar ik deel geheel en al het inzicht van de heer de Jong, dat de 
zegels tot ca. 1900 inderdaad postzegels zijn, veel van wat er na 
die tijd is uitgegeven, vooral sinds 1940/5, lijkt meer op plaatjes 
dan op serieuze zegels. Ik verzamel alleen Europa, maar ga daarbij 
iets verder dan de hierboven genoemde schrijver, ik ga nl. tot 
1940/5, doch specialiseer mij op de oude zegeds tot ca. 1900 en de 
heer de Jong heeft gelijk: het duurt soms lang tot men een redelijk 
complete verzameling van een bepaald land tot dat jaartal heeft — 
zeer zeker spelen de kosten hier ook een rol! —, maar men beleeft 
«r veel meer vreugde aan. Gaarne sluit ik mij ook aan bij de wens 
van de schrijver, om in ons blad een of twee bladzijden voor oude 
uitgaven te reserveren, hoewel ik de moeilijkheden van de redactie 
om voldoende copie daarvoor te 'krijgen, natuurlijk kan begrijpen. 

Nu verzamel ik louter voor mijn genoegen en mijn beroep laat 
niet toe, dat ik tijd besteed aan de finesses omtrent tandingen, mi
nimale kleurverschillen, bijzonderheden omtrent de druk e.d. Toch 
waag ik het iets over bepaalde zegels hieronder op te merken, 
hetwelk mij tijdens mijn verzamelen is opgevallen, wellicht weet 
een of andere specialist mijn mededelingen nog met aardige tech
nische bijzonderheden aan te vullen. 

De verzamelaars van oudere zegels kennen natuurlijk allemaal 
de mooie eerste Franse uitgaven, die met de godin Ceres van 1849, 
in de uitgaven van 1852/3, 1863 en 1863/70 vervangen door de 

kop van Napoleon III. W a t zijn dit op zichzelf 
toch fraaie zegels in hun strakke, eenkleurige 
uitvoering; ik zou hier bijna van klassieke ze
gels willen spreken. In 1937 heeft Frankrijk 
een aantal herdenkingszcgels uitgegeven van dit 
eerste Ceres-type, doch in twee kleuren — 
niet te verwarren met de „gemoderniseerde" 
Ceres van 1938/41 — en legt U die twee
kleurige nu eens naast de oude zegels van 1849, 

naar mijn smaak doen de eerstgenoemde bijna ordinair aan! 

En nu heeft het mij getroffen, dat blijkbaar verschillende andere 
Europese landen die eerste Franse zegels ook hebben bewonderd, 

zozeer zelfs, dat zij eigen uitgaven daarop heb
ben geïnspireerd. Het meest frappante voor
beeld daarvan is ongetwijfeld Griekenland. 
Wanneer men de eerste uitgiften van dat land, 
van 1861 en later, naast de oude Ceres-zegels 
legt, zal men een verbluffende gelijkenis ont-
de'kken, men kan haast zeggen, dat de Griekse 
zegels identiek zijn aan de Franse, met alleen 
dit verschil, dat de Geresnkop vervangen is 

door die van Hermes. Nu is dat niet zo verwonderlijk, want 
volgens Michel zijn de Ceres-zegels ontworpen door een ze
kere J. J. Barre, en de Griekse door A. Barre. Bovendien zijn de 
Franse zegels met Napoleon III getekend door A. D . Barre: zijn 

mmxmmasimi 

deze beide laatste indentiek en is de familie 
Barre soms bekend op dit terrein? Kan iemand 
daar inlichtingen over verschaffen? In elk ge
val zijn verschillende dezer Griekse uitgiften in 
Parijs gedrukt. 

Toch is hier nog iets merkwaardigs te con
stateren. Ik zeide hierboven, dat de bedoelde 
Franse en Griekse zegels identiek waren. Dat 
is niet helemaal waar. De zg. Griekse rand 

rechts en links bij de Franse zegels is iets anders dan bij de Griekse, 
maar het merkwaardige is nu, dat deze rand bij deze laatste zegels 

wel volkomen overeenkomt met die van de 
„emission dite de Bordeaux" van de Ceres-
zegels. Maar deze editie dateert van 1870 
en is niet van Barre, doch van een zekere Yon 
en de eerste Parijse druk van de Griekse zegels 
is van 1861. Is wellicht de afwijkende rand op 
de Griekse zegels met opzet zo getekend om 
toch nog enig verschil met de Franse zegels te 
maken en heeft men in Bordeaux in 1870 van

wege de haast (men lette op de betekenis van het jaartal in de 
Franse geschiedenis!) toen de — gemakkelijker — rand van de 
Griekse zegels overgenomen? 

Het tweede land met een uitgifte, die kennelijk is geïnspireerd op 
de zegels met de beeltenis van Napoleon III van 1852/3 is Noor
wegen met de vier zegels met koning Oscar I van 1856. De over
eenkomst is minder treffend dan bij de Griekse zegels, maar toch 
nog duidelijk genoeg. De Griekse rand is verdwenen en door een 
inschrift vervangen, maar het medaillon en de vulling tussen dit en 
de rand zijn gelijk en waar in beide gevallen de beeltenis naar 
links is gewend, is de gelijkenis toch nog zeer sprekend. Het is 
overigens een ,,zelfstandige imitatie", er is geen Fransman aan te 
pas gekomen, want het Noorse zegel is ontworpen en gedrukt bij 
de drukkerij P. A. Nyman te Stockholm. 

Het volgende land, dat kennelijk voor verschillende uitgaven zijn 
inspiratie eveneens aan de Franse zegels ont
leend heeft, is Roemenië. De in 1866 en 1868 
uitgegeven zegels met de beeltenis van vorst 
Karel I zijn een onhandige imitatie van het 
Franse voorbeeld: beeldenaar weer naar links 
in hetzelfde med2iillon met dezelfde Griekse 
rand. Veel duidelijker dan deze min of meer 
onbeholpen poging is de uitgifte van 1872. 
De gelijkenis is hier weer treffend: zelfde 

beeltenis weer naar links natuurlijk, alleen de 
Griekse rand is ietwat afwijkend, waarschijnlijk ook alweer om de 
gelijkenis niet al tt sprekend te maken. Het verbaast ons niet, dat 
deze zegels oorspronkelijk in Parijs werden gedrukt bij M. Hulot. 

Maar ook ons eigen land is klaarblijkelijk een ogenblik gegrepen 
•geworden door de schoonheid van de Franse zegels. Immers onze 

uitgave van 1867 met de beeldenaar van Ko
ning Willem III vertoont eveneens onmisken
baar dezelfde gelijkenis: hetzelfde medaillon met 
de beeltenis ook naar links gewend, eenzelfde 
Griekse rand, soortgelijke boekversieringen! 
Het is overigens merkwaardig dat, met uitzon
dering van de Griekse zegels, geen van deze 
min of meer vrije navolgingen de voornaamheid 
en de gratie van het oorspronkelijke voorbeeld 

hebben kunnen benaderen, laat staan evenaren. En de besproken 
zegels van Griekenland zijn eigenlijk ^een geldige uitzondering, 
daarvoor zijn zij een tè slaafse navolging! Toch komt men hier 
haast in de verleiding een vergelijking te maken tussen het zonnige 
Hellas en de meer sombere Noordelijker landen, welk laatste karak
ter zich dan uit in de meer zwaarzwichtige, hier en daar zelfs 
plompe wijze waarop het origineel werd nagevolgd! 

hoekvudling,. 
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'Zo is het interessant om te zien, hoe de Galhsche geest ook op 
dit gebied in verschillende landen zijn invloed heeft doen gelden in 
een tijd, dat de postzegel nog postzegel was en geen plaatje om 
deviezen mee te verwerven Het zijn naar mijn bescheiden me
ning juist dergelijke beschouwingen en vergelijkingen, die het ver
zamelen voor amateurs mede zo aantrekkelijk en onderhoudend 
maken. 

AP¥ii^iriGi9irnis 

F a . J . van H O E K 
Postzegelhandel 

G o u d s c h e s i n g e l No .512 Rot
t e rdam i s v e r h u i s d n a a r : 

Stationstraat C 249 
U D E N H O U T N. B. 

In en verkoop van e l k e h o e -
v e e l n e i d P O S T Z E G E L S . 

W E R T 1951 f. 16 ,75 
ZUMSTEIN 1951 f. 12,70 
SCHAUBEK-ALBUMS: 
Europa compleet f. 36,25; Euro
pa sedert 1945 f. 28,25; Europa 
en Overzee sedert 1945 kleine 
uitgave f. 14,50. Diverse supple
menten, landen-albums, l o s se 
klembanden & blanco bladen l e 
verbaar. Vraagt U eens prijsop
gaaf? 

Postzegelhandel 11E\MANS 
Postb.897 - T1.80885 - Rotterdam 

Mijn 23e V E I L I N G wordt gehouden 

Z A T E R D A G 2 S E P T E M B E R 
in de bovenzaal van Huize Remmers, H euvel 28 

T i l b u r g . 

C a t . o p a a n v r a a g v e r k r i j g b a a r , 

POSTZEGELHANDEL 

A. y. AMELSVOORT 
Korvelscheweg 82, TILBURG, Telef. 4816. 

KORTINGEN • 
OP DIVERSE BOEKJES VAN ALLE LANDEN. 

Vraag p.o. een zichtzending. 

H. OVERDUIN 
ROZENHAGENPLEIN 12 H A A R L E M . 

i *^ondzendverkeer „cJéttractief' 
1 A. NEDERLAND & OVEBZ. GEBIEDEN, ca. 65 %, Speciale Catalogus 1950. j 

B. JAPANSE BEZETTING EN BEFVBt, JEK INDONESIA 
C, E U B O P A, ca. i/, c. per franc — D. EUROPA NIEUWS 
E. BUITEN EUBOPA, '/jC. p. Ir. en minder F. NIEUWS OVEBZEE 
G. POSTSTUKKEN, w.o. First Day Covers, spec, stempels 
Vraagt nog heden i-en zichtzending met opgaaf van verzamelgebied. Nieuwe deel- 1 
nemers gelieven referenties op te geven. | 
Ten einde de verkoop uit onze boekjes te animeren, worden bU aankoop van 1 
ƒ 10.— en meer aardige kortingen verleend. 1 

REHNIE HAAGSHA's POSTZEGELHANDEL 
T E R W E B W E 0 92 — O B G S T G E E S T . 

D E N I E U W E Ï V E R T C A T . 
in 2 BANDEN ' 5 1 v e r s c h i j n t begin Sep
t ember a . s . 

P R I J S f. 16 ,75 
p l u s 50 e t . por to 

L e v e r i n g e n d i r e c t n a u i tg i f te door 

AUF DER HEIDE S 
Postzegelhandel 

HILYERSUH 
SUMHAMEUAH 31 , IEL. 4323 , 6IR0 1700 

AMSTERDAM 
M. Z. V00RBUR6WAL 1S1, TEL 47103 

Voor de h a n d e l . spec ia le p r i j z en . ' 

Bussumse Postzegelhandel 
KAPELSTRAAT 15 
W . H. EECEN 
T*Ufoen «288 — Giro 451 «2 

Zichtzendingen (ui terst billijk geprijsd) 
Speciaal Nederland en Gew. Eers te Emis
s ie Nederland. J a p a n s e Bezet . Indie. En
gelse- , Franse Kolonien, Zwitserland, 
Scandinavië, Amerika enz. enz. 

Aanbieding indonesie Jap.nezetti i .g. 
16/23 * 2,50 o 1,50 
26/37 * 5,00 
S u r i n a m e l l l / I 1 4 , n , 4 0 o 1,40 

„ 115/117 * 14,50 o 14,50 
195 * 1,00 

„ l u c h t p o s t ' 320 ,00 (15 /19) 
T e koop gevraagd verzamelingen, partijen, 
massagoed. 

P o s t z e g e l h a n d e l G . v . d . E I J N O E 
M e r e l s t r . 2 5 , U t r e c h t , Gi ro 4 9 8 3 6 1 

[Nederland gebruikt No. 3 £ .25 , - ; 6 f . 2 0 , -
I 9 I f .6,~; 9 " f . 7 , - ; 14 f .10 , - ; 28 f .20 , - ; 
1 105 f .10 , - ; 163 I65xx f . 2 5 , - ; 163A - 165A 
1 XX f.32,50; 169A - 19BAxx f .25,~; 169 B -

19BB - 198Bxx f . 1 4 , - Roltanding 7xx f . U , -
lOxx f.3,50; 14xx £ .10 , - ; 46xx f.7,50; 57 -
70xx f . 9 , - Luchtp. 6-8xx f . 2 0 , - Port 7xx 
f. 7 , - ; 8xx f. 7 , - ; 9xx £ .5 , - ; lOxx f.2,50; 

1 U x x f. 17,50; 20xx f.4,00 Amienwet l-8xx 
f .20 , - ; 8 f . 7 , - Cour.P. 9-15 f . 6 , - Ned. 
Indie 16 f . 9 , - ; 24xx f . 5 , - ; 25xx f.1,50; 
27xx f . 3 , - ; 28xx f . 3 , - ; 59Cxx f. 12,50; 
60-61XX f . 2 5 , - ; 63-80XX f.32,50 Lucht
post: 14-I6xx f . 3 0 , - . 

J . van V L I E T 
1 BUSSEM B r e d i u s w e g 3 Tet .6502< 

1 A L L E S O N G E B R U I k T 
Nederland 356/73 f. 8 , - Indie 304/16 
f. 2,90; 317/21 f. -,30 opdr. Indonesia 
15 c t/ra 1 Old. 8 s t . f. 2,65 Curacao 138/40 
f. -,70, 182/84 f. 1 ,~ ; 200/05 f. 4 , ~ . Suri
name 187/89 f. 1,15, 214/19 f. 3,75, 247/48 

n VI. 29/30 f. 3,50, 272/73 f. - .50 VI. 27/28 
1 f. 1,75 Nederland gebr. Pos tp .ve r r . zege l s 

1/2 f. 2,60. Lev. aan onbek, tegen vooruit-
1 bet. op Giro 198391. Port i extra. 

DTBEGHTSGHE POSTXESELHiHDEL 
Tooritraat UO Utrecht 

SURINAME postfris No. U I - 114 f. 1,25 
116 f. -,60 127 - 129 f. 1,35 130 - 136 
f. 3,50 190 - 193 f. 1,25 200 - 201 f. -.50 
206- 209 f. 1,85 210 - 213 f. 1,45 247 - 248 
f. 1,50 LUCIITP. 4 - 6 f. 1,75 17 f. 8,75 
2 0 - 2 2 f, 14,75 27 - 28 L 1,75 29 - 30 

1 f. 2,45 Betal . m. beste l l ing of onder rem-
1 buurs. Beneden f. 10,— porti extra. 

Postzegelhandel W. F. HEIHANN 
Parnastutwftg 24 huis, Amtlvrdam-Z. 

1 Postg iro 512461 
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VERZAMELT U FIRST DA\ COVERS? 
Wij leveren U de in het najaar uitko
mende Kindserie(6 zegels)der Ned.An-
tillen op FDC in 3 kleurendruk (10 bij 
19 cm„) regelrecht aan uw adres. 
Prijs s lecnts f.S,~ bij vooruitbetaling. 
Laat L' deze unieke kans niet ontgaan 
en bestel nu, want het aantal i s be
perkt!! 

T. II A R T E V E L D ' S 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

E ssenburgstraat 14 Rotterdam. 
Teref.39944. Giro 507407. 

Éjllllillllllllllllllllllllllilllllhiillllllplllllllinillliilllllliilllllllillllllllllilllillllllliirlll 

I A A N B I E D I N G { 
^ U.F.U. Collectie compleet met of = 
= zonder album. = 
= Eng. Kol. compleet of losse serie's g 
M Alle uitg.U.P.U., Europa of Overzee s 
^ ongt. nog enkele serie's voorradig. W 
^ Levering nieuwtjes na opgaaf welke g 
s landen, Europa of Overzee. g 
I Postzegelhandel K. BEUNDER P 
M Krimpen aan de Lek, Schoolstraat 27 w 
m Tel. K 1895-419 - Postr. 353094 p 
iiiii'iiiiiii'niiiiiiiiiiii"iiiiiii'iuiiiiwiiuiui>iiiiiii>iiiiiii>Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï 

SCHOORLSGHE 
POSTZEGELHANDEL 

RondzendlDKen voor vereniglneen. 
• • 

Levert alle Europa-nieuwtjes tegen 
zeer concurrerende piijs . 

Mancolijsten Europa en Ned.Over.Geb. 
worden door ons p.o. behandeld 

ZOMER - OFFERTE 
Nederl. Indie met/w, alle gestempeld 
No. 254 15 et . f. 0,15; No.255 20 et . 
f. 0,15; No.257 30 et. f„l,20; No.259 
40 et. f. 1,20; No.261 60 et. f.2,75; 
No.262 80 et . f. 4,50; No,263 1 Gld. 
f.2,75; No.264 2 Gld. f. 1,75; No.265 
5 Gld. f.3;90. 
Kasse bij order franco boven f.10,— 
Vorige offerten alle nog geldig. 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
Postzegelhandel 

Heereneracht 8a Den Haag,TeLl 12944 
Giro 24392. Bankr. R.Mees en Zoonen 
Nederl.Handel Mij.,(voorheen Nieuw-
stt .26 en Noord-Blaak 93 Rotterdam) 

PEETERS Postzegelhandel 
V. Welderenstraat 27 - Nijmegen 
Ttiafoon 24589 

ALLE PHIL BENODIGDHEDEN 
De zaak voor de Oost en Zuid-
Nederlandse verzamelaar, 

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

Zoekt U reeds lang naar bepaalde ze
gels van NEDERLAND en OVERZEE
SE GEBIEDSDELEN? 
Probeert U het dan eens bij ons. Ook 
typen en tandingen enz. van deze ge
bieden is onze Specialiteit . Ruime 
voorraad albums, suppl. catalogi, in-
steekboeken in vele maten, loupe 's , 
postzegelpakketten en alle phil. beno
digdheden. Aanbevelend; 

Postzegel- en Albumhandel 

MANUSKOWSKI 
iWagenstraatl05-Den Uaag- Tel.111610 

Z U M S T E I N 

Europa-
Catalogus 1951 

Zw.Fr. 12.- plus 1.70 verzendkosten 

Catalogus 
Zwitserland 

Liechtenstein 1951 
Zw.Fr. 1.- plus -. lü porto 

Zumstein's Woordenboekjes 
(per stuk Zw.Fr. -.75) 

A) Duits-Frans-Hngels-Nederlands-Deens-21 weeds-Noors. 
B) Duits-Italiaans-Spaans-Pürtugees-Russisch-Tsjechisch-

Pool s 
Vergeriiakkelijken voerders van een andere taal het gebruik 
van bovenvermelde Catalogi. 

Zumstein & Cie., Bern 
Zwitserland, Marktg.30 

of Dij alle postzegel- en boekhandelaren. 

VRIJBLIJVEND KUNNEN WIJ U ENIGE ZELDZA
ME U.P.U. SERIES AANBIEDEN: 

Triest 7one B 2w. f. 18 ,~ 
Syrie 4w. f. 15,— 
Iran 2w. f. 30,--
Frans Marocco 3w. f. 5,— 
Hongarije Nieuw! 2w. 

U.P.Uo albums! Plaatsbiedend aan alle tot nu toe 
verschenen U.P.U. uitgiften! 
Ruime opzet.Banden van kunstleer! 
Schroefband, houtvtijpapicr f. 14,75 
Klemband, houtvrijpapier f. 16,75 
Klemband, ivoorkarton (Luxe editie) f. 23,50 

Binnenkort leverbaar: 
Yvert en Teil ier 1951 2 delen f. 16,75 plus porto. 
Zumstein 1951 f. 12,70 ,, ,, 

Indien U heden bestelt volgt levering direct na 
verschrijning (begin september) 

S. RIETVELD 
DEN HAAG Laan van Meerdervoort 360 Postbus 19 
Giro 493606 Tel. 394314 Bankier: Ned. Handel Mij. 
I _ I 
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Nagekomen bericht. 
R.LS, 

Onderstaande officiële mededeling, gedateerd Bandung 24 Juli 
1950, kondigt de verschijning van weer een nieuwe serie zegels 
aan: 

Ter herdenking van het feit, dat 5 jaar geleden de "Proklamasi 
Kemerdekaän" werd afgekondigd, zullen herdenkingszegels wor
den uitgegeven in de onderstaande waarden en kleuren: 
a) 15 sen: Afbeelding: het staatswapen met dezinspreuk Dhinne-

ka Tunggal Ikka. Kleur rood. 
b) 25 sen: Afbeelding a l s boven. Kleur groen. 
c) 1 Rupiah: Afbeelding a l s boven. Kleur sepia . 

De zegels zijn ontworpen door de Hr. Doekoet Hendronoto en 
gedrukt in rotogravure (diepdruk) door de N.V„ G.Kolff en Co. 
te Djakarta. Beeldgrootte 20/4 x 25/4 mm. 

De verkoop dezer herdenkingszegels begint op 16 Augustus 
1950; zij zijn echter eerst geldig met ingang van 17 Augustus 
1950, de herdenkingsdag der proclamatie. De verkoop geschiedt 
zonder heffing van toes lag. 

De herdenkingszegels zijn zowel in het binnenlands a ls uui-
tenlands verkeer geldig voor kwijting van alle bij vooruitbetuüni; 
verschuldigde porten en rechten. 

Oplage wi-rdt dus in deze mededeling niet genoemd, evenmin 
a l s de terr ijn van verkrijgbaarstelling en frankeergeldigheid,, 

SURINAME 
Noodaltc i f te . 
Een dezer dagen kan de uitgifte tegemoet gezien worden van 

de 1 et. opdruk op de 7/4 et. druk An.Banknote Cy. (no. 288 Sp. 
C a t . ) . 

Reden i s het niet meer verkrijgbaar zijn van de 1 et. van de 
koerserende se r ie . 



C A T A L O G U E 
DE TIMBRES-POSTE 
YVERTiTELLIER-CHAMPION 

WERT 1951 
verschijnt half September 

WERELD f 16,75 
FRANKRIJK & KOL. f 2,15 
W E R T 1950,nog en
kele s tuks PRIJS NU f 10,75 
Deel I 1950 f 2,15 

ZUMSTEIN 
1951 

12,70 
1,15 
5,00 

EUROPA f 
Zwi tser land/Liecht . f 
Spec.Cat.1949 f 
Zum stein Europa 
1950, nog enkele stuks 
nu f 9,25 

Uit voorraad leverbaar de hiernavolgende laats t ver
schenen catalogi, porto s teeds extra: 
STANLEY GIBBONS 
Deel I : British Empire compl 1950 f. 9,00 

II : Europa uitgebreid 1950 ,, 10,00 
Hl : United States 1950 ,, 1,80 
IV : Centraal Amerika 1949 ,, 3,50 
V : Zuid Amerika 1949 ,, 4,50 

VII : Europ.Kolonien 1950 ,, 3,50 
VIII: Afrika & Azië 1950 ,, 3,50 

Simplified 1950" Gehele wereld ,, 10,00 
LOMBRA LUCHTPOST CAT.1950 

(Geb.Wereld) „ 12,95 
SANABBIA Anierik.Luchtpostcat. ,, 

verschijnt deze maand ,, 21,75 
SCOTT verschijnt Oct./November 

Deel I, USA & Br.KOLONIEN ,, 16,95 
Deel II,rest v.d.wereld ,, 16,95 
Speciaal Cat. USA , , 16,95 

Abonnementen op , ,L 'echo de la Timbrologie" 
1950/1951 kunnen worden opgegeven. 
STAMP COLLECTING, Engels Standaardwerk 
over verzamelen met vele i l lustrat ies f. 6,95 
, ,T|IE TRIANGULAR STAMPS OF CAPE OF GOOD 
HOPE" 

Engels Standaard werk, 21 grote platen, waarvan 
4 in de juiste kleuren, HET boek over de Kaapse 
Driehoeken, veel vergrotingen, tekeningen enz. 
linnen band 

P R I J S f. 35,--

B E S T E L L I N G E N A A N : 

SUTHERLAND'S 
BOEKEN-IMPORT 

*s-Gravenhage 

Postbus 430 Tel. 722369 
of bij Uw postzeeelhandelaar . 

W E R T ALBUM , ,BENELUX" Nederland en Kol. 
België en Kol. & Luxemburg, in 2 banden f. 89,75 

ZICHTZENDINGEN 
EUROPA & NEDERLAND & O.G. 

Waarom onze zichtzendingen zo gewild zi jn: 
1. ledere zichtzending bevat alt i jd een of meer lan

den vrijwel compleet, gerangschikt en genummerd 
naar Yvert-catalogus. Ook de betere zegels zijp 
aanwezig, zodot U ook de moeilijk compleet te 
krijgen series kunt aanvullen, 

2. De kwaliteit der zegels is prima en ae prijzen 
zijn de huidige marktprijzen oongepast. 

3. U kri jgt de landen, welke U wenst op zicht, dus 
geen zegels van gebieden welke U toch niet ver
zamelt, en U kunt hieruit rustig thuis een keuze 
maken. 

Vult U dus onderstaand Uw naam en adres in en 
vermeldt U tevens de landen, welke U op zicht 
wenst te ontvangen en wij zenden U zonder enige 
verplichting, behoudens die van terugzending, een 
onze zichtzendingen 

POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 

J. M. GOSSE 
KRUISWEG 43 - HAARLEM 

Telefoon 15515 - Giro 135793 
Bank: Incassobank Haarlem. 

U i t k n i p p e n 

U gelieve mij eens bij wijze van proef een Uwer 
zichtzendingen te wil len sturen. De volgende lan

den hebben mi-jn speciale belangstelling. 

•• 

I I 

Naam, adres en woonplaats: 

Handtekening: 

http://Spec.Cat.1949
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NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG 
en POSTZEGELTENTOONSTELLINQ 

op 25-26 en 27 Augustus te GRONINGEN 
Indien IJ Groningen bezoekt, vergeet dan niet de PERMANENTE EXPOSITIE van POSTZE
GELS en » a t daarmede verband houdt te gaan zien. 

D.N.SANTIFORT GRONINGEN Gr.Kromme Elleboog 14 

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

Kleine verenigingen 
kunnen op voordeliger condities 

zendingen aanvragen. 

Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd 

S T U R M S P O S T Z E G E L H A N D E L 
P O S T B U S 7<«7 - AMSTERDAM. CC.) 

Uruk: "Wikrö'-Offset • Gouda, Blekerssingel 4, tel.2783 




