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Hiermede berichten wij, dat onze winkel en kantoren 
verplaatst zijn van Rokin 40 naar ROKIN No. 10. 
Gaarne noodigen wij U tot een bezoek uit ter bezich
tiging van ons bedrijf in zijn nieuwe omgeving. 
Voorts doet het ons genoegen U te kunnen berichten, 
dat onze oude medewerker, de Heer H. Koopman, 
die sedert 1942 was ondergedoken, wederom zijn 
plaats in ons bedrijf heeft ingenomen. 
Ons veilingbedrijf zal weer regelmatig voortgang 
hebben. Goede inzendingen zien wij gaarne tegemoet. 
Onze ruim 20-jarige reputatie als veilinghouders moge 
voor U een waarborg zijn voor vakkundige bewer
king en vlugge afwikkeling. 
Onder beleefde aanbeveling verblijven wij 

Hoogachtend, 
HEKKER'S POSTZEGELHANDEL C. V. 

AANKOOP, VERKOOP, TAXATIE. EXPERTISE, PUBLIEKE VEILINGEN. 

Eindhovensche 
Postzegelveiling-Combinatie 

In d e maand 

September 
houden wij onze grdote 

Jubileumveiling. 
De termijn van inzending sluit op 

31 Juli a.s. 
De catalogus van onze veilingen wordt op aanvraag aan 
serieuze gegadigden gaarne GRATIS toegezonden. 

V. CH. J. THAELS & J. J. JONKER, 
EINDHOVEN, Boschdijk 457. 

B B V R i a O I I V G ! 
Na een gedwongen sluiting van ruim 
2 jaren, zullen mijn kantoren binnen
kort weer openen. Spoedig verschijnen 
nadere mededeelingen betreffende vei
lingen, welke zoowel in Den Haag, als 
in Rotterdam gehouden zullen worden. 
Heeft U voor toezending van catalogi 
enz. interesse, wilt U dan even Uw 
adres of adreswijziging opgeven? 
Binnenkort ook hervatting van nieuw
tjeslevering ! 

J . Vf. V A IV D l E X E IV. 
Voorloopig correspondentie-adres: 
H O O I G R A C H T 22 — DEN HAAG. 

M., Alhoewel de algeheele bevrijding reeds eenigen ttjd achter den 
rug is, wenschen wg U hiermede toch nog van harte geluk. Eindelijk 
is het toch zoover gekomen, -wij hebben er lang naar verlangd, doch 
na vijf jaar onderdrukking zijn wij van het juk van onze gehate 
overweldigers bevrijd. Wij hopen maar, dat U er privé als zakelijk 
goed doorheen bent gekomen en U voor oorlogsgeweld gespaard bent 
gebleven. Vooral onze cliënten in het Zuiden zullen nog wel van 
den oorlog te lijden hebben gehad. 

Ons bedrijf, zoowel te Hilversum als te Amsterdam, waar wij 
sedert 18 Met onze winkel ajd. N.Z. Voorburg^wal -weder heropend 
hebben, is er goed afgekomen. 

Het wachten is nu op het herstel van de binnen- en butten-
landsche postverbindingen en vooral op de mogelijkheid aangeteekende 
brieven te verzenden, waarna -wij onze geregelde offerte's en zen
dingen van nieuwigheden weer hopen te hervatten. 

Intusschen vragen wij te koop: alle soorten postzegels, doch 
vooral Gelegenheidszegels van Europa. 

De prijzen zijn nu nog hoog! Profiteert hiervan. 
Brieven met uitvoerige inlichtingen en prijsopgaven aan: 
Auf der Heide's Postzegelhandel (N. v. Uchelen Jr.) 

Hilversum, Surinamelaan 31. Amsterdam, N.Z. Voorburgv?al 151. 

PHILATELISTISCHE PUBLICATIES <»"«««' '«factie 
Binnenkort zullen verschijnen: 
A. serie Leven en werken 

Willem van Oranje door Mr. J. H. van Peursem 
Koningin Wilhelmina door Mr. J. H. van Peursem 
Vergilius door Dr. A. A. W. M. Lievegoed 
President Masaryk door Mr. J. H. van Peursem 
Prinses Juliana door P. de Zeeuw J. Gzn. 
Horatius door Dr. J. van IJzeren 
Jeanne d'Arc door Mr. J. H . van Peursem 

(29) St. Antonius van Padua Pater Drs. G. Jansen O.F.M. 

van Mr. 
B. serie 

J. H. van Peurtem 
Landen en Volken 
Geschiedenis van Litauen door Mr. J. H. v. Peursem 

C. serie Philatelie en Geschiedenis 
„De Arc de Triomphe" door Mr. J. H. v. Peursem 

D. serie Philatelistische handboeken 
Het drukken van postzegels door J. F. Borghouts 

Ong. 50 werkjes van meer dan 20 schrijvers zijn in voorbereiding. 
Verkrijgbaar in de Boek- en Postzegelhandel. UITGAVE VAN 

V. A. KRAMERS, EMMASTRAAT 10, RIJSWIJK (Z.-H.) 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. HofFmanstraat 23, Rotterdam 
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3 Allereerst aan allen, die voor het s 
g oorlogsgeweld gespaand gebleven zijn s 
1 onze hartelijke gelukwensch. f 
g Aangezien verscheidenen van onze g 
1 clientèle van adres zullen hebben nnoe I 
% ten veranderen, verzoeken wij beleefd p 
J aan allen, die v/eer regelmatig onze %^ 
= aanbiedingen wenschen ie ontvangen W 
s hun aanvraag even bij ons in te dienen, s 
5 Beleefd aanbevelend, f 

1 J. C. Bolkenbaas & Zoon. W 
= Postzegelgroothandel. a 
1 Prof. Kam. Onneslaan 95b W 
i SCHIEDAM. 1 
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. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philaielistisch Makelaar. 

Twee jaar ondergedoken krijgs
gevangene. 
Twee jaar illegaal werk. 
♦ 
Nu . . . klaar om Uw opdrach
ten uit te Toeren tot aan of 
verkoop van belangrijke post
zegelverzamelingen, enz., hetzij 
publiek of onderhands. 
♦ 

Kantoor: 

Laan van Meerdervoort 10, Den Haag. 
Telefoon 114414. Giro 258448. 
lelegramadres: Preco, Den Haag. 

IK LEEF N O G ! GIJ 9OK? 
Aan mijn goede oude relaties. 
Mijn gezondheid heeft geleden en van 

mijn gewicht moest ik Vs inboeten. Mijn 
energie en de lust tot plakken zijn echter 
geenszins verflauwd. Ook mijn mooie voor
raad is gelukkig geheel intact gebleven. 
De gedwongen komkommertijd heb ik 
glansrijk overwonnen door alles weer eens 
grondig te regelen en mijn circulatie
materiaal te verfrisschen. Fraaie keuze
zendingen liggen thuns weder gereed. 

Geen „zwarte" prijzen. Europa 3 cent 
en Overzee 2 cent per franc Yvert 1944. 

Laat mij van U ook weer eens wat 
goeds hooren? Ik wacht! Met mijn beste 
wenschen en phil. groeten. Hoogachtend, 

MV. B R A N S . 
Schiedam, Westvest 76f. 

N.B. Ook nieuwe hoopers kan ik nu weer 
voorzien. 

5 Mei 1945! — Wij bieden U hiermede onze gelukwenschen aan 
met de bevrijding van ons dierbaar vaderland en zijn verheugd te 
kunnen mededeelen, dat wij ons winkelbedrijf wederom geopend 
hebben. — Wel zijn er natuurlijk nog tal van problemen op te 
lossen en we denken daarbij in het bijzonder aan de import
moeilijkheden. Voorloopig kunnen wij dan ook nog geen 

«NIEUWTJES" 
leveren, evenmin als albums, aanvullingen op albums en 
catalogi. — Zoodra dit weer mogelijk zal zijn, stellen wij 
ons voor dit door publicatie in dit blad bekend te maken. 
— Wel zijn wij, evenals voorheen, steeds gereede koopers 
zoowel van verzamelingen als van zeldzame losse zegels. — 

Op het oogenblik zoeken wij te koop: 
Een groote verzameling van Europa, 
Een uitgebreide verzameling Nederland en Koloniën, 
Een uitgebreide proeven verzameling van Nederland, 
OudNederland, gebruikt zoowel als ongebruikt. 
Zeldzame foutdrukken van Nederland en Koloniën. 

Postzegelhandel G. KEI SER & ZOON, 
Passage 25 — 27. DEN HAAG. Giro no. 4262. I 

iiffthi iiilTtni irtTTm 
Met genoegen kunnen wij onze clientèle mededeelen, dat 

wij gjezond uit de oorlogsmisère zijn opgedoken. Dus als 
van ouds de k r a c h t bezitten om voor onze zakenvrienden 
in d« toekomst, zooals vroeger, met den meest mogelijken ijver 
hun belangen te dienen. 

Ons devies is: 

v.v.v. 
Veilt Uw postzegels bij Theo Engelkomp. 
Vlug en correct in afwikkeling. 
Voordeelige condities. 

Wij zijn en blijven altijd koopers van groote objecten. 

THEO B. M. ENGELKAMP, 
POSTZEGELVEILINGEN. 

Lange Poten 7a. Telefoon 113853. Den Haag. 

K. BABAJEFF & Co. 
Engroshandel  Veilingen 

Huis te Hoornkade 23 
RIJSWIJK Z.H. 
Tel. 181230 

Wij blijven steeds koopers van partijen, 
uitgebreide verzamelingen van 

Nederland en Koloniën, 
Europa en Rusland. 

Verder worden door ons gezocht 
complete series 
Guilloche, Kind en 
Luchtpost 
alles postfrisch. 

Bestaat tevens belangstelling voor de 
Bevrijdingsserie van 
Nederland. 

F. L. STEGENGA 
POSTZEGELHANDEL 
DE CLERCQSTR. 272, AMSTERDAM W. 

Levering van alle soorten nieuwe 
Europeesche zegels, alsmede Ned. 
en Koloniën. Zichtzendingen 
worden gaarne gemaakt. 

L. F. V A N DER V E L D E , 
Van lm hof f straat 25 

Tel. 720940 GIrorek. 419394. 
DEN HAAG. 

Te koop gevraagd: 
Ned. kilowaar en bundelwaar, 
losse Kind en Zomerzegels 
in iedere hoeveelheid. 

YVERT & TELLIER CHAMPION 1 
POSTZEGELCATALOGUS 

4 9 e UITGAVE — 1945 — 
YVERT & Cle 

3 7 , Rue des Jacobins 
AMIENS 

UITVERKOCHT 
THEODORE CHAMPION j 

13, Rue Drouot 1 
PARIJS 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetahng); 

Nederland en Overzeesche Gebiedsdeelen, 
per jaar, franco p . pose f 5.—. 
Buitenland, per jaar, franco p . post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaargang f 1.2J. 
Per nummer i 0.15. 

GRATIS voor de leden der aangesloten 
Vereenigingen. 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

i/ó pag.: f 9.1S 1/12 pag.: j . 50 
1/8 pag.: f 7.3j 1/16 pag.: 4.90 
1/9 pag.: f 6 7 0 1/18 pag.: 3.65 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" 
HOOFDREDACTEUR MR. J. H. VAN PEURSEM, 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 
OFFICIEEL ORGAAN VAN 45 VEREENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 
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Prijs van een z g. »Kleine Annonce" 
f I.— per vakje. Advertenties grooter 
dan i/6 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, é- en iz a c h t e r e e n v o l g e n d e 
plaatsingen resp. 2^/2, 5 en 10 O/Q 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den 5en der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
D e a d m i n i s t r a t i e b e h o u d t z i c h 
h e t r e c h t v o o r d e p l a a t s i n g v a n 
a d v e r t e n t i e s , z o n d e r o p g a a l v a n 
r e d e n e n t e w e i g e r e n . 
Prijsverhooging toegestaan door het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart onder No . 12814, N.P. d.d. 
17-111-1941. 

HOOFDREDACTEUR: 
REDACTEUREN: 

REDACTIE. 
M r . J. H. v a n P e u r s e m , Zeestraat 40, "s-Gravenhage, telefoon 11.26.7z. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en A L L E BRIEVEN VAN 
REDACTIONEELEN AARD. 
A . M. B e n d e r s , arts te Maurik (Gld.), telefoon 220: POST- EN PORTZEGELS VAN NEDERLAND E N OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN 
J. H. B r o e k m a n , Stadionkade i III, Amsterdam-Zuid-2, telefoon 93729: POSTSTUKKEN. 
J. P. T r a a n b e r g , Brouwersplcin 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J, D e l l e n b a g , Statenweg 172c, Rot terdam: LUCHTPOST. 
A . v a n d e r W i l l i g e n , e c . dr s . . Laan van Poot 194, 's-Gravcnhagc, telefoon 337909; FRANKEERMACHINES. 
M r . G. W. A . d e V e e r , Tromplaan 37, Enschede : FISCAALZEGELS. 
P. S. v a n 't Haaif , Laan van Meerdervoort 38 a, 's-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDEELINGEN. 
Dr. P. H. v a n Gittert, Mengelberglaan 71, U t rech t : PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS: M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (Watersleyde); J. A. Kästeln (Amsterdam-Zuid); P. C. Korteweg (Hillegom); 
J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Den Burg). 

ADMINISTRATIE. 
Opgaven van o d v e r t e n t i e s en a l l e b r i e v e n o p a d v e r t e n t i e s , aanvragen om a b o n n e m e n t e n en om toezending van afzonderlijke nummers, betaling van advertenties, 

vereenigingsberichten, a d r e s v e r a n d e r i n g e n en alle brieven van administratieven aard te richten aan de administratrice M e v r . A . S m e u l d e r s - v a n d e n W i l d e n b e r g , 
Past. Oomenstraat 297 E te Rijen (N B.); telefoon Rijen 364 (K. 1692) ; postiekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandb ad voor Philatelie. 

NEDERLAND IS HERREZEN. 
„Niet alleen de kring der Nederlandse 

Philatelisten, maar het Nederlandse Volk 
als geheel, in overweldigende meerderheid 
geschaard rondom de troon der Oranje's, 
is bezield van het vurige verlangen, dat 
nog vele jaren van de komende eeuw 
de beeltenis van Koningin Wilhelmina op 
de postzegels van ons Koninkrijk zal staan 
afgebeeld, als symbool van onze nationale 
eenheid". 

Met deze woorden besloot ik op 6 Mei 1940 mijn laatste 
postzegelpraatje voor de microfoon van de V. A. R A. Het 
waren de slo'twoorden van het hoofdartikel van ons Maand
blad van Mei 1940.... het nummer, dat pas verscheen enige 
dagen, nadat de vijand (ondanks alle plechtige verzekeringen.. 
nog minder waard dan het .,vodje papier" van 1914!) voor
lopig een eind had gemaakt aan onze vrijheid. 

Met deze woorden begon ook het artikel, dat ik op 4 Mei 
van dit jaar heb gezonden aan mijn voorganger, ter plaatsing 
in het eerste maandblad, dat na de bevrijding van ons Vader
land zou verschijnen. Ik kon toen niet vermoeden, dat de 
heer de Bas zou aftreden als hoofdredacteur en dat aan mij 
zou worden aangeboden om zijn opvolger te worden. Ik wil 
thans ook mijn eerste artikel als hoofdredacteur aanvangen 
niet dezelfde woorden. 

Vijf jaren van grenzeloze, vernederende onderdrukking 
liggen achter ons; de vijand heeft op alle wijzen getracht 
ons zelfstandig volksbestaan te vernietigen, hij is daarbij niet 
teruggedeinsd voor sadistische uitroeiing van een gehele 
volksgroep en hert vermoorden van tienduizenden andere 
mensen, wier enig misdrijf was, dat zij Nederlanders wil
den blijven onder alle omstandigheden; erfgenamen van de 
schepping van Willem van Oranje en van het werk van van 
Oldenbarnevelt, de Witt en talloze andere mannen en vrou
wen, die ons land hebben grootgemaaM. Ons land werd leeg
geroofd, onze industrie werd lamgeslagen, onze fabrieken 
warden vernield, onze havens voor lange tijd onbruikbaar 
gemaakt, hele steden afgebroken zonder enige noodzaak, 

ons roemrijke werk van eeuwen ge-onze polders 
ïnundeerd. 

Ook in de wereld der Philatelie hebben wij de tyrannie van 
den toezetter gevoeld Aan Joodse landgenoten werd het 
verboden lid te zijn van onze verenigingen, waardoor voor
lopig aan het werk van vele verdienstelijke mannen een 
eind werd gemaakt; wij hopen: voorlopig. Laten wij slechts 
de namen noemen van de heren Dr. Frenkel, Mr, Wolff de 
Beer, Dr. Speijer en D. C. Paraira. Als slachtoffer van het 
oorlogsgeweld in engere zin vielen o.a. Ir. Adama, sinds 
lange tijd redacteur van het Maandblad en — na de bevrij
ding — de heer Smeulders, die zijn vader destijds opvolgde 
als administrateur van het Maandblad. 

Ook de Nederlandse postzegels zullen steeds tolijven ge
tuigen van de jaren van verdrukking. De postzegels met de 
beeltenis van Koningin Wilhelmina, die kort voor de inval 
waren verschenen, werden in October 1940 reeds vervangen 
door de meest smakeloze zegels, die ons land ooit heeft 
gehad. Wij kunnen het toenmalige Hoofdbestuur der P.T.T. 
dankbaar zijn, dat op zo duidelijke wijze de verandering in 
ons landsbestuur werd gedemonstreerd: de guilloche^zegels van 
2',2 tot 500 cent maakten de naam van ons land bijna onzicht
baar: .»Nederland achter tralies"! Nog tweemaal verschenen 
de ẑ .g. kinderzegels, slechts éénmaal de z.g. zomerzegels. Sociale 
en culturele instellingen werden daarna niet meer gesteund. 
In tegendeel: de bezetter gaf postzegels uit ten bate van die 
lieden, die tegen ons eigen volk, tegen onze wettige rege
ring, tegen onze bondgenoten de wapenen opnamen en zich 
derhalve schuldig maakten aan het verachtelijkate misdrijt, 
dat een mens kan plegen. iDe „legioenzegels" werden ook 
uitgegeven in blokvorm. Moreel gesproken waren deze zegels 
gelukkig een wanhopige mislukking: echt gebruikt komen zij 
nagenoeg niet voor! Ook „Winterhulp" en „Volksdienst", uit
vindingen van de Duitse „geest", werden met een serie 
pü.'>tzegels gesteund. Het is te hopen, dat boven,genoemde 
zegels, evenals de z.g. Germaanse symbolen later in de 
<fcatalogi met kleine letiters zullen worden opgenomen, óf wel 
in een afzonderlijke rubriek „bezettingszegels". 

Gelukkig is ons de schande bespaard, dat zegels werden 
uitgegeven met portret van den „man zonder wien Nederland 
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geen toekomst heeft". Noorwegen moest wèl zegels met 
Quisling (tegenwoordig een „soortnaam"!) accepteren uit han
den van zijn bezetter. Het had nog erger kunnen zijn: 
Moresnet, Eupen en Malmédy, Elzas-Loitharingen, Luxemburg 
en grote delen van Polen werden zonder meer ingelijfd bij 

Duitsland — schending van het volkenrecht overigens — 
en kregen derhalve Duitse postzegels. Het mooiste ant
woord hierop is gegeven door Frankrijk, dat zegels met por
tret van Hitler overdrukte met het schone symbool van de 
vrijheid: het „Croix de Lorraine". Een groot deel van Polen 
werd „Generalgouvernement"; de zegels vertonen het portret 
van Hitler, terwijl het edele Tsjechische volk een protecto-
raats-regering kreeg, die niet alleen Hitler-postzegels uitgaf, 
maar ook een zegel met de beeltenis van den massamoorde
naar Heydrich. 

Indonesië, thans nog grotendeels bezet door den as-genoot 
der Duitsers, gaf kort na de bezetting van ons land post
zegels uit met Inschrift „Nederland zal herrijzen", de woorden, 
welke wij allen (clandestien natuurlijk!) hoorden in de rede
voering van (fen energieken Gouverneur-Generaal van Neder-
lands-Indië. Suriname en Curagao, de enige gebiedsdelen 
— afgezien van Merauke op Nieuw-Guinea — waar steeds onze 
driekleur fier kon blijven wapperen, gaven dergelijke zegels uit. 

De overzeese gebiedsdelen gaven ook zegels uit 
m.et dezelfde beeltenis van de Koningin, die onze zegels van 
1940 siert. De gehele Koninklijke Familie zien wij afgebeeld op 
de weldadigheidszegels van Suriname en Curagao, terwijl ooK 
een serie van Curagao met de beeltenis van Prinses Juliana 
werd uitgegeven. In het reeds in 1944 bevrijde gedeelte van 
ons land versctoenen zegels, welke hulde brengen aan de 
Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, de Luchtmacht 
en de Handelsmarine, terwijl vijf waarden een nieuw portret 
van de Koningin vertonen. Op 16 Juli 1945 verscheen ten
slotte het bevrijdingszegel „Herrijzend Nederland". De beschrij
ving van deze en vele andere zegels wordt gegeven in de 
rubriek „Nederland en Overzeese Gebiedsdelen". Inmiddels zijn 
al enige waarden van de serie van 1940 wederom in omloop 
gebracht: weldra zullen wij onze brieven dus niet meer behoe
ven te frankeren met slangen uit de onderwereld, paarden 
met kronkellichamen en andere .. Germaanse symbolen. Ik 
spreek de hoop uit, dat wij op de lagere waarden tïians por
tretten te zien krijgen van Willem van Oranje, Oldenbarne-
velt, de Witt en Grotius, om ons tot vier namen te beperken. 

Vijf jaar lang hebben wij ontzettend veel moeten slikken; de 
overweldigende meerderheid van ons volk heeft zien ecnter 
niet willen schikken. Wij werkten illegaal, wij wilden „ons 
zelf blijven" om het koninklijke woord te gebruiken. Moge ook 
spoedig voor Indonesië de dageraad der volkabevrijdmg aan
breken — wij hopen weldra de eeuwenoude banden met het 
door Japan onderdrukte eilandenrijk weer te kunnen aan
knopen. Mag ik in dit verband aan alle lezers van het Maand
blad verzoeken voortaan n i e t meer te spreken van „Neder
land en Koloniën"! Wij hébben geen koloniën meer. .. sinds 
1922. Officieel is, nadat Hare Majesteit in December 1942 haar 
belangrijke redevoering hield over het toekomstig bestuur m 
Indonesië, de volgende aanduiding ingevoerd: „Nederland en 
Overzeesche Gebiedsdeelen". Wil men deze terminologie ge

bruiken, zowel in artikelen als in advertenties? 

Het rijk in Europa staat thans weer onder het gezag van de 
wettige Regering. Ik geloof dat vrijwel allen het eens zul
len zijn met de woorden van Minister Albarda: „Dat Neder
land een constitutionele Monarchie zal blijven onder het Huis 
van Oranje, staat zo vast als een rots". De woorden, in 1940, 
aan de vooravond van het schrikbewind door ons uitgespro
ken, moge ik in ons, in vrijheid herrezen Vaderland herhalen: 
„God geve Koningin Wilhelmina nog vele jaren van wijs be
leid over een in vrede levend, herboren Volk van Nederland." 

Mijn voorganger. Majoor W. G. de Bas, heeft zijn functie 
neergelegd, nadat hij gedurende drie jaar ons Maandblad had 
geredigeerd en daarna bijna twee jaar de toewerking van de 
zig. „Mededee'lingen" op zich had genomen. Ik wil niet 
nalaten den Heer de Bas dank te brengen voor he# 
werk, dat hij in het belang van ons Maandblad heeft 
verricht. In het bizonder wil ik wijzen op de beschrijving 
van de „Nieuwe Uitgiften", een werk, dat veel meer inspan

ning kost dan buitenstaanders kunnen vermoeden. Hoewel ik 
niet heb nagelaten in een particuliere brief op enige zéér ern
stige fouten de aandacht van mijn voorganger te vestigen, kan 
ik wel zeggen, dat er slechts weinig bladen ter wereld zijn, die 
op uitvoeriger wijze de „nieuwtjes" hebben beschreven. 

In het Zuiden \4erscheen in het begin van dit jaar een nieuw 
postzegeltijdschrift: „Mijn Hobby", uitgegeven door den heer 
Ch. Heirman te Hulst. Voor de reeds in 1944 bevrijde ver
zamelaars zal het een grote vreugde zijn geweest, regelmatig 
philatelistische mededelingen te kunnen ontvangen. Thans ne
men wij ook in het „Westen" met genoegen kennis van „Mijn 
Hobby". 

De „kop" van ons Maandblad is wel sterk gewijzigd. De 
vorige hoofdredacteur legde zijn functie neer; de administrateur 
en een van de redacteuren vielen als slachtoffers van de oorlog. 
Bovendien is het mijn plicht aan twee vaste medewerkers, nl. 
da N.S.B.-ers Dr. G. W. W. Bölian en R E. P. Maier, het recht 
te ontzeggen in ons Nederlands Maandblad te schrijven. Van 
enige medewerkers heb ik nog geen bericht ontvangen of zij 
ook voortaan hun krachten aan het Maandblad willen geven. 
Het verheugt mij dat de Redacteuren en de meeste vaste 
medewerkers ook mij hun steun toezegden, terwijl ik den 
Heer J. Dellenbag, daartoe door mijn voorganger aitgenodigd, 
kan welkom heten als Redacteur „Luchtpost". De nieuwe 
rubriek „Fiscaalzegels" zal door Mr. G. W. A de Veer — 
vele jaren geleden mede-redacteur „Nederland" — worden 
beheerd, zonder twijfel op kundige wijze. Tenslotte verwelkom 
ik Pater Drs. G. Jansen O.F.M, als vasten medewerker. 

Vele verenigingen hebben — terecht — het standpunt inge
nomen, dat NSBers en andere collaborateurs niet langer m 
haar midden kunnen blijven. „Voor deze lieden is geen plaats 
meer". In geloof niet, dat dit tot verzwakking der Neder
landse Philatelie heeft geleid: in tegendeel. Nu kunnen wij 
als Nederlandse organisaties verder werken. Hiermede hebben 
wij niet de politiek in de Philatelie gehaald, maar juist onge
wenste politieke elementen uit onze kring gezet. Hoewel ik 
persoonlijk sinds twintig jaar in woord en geschrift actief aan 
de politieke strijd deelneem, acht ik het hoogst ongewenst, 
dat politieke en kerkelijke twisten in ons Maandblad een rol 
zouden spelen. Onverschillig onze overtuiging kunnen vifij lid 
zijn van onze verenigingen en kunnen wij medewerken aan 
dit Maandblad. Komt bij de beschrijving van een postzegel een 
religieuze of politieke kwestie ter sprake, dan dient alles objec
tief te geschieden zonder kwetsing van de mening van ande
ren. Ik zal mij als hoofdredacteur strikt houden aan deze 
regel; ik zal mij steeds stellen op democratisch, Nederlands 
standpunt. Ik vertrouw, dat allen zich aan dit standpunt wil
len houden. 

Het Maandblad heeft van den voormaligen Directeur-Gene
raal der P.T.T., Z.Exc. den Heer Ir. Damme, steeds aangename 
medewerking ondervonden. Ik hoop van harte dat de nieuwe 
Directeur-Generaal der P.T.T., de Heer L. Neher, mij zijn 
steun niet zal onthouden. Bij voorbaat betuig ik den Heer 
Neher mijn oprechte dank. 

Dat de hoofdredacteur van het Maandblad dikwijls een be
roep moet doen op den Directeur van , het Nederlands 
Postmuseum, spreekt vanzelf. Mag ik den Heer Dr. Weber 
vanaf deze plaats vrager^ of hij mij, zoveel als in zijn ver
mogen ligt, wil assisteren? 

De Raad van Beheer van het Maandblad heeft mij op 
19 Juli uitgenodigd de verantwoordelijke functie van hoofd
redacteur van het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" te 
aanvaarden. Hoewel er voor mij grote bezwaren aan zijn ver
bonden, heb ik, na ernstig beraad, gemeend de uitnodiging te 
moeten aanvaarden. Ik betuig wel mijn dank voor het in mij 
gestelde vertrouwen. 

In de eerste plaats zijn er bezwaren van persoonlijke aard: 
aanvaarding van de functie van hoofdredacteur betekent, dat 
ik veel minder tijd beschikbaar zal hebben voor mijn histo
rische verzameling en voor mijn bibliotheek, welke mij in de 
oorlogsjaren, in het bizonder in de periode van onderduiken, 
dierbaarder zijn geworden dan ooit. Dan heb ik de bewerking 
van de Yvert-catalogus op mij genomen; het is een weinig 
litteraire, maar voor de philatelie een nuttige wijze om mijn 
liefde voor de Franse taal en de Franse cultuur te 
tonen. Bovendien heb ik in 1942 besloten te fungeren als redac-
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teur v a n een g ro te serie Philatelistische Publicaties, waa raan 
door talri jke vooraanstaande personen uit de wetenschappe
lijke wereld op mi jn verzoek wordt gearbeid. Onder de talrijke 
geschriften, die in deze serie zullen verschijnen, zijn er ook 
een aantal, w e l k e ik zelf hoop samen te stellen. De werk
zaamheden, w e l k e mij wachten, zijn dus velerlei; m a a r . . . . 
jamais je ne d i r a i d 'une chose raisonnable qu'elle est impos
sible. 

(Daarnaast is er een moeilijkheid van algemene aard. Toen 
in 1943 he t z.g. depar tement van volksverduistering steeds 
grotere hoevee lheden papier nodig had voor Jodewin en Mr. 
Pr ikkeldraad, w e r d d e publicat ie van he t Maandblad ver
boden, nada t eers t het bevel was gegeven om een weerzinwek
kende oproep a a n „Nederlanders" op te nemen. Achteraf kun
nen wij zeggen: l iever géén Maandblad, dan een Maandblad, 
waarin geregeld een oproep tot landverraad voorkomt. Na 
gedurende m e e r dan 21 jaar met grote nauwkeu
righeid maande l i jks te zijn verschenen, moest het enige 
philatelistische tijdschrift op last van den bezetter verdwijnen. 
Met grote moei te gelukte het een surrogaat ui t te geven: 
de „Mededeelingen", welke in hoofdzaak nieuwtjes aankondig
den. Aanvankel i jk verschenen de „Mededeelingen" regelmatig, 
doch na de invasie kwamen nog slechts weinige nummers uit. 
Verbindingen m e t het buitenland waren lange tijd verbro
ken, terwijl ook thans nog slechts weinig bui tenlandse bron
nen ter beschikking staan. Ik kan derhalve niet, zooals mijn 
voorgangers,, een bestaande organisatie voortzetten; vri jwel 
alles moet opn ieuw worden opgebouwd. Dat vereist krachts
inspanning mijnerzijds, maar evenzeer van de redacteuren 
en van den d rukke r . 

iNadat achtereenvolgens de Majoor van Brink, d e Kapi te in 
Zwolle en d e Majoor de Bas hoofdredacteur waren, zal iik als 
eerste „burger" deze functie aanvaarden; ik hoop echter niet 
minder mi l i t an t t e zijn dan deze drie militairen! 

Ik doe thans op al le Nederlandse Philatelisten een beroep 
op aller posi t ieve medewerking. Helpt mee he t Maandblad, 
thans nog k l e in v a n omvang en gedrukt op slecht papier, maar 
naar wij hopen b i n n e n afzienbare tijd in oude omvang en m 
oud aanzien hers te ld , wederom op te bouwen als werkeli jk 
philatelistisch orgaan. Beperkt niet-philatelistische mededel in
gen e n . . vooral ook verenigingsverslagen tot het strikt nood
zakelijke m i n i m u m . ledere kolom „Nieuwe Leden" en „Adres
wijzigingen" be t eken t 1 kolom minder philatelie. 

i n he t begin zal de rubr iek „Nieuwe Uitgiften" bedroevend 
veel p l aa t s ru imte opeisen. Eindeloze stromen n ieuwe ze
gels zijn sinds 1940 verschenen; wij zullen moeten wachten 
tot Yver t 1946 ons een definitief overzicht brengt. H e t is te 
hopen, da t er spoedig een eind komt ajan de vloedgolf; wij 
zijn wel i swaar voor taan gespaard voor zegels van „General
gouvernement" , „Ostland"„ „Kroatië" (met por t re t ten van den 
koningsmoordenaar Pavelic!) en andere „staten", die door geen 
ander land w e r d e n erkend dan Duitsland en zijn as-geno
ten- daa r t egenover staat, da t vele „Verenigde Volkeren" na 
hun bevri jding talri jke zegels, met dikwijls zeer kle ine oplagen,, 
hebben ui tgegeven. 

In dankba re her inner ing aan hen, die in de oorlogsjaren ons 
zijn ontvallen, aanvaard ik thans mijn taak. 
27 Ju l i 1945. Mr. J. H. VAN PEUBSEM. 

INDONESIË. 
De mikado van Japan heeft . . . gepeinsd; het gevolg was, dat 

Japan capituleerde, drie maanden na de verplettering van den erfvijand 
der Europese cultuur. Toch eigenlijk veel eerder, dan wij hadden 
durven verwachten. 

Weldra zal Indonesië bevrijd zijn. Wij begrijpen, dat het grote 
eilandenrijk is mishandeld gelijk ons land; welhcht nóg erger. Velen 
zullen zijn vermoord; cultuurschatten en industriële rijkdommen 
zullen zijn geroofd. Laten wij hopen, dat Indonesië, zij aan zij met 
het Rijk in Europa, zich zal opmaken voor de wederopbouw van 
alle delen van het Koninkrijk. Met hetzelfde doel voor ogen: ver
heffing van het geestelijk en maatschappelijk peil van alle bevolkings
groepen, gelijkgerechtigd en eendrachtig. 

Wij spreken de hoop uit, dat ook de philatelistische betrekkingen 
met Indonesië weldra kunnen worden hersteld. 

15 Augustus 1945, VAN PEURSEM. 

A MM LES REDACTEURS EN CHEF DES REVUES 
PHILATELIQUES DE L'ETRANGER 

Comme vous savez, mes chers coUègues, la Hollande aussl 
a été délivrée de la t i rannie du Boche. „La Hol lande renais-
sante" peut de nouveau faire entendre sa voix au moyen d 'une 
presse libre e t d 'une T.S.F, libre. 

Vous le savez! Le Boche a frappe not re pays de cruelles 
blessures. Environ 200,000 H o l l a n d a i s . . . . pa rmi lesquels ä peu 
prés 100,000 J u i f s . . . . ont été massacres sadiquement dans les 
camps de concentration, dans les foumeaux a gaz et par le 
peloton d'exécution. Notre pays a été saccagé, no t re industrie 
paralysée, nos usines ont été détruites, nos por t s r endus inuti-
lisables pour une longue période, nos villes demolies sans 
l 'ombre d 'un besoin mili taire, nos polders, fruit du labeur d e 
Icngs siècles, ont été l ivrés de nouveau ä l 'eau dévastatr ice. La 
faim et la misère ont tourmenté no t re pauvre peuple. 

Vous le saurez bientöt! La Hollande vit malgré tout, malgré 
le fait que nos frères des Indes orientales gémissent encore 
sous le joug des Japonais. 

Nos ancêtres ont a r raché une grande pa r t i e de no t re sol a 
la mer; maintenant dans un grand effort nous reconstruirons 
notre société democratique. L e peuple d e Hol lande s'est range 
sans distinction de race, de religion, d e conviction polit ique 
autour de sa Souveraine, la reine Wilhehnina, qui aans 
l 'oppression aussi s'est mont rée forte pas sa confiance en Dieu. 

Après un silence de plusiers années, j ' a i dans ma quali té 
de nouveau rédacteur en chef le privilege d e vous présenter 
le premier numero de notre revue mensuelle, organe officielle 
de la Philatelie neerlandaise. Pa r suite des circonstances 
actuelles notre revue n 'aura pas encore ses anciennes dimen
sions, le papier dont nous devrons nous servir n ' aura pas encore 
son ancienne qualité. 

J 'espère pouvoir compter sur votre entière collaboration en 
part iculier e n ce qui concerne les informations sur les emis
sions nouvelles. 

Puisse la philatelie établir en t re les Nations Unies un lien 
encore plus étroit au point de vue culturel. 

La Haye, l e 27 juillet 1945. VAN PEURSEM. 

MEDEDELINGEN VAN DEN HOOFDREDACTEUR 
I. SPELLING 

D e lezers zullen hebben geconstateerd, d a t ik de z.g. school-
spelling bezig. In vroeger jaren moest ik s teeds mijn ar t ikelen 
omzetten in de oude spelling, welke ik n i m m e r heb kunnen 
v/aarderen. Nu vrijwel de gehele dagbladpers zich bedient van 
dfc nieuwe spelling, geloof ik niet dat er enige reden is, in 
het Maandblad een andere spelling te gebruiken. Deze ver
andering be tekent echter allerminst, dat ik van al le redac
teuren en medewerkers een dergelijk s tandpunt verwacht : wiJ 
leven weer in een vrij land, ook t.a.v. he t gebruik van onze 
moedertaal . 

II. CATALOGUS NEDERLAND—BALTICCM 
Ik bezit nog een aantal catalogi van de Bal t ische Tentoon

stelling, welke in Februar i 1938 t e ' s -Gravenhage werd gehou
den. In di t geschrift bevindt zich een historisch overzicht van 
de republieken Litauen, Letland en Estland en een uitvoerige 
beschrijving van de beroemde collectie van den Heer Poulie. 
Ik ben gaarne bereid deze catalogi gratis te r beschikking te 
stellen van belangstellenden. 

Iir. SERIE PHILATELIE EN GESCHIEDENIS 
Alle destijds door mij uitgegeven boekjes van de serie 

Philatelie en Geschiedenis, in he t Nederlands, Fran^, Spaans, 
Engels en Litaus, zijn volledig uitverkocht. Ik k a n deze boek
jes niet meer ter beschikking stellen, zélfs n ie t van verwoeste 
vereenigingsbibliotheken. Herdrukken van nagenoeg alle num
mers zijn echter b innen afzienbare tijd te verwachten . 

IV. PHILATELISTISCHE PORTRET GALERIJ 
De stroom van n ieuwe uitgiften heeft een zodanige uitbrei

ding gegeven aan de collectie „portretzegels", da t ik mij ge
noodzaakt gevoel, de publicatie tijdelijk te staken. Zodra 
ik een beter overzicht heb en de gegevens omtrent de op 
nieuwe zegels afgebeelde personen in mijn bezi t zijn, hoop 
ik de Portret^GaleriJ voort te zetten. 

VAJSr PEURSEM. 
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DE HEER L. NEHER DIRECTEUR-GENERAAL DER P.T.T. 
Het was vanzelfsprekend, dat de Heer Dr. Ir. M. H. Damme, 

die door den vijand was ontslagen, onmiddellijk na de bevrij
ding van ons Vaderland tijdelijk in zijn functie zou worden 
hersteld, om een aanvang te maken met de reorganisatie van 
het voortreffelijke Nederlandse Staatsbedrijf der P.T.T., dat 
door den vijand en zijn handlangers volkomen omver was 
gehaald. 

Tijdelijk: dat wisten wij, want de Heer Damme had reeds 
de pensioengerechtigde leeftijd overschreden. 

Thans is door Hare Majesteit belast met de waarneming 
van de functie van Directeur-Generaal der P.T.T de Heer L. 
Neher. Voor de oorlog was de Heer Neher Directeur van de 
Gemeentelijike Telefoondienst te 's-Gravenhage; hij genoot de 
eei, door den vijand te worden ontslagen. Daarna speelde hij 
een vooraanstaande rol in de verzetsbeweging. Met acht 
andere vooraanstaande Nederlanders werd hij in 1944 geroepen 
door H.M. de Koningin om in de overgangsperiode te fungeren 
als „Vertrouwensman der Regering". Deze kwaliteit spreekt 
voor zich zelf: zij betekent, dat de Heer Neher niet alleen een 
voortreffelijk Vaderlander is, maar ook een verdienstelijk 
man. Wij weten, dat de Heer Neher, die na de bevrijding tot 
de S.D.A.P. toetrad, zal gereedstaan „met opgeheven hoofd, al 
is het in een gebrandschat land, voor de taak, waartoe hij is 
geroepen", overeenkomstig de slotwoorden van de Proclamatie 
der Vertrouwensmannen. 

Wij hopen,, dat de Heer Neher zijn veelzijdige belangstelling 
ook zal geven aan de belangen van de Nederlandse philatelic. 
Als hoofdredacteur van ons Maandblad doe ik een hartelijk 
beroep op zijn sympathie en, waar mogelijk, op zijn mede
werking. 

VAJSr PEURSEM. 

IN MEMORIAM. 
Louis Joseph Jean Smeulders 

Administrateur van het Nederlandsch Maandbl. voor Philatelie, 
geboren 23 Juli 1907 te Breda, overleden te Rijen, 29 Oct. 1944, 

tengevolge van een oorlogsongeval. 

Louis Smeulders is een der tallooze burgerlijke slacht
offers van den gruwelijken en waanzinnigen krijg, welke de 
menischheid ruim 5 jaren geteisterd heeft. Het bericht van 
zijn heengaan zal ongetwijfeld met groote verslagenheid in 
philatelistische kringen ontvangen worden. In het bijzonder zij, 
die het voorrecht hadden den rüstigen, ietwat bedeesden, doch 
zoo volijverigen en sympaïhieken administrateur van ons 
Maandblad van nabij te kennen^ zullen smartelijk door zijn 

dood getroffen worden. Ruim 5 jaren heeft Smeulders 3e 
administratie van het Maandblad verzorgd; al zijn vrije uren, 
ja véél meer, gaf hij aan dat werk, tezamen met zijn jonge 
vrouw, die hem daarbij een groote steun was. Degenen, die 
indertijd tegen zijne benoeming oppositie voerden, zullen zeker 
moeten erkennen dat hunne bezwaren tegen Smeulders niet 
steekhoudend geweest zijn; hen die zijne benoeming wisten te 
bev/erken heeft hij nimmer teleurgesteld. 

Smeulders, of zooals wij hem kennen: „Louis",, was een man 
van zeer bijzondere karakterhoedanigheden; aan eenvoud 
paarde hij onkreukbare trouw, eerlijkheid,, rechtschapenheid 
en een zeldzamen werklust. Zijn vrouw, zijn kinderen, zijn 
moeder en zijn werk waren zijn leven, een trouwer echtge
noot en vader zou moeilijk te vinden zijn. 

Een nog niet volkomen opgehelderd ongeval heeft hem op 
den vroegen morgen van den dag der bevrijding plotseling uit 
dit leven, van de zijnen, die hij zoo lief had, weggerukt. Diep 
en innig voelen wij mede met zijn jonge vrouw en zijn drie 
nog zoo jeugdige kinderen, met zijn moeder, voor wie hij 
een groote steun was. Wij vragen ons af, waarom deze uit
nemende mensch, die altijd als een -waar Christen leefde en 
wiens levenstaak eerst nog begonnen was, moest worden ont
nomen aan hen, die hem op aarde zoo dierbaar waren. Wij 
weten echter, dat God's oneindige wijsheid onfeilbaar is. 

Voor het Maandblad beteekent de dood van Smeulders een 
zware slag, die het blad voor groote moeilijkheden plaatst. 

Louis, beste brave kerel, heb dank voor alles wat je voor je 
geliefd Maandblad en voor de Philatelie hebt gedaan,, duizen
den heb je daarmede aan je verplicht; zooals de naam van je 
vader ten eeuwigen dage met eere aan het blad verbonden zal 
blijven, zoo zal ook jouw naam, waardig opvolger van je 
vader,, in dankbare herinnering blijven voortleven. 

Persoonlijk betreur ik in Louis Smeulders een oprecht en 
trouw vriend, met wien ik vele jaren in de prettigste verstand
houding mocht omgaan; onuitwischbaar blijft zijn nagedachte
nis is mijn hart geprent, want hij was een der beste en meest 
volmaakte menschen, die ik op mijn levenspad ontmoette. 

Pax Domini Vobiscum 
J. C. CRAMERUS, 

Voorzitter der P.Z.V. „Breda". 

Ir. Hendrik Leonardus Sebasliaan Adama. 
Tengevolge van een noodlottig ongeval, dat hem op 5 Sep

tember 1944 trof, is onze redacteur van de rubriek „Luchtpost", 
ir. H. L, S. A d a m a , op 7 Sepember d.a.v. in den ouderdom 
van 38 jaar te Nijmegen overleden. 

In de kracht van zijn leven, midden uit zijn werkzaam
heden, werd hij weggerukt, kort vóór de bevrijding van zijn 
woonplaats, een groote leegheid achterlatend in zijn gezin, 
maar ook bij ons, luchtpostverzamelaars. 

Wij kunnen het op het oogenblik nog bijna niet beseffen, 
dat wij zijn kennis op luchtpostgebied en zijn groote werk
zaamheid voor goed zullen moeten missen, daar het ver-
eenigingsleven en oo'k het verzamelen zoo geruimen tijd 
tot stilstand gedoemd was tengevolge van het niet function-
neeren van de post- en treinverbindingen en andere belem
meringen. Nu na onze bevrijding langzamerhand het normale 
leven weer terug gaat komen, voelen -wij het verlies eens 
zoo zwaar. 

Het is alweer heel wat jaren geleden, dat schrijver dezes 
met Adama kennis maakte; het luchtpostverzamelen stond 
toen nog in de kinderschoenen en het was toentertijd nog 
noodig stelling te nemen tegen de meening, die hier en daar 
heerschte, dat luchtpost „onverzamelwaardig" was! Wat heeft 
Adama toen reeds tijd noch moeite gespaard om — eerst in 
eigen kring — propaganda te maken voor het verzamelen van 
luchtpoststukken, luchtpostzegels, etc. Hierna is toen eenige 
jaren later op zijn initiatief — op 1 Januari 1936 — de op
richting van de Nederlandsche Vereeniging van Luchtpost
verzamelaars ,,De Vliegende Hollander" gevolgd, waarin hij 
jarenlang practisch het geheele werk alleen heeft verricht, 
waaronder ook de leiding van hel rondzeHdingsverkeer. de 
nieuwtjesdienst, etc. De vereeniging trad de eerste jaren niet 
zoo zeer naar buiten op, hield geen vergaderingen en bijeen
komsten, maar het onderling contact werd door middel van 
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correspondentie onderhouden. Wat een werk daaraan ver
bonden is geweest is ieder duidelijk, al telde de vereeniging 
toen natuurlijk veel minder leden dan tegenwoordig. 

Later heeft hij eenige jaren als Voorzitter van de „Vlie
gende Hollander" gefungeerd en had toen tevens de leiding 
van het rondzendingsverkeer. Veel heeft hij voor deze ver-
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Ir. HENDRIK LEONARDOS 
SEBASTIAAN ADAMA t 

eeniging in den loop der jaren gedaan en toen het werk 
door toeneming van het ledental tè omvangrijk werd, heeft 
hij van de vele functies, die in zijn hand vereenigd waren, 
alleen die van Vice-Voorzitter en Leider van het Rondzen
dingsverkeer behouden. 

Van zijn hand zijn ook nog vele artikelen op luchtpost
gebied verschenen; eerst de eigen uitgiften betreffende ver-
eenigingsnieuws, e tc . lijsten met bijzonderheden der heen- en 
terugvluchten van de Indië-lijn, publicaties in het tijdschrift 
„De Vliegwereld", etc. 

Later heeft hij als redacteur van de rubriek „Luchtpost" in 
ons Maandblad diverse interessante artikelen geschreven, die 
er ook veel toe hebben bijgedragen in breede kringen belang
stelling te wekken voor het verzamelen van luchtpoststidcken. 

Hoe velen van ons hebben ook niet meerdere malen zijn 
interessante lezingen meegemaakt, waarbij hij dan een deel 
van zijn schitterend opgezette verzameling toonde, alles keurig 
en overzichtelijk gerangschikt en dikwijls met foto's, kaarten, 
etc. geïllustreerd. 

Voorts denken wij nog terug aan het enorme werk dat hij 
heeft verricht door de catalogiseering van de iNederlandsche 
luchtpost en die van Nederlandsch-Indië, Curasao en Suri
name, waarvan de eerste volledige uitgave in 1936 verschenen 
is als onderafdeeling „Luchtpost" in de „Speciaal Catalogus 
van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren". 
Kortgeleden nog heeft hij dit werk, geheel aangevuld, ver
beterd en bijgewerkt als afzonderlijke „Luchtpostcatalogus van 
Nederland en Koloniën" uitgegeven. 

Veel verzamelaars waren ook zijn persoonlijke vrienden; 
x-oor hen is het verlies dubbel zwaar; zij verliezen in hem 
niet alleen den ervaren luchtpostkenner, maar vooral ook den 
goeden vriend. Zij zullen nog dikwijls met weemoed terug
denken aan de aangename uren en dagen bij hem in zijn 
hulselijken kring te Nijmegen doorgebracht, waar dan be
langrijke kwesties op luchtpostgebied de revue passeeraen, 
waar de onderlinge ervaringen werden getoetst, waar plannen 
gemaakt werden voor de toekomst, etc. 

Hierbij gaan onze gedachten vanzelf ook uit naar zijn gezin, 
dat door zijn heengaan zoo diep getroffen is, en wel in het 
bijzonder naar zijn vrouw, die hem altijd zoo trouw terzijde 
heeft gestaan en — zelf luchtpostverzamelaarster zijnde — 

ook zoo'n krachtige steun voor hem geweest is bij zijn vele 
werkzaamheden op dat gebied. 

Dankbaar zijn wij hem voor het pionierswerk dat hij op 
luchtpostgebied heeft verricht en het vele dat hij tot stand 
gebracht heeft, waarop wij thans verder kunnen bouwen. 
Hij was nog vol plannen voor „nä den oorlog", zooals hij dat 
altijd zelf uitdrukte; helaas het heeft niet meer zoo mogen 
zijn. 

Hij ruste in vrede. 
Rotterdam, 15 Juni 1945. 

J. C. E. M. DELLENBAG 

H. WEYENBERGH. 
H. Weyenbergh, Ie Secretaris van de Ned. Phil. Ver. „Op 

Hoop van Zegels" te Haarlem, overleden 16 Februari 1945 in 
den ouderdom van 35 jaren. 

Toen wij Zaterdagmiddag 17 Februari j.l., nadat wij wegens 
de tijdsomstandigheden in langen tijd niet vergaderd hadden, 
weder bij elkander kwamen voor een onderlinge veiling, wis
ten we niet wat wij hoorden toen de Voorzitter mededeelde, 
dat de veiling niet zou doorgaan, omdat onze Ie Secretaris 
den vorigen dag na een ziekbed van slechts enkele dagen was 
overleden. Onze volijverige Secretaris, die deze veiling nog 
convoceerde, uit ons midden weggerukt! Ruim 14 jaren lang 
had de jeugdige Weyenbergh onze vereeniging als secretaris 
helpen groot maken, voor O.H.V.Z. was niets hem te veel, uren 
besteedde hij wekelijks aan het omvangrijke vereenigingswerk 
en wat hij deed was af. Serieus heeft hij het archief van 
O.H.V.Z. gerangschikt en zijn doorloopende klapper op alle 
artikelen verschenen in het Ned. Maandblad voor Philatelie 
is ook voor de redactie van ons orgaan nog steeds van veel nut. 
. Prettig en welgemanierd in den omgang was Weyenbergh„ 
ondanks zijn jeugd, reeds vele jaren een geziene persoon op 

de Bondsvergaderingen en Philatelistendagen, waar hij 
O.H.V.Z. vertegenwoordigde en vele vrienden gemaakt had. 

Wij zullen Hendrik Weyenbergh steeds in dankbare herin
nering houden, beste Secretaris rust in vrede! 

J. P. TRAAiNBERG, 
EereUd O.H.V.Z. 

Echange avec philatélistes hoUandais 
timbres de France contre timbres 
de Hollande. 
TAINTURIER, 311 Bd. Wilson, 

Bordeaux, France. 

FRANKRIJK. Verzamelaar heeft talrijke gebr. 
doubletten en nieuwtjes aan te bieden. 

Stuur manco-lijst. 
H. J. KNIJP, Rodenrijschelaan 8, Rotterdam. 
Wie heeft zegels aan te bieden (koop of ruil) 
van de Zuid-Amerikaansche Staten en U.S. A.? 
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BELANGRIJKE MEDEDEELING 
Vele verzamelaars menen, dat na het vertrek van den vijand in-

en uitvoer van postzegels weer toelaatbaar zijn. Wij vestigen nadrukkelijk 
de aandacht van alle verzamelaars op § 7 art. 15 van de z.g. „De
viezen-Noodmaatregel" (Staatsblad No. E 144); voorzoover van betekenis 
voor de philatelie, luidt de tekst als volgt: 1) Anders dan krachtens 
een door of namens het Deviezeninstituut verleende algemeene of 
bijzondere vergunning, is de in- en uitvoer van: . . . d) ruwe en 
bewerkte diamanten, kunstschatten en postzegels; . . . verboden. 

Deze maatregel is zeer verklaarbaar: invoer van postzegels betekent: 
ontstaan van schuld aan het buitenland. Dank zij het wanbeheer der 
nazi's is onze financiële positie niet rooskleurig; buitenlandse be
taalmiddelen zijn hard nodig voor de wederopbouw van ons zwaar 
getroffen Vaderland. 

Anderzijds betekent uitvoer van postzegels: de mogelijkheid voor 
zwarte handelaars en profiteurs om hun vermogen in het buitenland 
in veiligheid te brengen. Dan zouden onze postzegels in grote 
aantallen komen in andere landen. Dat is natuurlijk evenmin gewenst. 

Overigens heeft deze maatregel ook schaduwzijden. Wij wijzen o.a. 
op het gevaar, dat wij, althans de eerste maanden nog, voor buiten
landse postzegels veel te hoge prijzen moeten betalen. Men kan 
veilig aannemen, dat nagenoeg alle buitenlandse postzegels, ver
schenen in de jaren 1940 tot 1945, over betrekkelijk korte tijd voor 
„normale" prijzen verkrijgbaar zullen zijn. 

Dat de „zwarte handel" tóch nog uitwegen weet, is zeker! Ons 
zijn gevallen bekend, dat speculanten, die niets met de postzegel-
handel te maken hebben, in Mei en Juni de z.g. bevrijdingsserie bij 
duizenden, ja zelfs tienduizenden series, hebben opgekocht in het 
Zuiden. Thans bieden zij, dank zij het intrekken"der bankbiljetten 
van f 100.— zonder contanten, de series bij 10.000 tegelijk aan, 
natuurlijk met zwarte winst. 

VAN PEURSEM. 

Nederland ^ er Overzecsche Gebiedsdeelerf 
Een overzicht van het voornaamste nieuws sinds Jun i 1943-

In de laatste twee oorlogsjaren, waar in het Maandblad niet 
venschenen is, zijn er op p'hilatelistisch gebied hier al lerlei 
nieuwtjes verschenen. Het zou te veel ru imte vergen om alles 
tegelijk ' in t e halen e n hiier t e besichrijven, daarom di tmaal 
al leen he t belangrijkste n ieuws, voora l de nieuwe uitgiften 
ui t deze jaren. 

NEDERLAND 

De serie „symbolen" en Zeehelden, 
Geleidelijk, van J u n i 1943 tot J u l i 1944, zijn de „volksche" 

zegels verschenen. Waarden en uitgiftedata zijn als volgt: 
1 et./grijszwart. 16 Ju l i 1943. Voorstelling „Waterpaard". 
IV2 ct. /bruinlila. 16 Aug. 1943. „Drie-kronen-boom". 
2 ct./donikerblauw. 16 Oot. 1943. Twee afgewende ziwanen. 
214 ct . /donkergroen. 1 Ju l i 1943. „Levensboom". 
3 ct . /roodbruin. 16 Dec. 1943. „Boom met slangenwortels". 
4 ct . /dookerbruin. 1 Nov. 1943. „Ruiter te paard". 
5 ct./lichtolijfgroen. 16 Ju l i 1943. Twee steigerende 

schiiMiiels. 
7% ct. /brunirood. 16 J u n i 1943. M. A. d e Ruyter. 

10 ct . /donkergroen. 1 Ju l i 1943. Joh . Evertsen. 
12% et./blauw. 16 Ju l i 1943. M. H. Tromp. 
15 ct./violet. 16 Aug. 1943. P ie t Heyn . 
17% ct./blauwgrijs. 15 Mei 1944. W. J. van Ghendt. 
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20 ct./bruin. 16 Sept. 1943. Witte de With. 
22% ct/roodoranje. 15 Mei 1944. Com. Evertsen. 
23 ct./violet. 6 Juli 1944. Tjerk Hiddes de Vries. 
30 ct./blauwgroen. 6 Jan. 1944. Com. Tromp. 
40 ct./d. blauwgrijs. 1 Apr. 1944. C. Evertsen de Jongste. 

Een waarde van 50 cent is wel in het vooriiitzicht gesteld 
(Dienstorder H. 196 van 21 Juni 1944), maar niet verschenen. 

Bijzonderheden over de voorstellingen kunnen tot later 
bewaard blijven. Philatelistisch is deze Eierie van belang door 
hel verschijnen van alle waarden, behalve de 40 cent, in twee 
velgrootten, n.1. van 50 en van 100 zegels, terwijl de lagere 
waarden wél, de hoogere geen watermerk hebben. De zegels 
zijn gedrukt in rotogravure, behalve de 40 cent, die van 
staalplaten is gedrukt. Kamtandinig 12%:12. Handdruk: boven, 
en onderranden zijn blanco, alleen op het midden van den 
bovenrand een etsingnummer. Bij de 40 cent een plaatnum-
mer midden op den onderrand, terwijl er alleen bij deze 
waarde een dubbele lijn op alle randen voorkomt. Bij alle 
waarden behalve de 40 cent links en rechts telnummers, 
1—10 resp. 10-^1 bij de vellen van 100 en 1—5 resp. 5—1 bij 
die van 50 zegels. 

De kwestie van de twee formaten van de vellen heeft vele 
verzamelaars tot vragen verleid. Een en ander blijkt in ver
band te staan met de p e r f o r a t i e . De zegels zijn wat groo-
tar dan het normale formaat {ZV/2 X 241/2 mm met de taniding) 
en de perforeermachines zijn niet op een vel van 200 van 
deze zegels berekend, er kunnen er maximaal 17 tegelijk mee 
getand worden. Een vel van 15 zegels hoog (dus 150 zegels 
groot) zou dus goed kunnen, maar dit is adm.lnlstratief een 
onhandelbaar aantal. Er wordt altijd gerekend in veelvouden 
van 1000 stuks en nxet vellen van 150 zou dit moeilijkheden 
geven. 

Daarom heeft men de vellen gesplitst in een blok van 100 
en een van 50 zegels. Deze kan de perforieermachine wel 
baas; de vellen 'worden daarom geperforeerd bij 150 zegels 
tegelijk (een tolok van 50 + een blok van 100), daarna 
afgesneden en afgeleverd in vellen van 50 en van 100 zegels. 

Bij sommige veel-gebruikte waarden (11/2, 5 en 7% cent) 
geschiedt het drukken in dubbele vellen, dus tweemaal een 
blok van 100 + een blok van 50. Deze vellen worden na het 
drukken in tweeën gesneden en eveneens bij 150 zegels tege
lijk geperforeerd. 

De zegels worden gedrukt op een z.g. vellen-pers; losse 
vellen papier ter grootte van een vel zegels worden langs den 
rotogravure-cylinder gevoerd. Het vel loopt met de langste 
zijden van de zegels evenwijdig aan de lengte-as van den 
drufccylinder door de pers. 

Deze cylinder drukt dus een vel van lOO en een van 
50 zegels tegelijk (resp. 2 maal 100 en 2 maal 50 zegels bij 
do meest gebruikte waarden). En aangezien „etsingnummer" 
wil zeggen „cylindemummer", dragen beide vellen hetzelfde 
nummer, ze komen van denzelfden cylinder. 

Bij de meeste lagere waarden staat het blok van 50 boven 
dat van 100, behalve bij de iy2 cenit, waar, zonder bepaalde 
meden, de volgorde omgekeerd is. De 21/2 cent verscheen 
eerst met het blok van 50 boven (nos. 1 en 2), later nnet dat 
van 100 boven (nos. 3 en 4). Ook bij de Zeeiheldenzegels staat 
het blok van 100 boven^ het blok van 50 onder. 

Een van ibeide velgrootten heeft 9 perforatiegaatjes in den 
bovenrand, terwijl bij de andere velgrootte van dezelfde 
waarde de bovenrand geheel is doorgeperforeerd. Men kan 
nu en dan vellen met geheel doorgeperforeerden bovenrand 
vhiden, die op den onderrand geheel onderaan nóg een of 
twee perforatiegaatjes vertoonen; deze moeiten dus behooren 
tot den bovenrand van het vel, dat 9 gaatjes in den rand heeft. 
Hieruit is de onderlmge afstand van beide vellen op den 
drukcylinder te berekenen, en deze bUjkt 31% rnm te be
dragen, oftewel precies de hoogte van een zegel. 

Om het ontijdig inscheuren van de velranden op de per
foraties te vermijden, zijn in den perforatiekam in de witte 
tussöhenruimte tusschen de beide blokken 9 van de 18 per-
foreerpennetjes verwijderd. Vmdt men dus een bovenrand 
met 9 perforatieigaatjes, dan moet deze noodzakelijk van het 
onderste blok zijn. Na bet perforeeren worden de vellen langs 
een lijn, die het bovenste van de bewuste 9 gaatjes verbindt, 
afgesneden. Bij het snijden van een aantal vellen tegelijk zal 
de snede nu eens precies door het. bovenste gaatje loopen, 

dan weer iets links of rechts daarvan. Het bovenste gaatje 
zal dus meer dan eens óf vrij van den rand van het onderste 
blok komen te staan, óf in hel randwit van het bovenste blok 
terecht komen. 

De perforatie der vellen is zoodanig, dat zoowel bij de 
staande als bij de liggende zegels (bij de laatste moet men 
het vel zoo voor zich leggen, dat de tekst van de zegels normaal 
recht leesbaar is) de perforatie door den bovenrand en den 
Imker zijrand loopt. In het begin is daar niet altijd de hand 
aan gehouden, zoo bestaat de 1 cent met perforatie in onder
en rechterrand, maar daarna is deze regel altijd gehandhaafd. 

Op diCn bovenrand van het bovenste blok, dus bij de meeste 
lagere waarden bij het vel van 50 en bij de hoogere waarden 
bij het vel van 100, vindt men een half cirkelvormig boogje 

, met een punt in het midden, welke punt dient om het vel 
op de juiste plaats in de perforeermaohine te leggen. Een 
dergelijk boogje komt bij het onderste blok midden op den 
onderrand voor. 

Dit is een manier om bij teen paartje met etsingnummer 
op den rand terstond uit te maken of het bewuste nummer 
van een vel van 50 of van 100 afko^mstig is. Is er naast het 
nummer geen boogje te zien en telt men 9 perforatiegaatjes 
in dien rand, dan is het nummer .met zekerheid afkomstig 
van het onderste blok. Is er wél een boogje (en is de geheele 
rand doorgeperforeend, dan moet het nummer van het 
bovenste blok zijn. 

Er moeten verschillende perforeerkammen in gebruik zijn 
geweest; doordat de plaatsing der blokken verschillend is (nu 
eens dat van 50 boven, dan weer dat van 100) valt de witte 
tusschenruimte niet steeds op dezelfde plaats. Bestudeering van 
de vellen leert, dat er drie kammen gebruikt moeten zijn. 

Waarom hebben de lagere waarden een watermerk, 
de hoogere niet? 

Bij de „Zeeheldenserie" is de compositie over het geheel 
opener dan die der lagere waarden en heeft meer bet karakter 
van een gravure. Mede door den aard der voorstellinig (gelaat) 
werkt het watermerk hier eerder storend dan bij de lagere 
waarden. Daarom is bij de lagere waarden het watermerk 
behouden en voor de hoogere waarden, o.a. om aesthetische 
redenen, opzettelijk weggelaten. 

— In het bovenstaande is dankbaar gebruik gemaakt van 
gegevens, die ons door den Pers- en Propagandadienst der 
P.T.T. werden verstrekt. 

Twee typen bij de 71/2 cenl De Ruyter. 

Omstreeks Juli 1944 is de 7i/4 cent van de Zeehelden-serie 
in een nieuwe uitvoering verschenen, die zoo duidelijk ver
schilt van de voorafgaande, dat we gerust van een .,nieuw" 
type kunnen spreken. De veranderingen betreffen niet het 
portret, maar alleen de letters en cijfers. 

De „oude" 7% cent beeft dikke cijfers en letters van den 
landsnaam; de eerste N en de laatste D van NEDERLAND 
raken de zijranden van het zegel. De naam van De Ruyter 
staat dioht bij het zegelbeeld, de afstand tusschen beide is 
veel kleiner dan de hoogte van de letters van den naam. 

Bij de nieuwe 7% cent zijn cijfers en letters van den lands
naam magerder, de N en D van Nederland staan geheel 
vrij van de zijranden. De afstand van zegelbeeld tot letters 
van den naam van De Ruyter is ongeveer even groot als de 
hoogte van die letters, de naam staat dus lager dan vroeger. 

De vellen van het oude type hebben de etsinignummers 
1 t.m. 7; die met het nieuwe type van no. 8 af. 

Van den Controleur te Haarlem ontvingen wü in dank de 
volgende verklaring: 

„ deel ik U mede, dat het noodig werd voor het De 
Ruyter-aegel nieuw drukmateriaal aan te maken. 

Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de technische 
uitvoering naar de oorspronkelijke teekening nog wat beter 
tot haar recht te doen komen. Mede een gevolg hiervan is 
geweest, dat de tekst wat scherper is uitgevallen en het 
onderschrift wat verder van het zegel is komen at te staan. 

Het ligt niet in de bedoeling, de andere zegels in dezelfde 
sei-ie wijziging te doen ondergaan." 
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^KiM 
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De 1 en I1/2 cenl van de „Germaansche" serie zonder 
wa le imerk . . 1 

Een verzamelaar ' te Deventer kocht daa r ê en vel van de 
1 cent zwart (van 50 stuks met etsiingnumimer 2; vier zegels 
ou'tbraken eraan) , da t geen watenmerk vertoonde. Het vcJ 
werd voorgelegd aan den Controleur te Haarlem, die ook 
nog die papierfabriek raadpleegde en die als zijn meening 
ui tsprak dat het vel, ook na nauwkeur ig onderzoek, geen 
wate rmerk bleek te hetoben. Waarschijnlijk is een fout van 
d e ógoutteur (hlet apparaat dat bij de papierfabmcage de 
watermerk-cirkel t jes in he t papier aanbrengt) d e oorzaak 
van deze afwijking. 

Een Arnhemsch verzamelaar zond ons twee gebruikte 
exemplaren van de 1% cent v a n dezelfde serde zonder sporen 
van leen watermerk. Dit zsal wel een deirgelijke oorzaak 
hebben. Kor t vóór de bevri jding kocht een verzamelaar t e 
Temeuzen aan 't postkantoor a ldaar ook eenige Zespaardjes-
zeigels van 1 cent zonder watermerk . Hij vierkocht deize eerst 
vo'or ƒ 25, enke le dagen later voor ƒ 50 pe r stuk. Na eenige 
weken bood men hem zelfs ƒ 200 pe r stuk. Op d e Eindhoven
sehe postzegelveiling Combinatie d.d. 17 Maar t 1945 bracht 
di t izegel ƒ 40 op. 

Wij brengen in her inner ing da t indertijd ook van de l^^ 
cent grijs van d e serie . .meeuwtje" exeamplaren zonder water
merk zijn beschreven. 

„Re-entries" bij de 40 cent Evertsen. 
Van de 40 cent van d e zeehelden-serie treft men zegels aan, 

die sporen van d u b b e l d r u k vertoonen. Di t is iets, dat 
bij plaatdrukzegels n u en d a n voorkomt en gewoonlijk met 
den naam „ r e - e n t r y " wordt aangeduid. Voor zoover we 
weten waren e r bij Nederlandsche zegels nog geen re-entries 
beschreven. 

4QC 

ê§RN.ELI5 EVEI?,Ti|N QE 40NGSTE \6^2-]7<^>^ 

Zooals m e n weet worden bij een stalen drukplaa t voor 
100 zegels, zooals bij deze 40 cent, alle 100 zegelbeelden stuk 
voor s tuk m de plaat geperst . Di t geschiedt door over de 
zachte stalen plaat een gehard stalen stempel, dat zich op 
een s ta len rol bevindt (de transfer roll), onder grooten 
d ruk heen en wee r te wiegen. Is e e n zegelbeeld vol
doende diep ingeperst, d a n word t de p laa t z e e r . nauw
keurig verder geschoven tot zich de plaats vooir een 
n ieuw zegelbeeld onder de rol bevindt . Een enkelen keer 
komt het voor, dat m e n niét op d e juis te plaats begint te 
persen. Bij tijdige ontdekking wordt het ve rkeerde beeld zoo
veel mogelijk weer gladgeslepen, waarbij ech te r de sporen 
van de d iepe lijnen blijven staan, en het n ieuwe beeld wordt 
dan daaroveit ieen op d e juiiste plaats ingeperst. Men vindt 

dan op d e zegels de sporen v a n deze niet-volledig weggesle
pen lijnen terug. 

Wat d e 40 cent betreft: een verzamelaar te Haarlem kreeg 
de officieuze mededeeling, da t h i e r en daa r de transfer roll 
„gehaperd" had. E r zijn eenige zegels waarbij dit voorkomt, 
en wel van plaat 1 de zegels 95 en 97, van plaat 2 zegels 
96 en 98. 

Goed zichtbaar zijn de gedeeltel i jk verdubbelde letters v a n 
d e n n a a m van den zeeheld, ve rde r lijntjes in en onder d e 
2e E, L e n 2e D van den landsnaam (zie afb-, die niet geheel 
na tuurge t rouw is; de extra-lijntjes zijn in werkelijkheid veel 
dunne r dan hier geteekend). 

Veel zegels van plaat 1 hebben bu i ten den linker zijrand 
van het zegel, nabij den onderrand, een verticaal lijntje, dat 
in een p u n t eindigt. Bij p laat 2 k o m t dit n ie t voor. 

Ets ingnummers Germaansche- en Zeeheldenserie. 

1 cent (wellen van 100) 
(vellen van 50) 

314 cent (vellen v a n 100) 

fvellen van 50). 
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2% cen t (vellen 
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(vellen 
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van 100) : 
van 50) : 
v a n 100) 

van 50) : 
van 100) : 
van 50) : 
van 100) : 
van 50) : 
van 100) : 

(vellen van 50) : 

1^/2 cent (vellen van 100) : 

(vellen van 50) : 

10 cent 

121/4 cent 

15 cen t 

17% cent 

20 cent 

221/4 cent 

2T^ cent 

30 cent 

(vellen van 100) : 
(vellen v a n 50) : 

(vellen 
(vellen 
(vellen 
(vellen 
(vellen 
(vellen 
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(vellen 
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v a n 100) 
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v a n 100) 
van 50) 
van 100) 
van 50) 
van 100) 
van 50) 
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van 50) 
van 100) 
van 50) 

1, 2, 3. 
1 2 3 
L/R 1, L/R 2, L/R 3, 
5 L/R, 6, 7, 8 L/R, 
L/R 10, L/R 11. 
L/R 1, L/R 2, L/R 3, 
5 L/R, 6, 7, 8 L/R, 
L/R 10, L/R 11. 
1. 
1. 
1, 2, 3, 4. 
1, 2. 3. 
1. 
1. 
1, 2. 
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L/R 1, L/R 2, L/R 3, 
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L/R 1, L/R 2, L/R 3, 
5 L/R, 6 L/R, 7 L/K, 
L/R 9. 
L / R 1, L / R 2, L/R 3, 
5 L / R , 6 L/R, 7 L/K, 
L / R 9. 
1, 2, 3, 4. 
1, 1 op r a n d tusscben 
8 en 9, 2,-4. 
1, 2. 
1, 2. 
1, 2. 
1, 2. 
1. 
1. 
1, 2, 3. 
1, 2, 3. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1, 2, 3. 
1, 2, 3, 

L / R 4, 
L / R 9, 

L / R 4, 
L / R 9, 

4 L/R, 
8. 
4 L / R , 

4 L/R, 
L /R 8, 

4 L/R, 
R/L 8, 

zegels 
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40 cent {alleen in vellen van 100) : plaatnummers 1, 2, 3. 
Bij de 2 cent staat het nummer bij beide velgrootten kop

staand op den onderrand. 
Wie bezit nog niet genoemde nummers? 

Intrekking van de „völksche" postzegels over eenigen tijd. 
Terstond na de bevrijding is de heer Damme in zijn functie 

van DirecteurGeneraal hersteld; in een aantal Dienstorders 
heeft hij het toekomstig beleid van P T.T. besproken; voor 
ons van belang is het volgende, uit D O.A. 3; 

„Het zal een ieder duidelijk zijn, dat het op praotlscbe 
gronden onmogelijk is terstond alle maatregelen, die om de 
een of andere reden onze sympathie niet hebben, ongedaan 
te maken. —■ Dezelfde redenen van practiischen aard maken 
het onmogelijk aanstonds de in bezettingstijd uitgegeven 
„völksche" postzegels in te trekken. Ook op dit punt zijn 
echter de maatregelen reeds ver gevorderd." 

DE „MEEUWTJES'SERIE. 
Naast de boven beschreven Germaansche zegels bleef de 

oude meeuwtj esserie regelmatig in gebruik. Eén merkwaar
dige bijzonderheid heeft zich in dien tijd bij deze serie voor
gedaan, en wel: 
De 50 cent Meeuwtje met hoiizontaal watermerk. 

Ongeveer in April 1944 werden aan een bijkantoor te Eind
hoven zegels van de 50 cent bruin van 1941 (imeeuwtje) met 
h o r i z o n t a a l watermerk verkocht, normaal loopt het 
Wcitenmerk verticaal. Ook in Wageningen werden dengelijke 
2e.2els gevonden. 

Over dit zegel ontvingen wij d.d. 15 Juli 1944, met dank, 
het volgende bericht van den Controleur te Haarlem. 

,.Naar aanleiding van Uw schrijven deel ik U mede, dat 
vellen van een zekere oplaag van 50 cent ten onrechte in 
verkeerde richting zijn gesneden, tengevolge waarvan de 
richting van het watermerk afwijkt van de gebruikelijke Mij 
is niet bekend hoeveel vellen aldus zijn gedrukt. Zoo U uit 
het bovenstaande blijkt is de afwijking, waarop sedert kort 
niijn aandadht was gevestigd, aan een onregelmatigheid bij 
het snijden van de vellen te wijten." 

De vellen zijn bekend met de etsingnummers L 5 en R 5 
en het knipteeken vijfhoek. Te Haarlem is het zegel aan 
verscheidene kantoren eenigen tijd verkrijgbaar geweest, ook in 
Den Haag en Rijswijk (Z. H.) zijn vellen verkocht, en ver
moedelijk nog wel in meer plaatsen. Een verzamelaar te 
Venlo ontving gebruikte exemplaren (plaatsnaam niet lees
baar) met afstempelingen uit het begin van den zomer 1944. 
Nemen we als zéér lage schatting ©en aantal van 25 verkeerd
gesneden vellen, dan zijn dit al 10,000 zegels; waarschijnlijk 
zulUen het er veel meer zijn. Een rariteit is het 7egel dus 
zeker niet. 
Nieuwe oplaagletteis. 

221/2 cent met streep (volgt op oplaag B). 
Nieuwe etsingnummers meeuwtjesserie. 

11/2 cent (met streep) : R 19, R 20, R 21, 22 L, 22 R. 
R 1. 
L 21. 
R 26, R 27, L/R 28, L/R 2a 
R 7. 
R 4, 5. 
L/R 5. 
3. 
4, 5. 
R 3, 4, 5. 
R 6, 7, 8. 

met horiz. wmk.: L/R 5. 

2 cent Y : 
5 cent (met streep) : 
1% cent (met streep).: 

10 
171/2 
20 
221/2 
25 
30 
40 
50 

cent (met streep) : 
cent (met streep): 
cent (met streep) : 
cent (met streep) : 
cent (met streep) : 
cent (met streep) : 
cent (met streep) 
cent (met streep) 

Het zegel voor den „Dag van den Postzegel". 
Voor den Dag van den Postzegel, die op 9 October gevierd 

wordt, wemd in 1943 een speciaal zegel met toeslag uitge
geven. De toeslag dient „voor philatelistische doeleinden". 
Onder meer is aan den Bond uit de opbrengst een bedrag van 
ƒ 25,000 uitgekeerd. 

Een persbericht en Dienstorder H 412 van 29.9.43 gaven de 
volgende gegevens: Van 9 October t/m 8 November wordt 
ter gelegenheid van den „Dag van den Postzegel" een bijzon
dere postzegel verkrijgbaar gesteld ia de frankeeirwaarde van 

7V2 cent met een toeslag van 7% cent. De netto-opbrengst 
boven de frankoerwaairde wordt aangewend voor philatelis-
tische doeleinden. 

Het zegel is ontworpen door J. H. Strube, het draagt de 
afbeelding van een Nederlandsche postkar uit de 19e eeuw, 
welk model in 1818 door de Posterijen werd vastgesteld. De 
kunstenaar heeft voor zijn ontwerp een rijtuigje uit het 
Postmuseum tot voorbeeld genomen, dat zuiver op schaal is 
gebouwd. De kleur is bruinachtig rood, de druk is roto
gravure, de afmetingen zijn 3I14 bij 241^ mm., d.w. z. het for
maat van de zeeheldenserie. 

Het izegel is uitgegeven in veUen van 100 stuks, met tel-
nummers 1—10 en 10— 1̂ op de zijranden, etsingnummer 1 op 
den bovenrand en om het geiheel een dubbele lijn zooals 
van vroegere uitgiften bekend. De zegels hebben kamtan-
ding 12 : I21/2; boven- en rechterzijrand van het vel zijn door-
geperforeerd. Het papier is zonder watermerk. 

Het zegelbeeld vertoont de inscripties: Dag van den Post
zegel 1943, 7% Nederland + IVa, en onder den onderrand: 
Geldig t/m 31 Deo. '43 — De piostkar 19e eeuw. 

Van het zegel blijken te zijn verkocht 5,801,291 stuks, waar
van de toeslag en de frahkeexwaarde elk ƒ 435,096.82% 
bedragen. 
Winterhulp- en Volksdienstzegels, 

Dienstorder H. 66 en een Persbericht van 23 Februari 1944 
vermelden o. a-: 

Van 6 Maart tot en met 5 Juli 1944 zullen bijzondere post
zegels verkrijgbaar zijn met een toeslag boven de frankeer-
waarde. De vijf waarden met de toeslagen en kleuren zijn: 
11/̂  -f- 3% cent bruinachtig zwart, 4 -1- Zy^ cent bordeaux 

rood, 5 H- 5 cent gToen, 71/2 -|- 71/2 cent roodbaniin en 10 -f 40 
cent lichtblauw. De afbeeldingen op de zegels van 4, 5 en 10 
cent (met op- en onderschrift VOLKSDIENST NEDERLAND) 
vertoonen motieven uit het gezinsleven, een moeder met 
kind in verschillende houdingen. Op de zegels van 1% en 
71/2 cent (met op- en onderschrift WINTERHULP NEDER
LAND) komt een symbolische voorstelling voor, waarbij het 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 



10 NEDERLANDSCH MAANDBLS^D VOOR PHILATELIE. 

klaverblad resp. het middelpunt en den achtergrond vormt. 
De ontwerpen zijn van W. J. H. Nijs t e Vreeland, d ie reeds 
eerder de Legioenzegels ontwierp. De zegels zijn geffrukt in 
vel len van 100 stuks bij de firma Joh. Enschedé & Zoon te 
Haarlem, ze zijn uitgevoerd in rotogravure. De afmetingen 
Bedragen 311/2 x 2414 mm, die van he t beeldvlalc 281/2 x 2134 
m m De geldigheidsduur loopt tot 31 December 1944. 

De zegels zijn verschenen op 6 Maart, als volgt: 
1% + 3 % cent-bruinizwart, 
4 + 31/^ cent-bruinviolet, 
5 + 5 cent-groen, 
714 + 71^ cent-roodbruin, 

10 4- 40 cent-blauw. 
De frankeerwaarde is ƒ 0.28, d e toeslag bedraagt ƒ 0.59%. 
De landing is K 12y2 : 12, gelijk aan die van d e zeehelden

serie. De bovenrand is doorgeperfoneerd, d e onde r rand ver
toont één gaatóe. Vellen van 100, op d e r anden een dubbele 
lijn, op den bovenrand het e ts ingnummer. Alle waarden 
hebben nummer 1, de 5 en 714 cent versohenen ook met 
no 2. Het papier heeft het wa te rmerk cirkeltjes; hier en 
daa r is het heel slecht waarneembaar . 

In tegenstelling tot vorige toeslagseries vermelden deze 
zegels niet den geldigheidsduur op den onderrand. 
Do opdruk-rolzegels 71/2 + 21/2 cent in vel. 

In de 117e veil ing-Hekker van October 1943 k w a m een blok 
van 10 voor van de traliezegels van 7% -1- 2% cent, be
s taande ui t 5 paren van dit zegel. Zooalis men weet zijn deze 
zegels alleen in rollen verkri jgbaar gesteld. 

Over den oorsprong van het blok, dat „officieel" nooit als 
zoodanig is uitgegeven, is ons niets bekend. 

He t is geveild in een blok van vier en een blok van zes, 
d ie resp. ƒ 1400 en ƒ 2000 opbrachten! 

Ook de 118e veiling bevat te een blok van vier. — De 
Nederlanidsche Postzegelveiling te Amsterdam veilde in 
December '43 een dergelijk blok, benevens een op brief ge
bru ik t blok! Blijkens de foto gestempeld te Aimsterdam CS. , 
da t u m niet te zien. 

Opbrengst Legioenzegels. 
Van d e beide Legioenzegels, 

volgende aantallen verkocht: 
ui tgegeven in 1942, zijn de 

In vel len 
1,088,134 stuks van 71/2 

527,532 s tuks van 121/2 cent 
In b lokken 

1.314,240 s tuks van 71/2 cent 
(- 131,424 blokken) 

484,844 s tuks van 12% cent 
( = 121.211 blokken) 

F rankee rwaa rde : 
cent ƒ 81,610.05 

„ 65,941.50 

98,568.— 

60,605.50 

ƒ 306,725.05 

Toeslag: 
ƒ 27,203.35 
„ 461.590.50 

„ 32.85e.~ 

„ 424,238.50 

ƒ 945,888 35 
Het zou intereseant zijn, te weten w a t h iervan voor werke

lijke frankeering is gebruikt! Volgens de k ran t zou er voornl 
in het bui tenland gi-oote belangstelhng voor d e zegels zij« 
geweest. 

Oplaag Postvereenigingzegel. 
Van he t zegel, uitgegeven tier eere v a n d e „Europeesche 

P.T.T.-Vereeniging" (die ondertusschen al wel weer ter ziele 
zal zijn) op 15 Januar i 1943, bl i jken te zijn verkocht 7,076,103 

excmaplaren. -^__ 

POSTZEGELVEILINGEN 

Hej 121/2 cent „Kraai-zegel voor bijzondere vluchten met 
horizontaal watermerk uitgegeven. 

Een nieuwe oplaag van het Kraai-zegel , verschenen om-
st'-eeks Maar t 1944, vertoont, in tegenstel l ing tot alle vorige 
oplagen, he t watermerk cirkeltjes h o r i z o n t a a l . Het is 
overigens, wat dien d ruk betreft, gehee l dezelfde oplaag als 
de vorige: e ts ingnummer 2 op den bovesarand, geen oplaag-
letters. 

In Mej 1944 verscheen wéér een n ieuwe oplaag van dit 
zegel. Deze oplaag heeft e t s ingnummer 3; he t watermerk is 
ter afwisseling nu weer verticaal, als bij de eerste oplagen. 

De 71/2 cent violet van 1926 zonder w a t e r m e r k . 

Bij de Nederlandsche Postzegeiveil ing te Amsterdam k w a m 
in December 1943 onder den hamer een gebruik t exemplaar 
van 71/2 cent violet van 1926 (type Veth, Spec. cat. no. 178), met 
keur Ned. Bond, dat geen wa te rmerk vertoont. Zooals bekend 
bestaat de 7% cent in deze k leur u i ts iu i tend m è t watermerk. 

Dit zegel zal zijn onts taan zeer vi^aarschijnilijk te wijten 
hebben aan eenzelfde fout bij de papierfabricage als hier-
b o \ e n bij d e 1 en 1% cent van de Germaansche symbolen-
serie beschreven. 

In het Maandblad van Ju l i 1928 w e r d e n ook al eens derge
lijke zegels veirmeld, in d e eers te p laa t s een paar van de 
15 cent met rand, waarop in den rand een spoor, dn de zegels 
zelf zoo goed als niets van een w a t e r m e r k te zien was. Voorts 
een gebruik t exemplaar van d e 1 cent m e t kleine letters, die 
dus een watermerk hoort te hebben, waartsij niets van een 
wa te rmerk was te vinden. Ook d e gri jze IVa cent van deze 
serie is zonder watermerk beschreven. 

NA DE BEVRIJDING. 

Postzegels geldig voor frankeering. 

1. In afwijking van het bepaalde bij Dienstorder H. 82 van 
1944 zijn de postzegels me t d e beeltenis v a n H.M. de Koningin 
en behoorende tot de uitgifte van 1940 (ontwerp W. A. van 
Konijnenburg) met ingang van heden opnieuiw voor de fran-
keering geldig. In verband daa rmede k u n n e n d e voorhanden 
postzegels en postwaarden met zegelafdruk van deze uitgifte 
wederom worden gebruikt . Voor zooveel noodig, wordt er 
evenwel de aandacht op gevestigd, da t he t vorenstaande n i e t 
geldt voor de in omloop zijnde o n ge t ande postzegels als be
doeld, aangeeien die n i e t van Rijkswege zijn uitgegeven. 

(Dienstorder H. 13 van 16 Mei '45). 
Begin 1944 werden door verschi l lende handelaren aanbie

dingen gedaan van deze beruchte plaatjes, „naar keuze onge
bru ik t of gebruikt op aangeteekende brief"! ! ! De prijzen van 
beide soorten waren gelijk. Dat is n u w e l d e gekheid ten top 
gedreven. 

Natuurli jk zuUen ze nu ook gebru ik t en geprijsd in den 
Speciaal-catalogus worden opgenomen. H e t is en blijft jam
mer, dat de handel zich met deze d ingen heeft ingelaten. 

DE NIEUWE SERIE VAN 1944. 

In Engeland is een n ieuwe ser ie postzegels voor Nederland 
gedrukt , die nu, na de algeheele bevri jding, aan versdhillende 
kantoren hier verkrijgbaar is; tevoren kon men ze alleen 
„zwart" ä f 15.̂ — uit België be t rekken . 

De zegels moeten vóór September 1944 al in Engeland zijn 
uitgegeven voor de Nederlandsche koopvaardijschepen (wie 
bezit de zegels met afstempelingen van d ien tijd?); in Neder
land, in he t Zuiden, verschenen ze in October en November 
1944, over het algemeen losse waarden, al n a a r gelang van de 
behoefte, naast de oude zegels, die n ie t werden ingetrokken. 

De uitgifte werd „geëcht" door Dienstorder H. 19 van 
29 Mei 1945, die als volgt luidt: 

„Postwaarden (oorlogsuitgiflen). 

1. Tijdens d e krijgsverrichtingen hier t e l ande zijn op som
mige 'kantoren de navolgende postzegels — aangemaakt in 
Engeland — en briefkaarten verkr i jgbaar gesteld: 

a P o s t z e g e l s (waarde, k l eu r en voorstell ing resp beel, 
ten is) 

VAN DIETEN 
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1% cent, donkergrijs, 
2% oent, imosgiroen, 
3 cent, bruin, 
5 cent, donkerblauw, 
IVz cent, rood, 

10 cent, oranje, 
12% cent, blauw, 
20 cent, violet, 
30 cent, blauwgroen. 

soldaat in aanval. 
M.S. „Nieuw-Aimistierdaim". 
piloot, 
Hr. Ms. Kruiser „De Ruyter" 

H.M, de Koningin. 

b. B r i e f k a a r t e n van 4, 5 en VV̂  oent, met vermelding 
op den zegelafdruk van het woord „nooduitgifte". 

2. De in punt 1 bedoelde postzegels en ibriefkaartien zijn 
derhalve van rijkswege uitgegeven en dan ook in het geiheele 
land geldig voor de frankeering. 

3. Op de kantoren, waar de onderwerpelijke postwaarden 
dn voorraad zijn, kan met den verkoop daarvan aan het pu
bliek op de gewone wijze worden doorgegaan." 

De zegels zijn uitgevoerd in diepdruk door de bekende 
Engelsche drukkersfirma Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd., 
New Malden, Surrey, England en ontworpen door Prof. B. 
Romain. Naam en adres van de drukkers bevinden zich in 
kleine lettertjes op het midden van den onderrand van de 
vellen. Deze zijn 100 stuks groot. Het papier van alle waarden 
is wit, zonder watermerk. Wat de perforatie betreft, de waar
den in staand formaat (de V/2 cent, 5 cent en de vijf Konin-
ginne-waarden) hebben kamperforatie 121/2 : 12%. De boven-
rand van de vellen is doorgeperforeerd, de onderrand niet; 
de zijranden hebben één gaatje. De 2V2 en 3 cent, in liggend 
formaat, hebben lijnperforatie 12:11%; alle velranden zijn 
gedeeltelijk doorgeperforeerd. 

Het formaat van het zegelbeeld is 221/2 bij 28 mm. — De 
velranden zijn blanco, behalve het genoemde drukkeiPsmerk 
op den onderrand en op den bovenrand in het midden een 
plaatnummer. Door kort afsnijden der vellen is dit soms niet 
of slechts gedeeltelijk aanwezig. Alle waarden bestaan met 
nummer 1; de IVi en 71/2 cent ook reeds met no. 2. Bij de 
beide waarden in horizontaal formaat staat het nummer naast 
het 5e zegel van den linker zijrand. 

Het is vooralsnog onzeker, of deze serie — t.z.t. — ook in 
het westen en centrum des Lands in koers zal worden ge
bracht en of zij uitgebreid zal worden met de ontbrekende 
waarden van 15, 171/2, 221/2, 25, 40 en 50 et. 

Nader vernemen we nog, dat deze serie de bijdrage sym
boliseert van Nederland aan de zijde der geallieerden tijdens 
den voorbijen wereldoorlog. De serie werd in gebruik ge
steld bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken d.d. 1 Mei 1944 met ingang van 15 Juni d.a.v. 

De IVg cent is bedoeld als hulde aan het leger. — Het 

MS. „Nieuw-Amsterdam" van de 2% cent is het vlaggeschip 
van de Holland-Amerikalijn, dat vóór den oorlog een ge
regelden dienst onderhield tusischen Amsterdam en New York. 
Deze oceaansitoomer van 36,000 ton, in Mei 19S8 in dienst ge
steld en in 1940 ontkomen aan de greep van den vijand, voer 
sedertdien voor de geallieerde oorlogvoering. Dit zegel is 
bedoeld als hulde voor onze koopvaardij. 

De 3 cent brengt hulde aan onze luchtmacht; de 5 cent is 
bedoeld als hulde aan onze marine. Hr. Ms. kruiser „De 
Ruyter", van 6450 ton, was het vlaggeschip van wijlen Schout 
bij Nacht Doorman, waarop deze den vijand aanviel en den 
heldendood vond in den slag in de Javazee op 27 Febr. 1942. 
De zegels van 7% cent en hooger bedoelen hulde te brengen 
aan het beleid van onze regeering gedurende de lange oor
logsjaren. 

Bijzondere postzegel „Heriijzend Nederland". 
1. Naar aanleiding van de bevrijding van Nederland zal 

naast de gewone postzegels een bijzondere ^postzegel zonder 
toeslag worden uitgegeven in de frankeerwaarde van IV2 cent. 

2. Deze zegel draagt het opschrift „Herrijzend Nederland", 
alsmede een zinnebeeldige voorstelling en is ontworpen door 
C. A. Mechelse te Haarlem; de tekst is vervaardigd' door J. 
van Krimpen te Haarlem. 

3. De zegel (oranje-rood), welke wordt verstrekt in vellen 
van 100 stuks, is vermenigvuldigd door middel van plaatdruk; 
de afmetingen bedragen 22 x 33 mm (met perforaat 
25 X 36 mm). 

4. Op dezen zegel zijn de bepalingen van toepassing, welke 
gelden voor de gewone postzegels, behoudens dat de geldig
heidsduur loopt tot en met 31 December 1946. 

5. Toezending van een eersten voorraad zal in verband met de 
bestaande verkeersmoeilijkheden door den controleair slechts 
geleidelijk (te beginnen omtreeks half Juli) aan de kantoren 
kunnen geschieden. 

6. Met den verkoop aan het publiek behoort zoo spoedig 
mogelijk na ontvangst der zegels te worden begonnen. Op 31 
October a.s. na afloop van dan dienst moet de verkoop worden 
gestaakt. • 

8. Gedurende het tijdvak der verkrijgbaarstelling imoeten in 
de waarde van 7% cent u i t s l u i t e n d bijzondere zegels 
„Herrijzend Nederland" worden verkocht, tenzij het publiek 
uitdrukkelijk zegels van de gewone uitgifte wenscht. 

Dienstorder H 32bis van 27 Juni 1945). 
Het zegel, in roodoranje kleur, vertoont als zinnebeeldige 

voorstelling de Nederlandsche leeuw, die den draak verslaat. 
Bovenaan het zegel: 19 Herrijzend '45, onderaan; Nederland. 
Het zegel heeft de vanouds bekende kamtanding 12%:14, be
kend o.a. van de Emma- en Nederland-Curagao-zegels. De 
rechter rand der vellen is doorgeperforeerd. 

De vellen zijn groot 100 stuks; het papier heeft geen water
merk. De velranden zijn blanco, alleen op den onderrand het 
plaatnummer. Op de vellen met nrs. 3 en 4, die wij zagen,, liep 
een oranje lijn langs het geheele vel op den linker zijrand. 

De vellen hebben een knipteeken van het toekende model; 
de zegels zijn dus zeer waarschijnlijk bij de firma Enschede 
gedrukt. 

Aanmaak en verstiekking van postzegels. 
Dienstorder H.24 van 14 Juni bericht hierover : 
1. Voorloopig zullen nog slechts de volgende gewone post

zegels worden aangemaakt; 
A. in de waarden van 1 t /m 4 cent, het z.g. duifjestype.uit-

gifte 1924 (ontwerp Ch. Lebeau) ; 
B. in de waarden van 5 t/m 40 cent m,et de beeltenis van H.M. 

de Koningin, uitgifte 1940 (ontwerp W. A. v. Konijnenburg) 1) 
2. In verband met de groote schaarschte aan papier is het 

echter noodzakelijk, dat met de verstrekking aan de 'kantoren 
van de postzegels der thans gangbare uitgiften, voor zoover nog 
in het magazijn van den controleur aanwezig, voorshands wordt 
doorgegaan ; ook de verkoop aan het publiek van deze zegels 
kan, zoolang zij op de kantoren in voorraad zijn, tot nader 
bericht niet worden gestaakt. 

3. Zoodra de omstandigheden zulks toelaten, zal de ver-
krijgbaarsteiUing van de in het vorig punt bedoelde postzegels 
met uitizondering van die, genoemd in lid 1 — het eerst die met 

1) De 1V2 en 25 cent zijn inmiddels verschenen, y, P, 
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afbeeldingen van Germaansche symtoolen — worden beëindigd 
en zullen deze zegels voor de f rankeering ongeldig worden 
verklaard. — Er zal geen gelegenheid worden gegeven tot 
inwisseling van zegels v a n de thans gangbare typen tegen 
andere. 

UITGIFTE 1940 K O N I N G I N ONGETAND. 

Het Bondsbestuur ontving van den Hoofddirecteur Post van 
het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie op een 
verzoek om inlichtingen inzake de ongetande postzegels met de 
beeltenis van H.M. de Koningin (type Konijnenburg) het volgende 
antwoord : 

1. Na de staking van den verkoop op de postinrichtingen op 
bevel van de betrokken Duitse autoriteiten, moesten na verloop 
van tijd de bij de postdienst voorradige postzegels van bovenge
noemd type, alsmede de nog niet geheel afgewerkte ongetande 
postzegels als bedoeld, op last van de bezettende macht worden 
afgegeven aan de Duitse dienstpost. 

2. Voor zoover i" kunnen worden nagegaan, zijn de in om
loop zijnde ongetande Koninginnezegels alle van de bovenbedoel
de partij afkomstig. 

3. De Nederlandse postdienst heeft zich nimmer aan de ver
spreiding dier zegels schuldig gemaakt. Zij zijn dan ook niet 
geldig voor de frankering. 

H E T „ROTTERDAMSE PHILATELISTISCHE SOUVENIR" 

Enige dagen geleden werden de Nederlandse verzamelaars ver
rast met een circulaire betreffende een te Rotterdam uit te geven 
„philatelistisch souvenir". Naar mijn mening diende zo spoedig 
mogelijk te worden ingegrepen : verleden jaar hadden wij de 
schunnige vertoning met de z.g. rode-kruis-zegels ; onlangs een 
„blok" in de residentie. Nu dit weer ! 

Het is mij bekend, dat de Directeur-Generaal der P.T.T. een 
overtuigd tegenstander is van alle speculatieve postzegeluitgiften. 
Het Hoofdbestuur der P.T.T. zou dan ook nimmer medewerking 
verlenen aan de uitgave van een postzegel met beperkte oplaag, 
verkrijgbaar bij inschrijving. 

Maar . . . en dat was hier m.i. de beslissende factor : in het 
„Rotterdamse" geval is geen sprake van een postzegel : uit de 
circulaire blijkt duidelijk (gelijk ingewijden ook wisten !) dat het 
„zegel" niet kon dienen voor frankeringsdoeleinden. Er is echter 
sprake van een „zegel", dat als „philatelistisch" souvenir „op" een 
aangetekende brief kan worden verzonden. Deze woorden wijzen 
dus op „een drukwerk in een vorm, die het op postzegels dott 
gelijken". Het vervaardigen, verspreiden (dus o.a. verkopen) of ter 
verspreiding in voorraad hebben van dergelijke drukwerken is 
echter uitdrukkelijk verboden in het Wetboek van Strafrecht, art. 
440, sinds de wijziging van 1925. 

Ik heb onmiddellijk de kwestie bij de bevoegde instanties aan
hangig gemaakt, met het verzoek zo groot mogelijke spoed te 
betrachten ; de datum van 1 September was nabij . . . en als een
maal zo'n particulier maaksel in de handel komt, dan blijft het 
nog jaren later een object, dat gevaren oplevert voor niet-des-
kundige verzamelaars. 

Het comité deelt mij heden (24 Augustus) mee, dat van de 
uitgave wordt afgezien. Het Comité was te goeder trouw (waar
aan ik nimmer hebt getwijfeld) en wenst nóch de Roterdamse 
studentenwereld te compromitteren, nèch de philatelic te bena
delen. De afwikkeling van de uitvoerige correspondentie zal ge
ruime tijd vorderen. 

Wij hopen voor verdere particuliere zegels gespaard te blijven 
V. P. 

OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 
NED.-INDIE. 

Zegels van de Japansche bezetting. 
Sieger Neuhei ten Dienst van Augustus 1943 meldde he t 

volgende: 
Voor het gebied van he t voormalige Nederlandscji-Indië 

heeft de Japansche postadminis trat ie postzegels in twee ver
schil lende teekeningen laten aanmaken , e n wel frankeerzegels 
in boekdruk van 2 tot 20 cent met een gestyleerd Zuidzee-
landschap en de Japansche vlag in he t midden, verder vier 
waarden in diepdruk, van 25 cent tot 1 Gld., met bovenaan 

den be rg Fujijama e n d e van andere Japansche zegels bekende 
vredesduif, en onderaan de Japansche vlag en een landkaar t 
van het gebied van Ned. Oost-Indië. 

De waarden en kleuren zijn: 
2 cent bruin, 20 cent grijslila, 
3 cent groen 25 cent oranje, 
ZVa cent bruinoranje 30 cent ultramarijn, 
5 cent l ichtblauw, 50 cent zwartgroen, 

10 cent rood 1 Gulden zwartlila. 
15 cent ul tramarijn. 

De 5 cent karbouw ongetand. 
Een ongetand exemplaar van de 5 cent 1934, zonder water

merk (karbouw), k w a m voor in d e 118e veil ing-Hekker (Febr. 
1944). Het exemplaar heeft a a n dr ie zijden een breeden wi t ten 
rand, rechts een zij rand van het vel waarop te lnummer 3. 

Over den oorsprong van dit zegel is ons niets bekend. 
CURAgAO. 

Nieuwe zegels. 
Een nieuwe serie lage waarden is, waarschijnlijk begin 1943, 

voor Curagao verschenen; de zes zegels, waaru i t de serie 
bestaat, zijn afgebeeld in d e Echo van Mei '44; d e plaatjes 
leenen zich helaas niet voor reproductie. Evenals d e lucht
postzegels van 1942 zijn deze zegels in Londen gedrukt voor 
rekening van d e Nederlandsche regeering; de teekeningen zijn 
ook weer volkomen in den stijl van de Engelsche koloniale 
zegels. Alle vertoonen in den rechter bovenhoek het por t re t 
van Koningin Wilhelmina, hetzelfde als op de luchtpostzegels; 
bovenaan staat de landsnaam Curagao. He t grootste deel van 
het zegelbeeld wordt door een landschapsteekening ingenomen, 
van elk v a n de eilanden is er een afbeelding. Onderaan de 
waarde-aanduiding en de naam van het afgebeelde eiland. 

Vijf waarden zijn in liggend formaat, één, d e 1% cent, 
heeft staand formaat. Door d e onduidelijkheid van de afbeel
dingen in d e Echo kunnen wij geen nauwkeur ige beschrijving 
geven. 

1 cent violet en roodbruin: Bonaire. 
11/^ cent blauw en geelgroen: St. Eustatius. De afbeelding 

toont een wit gebouwencomplex en een vlagge-
mast me t vlag. 

2 cent grijs en roodbruin: Saba. Een hooge rots die uit 
zee opstijgt. 

2% cent groen en oranje: St. Maarten. 
5 cent karmijn en blauwgrijs: Aruba . 
6 cent lila en blauw: Curagao. 
Men zegt, aldus de Echo, dat de oplaag niet zeer groot is. 
Pr inses Margriet-zegelä. 
In een brief uit Londen vermeldt de Echo de la Timbrologie 

van 31 Ju l i 1943 het volgende nieuws: 
„Koningin Wilhelmina heeft een bijzondere serie postzegels 

laten drukken Ier gelegenheid van de geboorte van de derde 
dochter van Prinses Jul iana, in J anua r i j .1. Het hoofdje van 
he t kind is erop afgebeeld tegelijk met die van de zusjes. 
De serie bestaat uit vijf zegels in verschillende kleuren". 

De serie omvat de volgende waarden: 1% c. oranje, 2i/2 c. 
karmijn, 6 c. grijszwart, 10 c. l ichtblauw; tanding 13% : 13. 

iNog een nieuwe serie. 
.„Le Phi la té l is te" van 15 Apri l 1944 (ontleend aan de Mede-

deel ingen van 16 Ju l i 1944) maakt melding van de uitgifte 
van een serie "en l 'honneur de la familie" (?), bestaande u i t 
8 waarden : I14 cent oranje, 2% cent rood, 6 cent grijs-
zv/art, 7V2 cent rood, 10 cent ultramarijn, 12^^ cent oranje, 
15 cent grijszwart en 40 cent ultramarijn. 

Merkwaardigerwijze zijn dus telkens twee waa rden in de
zelfde kleur. 

Nieuwe zegels in Koninginnetype. 
L'Echo de la Timbrologie van 31 October 1943 meldt de 

uitgifte van zeven n ieuwe waa rden met d e beeltenis van 
Koningin Wilhelmina, in de teekening van 1942, maar n u m 
Londenschen druk (de vorige zegels waren van Drukkeri j 
Kolff te Batavia). Het zijn: 

6 cent bruinviolet, 25 cent l i labruin, 
12% cent groen. 27% cent bruinrood, 
20 cent oranje, 30 cent bruingeeL 
21 cent grijs. 
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Over het Londensche drukprocédé is ons nog niets bekend. 
De kleuren komen ongeveer overeen, met die van de zegels 
van Kolff, die volgens vroegere opgaven als volgt zijn: 6 cent 
lila, 12% cent lichtgroen, 20 cent oranje, 21 cent grija, 25 
cent purper, 27i/è cent donkerbruin, 30 cent geelolijf. — De 
eerstverschenen waarden 10 en 15 cent komen blijkbaar niet 
in de Londensche serie voor. 

Hier werden iin 1944 vier izegels der luchtipostserie1943 met 
een nieuwe waardeaanduiding plus toeslag en de wioordeu: 

„Voor krijgsZgevangenen" overdrukt: 
40 + 50 C./1.40 Gld. — blauw/groen; 
45 + 50 C./2.80 Gld. — grijs/blauw; 
50 + 75 C./5 Gld. — blauw/grijs en 
60 + 100 c./lO Gld. — groen/bruin. 

■««■•MMMMM* 

Een mooie Roede Kruisluchlposlserie verscheen in 1944, 
in groot formaat, met een fraaie afbeelding van H.K.H. 
prinses Juliana. De omlijsting van het zegelbeeld is uitge
voerd in onze nationale kleuren. In den linker bovenhoek 
prijkt het embleem van het Internationale Roode Kruis: 

ilO + 10 c. — bruin; 
15 + 25 c. — blauwgroen; 
20 4 25 c. — bruingrijs; 
25 + 25 c. — grijs; 
(verkoop: ± 30.000 series?) 

30 + 50 c. — lilagrijs; 
35 I 50 c. — roodbruin; 
40 + 50 c. — geelgroen; 
50 + 100 c. — violet. 

Twee typen bij den luchlpostopdruk 10 op 20 cent (1934). 
In het verslag van den Bondskeuringsdienst over 1943/44, 

opgenomen in de Mededeelingen van Aug. 1944, wordt de ont
delcking gemeld van een tweede type van den opdruk 10 et. op 
de 20 cent luchtpost, van 1934. Bij het eerste type is de at
sland tusschen 10 en et. 2 mm. Bij het juistontdekte 
tweede type, waarvan volgens het verslag de echtheid vast
staat, is deze afstand 2i^ mm. terwijl ook het karakter der 
letters en cijfers anders is. — Nadere bijzonderheden later. 

SURINAME. 
Prinses Margrietzegels? 
2% c.  oranje; 7% c.  karmijn; 15 c. 

liohtblaiiw; tanding 13Vi : 13. 
grijszwant en 40 c. 

mmmmmmmm 
NiTRÏX'Ï.WIK 

i^ÄVSüjäfäRi«, 

Nieuwe 15 cent. 
De Berner BriefmarkenZeitung no. 11 van 1943 meldt de 

verschijning van een postzegel van 15 cent blauw met het 
borstbeeld van Koningin Wilhelmina. 

Nieuwe serie. 
Ook voor Suriname zou volgens „Le Philatéliste" (zie bij 

Curacao) een „série en l'honneur de la familie" (?) zijn uit
gegeven. Of deze serie uit dezelfde waarden bestaat als de 
Curagaosche, wordt niet vermeld. — Misschien is deze serie 
identif}? jnet de Prinses Margrietserie?? 

bststukkea 

I, NEDERLAND. 
A. NEDERLAND BINNEN EUROPA. 
De schrijver heeft wat hem bekend was vóór de bevrijding 

van WestNederland eerst behandeld. 
Briefkaarten met betaald antwoord. 
D.O 507 van 8 Dec. '43 meldt: 
1. Het komt voor, dat ten behoeve van verzamelaarsdoel

einden het antwoordjgedeeltie van een per post verzonden 
briefkaart met betaald antwoord, wordt teruggezonden, zonder 
dat de oorspronkelijke briefkaart daarvan verwijderd is. Voor 
zendingen van dezen aard is het port der brieven versdmildigd. 

2. Bij niet of onvoldoende frankeering moeten dergelijke 
dubbele kaarten als ontoereikend gefrankeerde brieven wor
den behandeld. In geen geval mogen in den postdienst de 
twee helften van elkander worden gescheideri. 

Deze dienstorder brengt een nieuw element in de discussie 
onder de verzamelaars. Men ziet hoe thans het betreffende 
dienstvoorschrift luidt. Wie dus gesteld is op tweezijdig ge
bruikte briefkaarten met betaald antwoord, zie toe dat de 
tweede kaart (antwoordkaart) juist gefrankeerd wordt of is. 

Buitengebruikstelling van postwaarden. 
D.O. 82 van 8 Maart '44 meldt: 
1. De . . . .briefkaarten, briefomslagen en postbladen behoo

rende tot de uitgiften van vóór 1941, voor zoover deze met 
reeds eerder voor de frankeering ongeldig zijn verklaard — 
met uitzondering van die behoorende tot de uitgifte van 1924 
volgens het ontwerp van Chr. Lebeau (het zgn. duifjestype) 
— worden met ingang van 1 April 1944 bulten gebruik gesteld 
en voor de frankeering waardeloos. 

2. Van 1 April tot en met 30 Juli 1944 kunnen, behoudens 
het bepaalde in de beide volgende zinsnieden, de nog voor
handen gave en ongeschonden . . . briefkaarten, briefomslagen 
en postbladen.. . door de aanbieders tegen briefkaarten enz. 
met een zegelafdruk van gelijke waarde van de tegleniwoordige 
uitgiften worden ingeruild. Wanneer briefkaarten enz. ter in
wisseling worden aangeboden, waarvan in de tegenwoordige 
uitgiften geen briefkaarten enz. in gelijke waarde bestaan, 
kunnen hiervoor tot een gelijk geldswaardig bedrag brief
kaarten enz. in de waarden naar keuze van de aanbieders 
worden gegeven. De briefkaarten met een zegelafdruk van 
10 cent of van 12^2 cent zullen echter slechts inwisselbaar 
zijn tegen briefkaarten met een zegelafdruk van 71/2 cent. 

3. De in punt 1 bedoelde buiten gebruik te stellen post
waarden zijn. . . . : 

a . . . . voorzien van de beeltenis van de Koningin; 
b met guillocheopdruk; 

.. alsmede de briefkaarten, briefomslagen, postbladen 
voorzien van een afdruk van een dezer zegels, al dan niet 
met overdruk. 

7. Vóór de opzending moeten de zegels, briefkaarten enz. door 
middel van afdrukken van den dagteekening of den rol
stempel onbruikbaar worden gemaakt. 

D.OH. 110 van 22 Mrt. 1944 meldt in aansluiting daarop nog: 
Onder de in D.O. 82/1944 bedoelde buiten gebruik te stehen 

briefkaarten worden ook begrepen de briefkaartformulieren, 
welke gehecht zijn of zijn geweest aan arbeidslijsten. 

De buitengebruikstelling van 1 April a.s. betreft eveneens 
de postbewijzen voorzien van een afdruk van een der in 
punt 3 van D.O. 82/1944 genoemde zegels. 

Etsingnummers. 
Een verzamelaar, die een bezoek bracht aan de drukkerij 

van de firma Enschedé, schrijft: „Ik zag ook briefkaarten 
drukken in rotogravure, 5 cent (Meeuw) groen met etsing
nummer, hetgeen nieuw voor me was. Ik zag nummer 13. 
Gelukkig wordt bij het versnijden van het vel tot kaarten 
het nummer ook weggesneden". 

Envelop. 
De envelop van 7% cent rood (Meeuwtype) is nu ook zon

der „Afzender" en stippellijn aan de achterzijde verschenen. 
Eerst verscheen deze envelop met één ver naar binnen 

gaande zijklep, later werden de beide zijkleppen van ongeveer 
dezelfde afmeting, daarna kwamen ook exemplaren met ronde 
hoeken te voorschijn. 

De kleur van de binnenzijde wisselt bij deize enveloppen 
zeer sterk. 
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Poslblad. 
He t postblad van 7% cent rood (Meeuw), da t destijds 

recht afgesneden sluitlipjes had op ongeveer 2/3 van lengte 
en breedte , verscheen n u me t sluitlipjes over d e geheele 
lengte en breedte, naar de hoeken toe schuin afgesneden. 

Guil loche-opdruk. BriefkaaTl. 
In het „Maamdblad" van Nov. '42 meldde ik een briefkaart 

van 5 en 5 cent op 3 en 3 cent g roen met guilloche-opdruk op 
d e antwoordkaar t , terwijl d e vraagkaar t onbedrukt was 
gebleven. 

Thans is mij ook een andere fout te r inzage gegeven: de 
v raagkaa r t met overdruk, terwij l d e an twoordkaar t » ie t 
ove rd ruk t werd. 

Bologravure . 
De briefkaart me t betaald an twoord in het s tadsverkeer 

4 en 4 cent b lauw (Meeuw) is nu ook i.p.v. In offset in roto
g r a v u r e verschenen. 

De briefkaarten van 4 en 5 cent Meeuw, resp. b lauw en 
groen verschenen kor t vóór de bevrijding van het Westen 
van Neder land aildaar op zéér dun carton. 

Verhuiskaar t . 
H e t „Formul ier tot mededeeling van adreswijziging" ver

scheen in het 1% cent Meeuiw-type grijs in zeer k le in for
maat : 73 bij 105 mm. 

Overdruk-biiefkaaTt. 
D.O. 404 van 22 Sept. '43 meldt : 
1. Een hoeveelheid bij den controleur aanwezige brief

kaa r t en van m cent zal worden voorzien van een opdruk: „5". 
2. Met ingang van 1 October a.s. zal door den controleur 

een ibegin worden gemaakt m e t de vers t rekking van deze 
br iefkaar ten aan de kantoren. 

De verkri jgbaarstel l ing volgde p lus minus half October '43 
aan verschil lende kantoren. , 

Bl i jkbaar zijn op zijn minst twee versehillende stempels 
gesneden, want bij sommige opdrukken heeft d e voet van de 
„5" een spitsen uitlooper, bij andere is het bovenste en onders te 
lijntje van den voet van de „5" door een klein opstaand recht 
s t reepje verbonden (dus stamp). 

De verschijning van dezen opdruk op de briefkaart met 
betaald antwoord (hetzij in hun geheel, hetzij gescheiden) 
heoft n ie t plaats gehad. 

Arbeidslijsten. 
De arbeidslijsten van 4 en 5 cent (resp. 9 en 10 cent) Meeuw 

resp. b l auw en groen verschenen thans met een „Briefkaart", 
d ie n ie t langer in de k leur van den waardestemipel werd ge
druk t , doch in zwart. De voorzijde (die in he t airbeidslokaal 
moet w o r d e n opgehangen) bleef als vroeger met zwarten tekst. 

Envelop. 
Een verzamelaar kocht aan he t loket te Deventer een enve

lop van 7% cent rood (Meeuw) zonder „Afzender", waarop 
de waardes tempel was afgedrukt in den l inkeronderhoek en 
kopstaand. Dit exemplaar is d u s kopstaand door d e machme 
gegaan. 

Postregeling repalr ieeienden. 
In he t Oosten van ons land bevonden zich reeds vele uit 

Dui tschland afkomstige personen, d ie naa r h u n haards teden 
in he t Westen wilden te rugkeeren , maa r om verschil lende 
redenen (hygiëne, politieke betrouwbaarheid, ordelooae ver
plaatsing, voedselpositie in het Westen) ondergebracht werden 
in D.P.C. 'Dispilaced Persons Centres). 

Zoolang het postverkeer me t het Westen niet normaal 
werk te , we rd door het M.G. (Militair Gezag) voor postvervoer 
gezorgd. 

Bij de leid'ing van de D.P. kampen, scholen enz. k a n post 
worden ingeleverd; deze post ging naar he t dichtstbijzijnde 
Districts Militair Commissariaat en vandaar naa r het Mili tair 
Commissariaat voor de Prov. Overijsel te Zwolle. Te Zwolle 
w e r d e n alle briefkaarten gesor teerd en met een M.G.-.wagen 
naar he t Westen gebracht. Op den terugweg namen M.G.-auto's 
post voor de vier noordelijke provincies mede, d ie vanui t 
Zwolle werd verder gezonden. Voor deze diensten werd 
gebru ik gemaakt van speciale antwoordkaar ten . 

Wie kan ons een bewijsstuk t e r inzage voorleggen? 
Noodultgifte-briefkaiarten. 
D.O. 19 van 29 Mei '45 vermeldt over „Postwaarden (oorlogs

uitgif ten)" het volgende: 
1. Tijdens de kri jgsverrichtingen h ie r te lande zijn op som

mige kan toren de navolgende postzegels — aangemaakt m 
Engeland — en briefkaarten verkr i jgbaar gesteld: 

a. postzegels; 
b. br iefkaar ten van 4, 5 e n 7% cent, met vermelding op 

den zegelafdnik van het woord „nooduitgifte". 

2. De in punt 1 bedoelde postzegels en briefkaarten zijn 
derha lve van rijkswege ui tgegeven en dan ook in het geheele 
land geldig voor de frankeering. 

Omtrent eventueele verkrijgibaarstelling elders van deze 
postwaarden volgt nader bericht. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Nader verneem ik nog, dat de briefkaarten, hierboven be
schreven, gedrukt zijn bij d e Etiket tendrukkeri j N.V. 
Gestel en Zoon, Kleine Berg 28, te Eindhoven. 

Deze briefkaarten ver toonen he t Meeuw-type, waar in het 
onderste kleurvlak het woord „nooduitgifte" in wit 'is uit
gespaard. Het papier is van tameli jk slechte kwaliteit. Het 
volgende is te catalogiseeren: 

1. 4 cent blauw op grijs car ton 
4 cent b lauw op crème car ton (twee variëteiten??) 
5 cent groen op grijs car ton 
5 cent smaragdgroen op l ichtgeel carton 
5 cent lichtgroen op geel car ton 
5 cent Russischgroen op geel car ton 
5 cent groen op glad, crème carton. 

8. 5 cent groen op groen carton. 
9. 7^2 cent rood op grijs carton. 
Deze kaarten waren he t eerst in d e Zuidelijke (het eerst 

bevrijde) provincies verkri jgbaar, d a a r n a ooik in het Oosten 
van ons land. Zij zijn m e t macht ig ing van het MG. aange
maak t 'in normaalformaat. Moeil i jkheden in de papiervoor
ziening zijn oorzaak, dat n ie t s teeds éénzelfde soort carton 
kon worden gebruikt. 

Nood-briefkaarl. 
Ter voorziening in een tijdelijke behoefte werden te Laren 

N.H. briefkaarten van 7% cent rood (Meeuw) waarschijnlijk 
plaatselijk overdrukt met „5" en daa ronde r „CENT", omgeven 
door gekartelde lijnen. De opdruk is zwart en goed uitge
voerd. Een gebruikt ex. droeg d e n s tempel : Laren, 7 Jun i '45. 
Alle kaar ten zijn aan het loket verkocht . 

Wie kan ons nadere gegevens zenden over dit Larensch 
Provisorium ? 

Waardestempel Koningin '40. 
D O. H. 13 van 16 Mei '45 ve rme ld t he t volgende: 
„In afwijkinig van het bepaalde bij D.O. H. 82/1944 (zie hier

boven) zijn de postzegels me t d e beeltenis van H.M. de 
Koningin en behoorende tot de ui tgif te van 1940 (ontwerp 
W. A. van Konijnenburg) met ingang van heden opnieuw voor 
de frankeering geldig. In verband daa rmede kunnen de voor
handen postzegels en pos twaarden m e t zegelafdruk van deze 
uitgifte wederom worden gebruikt" . 

Destijds, vóór he t Duitsche verbod, kenden wij reeds: de 
envelop, he t postblad en he t postbewijs met zegelaidruk ' van 
5 cent groen. 

i J ""* . ^J^.„.,.., 

Thans is aan vele kan to ren i n den lande verstrekt een 
5 cent briefkaart me t dezelfde waardes tampel . Naar het carton 
te oordeelen heeft men den voorraad v a n 1940 af kunnen laten 
onderduiken. Terwijl de DudtsChers d e postzegels van deze 
uitgifte zelfs ongetand ui t de drukker i j stalen, schijnen de 
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briefkaarten den roofzuchtigen en op speculatie-belasten 
Duitschers te zijn ontgaan. 

Het is dus mogelijk, dat in dit type nog te verwachten zijn: 
briefkaarten van 5 en 5 cent groen, IV2 en met betaald ant
woord 7% en 71^ cent rood. Het zal zaak zijn uit te kijken. 

Een vraag blijft het intusschen of de geïllustreerde brief
kaarten in het Veth-type, waarvan de Landschap-serie met 12 
stuks verschillende beelden juist was verschenen, nog in den 
verkoop zullen komen. 

Ned.-Indische briefkaart in Nederland! 
De Indische briefkaart van 3i/̂  cent grijs (kartoouw-type) 

werd overdrukt met „Nederland" onder „Briefkaart, Kartoe-
pos" en een „5" op de waardestempel. Het „Ned.-Indië" van den 
waardestempel werd evenals alle opdruk in rood doorhalkt. 

-Y^Tm 

Het carton voor de biielkaarten schijnt zoo schaarsch te 
zijn dat men zijn toevlucht heeft genomen tot een maatregel, 
die in de poststukken-historie van Nederland een novum. is. 

Deze briefkaart werd eind Juni aan de loketten verkocht. 
De alleen reeds te Amsterdam aanwezige voorraad bedroeg 
200.000 exemplaren. 

B. NEDERLAND-OVERZEE 
Aan het philatelistenloket te 's-Gravenhage zijn — blijkens 

aan mij gericht schrijven van 23 Nov. '43 — de volgende post
stukken der overzeesche gewesten (de destijds ingetrokken 
Sluier- en Koninginne-type buiten beschouwing latend) uit-
vei-kocht: 

Ned.-Indië: postblad van 71/2 cent, verhuiskaart van 2 cent, 
briefkaart van 3% cent (alle Kartoouw-type). 

Surmaime: brieifkaart van 5 cent (scheepjestype). 
Verkrijgbaar waren toen nog wel: 
Ned.-Indië: brieifkaart van 3% en 3% cent (Kapbouw). 
Curagao: briefk. van 5, alsméae van 5 en 5 cent (cijfer). 
Surinaime: envelop 7%, brieifkaart van 5 en 5 cent (scheepje). 
Hierbij valt thans op te merken, dat de Ned.-Indische brief

kaart van 3% cent — hoewel ze mij in Nov. '43 niet meer 
verstrekt kon worden door het postlcantoor te den Haag — 
blijkbaar toch nog in zulke hoeveelheden te Haarlem aan
wezig was, dat ze thans voor Nederland overdrukt kan wor
den. (Zie voor dit nieuwtje onder „Nederland"). Dit laat dus 
nog vele mogelijkheden open voor nieuwe verrassingen! 

Ned.-Indië. 
Ter aanvulling van de lijst opgenomen in het Maandblad van 

Mei '43 valt nog te melden de volgende Indische antwoord
coupon: 

5. Type 12. Prijs 17l^ cent. 
De veream.elaar die ze in bezit heeft, vermeMde nog als 

Stempeldatum: 17-9-'40. 
II en III. Buitenland. Melding van nieuwtjes een volgend 

maail! 
Alle correspondenten, die zoo vriendelijk waren nieuwig. 

heden en bewijsexemplaren te zenden, vriendehjk dank. 
Amsterdam, eind Juni 1945. J. H. Br. 

1 R. KORMOS 
VOORBURG 
Pr. Mariannelaan 152 

VEILINGEN. 

Postzegelhandel-engros 1 

Inkoop van Nederland- 1 
engros, partijen, ver- 1 
zamelingen. 1 

duiden I 
_2f 

AFSTEMPELINGEN *) 
Dienstorder H. 414 van 29 Sept. 1943 kondigt 2 stempels voor 

tijdelijke postinrichtingen aan: 1 voor den op 9 en 10 October 
1943 in gebouw „Frascati" te A m s t e r d a m gehouden Dag 
van den Postzegel, waaraan de Amsterd. Ver. „de Philatelist" 
een zeer geslaagde onderlinge tentoonstelling verbond en 1 voor 
den op 10 October 1943 te B r e d a gehouden Dag van den 
Postzegel. Beide tentoonstellingen helbben zeer veel bijgedra
gen tot den verkoop van den bijEonderen 'postzegel, postkoets 
71/2 -I- IV2 et. De in violette inkt a^edrukte eerstgenoemde 
stempel vertoont de Westertoren met 2 posthoorns ter weers
zijden en omschrift: D a g v a n d e n P o s t z e g e l + A m 
s t e r d a m 9 O c t o b e r 1943 + Speciale kaarten in 2 kleu
nen vonden gretig aftrek; op de aangeteekende stukken kwa
men strookjes voor bedrukt: Amsterdam/Dag van den Post-
zegeL In Breda geeft de stampei een op een posthoorn blazen-
den postillion te zien met omschrift: D a g v a n d e n P o s t 
z e g e l + T e n t o o n s t e l l i n g -|- B r e d a 10 O c t . 1943; 
ook hier 2 speciale kaarten en aanteekenstirookjes bedrukt: 
Breda/Dag van den Postzegel. 

Dienstorder 469 bis. dd. 10 November 1943 luidt: (jelegen-
heidisstempel. 1. Ter gelegenheid van de herdenking op 21 
November 1943 van het 50-jarig bestaan der Postzegelvereeni-
ging „Breda" zal aldaar op dien dag een tijdelijk bijlcantoor 
wondien gevestigd. 2. De correspondentie (gewone zoowel als 
aangeteekende) op dat bijkantoor ter post bazongd/aangelboden, 
zal worden voorzien van een afdruk van een bij zonderen 
stempel. Deze stempel vertoont in het midden het dubbellijnige 
cijler 50 waaronder een lauwertak en 1893—1943 met omischrift: 
P o s t z eg e l v e r e e n i g i n g B r e d a + 21 N o v e m b e r 
19 43 -f. Wederom 2 speciale kaarten en aanteekenstrookjes 
bedrukt: Breda/Postzegelvereeniging/„Breda" 1893—1943. 

H o e n d e r l o o (Gld.) De sedert 1939 bekende seizoenstem-
pcl met insichrift: H e t N a t i o n a l e P a r k . D e H o g e 
V e 1 ni w e kwam ook gedurende 1943, 1944 en 1945 wederom 
van 1 Juni t/m. 31 Augustus in gebruik. 

Dienstorder H.76, dd. 1.3.1944. Tijdelijke postinrichting. 1. Ter 
gelegenheid van het door de Ballon- en Zeppelinpostclub te 
houden congres op 5 Maart a.s. zal in het gebouw Caland-West 
Ie R o t t e r d a m een tijdelijke postinrichting worden geves
tigd,- waar aoowel aangeteekende als niet-aangeteekende stuk
ken kunnen worden ter post bezorgd. 2. Deze stukken zullen 
van een afdruk van een bij zonderen stempel worden voorzien. 

(De stempel vertoont de hefbrug over de Koningshaven waar
boven een vliegtuig en iballon met omschrift: L u c h t p o s t -
c l u b B Z P C . 3e C o n g r e s R o t t e r d a m 5 M a a r t '44. 
De toeloop was zoo enorm, dat de voorraad aanteekenstrookjes 
van 1000 stuks bedrukt ROTTERDAM/ 3e. Congres BZPC niet 
voldoende was en een tweede partij aangemaakt moest worden 
bedrukt ROTTERDAM/ 3e, Congres B Z P C ; hiermede wer
den nog 283 aangeteekende stukken voorzien). 

J. P. TRAANBERG 
*j Zie ook de rubrieken: „Nieuwe uitgiften" en „Luchtpost". 

HET VOLGEND NUMMER 
VERSCHIJNT OMSTREEKS 15 OCTOBER. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



16 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

.ZEVEN EN DERTIGSTE PRIJSVRAAG 
Gevraagd wordt : 
Ie. Op weUc Nederlandsch zegel komen de k leuren rood, 

wi t en b lauw zeer sprekend voor? 
2e. Op welke zegels v indt men de woorden: 

a. Oranje f. L iber té 
b. Vrij g- Indépendant 
c. Vrijheid h. Independencia 
d. Libre i. P a x ? 
e. Liber ty 

De aandacht wordt er op gevestigd, da t enkele van deze 
woorden op zegels van meerdere landen voorkomen. 

Een t iental prijzen in postzegels wordt uitgeloofd. Oplossingen 
vóór 15 October 1945 in te zenden aan dr. P . H. van Gittert, 
Mengelberglaan 71, Utrecht. Op de adreszijde te vermelden: 
„2^ven en dertigste prijsvraag". Gorrespondentie kan over 
deze prijsvraag nie t gevoerd worden. 

Namens den Raad van Beheer: 
P. H. VAN GITTERT. 

EEN BELANGRIJKE MINISTERIËLE BESCHIKKING. 
In Staatsblad No. F 135 van 9 Augustus 1945 wordt niet alleen 

het overdragen van bankbiljetten enz., waaraan de hoedanigheid 
van wettig betaalmiddel is ontnomen, als misdrijf strafbaar gesteld, 
doch tevens een registratieplicht opgelegd aan enige groepen van 
detail-handelaren. Onder letter f van het eerste lid van art. 2 
wordt aan de leden van de ondervakgroep detailhandel in post
zegels de verplichting opgelegd om een register bij te houden van 
alle handelingen, welke binnen het kader van hun bedrijf vallen ; 
met name dienen zij op te tekenen naam en adres van kopers en 
verkopers, onder aantekening van de voorwerpen, welke door 
deze zijn gekocht, respectievelijk zijn verkocht, en van de prijzen, 
waarvoor zulks is geschied. "Wekelijks moet een afschrift van 
deze gegevens worden ingeleverd bij de bevoegde autoriteiten. 

Deze maatregel, welke uiteraard enige administratieve beslom
meringen veroorzaakt, heeft kennelijk ten doel, de zwarte han
delaren en andere parasieten en collaborateurs te belemmeren 
in de belegging van hun „verdiende" (of gestolen !) geld *). Niet 
alleen de postzegelhandel is tot deze registratie verplicht, maar 
ook antiquairs, kunsthandelaars, juweliers, goudsmeden en andere 
handelaren in luxe-artikelen. Wij menen dat deze regeling 
warm moet worden toegejuicht : laat onze Regering de zwarte 
handelaren overal treffen, waar zij hen kan treffen — zo hard 
mogelijk ! 

V. P. 

*) (Vele van deze lieden „doken onder" in postzegels, schil
derijen, gouden tientjes en horloges . . . . om van hun bank-
papier af te komen !) 

CORRESPONDENTIE MET REDACTIE EN ADMINISTRATIE 
VAN HET MAANDBLAD 

De postverbindingen zijn nog nie t 'zó voortreffelijk als 
vroeger. Mag ik daarom, met nóg groter nadruk dan mijn 
vodrgangers , de aandacht van alle lezers v ragen voor de 
adressen, welke men in de .,kop" van ons Maandblad kan 
vinden? Alle correspondentie betreffende de administrat ie ge
l ieve m e n te r ichten aan de Administratr ice; alles aangaande 
n ieuwe uitgiften (behalve van Nederland en Overzeese Ge
biedsdelen) en alle correspondentie van redactionele aard aan 
den Hoofdredacteur; voor de rubr ieken Neder land en Over
zeese Gebiedsdelen (Dr. A. M. Benders), Pos t s tukken (J. H. 
Broekman) , Afstempelingen (J. P. Traanberg) , Luchtpost 
(.1 Dellenbag), Frankeermachines (A. v. d. Willigen), Fiscaal
zegels (Mr. G. W. A. de Veer), Boek- en Tijdschriftbeoorde
l ingen ( P . ' s . van 't Haaf f) en Prijsraadsels (Dr. P . H. van 

Gittert) gelieve men zich direct tot de genoemde Heren te 
richten. Dit voorkomt ver t raging in de behandeling van de 'ï 
correspondentie. v. P. 

WEERZINWEKKEND EN LAF. 
Een bewoner van de Zeestraat te 's-Gravenhage bracht in Apri ' 

van dit jaar minstens vijf van zijn buurtbewoners aan bij de „S.D." 
. . . . en hing op 5 Mei een oranje-wimpel uit. 

Een Amsterdammer stempelde in Dectmber 1942 zijn humo
ristische pols „doodmoe" op de N.S.B.-tentoonstelling „Herlevend 
Nederland" ; kort tevoren vertelde hij met vreugde, dat hij 
den N.S.B.-burgemeester Voute had rondgeleid op een tentoon
stelling, terwijl hij vol trots portretten tentoonstelde van den 
minderwaardigsten landgenoot, den ex-generaal Seyffardt. In een 
brief aan schrijver dezer regelen verweet hij in Mei 1940, dat ik in 
het Maandblad vol eerbied geschreven had over Hare Majesteit. 

Terwijl mijn straatgenoot thans in het voormalige Oranje-hotel 
(nu zit er wèl gajus !) kan nadenken over zijn zonden, heeft de 
Amsterdammer de treurige moed, om aan verzamelaars een cir 
culaire te sturen, gedateerd „31 Augustus 1945" . . . „ter herden
king van den eersten vrijen 31sten Augustus" ! Hij spreekt in de 
circulaire over „Herrijzend Nederland". ( 

Dit is geen h u m o r in de philatelic. Dit is weerzinwekkende 
misleiding. Eerst samen met de landverraders naar „Herlevend 
Nederland" en nu het leven daar weg is, aanpappen met „Her
rijzend Nederland". 

Men leze op blz. 12 en 13 van het Januari-nummer 1943 van 
ons Maandblad het artikel van den Heer De Bas. 

VAN PEURSEM. 

MUTATIES BIJ ,.PHILATELICA" 
Nieuwe bibliothecaris is de heer G. van der Velden, Miquel-

straat 59, Den Haag. 
De heer D. O. Kirchner, directeur der rondzendingen, 

woont weer Rietzangeilaan 5, Den Haag. 

Eerstvolgende vergadering in Den Haag 26 Sept. 7% uur in 
„Pulchri Studio", L. Voorhout. 

Opgericht in Maastricht onze 18de af deeling „Maastricht en 
Omstreken". Voorzitter : Jos. Maussen, Kampioenstraat 19a, Maas
tricht ; Secr. W. Brekelmans, Bergerstraat 137, Heer, Maastricht. 

GOED VOORGAAN 
De afdeeling Haarlem van de Nederlandsche Vereeniging van 

Postzegelverzamelaars bracht door veilingen, waarvoor de kavels 
door de leden belangeloos ter beschikking zijn gesteld, een bedrag 
bijeen van ƒ 1051.85, welk bedrag afgedragen kon worden aan 
het comité belast met de zorg voor Venray en Nijmegen, de 
twee steden, die door Haarlem geholpen zullen worden. 

Misschien dat andere afdeelingen in den lande door het lezen 
van dit berichtje zich hieraan spiegelen en het goede voorbeeld 
volgen. 

ADRESVERANDERING KEURINGSDIENST. 
P. J. VAN HARDERWIJK, hoofd van den keuringsdienst, 

Groote Markt 13, 's-Gravenhage. 

BEVRIJDINGS-SERIES 
Grote en kleine hoeveelheden, zowel gebruikt als onge
bruikt in ieder kwantum te koop gevraagd, ook losse 
waarden ieder aantal. Tevens gevraagd: 

Kilowaar Nederland, massagoed Tralie 
en Zeehelden, P.T.T. ongebr. en gebr. 

Brieven met omschrijving en prijsopgave aan 

J. M. A. REUSER 
LANGE NIEUWSTRAAT 63 - UTRECHT 

(30) 
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Bevrijdingszegels Engeische druk 
losse waarden te koop gevraagd, 
liefst in heele vellen of veldeelen. 

SWARTE, 
Statenweg 132c — Rotterdam. 

Koop steeds alle mij ontbrekende 

PUNTSTEMPELS 
van Nederland en Koloniën 
C JANSEN Cz. - Utrecht 

Freder lkHendr lkst r .53. Q i r o 6 0 0 9 4 
(!) 

Te koop of in ruil gevraagd : zeldzaamhedcn, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Russ. Levant, Russ. Chi, a, 
Ukraine, Azerbaldjon, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(8) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

V e r s c h e n e n : 
De Dierenwereld op Postz. 2 Dl. 

Prijs franco f 1,53 
De Plantenwereld op Postzegels 

Prijs franco f 1,19 
Letterkunde en Muziek op Postz. 

Prijs franco f 1,69 
Toezending volgt na ontvangst van post-

wissel aan het adres van (i) 
Mevr M. J. VAN HEERDT-Kolff 
Eemnesserweg 91 — Baarn. 

iiitiviiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimmntniuiiiiiuujimm 
Poststukk.n Nederland en Kol. te koop 
gevraagd, collecties en losse exemplaren 
(ook gewone soorten). Alleen prima kwa
liteit. Zichtzendingen aan: Mr. G. W. A, 
DE VEER, Tromplaan 37, Enschede. (2 
II iiiliiiiiiiiiM null iiiiiiiitlliinillliilin Illllllllllli NIH IM III iiiiiiM 

Te koop aangeboden (ongebruikt) 
MEEUWTJESSERIE Voo compl. f 4.70 
Idem in blokken van 4 f 20,— 
Idem 22I/2 et. f 0,45 
Idem 20 et. (bep. aantal) f 1,50 
ZEEHELDENSERIE Véo compl. f 3,50 
Idem 4 et. en 12̂ /3 et. per stel f 1,25 
Verzameling oude Spaansebe zegels (gebruikt), 
183 stuks, eat. waarde pl.m. 20000 franes 

a f 400,— (19) 

H. ROUWENHORST 
JuL v. Stolbergl. 232, Den Haag. 

^ Wie kan mlJ helpen aan het Januari
nummer van de Jaargang 1939 van het 

HED. MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 
Aanbiedingen aan N. GROOT, 

Noordscharwoude. (11) 

Mijn rondzenddienst begint spoedig weer. 
Geeft U nu reeds op voor een zending met 
opgave van landen, welke U verzamelt. Stuurt 
U mij veel boekjes, want die heb ik noodig 
Provisie lo'̂ /o maandelijksehe afrekening. 

C. J. H. TER RIET (16) 
Nieuw adres; Vecnstraat 22, Enschede. 

JllÜllllllii liillllllllllill uiillllllJllllllilliiiiiiiilIJllllllllllliiililllllUllillliiiiiiiiillUJllllllllliiiimilllllllllllll^ 

I iPjo^tzeg^ihouidei Mcma Weó.t&c(lucó i 
I (H. OKKER) 
I Huidenstraat 13 AMSTERDAM-C. | 
I SPECIALE AFDEELING voor het 1 
I behandelen van MANCOLIJSTEN. | 
1 Levering aan ons onbekende personen | 
I alleen na storting op onze bank- of giro- | 
I rekening of postwissel. (3i) | 
^iiiiiiiiiiiiii"» iiiiiiiiiiiii"ii""iiiiiiiiiiiiiiiH"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHii''i"'iitiiiiiiiiiiiii""i"ii"iiiiiiiiiis 

VOOR E E R S T E K W A L I T E I T ZEGELS 
IS HET ADRES: 

Q. e. SKmwckaU, 
B. W. ter Kuilestraat 3, Enschede. 

Zendt mancolijsten. 

Wie specialiseert de Porten van 
1881 NEDERLAND volgens het 
„Handboek".' Zoek hiervoor relaties! 

F. H. M. POSX (̂ 6) 
Utrecht — Maliebaan 104 

Ruil-relaties gezocht in zegels 
van Nederland voor: Oplaag-cijfers 
en -letters en Plaatnummers. 

F. H. M. POST (V) 
Utrecht — MaUebaan 104 

Complete vellen ongebr. van de duifjes-serie. 
alsmede de laatste Winterhulp-series te koop. 
Ook de Postkoets. F. H. BRINKMAN, 
Nieuwe Bussummerweg 136. Huizen N.H. 

(6) 

IK ZOEK: brieven of kaarten van dezen 
oorlog, b.v.: veldpost-censuur, 
roode kruis, verbroken of her
stelde verbindingen, bijzondere 
stempeis, enz. (20) 

O. V. SOLDT, Kiimopstr. 34, Den Haag. 

% Nieuwtjes 
% Lezingen 

9 Luchtpostservice 
biedt de Luchtpostclub B.Z.P.C. 
30 afd. met 1500 ieden. 
Contributie f 1.50. 

(3) Schuytstraat 107. DEN HAAG 

Wie kan mij boekjes zenden met 
Fransche, Portugeesche en Italiaan-
sche koloniën? 

C. J. H. I E R RIET, (,5) 
Veenstraat 22, Enschede. 

Phil. Ve reen . Amersfoor t verzoekt 
toezending rondzendboekjes o. 
bekende voorw. Adres Voo rz . : 
TH. ZIEDSES DES PLANTES, 
Thorbeckepl. 12 , Amersfoor t . (25) 

Te koop gevraagd: 
Luchtpostbrieven van Nederland, Ned. Indië, 
Curasao, Suriname, Albanië, Estland, Andorra, 
Finland, Liechtenstein, IJsland, benevens alle 
Zeppelinpost, door 

Dr. H. SCHOUTEN 
N. Hilversumsehewcg 5 — Bussum 

Te ruil en te koop gevraagd: 
Alle zegels uitgegeven 1940-45 van Iftdië, Curafao en 
Suriname. 
Luchtpost couverten HoUand-Indië vice versa. 
Stempels van Nederland op geheele stukken tot 1915. 
Emissie 1852 N o 1, 2, 3. 
Ontbrekende puntstempels op losse regels en geheele 
couverten. 
Porten 1870-82. 

P. BLOM - „Marialust" - HEERDE 

POSTZEGELHAKDELI. PRENT S CO. 
POSTBOX 3 9 , DEN HAAG. 

Geeft U op voor de NIEUWTJESDIENST. 
Wij koopen al le soorten k i lo 's en 
engrospart i jen, alsmede per 100 
afgeweekt en gebundeld de Ne-
der landsche symbolen uitgave, 
de z.g. bevr i jd ingsser ie, het be
vr i jd ingszegel alsook o u d e r e 
uitgi f ten. Zend ons Uw aanbie
d ingen. 

Wij koopen als van ouds 

verzamelingen en losse postzegels, 
voornamelijk Neder land en Kol., 
in goede kwaliteit . 

G. H. VAN GRUNNINGEN 
POSTZEGELHANDEL 

Keizerstraat 54 - Den Helder 

Sluit U aan bij het 
Postzegelrondzendverkeer van 

„DE ORCHIDEE". 
Inlichtingen bij: Ankie v. d. Horst, 

Aarnout Drostlaan 88, 
te 's-Gravenhage' 

Postzegel en Albumhanilel 
M. A. tk^ANUSKOWSKI 
vroeger: Wagenstr. 105, Den Haag 

thans voorlopig: 
Wagenstraat 4 5 
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POSTZEGELHANDEL 
PHILADELPHIA 
KRUISWEG 43  HAARLEM 

Na een gedwongen sluitingsperiode 
van ruim 2 jaar is onze zaak 
thans weer geopend. Mancolijsten 
worden weer als vanouds met de 
meeste zorgvuldigheid behandeld. 
In de hoop al onze oude relaties 
binnenkort weer in goede gezond
heid te kunnen begroeten in onze 
winkel, verblijven wij beleefd 
aanbevelend, J. M. GOSSE. 

L. S. Nu Nederland geheel bevrijd is en ik uit 
alle deelen van het land aanvragen ontvang voor 
levering van zegels en nieuwtjes, doet het mij 
een genoegen U mede te deelen, dat vanaf heden 
weer maandelijks mijn aanbiedingen zullen 
verschijnen. 
Eei ik echter hiermede aanvang, wil ik eerst 
mijn hartelijke dank uitspreken voor het in mij 
gestelde vertrouwen gedurende de afgeloopen 5 
jaar. In het bijzonder wil ik diegenen bedanken, 
die mij gedurende mijn onderduikperiode be
hulpzaam zijn geweest. 
Zooals U zult begrijpen zijn mijn afleveringen 
gedurende het laatste jaar door de diverse om
standigheden zeer gestagneerd geweest. In het 
bijzonder gold dit voor de reeds eerder bevrijde 
gebieden. 
Mijn voorraden zijn echter van dien aard, dat 
ik Uw achterstand in zegels zeer goed zal kunnen 
bijwerken, zoodat ik aan al Uw wenschen zoowel 
klein als groot met de meeste zorg zal trachten 
tegemoet te komen. 
Nieuwigheden van de geheeh wereld worden 
door mij, zoodra het internationale verkeer dit 
toelaat rechtstreeks geïmporteerd, zoodat U bij 
een nieuwtjesabonnement deze tegen den voor
deeligsten prijs betrekken kunt. De ab. op nieuwtjes 
verzoek ik daarom mij op te geven op welke 
landen en met welk quantum zij zich wenschen 
te abonneeren. 
Rondzendingen. Ik maak U er op attent, dat 
door mij in den vervolge ook rondzendingen 
zullen plaats vinden. Inlichtingen hieromtrent 
ontvangt U bij aanvrage. 
J. A. DAMMERS, Postzegelh. Schiebroek 
R'dam N. Sleedoornlaan 23. Giro 475338 

I ADR. GOUDSWAARD AZN. t 
* ST. AGATHASTRAAT 15 B 
^ ROnERDAM (N) 

* 
* 

* 

* 
* 

GIRO Ko. 490557 
Begin September hopen wij 
wederom onze rondzendingen 
te hervatten. 
Aanvragen met opgave van 
referenties worden gaarne voor 
1 September verwacht. 
Levering van Nieuwigheden en 
postfrissohe betere series tegen 
concurneerende prijzen. Voor 
Vereenigingen bij kwantum 
speciale condities. 

# * * * » * « * # * # # * * « * * * * « ^ * * * * * * * * 

PHILIMEX. TRAD. Co. 
Den Haag  Stationsweg 28  Tel. lléSSO 

SpeciaHteit: Landenpakketten, Bundelwaar, 
Catalogi, Philatelistische benoodigdheden. 

Onmiddellijk leverbaar: STOCKBOEKEN 
R. 058 I IV2XI6 (zakformaat) eenvoudige 

uitvoeringinhoudl2strooken verkooppr. f 0.40 
R. 059 I IV2XI6 (zakform.) dezelfdeuitv. 

inh. 2 bladen, 36 strooken, verkooppr. „ 0,65 
Unicum 1 4 X 1 9 half linnen band inhoud 

12 bladen, 168 strooken, verkooppr. „ 4.50 
Record 2IV2X23 half linnen band inh. 

20 bladen I6V2 X 22V2 320 strooken „ 8.50 
Wederverkoopers genieten 30% rabat. 

Na een lange gedwongen sluiting zijn 
we thans bezig in een vrij Nederland 
onze zaak weer op te bouwen en ho
pen we binnenkort weer als voorheen 
onze oude relatie's te hervatten. 
Vraagt gratis toezending van onze 
van tijd tot tijd verschijnende mede
delingen. 
Ons R o n d z e n d v e r k e e r wordt zo 
spoedig mogelijk weer hervat, zodra 
de P.T.T.beperkingen zijn opgeheven. 
Ook de levering van nieuwtjes zal 
weer prompt worden verzorgd. 
Beleefd aanbevelend, 

DE WINSCHOTER 
POSTZEGEL CENTRALE 
WINSCHOTEN 

VAN LEEUWEN BIEDT AAN: Nieuwe zege l s 
in obonnement. Verzending van nieuwtjes aan 
onze oude abonnees is reeds hervat. Nieuwe 
abonnementen kunnen op de oude voorwaarden 
weer worden aangenomen n.1.: abonnementen voor 
alle landen of enkele landen naar keuze. Even
tueel niet gewenschte series kunnen worden terug
gezonden. Betaling binnen 8 dagen na ontvangst 
van een nieuwtjeszending. Om aan veler verzoek 
tegemoet te komen kunnen aan een beperkt aan
tal verzamelaars nieuwtjes op zicht worden toe
gezonden. Uitvoerige inlichtingen worden gaarne 
verstrekt. 
Te koop gevraagd: Nieuwe Nederlandsche 
zegels gebruikt. Kilowaar in elke hoeveelheid. 
Aanbiedingen met vraagprijs aan 
V A N L B E U I V B N ' S P o s t z e g e l h a n d e l , 
Lokhorststraat Leiden. Tel. 21937. Giro 65664. 

|l>iiil||||||iiiiii|||||||ii "il||||li"'>i!s 
I H.H. P O S T Z E G E L H A N D E L A A R S . 
^ Jongeman, 18 jaar, in het bezit van Mulo 
^ diploma A en type diploma, bezig met 
W cursussen Boekhouden en Ned. Handels
= correspondentie, wil gaarne in postzegel _ 
p handel geplaatst worden om geheel met = 
= het vak bekend te raken. Liefst te Den 
p Haag of omgeving. Reeds jaren verzame ■ 
f laar en de laatste drie jaar bovendien reeds 
~ voor eigen rekening „handelaar in het ■ 
W klein". Dus reeds enigszins met het vak 
s bekend. 
W Mocht U eventueel een plaats voor mij ' 
^ hebben, schrijf dan onder no. 4 aan het 
ë Bureau van dit blad. 

^liiiill! liiiiillllllliiiiil 

L . 5 . 
Ondanks hei feit, dai bij, hei 
bombardemenf; van 3 M a a r t j L 
onze zaak ioiaal uiégebrand is, 
werken wij weer op volle foeren. 
Voor wederopbouw van ons 
verloren gegane sfock zoeken 
wij alles waf; postzegel heef, 
in elk kwantum, ie koop. 
Maak ons ofterte! Wij garan= 
deren U : 

Ie. Hoge prijzen., 
2e. Vlotte hehandeling., 
3e. Contante betaling direct 

na levering. 
wij waren en b l i j ven hèi ver« 
t rouwde adres voor nieuwtjes, 
zowel voor handelaren als ver= 
zamelaars. 
Ieder gewenst kwantum kun= 
nen wij u i t voorraad leveren. 

S. Rietveld, 
Voorheen: I e v. d. Boschs£raa£ I D . 
T h a n s : P o s t b u s 19, 's=Gravenhage. 
Giro 493606. (̂ 3) 

WP 
«■ 

POSTZEGELHANDEL 

M. D. POSTMA, 
LEEUWARDEN. 
Spoorstraat 130 Postbus 264 

Vriendelijk verzoeken wij onzen cliënten, 
ons van eventueele adresverandering 
sinds Juli 1944 In kennis te willen stellen. 
Aanbiedingen, mededeelingen inzake 
Nieuwtjesdienst en Rondzendverkeer 
zullen wij U binnen korten tijd doen 
toekomen. 
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Daar wij tengevolge der omstandigheden slechts het contact 
met onze vaste abonné's konden hersteilen, wenschen wij hierbij 
alle onze overige relaties van harte geluk met de bevrijding 
van ons dierbaar vaderland, terwijl wij de hoop uitspreken, 
dat zij en a'len die hun dierbaar zijn, voor groot leed gespaard 
gebleven zijn. Moge de tijd niet ver meer zijn, dat een wer
kelijk „Vrede op Aarde" zal heerschen! 
Onze „Nieuwtjesdienst" marcheert weer voor onze vaste abonné's. 
Helaas is directe import nog niet mogelijk, zoo lat de „aanvoer" 
gering is, terwijl de prijzen dikwijls aan groote schommelingen 
onderhevig zijn. Daar deze annonce heden, 26 Juni, aan de 
Administratie moet worden opgegeven, heeft het geen zin 
uitvoerige offerte te maken, aangezien de prijzen bij het ver
schijnen van het „Bevrijdingsnummer" waarschijnlijk geheel 
andere zullen zijn. Wij moeten ons derhalve tevreden stellen met 
een vermelding van enkele tot heden verkrijgbare „nieuwtjes". 
Andorra (Fr) wapenserie 7 w., België 2 w. resp. 1 -I- 30 en 
IV4 +- 30 fr., V-serie, 43 w., PostcoUo 4 w. Duitschland 
Amerik. bezetting, 4 w., Frankrijk een groote verscheidenheid. 
N.V. Expl. Mij. V. Onr. Goed . „Schwerin". Afd Postzegelh. 

Lindelaan 15, Bussum. Telefoon 6265. Giro 1314 55. 

Nederl. Vereeniging van Postzegelhandelaren 
opgericht li October 1928. 

Goedgekeurd bij K.B. d.d. 24 April 1929, No. 44. 
Postbus 111 - Tel. 11.71.33 - 's-Gravenhage 

Het bestuur heeft aanleiding gevonden haar werkzaamheden op
nieuw te aanvaarden. Ingeschreven kunnen worden alle bonafide 
en erkende postzegelhandelaren, welke reeds voor Mei 1940 als 
zoodanig gevestigd waren. (Uitgesloten worden zij, die van de 
N.S.B, of aanverwante organisatie lid waren). 

Nadere inlichtingen zijn inmiddels aan de daarvoor in aanmer
king komende collega's toegezonden. 

Het ligt in de bedoeling van het bestuur te gelegener tijd over 
te gaan tot het samenstellen van een nieuwe uitgave van den 
„Speciale catalogus van de postzegels van Nederland en de Over-
zeesche gewesten". 

Voor de goede orde wordt medegedeeld, dat na 1943 (7e editie) 
geen nieuwe uitgave verscheen. 

Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de bestuurs
leden, t.w. P. J. Hekker ^voorzitter), S. Keiser (w.n. onder
voorzitter) en 

Juni-Juli 194}. M. ƒ. H. TOORENS, secr. 

iiiillllllllliiniilllllllimiiiiii lUlllllllllMiijillllllillliiniilllllllllliiii i ' i i i i l l l l l l l l l l l i i i i i l l l l l l l l l l i i i i i i l l l l l l l l l i i i i 

f Vakgroep „Detailhandel in Postzegels" 
I Secr.; M. J. H, TOORENS 
1 Postbus 111 — DEN HAAG — Tel, 117133 

De werkzaamheden zijn door het bestuur opnieuw aan- = 
gevangen. Doel van de Vakgroep blijft de behartiging in | 
het algemeen van de belangen van de aangesloten leden ^ 
bij de autoriteiten en overheidsinstanties. = 

Nieuwe leden dienen bij hun verzoek om inschrijving 1 
hun vestigingsvergunning van het Bestuur van de Kamer s 
van Koophandel in hun rayon te overleggen. W 

Thans behoort iedere bonafide en erkende postzegel- s 
handelaar in deze vakgroep (welke binnen korten tijd = 
onafhankelijk wordt) te zijn ingeschreven. i 

Inlichtingen worden verstrekt door het bestuur en den p 
secretaris. f 

Voor het Bestuur: 1 
Juni/Juli 1945, M. J . H. TOORENS, secr. f 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii illllllillllliiuiiiiijiijiiimiiiiiijiijiiiiniiiiiiiiijiiiiii 

t 

Wordt lid van de Luchtpostclub B .Z .P .C , 
De aangewezen club voor luchtvaart-belangstellenden en ver
zamelaars van zegels en documenten der luchtvaart. 
De Luchtpostclub biedt U: Elke maand gezellige vergadering 
met pittige causerie door piloten, ballonvaarders of bekende 
verzamelaars, gezaghebbende aerophilatelisten; Luchtvaartten
toonstellingen en -excursies; vliegfeesten, wedstrijden, raad en 
daad op verzamelgebied. 

Contributie slechts f 1,50 per jaar. 
Geeft U op als lid of vraagt toezending van een circulaire 
met meerdere inlichtingen. 
Bij de afdeeling Juniores kunnen toetreden jongens en meisjes 
van 12—18 jaar. 

Namens het Hoofdbestuur: De Dinr.-Consul, 
G. W. TIMMER. 

Sint Vitusholt 102, Winschoten. (12) 

PnciTonalaihiimc ^'J" ^ ^ "°s " '" ^^ ' ^ ° °P ' ™^̂ '' • • • '''""='^-
rUoiluyCIBIUUHIO kort brengen wij een uiterst modern 
„ L A D O " album Nederland en Koloniën 
in stevige klemband. Complete uitgave mat alle roltandingen, 
port, luchtpost, armenwet, dienst enz. enz 
De meest voorkomende typen zijn op * bladen gedrukt. 
Prima houtvrij papier. — Supplementen verschijnen elk jaar. 
Bladformaat 28 X 30 c.M. Nederlandsche tekst en Neder-
landsch fabrikaat. De prijs zal zoo laag mogelijk gesteld worden, 
maar kan thans nog niet bepaald worden. Vermoedelijk f 6.—. 
Verzoeke echter nog geen geld vooruit te willen storten. 
Bestellingen worden nu reeds aangenomen. De oplage zal niet heel 
groot zijn wegens de thans nog heerschende papierschaarschte. 
Alle papier is geen albumpapier en zeker geen „LADO" papier. 
Een beter album ? i" vraagt dan een „LADO" het beste!! 

Theo Lam, Postzegelhandel, voorstr.53 
. Dordrecht. \ 

K. H. P H I L I P S 
Postzege lhande l 

Telefoon 37911 

A M S T E R D A M - C , 1 Juli 1 9 4 5 
Vijzelstraat 66 
Postbus 53 

L.S., Na een duikperiode van ruim drie jaar heb ik mijn 
bezigheden weer hervat. Ik zal mij zooals vroeger weer spe
cialiseren op de levering van nieuwigheden, al zal het wel nog 
eenigen tijd duren, voordat de in- en uitvoer weer officieel 
kan plaats vinden. 

Aantezien al mijn bescheiden en correspondenties in Nov, 
1941 in beslag genomen zijn, verzoek ik hen, die t.z.t. op 
geregelde toezending prijs stellen mij inmiddels hun tegenwoordig 
adres op te geven en mij hun verdere wenschen kenbaar te maken. 

Ook voor aanbieding van voor het buitenland geschikt 
ruilmateriaal, speciaal nieuwtjes van de jaren 1940/45, houd 
ik mij aanbevolen. Hoogachtend, 
(13) PHILIPS. 

i f lM tmtat^ 
IN- EN VERKOOP - EXPERTISE ■ RUIL 
Postzegelverzamelingen, partijen, zeldzame losse postzegels. 

C. ROOT LI EB 
(Oudst gevestigd adres in Nederland A" 1885) 
ZuidOost Buitens inge l 219  DEN HAAG 

een der vele getroffenen BOMBARDEMENT 31 Dec. 1944 
(oudejaarsdag), thans weder hersteld zijnde, heeft zijn zaak 
weder hervat. TE KOOP GEVRAAGD; Betere luchtbrieven 

Nederland en Koloniën. 
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Leidsche Postzegelhandel 
H. LANSDAAL, 

Vrouwens teeg 3, Leiden. Giro 418573. 
Bankrekening; Twentsche Bank N.V. 

WIJ BIEDEN AAN: 
„Nieuwtjes" van Europa, (vraagt gratis 

prijslijst). 
Stockboeken f 5,50. f 9,75 en f 19,50. 

Luxe Band, Linnen rug. 
Gomstrookjes 75 cent p e r doosje, voor 

handelaren belangri jke korting. 
WIJ VRAGEN TE KOOP: 

Bevrijdingsseries Neder land (9 w.). 
Ook losse waarden gebruikt . (Elk 
kwantum). 

België, complete V. series . 
Duiischland, nieuwe uitgiften vanaf 

September 1944. 
Aanb. uitsluitend met pri jsopgave. 
Inzendingstermijn voor onze 7e post

zegelveil ing, zullen wij n o g nade r 
b e k e n d maken. 

R I J I L E N ! ! Kan nog vele verzamelaars helpen aan goede 
series en betere nummers van vele Europalanden. Tevens heb 
ik nog een mooie sorteering Engelsche Koloniën met alleen 
betere nummers. Voor mijn verzameling zoek ik betere zegels 
van Nederland, België. Duitschland, Zwitserland en Vliegpost 
Geheele Wereld. Van Zwitserland zoek ik b.v. de Nrs. 2j, 31, 
32, 62, 83, vele kleinere waarden en Dienstzegels Nrs. 2, 4. 9, 
10. 12, 13, 17, 1924, 26, 27, 2932, 3j, 37, 38, 40,4246,47, 
48, 50, soa, 52, 53. 3S, 6070, 72, 749J, 114131. 'i^Hi, 
enz. Volledige mancoiijsten zend ik U gaarne op aanvraag. 
Zoek speciaal serieuze verzamelaars voor langdurige ruilperiode 
Ook ben ik steeds kooper van goede verzamelingen, restanten, 
stockboeken of betere series of losse zegels. 

H. J. H A R S K A M P 

DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL BIEDT AAN: 

Albanië No. 22127 gcbr fl 2.— 
„ Bloc No. 3 ongeb 10.50 

België No. 25 gebr „ 25.— 
„ V serie nieuw , 32.50 

Brazilië Vliegpost No. 22—24 ongebr. „ 7.25 
Bulgarije No. 24 gebr „ 50.— 

.. ,. 26 „ „ 50.— 
Danzig 4 MK. DM. Zonder ondergrond „ 15.— 
Duitschland 42 Pf. Hitleru'tgave . . „ 1.— 
Finland Wasa No. 83—96 ongebr. . „ 35.— 
Italië Garibaldi No. 83—86 gebr. . . „ 65.— 
Liechtenstein Rheinnot 78 — 81 ongebr. „ 35.— 
Nederland Koningin nieuw „ 1.25 

„ 4 et. Heldenserie donkerbruin „ 0.15 
„ 4 „ ,, zwartbruin . „ 0.35 

Oostenrijk Componisten No. 290—96 
ongebr „ 35.— 

Oostenrijk Port No. 170 10 sh. gebr. „ 12.50 
Polen No. 285 ongebr. schaarsch . . „ 3.50 

,, „ 286 „ „ . . „ 12.50 
Rusland No. 536—40 Anti oorlog . . „ 40.— 

„ „ 551—54 Metropool . . „ 17.50 

D O R D T S C H E POSTZEGELHANDEL 
Postbox 85 Dordrecht Giro 243401 

Bankiers: IncassoBank N.V. 

GESTOLEN 
door Duitschers of a n d e r e dieven ge 
d u r e n d e den evacuatietijd te Benne
kom o.m. e e n partijtje Postzegels, waar
o n d e r zich b e v o n d e n een aantal 

Strafport Neder land S'/j cent 
afgestempeld 28l '44 Bennekom. 

Beide 2V2 Gld. op 10 Gld. als beloo
ning indien bij aangifte d e d a d e r 
g e a r r e s t e e r d wordt, gezien d e moge
lijkheid dat gen. zegels worden te 
koop aangeboden . (28) 

C. BROEKHUIZEN 
Buys Ballotstraat 94  ' s G r a v e n h a g e 

BERENSTRAAT 17 EINDHOVENTIVOLI 

TE KOOP GEVRAAGD: 
VERZAMELINGEN 
RESTANTEN 
MASSAWAAR 
BUNDELS 
KILOGOED etc. 

Schrifteli jke aanbiedingen aan: 

E. F. H. BRUENS 
Dordtsche Straatweg 6 5 5 
R'damZuid.  Postrek. 3 6 8 9 8 0 

The Netherlands Stamphouse 
Nederlandsch Postzegelhuis 
hervatte zijn werkzaamheden onder zijn oor

spronkelijke naam; 
hoopt, dat alle cliënten in goeden welstand 

yerkeeren; 
ontvangt gaarne alle soorten offerten; 
is kooper van engrosgoed (bundel en kilowaar, 

1000X10, 1000X25 etc.) mits aangeboden 
met gevraagden prijs; 

hoopt spoedig zijn nieuwtjesdienst te hervatten. 

SOESTERBERG 

AANBIEDING Belgï*. Orval IV Yv. JJ6/67 11 w. f i6.~. 
Prinsen Yv. J78/82 8 w. f. 7 j j , Geleerden Yv. J93/00 8 w. 
f' 37J> Plantin Yv. 601 i w. f. 7.50, Legenden Yv. 6^8/65 
8 w. f. 12.jo. Frankrijk. Tricolore Yv. S6$I66 1 w. f. 2.25, 
Tricolore Witte tussenstrook 2 w. f. 2.J0, Arras Yv. J67 i w. 
f. o.8j. Sec. Nat. Yv. 568/71 4 w. f. 4.7J, Lavoisier Yv. J76 
I w. f 0.4J, Duinkerke Yv. 534 i w. i. 1.3J, Krijgsgev. Yv. 
585/86 2 w. f, 2.85, Branly Yv. 599 i w. f. 065, Tourville 
Yv. 600 1 w. f. 1.75, Gounod Yv. 601 i w. f. 1.05. Alles 
postfrisch, porto tot f 10.— extra. Giro 4 " 17° 

G . B R O E R S , Dorplein 128, BUDEL 

DE POSTZEGELVERENIGING 
„HELDER" 

vraagt DRINGEND 
boekjes met zegels 

voor de Rondzending. 
A d r e s : H . N . M U T S , 

J a v a s t r a a t 139 , D e n H e l d e r . 

♦ j Frankeer Philatehstisch! ̂  

A l o n z e c l i ë n t e n e n v e i l i n g » 
b e z o e k e r s w e n s c h e n w i j v a n 
h a r é e g e l u k mei d e b e v r i j d i n g . 

ilaga S ilarpenau, 
G r a v e n s t r a a t 3 0 . T e l . 3 4 1 0 4 . 

A M S T E R D A M = C . 

B X C E L S I O R  A I ^ B U i V i S . 
Bezitters van deze albums, zowel van Europa als 
van de Mebus albums Nederland en Koloniën, 
delen wij hierbij mede, dat het in onze bedoeling 
ligt, in het najaar de supplementen van 1941— 
1946 te doen verschijnen. Het is gewenst, dat 
men ons opgave doet, van naam en adres, het 
juiste nummer van het album (dit staat of op de 
titelpagina, of links in het kader van het album 
een klein nummertje) benevens de laatste kinder
serie Nederland, welke het album bevat. Zonder 
deze gegevens, kunnen wij U geen juist supplement 
toezenden. U krijgt ter zijner tijd een berichtkaart, 
wanneer het supplement verschenen is, en tevens 
opgave van de kosten. Een klein aantal Mebus 
catalogi 1945 zijn nog leverbaar a f 3,50. 

Internationaal Uitgeversbedrijf. 
Rosmarijntteeg 4, Amsterdam. 

Alle Philatelisten, zoowel verzamelaars als 
handelaars, van harte gefeliciteerd met de 
bevrijding van ons geliefd Vaderland. 
Vanaf dit nummer van het maandblad 
hoopen wij weer iedere maand geregeld 
met onze advertenties aan de philatelis
tische opbouw van Nederland te mogen 
medewerken. 
Momenteel zoeken wij te koop alle betere 
zegels van Ned. en Kol. Aanbiedingen 
met prijs en zichtzendingen worden om
gaand beantwoord. 

POSTZEGELHANDEL A. JA AS MA 
Nieuwe Schrans 24  LEEUWARDEN 
Postbus 280 — Giro N o . 480272 

Rondzendverkeer. 
Door de oorlogshandelingen was een geregeld 

doorzenden van boekjes niet mogelijk. De laatste 
maanden was de rondzending zelfs geheel stop 
gezet. — Nu de bevrijding er is worden onze 
rondzendingen hervat. — In het Zuiden circu

leeren onze boekjes reeds. Ook het Noorden 
wordt thans ingeschakeld. — Deelnemers aan 
onze rondzendingen gelieven hun adressen, event, 
oud en nieuw adres op te geven. — Koopkrach

tige nieuwe deelnemers kunnen nog mede inge

schakeld worden na opgave van hun adressen. 

Rondzendverkeer p/a. K. Bonekamp, 
Ambachtstraat 21, Heerlen. 



J. K. Rietdijk - Den Haag. 
AUCTIONÄRIS LÄNGE POTEN ISA. 

INZENDINGEN 
VOOR ONZE 

POSTZEGELVEILINGEN, 
die in het najaar weder zullen aanvangen, worden 

NU REEDS gaarne tegemoet gezien. 
AUeen PRIMA MATERIAAL komt in aanmerking. 

STELT U ZICH NOG HEDEN MET ONS IN VERBINDING! 

J. K. Rietdijk - Den Haag. 

POSTZEGELHANDEL K. A. WEED A 
Zoutmanstraat 14a 

Telef. 394543 — DEN HAAG — Postr. 27273 

wenscht al zijn vrienden, en begunstigers bij het opnieuw 
verschijnen vein ons Maemdblad een hêurtelijk welkom toe. 

Mijn eerstvolgende veiling zal begin September plaats 
vinden in „Pulchri Studio". Tot eind Augustus kan nog 

goed materiaal hiervoor worden ingezonden. 

Zooals steeds, blijf ik vlot kooper van 
collecties, verzamelingen en partijen. 

QlttiUlllllllliMilllinilintl)lflt(hMt«IHtHinllltllllmillllllllii>illlllllliMilllllllllM>llllllilitiillllllllinilllllll^ 

I N.V.Postzegelhandel v/h. P. de Vries, | 
1 Groote Houtstraat 160 te Haarlem. i 
1 De eerstvolgende 22e VEILING vindt plaats eind W 
1 Juli. Catalogus op aanvraag. Inzendingen voor de ^ 
1 eerstkomende naj aars veiling worden gaarne in- f 
1 gewacht. I 
1 Supplement op het Holland-album is verschenen, S 
J verkrijgbaar bij Uw handelaar. Binnenkort ver- g 
1 schijnt een nieuwe geheel bijgewerkte uitgave van W 
I het HOLLAND-ALBUM, hetwelk ook bij Uw | 
f handelaar verkrijgbaar is. f 

i'i<>iii||||{|iiiui||||||iiiiii||{|||,iiiii||||||iuiii|||||| lin|||li>ni|||||||iiiil||||||li<M|||||iilt"ii||||||ii>iii||||||iiiiii||l|||Iiiiiiil 

Zoo juist verschenen ons nieuwe album: 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELS 
IN DEN OORLOG 1940 — 1945 

in keurige uitvoering, hetwelk plaats biedt aan 127 
postzegels welke hier in den oorlog zijn verschenen. 

Prijs f 3,90 + f 0,25 porto. 
De oplaag is beperkt en de orders worden in volgorde 
van binnenkomst uwer betaling op ons gironummer 

268434 of postwissel uitgevoerd. 
TE KOOP GEVRAAGD TRALIEZEGELS 

in complete series. 
De Deventer Pcstzegelhandel H. K. BERGHUIJS 
Nieuwstraat 78, Deventer, Telefoon 4018, Giro 268434-

yrfH^iam O l lilffill KWH 

I Postzegelnieuws 26e jg. kan nog niot ver-
_ schijnen, daar de moffen te 

Arnhem alles hebben gestolen en onklaar gemaakt.,% _ , 'i-^^j. 

IKINGHA'S BULLETIN 
zal weder die leemte aanvullen, evenals in den ooflog. Het 
nieuwe nr. zal een schat van nieuws bevatten, o.a. bijna 100 
afb. van nieuwe pz., venchenen sinds de laatste 2 jaar onzer 
„Bevrijding". Verder een 2e type d e Ruyter-pz. TVJ C , af
wijkingen Winterhulp, Herrijzend Nederland, Volkssturm-
p i . 1945 enz. Ook offerten enz. Een ruilannonce in dit nr. 
kost f 1,50, 

1 
R EI N OU 
Lid Vakgroep, 

APELDOORH 

KINGMA 
Phllat. Bureau 

Telefoon 3536 

m 
P O S T Z E C B I w H A N D B I ^ „ Z U I D " 
S A R P H A X I P A R K 1 0 7 - A i M S T B R D A i V l - Z u i c l 

Bank: Incasso Bank, Bijk. Stadhouderskade 

Specialiteit: Nederland en Koloniën. 
In- en verkoop betere series 
en zegels van de heele wereld 

Tevens het adres voor NIEUWTJES van EUROPA 
per 1, 10 en 100 stuks. 

Voorloopig bieden we nog niets aan, maar maakt Uw wenschen 
aan ons bekend, zoodra per aangeteekend verzonden kan worden, 
staan wij voor U klaar. — Heeft U wat aan te bieden, dan 
steeds vraagprijs vermelden, alleen prima kwaliteit, verrekening 
per omgaande per Giro, Bank of postwissel. (14) 
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I M. J. A. van der Haagen, | 
S Postzegels Engros. 1 
1 Korte Poten 28, 's-Gravenhage. 
I Telef. 115540. Postrck. 261656. 

I Te koop gevraagd: 
f Betere series Nederland en Buitenland 
I (Jubileum 1913, Mercier, Orval 11 enz.) 
J Engros partijen - Bundelwaar - Kilo's. 
f Uitsluitend aanbiedingen met prijsopgaaf. 

I 
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S t i l S ' t j a . n d ! ! is bij ons geen achteruitgang ge-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — weest, doch wij hebben vanaf Sep
tember tijd gehad een geweldige sorteering boekjes van 
Nod. en Kol., Europa en Overzee te maken. 

Vraagt nu zichtzendingen aan en U ontvangt 
ze per omgaande. S.v.p. opgeven welke landen. 

Onze zendingen voldoen aan alle eischen, 
die de Philatelist stelt. 

H. OVERDUIN, Rozenhagenplein 12 
— HAARLEM. — 



wi j wensen onze cliënten, voor zover wij dit niet reeds per 
circulaire deden, nog van harte geluk met de bevrijding van 
ons vaderland. Wij hopen, dat U niet te veel van de oorlogs
handelingen heeft geleden. Door droeve omstandigheden is onze 
voorraad practisch geliquideerd, doch wij hebben in de toe
komst groote plannen! Wij kunnen U reeds aanbiedingen doen 
en U kunt zich opgeven voor het volgende: Nteuwtjesdienst -
Rondzendverkeer - Ontvangen -van veihngcatdogi (9e Veiling 
Sept./Oct.) en Aanbiedingen. Schrijft ons een briefkaartje en wij 
nemen U op in'ons kaartsysteem. Heeft U iets aan te bieden? 
gaarne p.o. bericht! 
Nieuwtjes: Frankrijk, Luxemburg, België, Duitsland, Engeland 
enz. weer voorradig. België Krijgsgevangenen f 20,—, Luxem
burg WiUibrord f 33,50, Winterhulp Nederland f 1,75, Post
koets f 0,30. Binnenkort kunnen wij leveren: vooroorlogse 
blanco albums. U kunt ze nu reeds bestellen. Bestellingen per 
brief: geld vooruit op giro 257158. Porto voor Uw rekening. 

ONS ADRES IS N U WEER: 

Postzegelhandel H. W. Hoflond, 
Westzijdü 44b, ZAANDAM. Tel. 2098 (nog niet aangesloten) 
no i uur Tel. 82317. Bank: Twentsche Bank N.V. 

Door een rooversbende, bes taande uié leden van de Hollandsche 
en Dui£sche S.S., werden in Maar t j .1. gestolen ui t de kluis= 
inrichting der Rot te rdamscbe Bankvereeniging te Tiel o.m. 
1. E e n groote partij losse postzegels van Europeesche landen 

gebruikt en ongebruikt, wraaronder series van zeer hooge w^aarde. 
2. E e n postzegelalbum Ka-Be, schroefband, k leur bruin rad 

gouden opdruk (Europa Band 4) bevat tende o.m. zegels van 
de l a n d e n : Hongarije, Zwitser land, Zxveden, Tchecho-
Slowrakije. Turkije enz. 

3. E e n klemband Neder land en Kol. ingericht als stockboek, 
beva t tende pos ts tukken o.a. Uivervlucht , Dingaansdagvlucht, 
enz. en vele zegels der nieuw^ste uitgiften van Europ . landen 

4. Ongeveer 60 albums, meestal ui t safes en brandkasten. 
Inl icht ingen, die k u n n e n leiden to t opsporing van he t boven= 
genoemde en waarvoor een belooning wordt toegezegd, worden 
gaarne inge^vacht door : 

G . J. STAP, H e i l i g e s t r a a t 42, TEEL en 
J. Th. W. J. Vermolen, Westluidenschestr. 57,Tiel 
E e n , ^ a den diefstal zeer verminkte collectie, lag te koop in 
een etalage te Tilburg. Bij een politie-onderzoek bleek, dat de 
album na de ontvreemding reeds meerdere malen van eigenaar 
was verwisseld. (24) 

IN-, VERKOOP EN RUIL VAN 

POSTZEGELS IN KWANTUM 
PER 100, 1000 EN MEER 

H. FIORANI 
IMPORT EXPORT 

N.Z. VOORBURGWAL 316 - A'DAM-C. ;:= 

TELEF. 4é962 < Telegram-Adres: FIO-IMPORT 

I 
I 
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NEDERLANDSGHE POSTZEGELBEURS 
GEVESTIGD SEDERT 1924 

STATIONSWEG 3 6 — DEN HAAG 
TELEFOON 11.71.33 — POSTBUS 111 

Ter gelegenheid van de bevrijding van ons land van de 
bezetters, bieden wij alle verzamelaars onze gelukwenschen aan. 

In de toekomst zullen wij ons als voorheea belasten met 
den aankoop, verkoop en ruil van postzegels, het organiseeren 
van postzegelveilingen en het maken van betere zichtzendingen. 

Onze bekende maandelijksche offerten verschijnen binnen 
korten tijd opnieuw. 

De postzegelbeurs blijft bij voortduring een philate
listisch centrum, hetwelk U gaarne elke gewenschte voor
lichting zonder verplichting U.Z. verstrekt. 

E.V. adreswijzigingen van onze relaties zien wij met be
langstelling tegemoet. 

\ 

i 
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„Wij staan niet aan de spits" 

FIRMA BLOK & Co: 
Postzegels engros, Sumafrastraat 247, Amsterdam 

O O K zijn wij geen centrum der posfzegel-
handel m a a r toch koopen wij gaarne Uwe 
doubletten betere zegels en series, massa
goed en ki lowaar gewone koerseerende 
zegels der dagelijksche correspondentie. 
W i j leveren gaarne de nieuwe uitgiften voor 
Uwe collectie in abonnement en tegen 
concurreerende pri jzen. 
Uitvoering van veilingopdrachten tegen 
billijk tarief, aanbiedingen met prijs s.v.p. 

Voor mijn a.s. HERFSTVEILING ontving ik reeds 
meerdere objecten. O.a. een collectie NEDERLAND 
postfrisch in meerdere exemplaren. 

Inzendingen voor deze veiling kunnen nog worden 
aangenomen. 

ROELF BOEKEMÄ, Auctionaiis. 
TE KOOP GEVRAAGD-

een collectie Geheele wereld, 
een .collectie Europa, 
een'collectie Nederland en Overzeesche Gewesten, 
verder alle betere series en zegels los. 
Nederland: Meeuwtjes, Zeehelden, Kind, etc. per 100 

en meer, postfrisch. 
Duitschland en bezette gebieden vanaf 1940 per 10 

series en meer, postfrisch. 
Alleen op aanbiedingen met prijsopgave zal worden 

gereflecteerd. 
Postzegelhandel ROELF BOEKEMA, Philatelistisch Expert. 
Prinsestraat 58—60 Hoek lufCrouw Idastraat, Den Haag. 

Telefoon 110319. Giro 247130. 
Bank: Bankierskantoor M. de Jong & Zn., 's-Gravenhage. 




