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J. K. RIETDIJK AANKOOP 
VEILINGEN DEN HAAG 

Telefoon 117020. VERKOOP Lange Poten 15a. 
Onze 169e Postzegelveiling was in alle opzichten een succes. 
Voor belangstellenden is de catalogus met opbrengstprijzen nog 
verkrijgbaar. Het zal U ongetwijfeld interesseeren! 
Voor onze 170e Postzegelveiling worden INZENDINGEN 
tegemoetgezien. U krijgt de hoogste waarde voor Uw ver
zameling of doubletten wanneer U deze bij ons laat veilen. 

VRAAGT DE GUNSTIGE VEILING-CONDITIES. 

f 5 0 0 0 , — i n c o n t a n t e n 
betaal ik voor een goed onderhouden Europa of wereld
verzameling dan wel enkele landen gespecialiseerd. 

a. R. PRENT Jr., 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar, 
Kantoor: Laan van Meerdervoort 10, DEN HAAG. 
Telefoon 114414. Telegram-adres: Preco Den Haag. 

Aanbieding: Inplakboekjes per stuk f 0,26 24 blaadjes,prima uitgevoerd 
Pracht Stockboeken in Klemband, 20 bl. m. bl. linnen stroken f 26,— 
4 et. Symbolen f 0,09 per 10 f 0,80 (niet franco) 
121^ et. Zeehelden f 0,15 per 10 f 1,45 geld vooruit 
Hitler t/m l M. f 2 , — per 10 f 19,— per postwissel. 
Zend ons Uw adres en wij zenden U al onze drukwerken, veiling-
catalogi enz. Vraagt inlichtingen omtrent onze Nieuwtjesdienst en 
rondzenddienst. Mancolijsten van Nederland en Overzeesche Gebieds-
deelen zien wij gaarne tegemoet. 
Postzegelhandel H. W. HOFLAND, Westzijde 44b, ZAANDAM. 
Tel. 2098. Giro 257158. Bank: Twentsche Bank N.V. te Zaandam. 

U . van Dieten 

Voor meerdere cliënten zoek ik tegen hooge 
prijzen bijzondere stukken of spec.-verzamelingen 
NEDERLAND 1852 en ZWITSERL. 1843—52. 
Voor de veilingen die elke laatste week van de 
maand gehouden worden, kan telkens to ' de 15e 
ingezonden worden. Vlugge afrekening! Hoogste 
prijzen! — Ontvangt U regelmatig de catalogus? 

DEN HAAG, Hooigracht 22 
ROTTERDAM, Coolsingel A 3, 

) Telefoon 27957. 

ggcoo 
»SiiiSEBSIÊltep 

Rondz*ndingen 

WILT GIJ tot verkoop van postzegelbezit overgaan? 
Speciaal in tijden van groote prijsfluctuaties is de 
veiling hiervoor de aangewezen weg. 

D e N e d e p l a n d s c h e P o s t z c g e l v e l l i n g 
(Directie: M. F. LEIPOLDT — HUBERT BOK) 

Hoofdkantoor: N . Z. Voorburgwal 256, Amsterdam 
Filiaal: Ferdinand Bolstraat 126, Amsterdam-Z. 
Afd. Rondzending en Showroom: Rokin 58, A'dam-C. 
GEEFT GIJ . . . in rustiger tijden aan een geleide
ijken verkoop tegen vooraf vast te stellen prijzen de 
/oorkeur? Onze afdeeling RONDZENDING opent 
U hiervoor gaarne een gunstige mogelijkheid. 
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Curasao 1944. Luchtpost — Roede Kruis — uitgifte met afbeelding 
van H.K.H. Prinses Juliana. Druk American Bank Note Co. 10 + 10, 
15-1-25, 20+-25, 25-1-25, 30 + 50, 35 + 50, 40 + 50, 5 0 + 1 0 0 ets. 
Serie ongebruikt compleet, 8 stuks, f 30,— (Franco). 

Postzegelhandel G. K E I S E R & Z O O N , 
P A S S A C E 2 B - 2 7 - DEN HAAG. - POSTGIRO 4 2 0 2 . 
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GERESERVEERD 
VOOR DE 

EINDHOVENSCHE 
POSTZEGELVEILING-COMBINATIE 

V. H. C. THAELS & J . J . JONKER 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Verschenen is het supplement 1940-1945 op ons FAVORIET-ALBUM 
Ned. en zijn Overzeesche Gehiedsdelen, op prima vóóroorlogsch papier, dat 
wij voor dat doel hadden gereserveerd. In totaal 19 bladen met 106 
fraaie clichéafdrukken. Prijs afgehaald f 3,—. Naar buiten tegen vooruit
betaling, bij voorkeur per postwissel van f 3,25 (incl. porto en verpakking). 
Op cartonpapier helaas niet leverbaar, — Zichtzending van postzegels van 
Ned. en Overzeesche Gebiedsdelen, Europa en de U.S.A. uitsluitend op 
tnancolijst, na opgaaf van ref. 
Voor Januari veiling kan nog goed materiaal worden ingezonden. 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL C.V, 
Rokin 10 — AMSTERDAM-C. 

\3ierrDzencl HEOmANOPi 

alleen gebruikt 

TO£Z£NDtNCeN AAN: 

'v.JPTHOFFSTliAAT QB den-Haag < 

[ROELF BOEKEMAJ 
PRiNSESTRAAT 6 0 
hoek Juffr. Idastraat 
' s - G R A V E N H A G E 

Giro 247130 Telefoon 110319 
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W. JOH. DE JONG 
ASSEN - OUDE5TRAAT 32. 

Hebt U zieh reeds aangesloten bij 
ons „RONDZENDVERKEER"? 
Wij hebben buitengewoon mooie 
zendingen. Ook uw boekjes met 
zegels worden grif verkocht. 10 % 
commissie (maandelijksche afreken.) 

• Wij KOOPEN of VEILEN uw 
verzamelingen of partijen postzegels. 

CORRESPONDENTIE met verzamelaars 
gezocht in alle Europeesche landen. 

» 

Voor den oorlog - tijdens de be
zetting - nn wij bevrijd zijn en 
straks als Nederland is herrezen ... 

VOOR EEN BIJZONDERE 
PRESTATIE ALLEEN BIJ 

RENNIE WmV 
Karel du Jardinstr. 27 bv., A'dam-Z. 
Verzamelaars vraagt regelmatig toe
zending van ons gratis maandbericht: 

„HET LAATSTE NIEUWS" 

Aanbieding Frankrijk. Nos. Yv. 502 Paq. Pas
teur f 0.25; 503 Oeuvres de Mer f 1.05; 
526/37 Ie "Wapenserie 12 w. f 8.25; 539 Beaune 
frs. 15.— f 1.95; 540 Oeuvre de 1'air f 0.95; 
541 La Pérouse f 1.—; 542 Chabrier f 0.48; 543 
Quinz. Impériale f 1.—; 544 Jean de Vienne 
f 1.30; 545 Massenet f C.40; 550 Stendhal 
f 0.45; 551 Blondel f 0.45; 553/64 lie Wapen 
serie 12 w. f 7.50; 576/80 Secours National 
5 w. f 13.50; 587/92 Beroemde Mannen 6 w. 
f 6.50; 593/98 Klederdrachten 6 w. f 6.25; 
602/05 IVe "Wapenserie 4 w. f 3.25; 606/08 
Petain's Verjaardag 3 w. f 4.75; 693/94 Metz-
Strasbourg 2 w. f 0.75. Alles Post frisch. 
Porto tot f 10.— extra. Giro 411570. 
G. BROERS, DORPLEIN 128, BUDEL. 
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1 !JK' ] 
1 ledere luchtpostbrief, eerstedagstem- g 
= s 
= peling, speciale frankering enz., enz., % 
1 geadresseerd aan Dr. J. J . VRIJLING H 
1 moet afkomstig zijn van plundering 1 
i tijdens gedwongen evacuatie. ^ 
1 (52) Jan de Verwerstraat 15, VENLO. J 
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POSTZEGEL EN ALBUMHANDEL 
M. A. M A N U S K O W S K I 

26 Nov. 1941 geliquideerd 
NU weer geinstalleerd 
op het oude adres 

Wagenstraat 105, Telef. 111610 
Postrekening 33530. Bankier: Incassobank. 

's.GRAVENHAGE. 

Zo als algemeen bekend, kopen wij nog steeds 
grote verzamelingen en engrosposten tegen con
tante betaling. Door onze vele binnenlandse en 
buitenlandse relaties, kunneq wij U hiervoor de 
hoogste prijs betalen. Zoeken speciaal: Europa: 
Alle betere series; Nederland: Luchtvaartfonds 
6 c. 1935; Tralies 1940; Kind 1945/frankering 
bij abonnement; Koppen van v. d. Hoop 40 en 
75 c.; I 2 S c. Luchtpost Kraai. Desgewenst 
komen wij U, geheel vrijblijvend bezoeken. Voor 
eventuele bemiddeling wordt ruime provisie ver
leend. "Wij kunnen U nieuwtjes in ieder gewenst 
kwantum leveren. Deze zijn met toestemming 
van de betrokken instanties geïmporteerd. Prijslijst 
op aanvraag. 

S . R I E T V E I ^ D 
Voorheen: Ie v. d. Boschstraat l d 

Thans : Postbus 19, 's-Gravenhage, giro: 493606 

TE KOOP GEVRAAGD: alle soorten gedenk- en 
gelegenheidszegels als: Jubileum 1923, Utrecht 
6 ct., 'Willibrord, Spoorwegherdenking, Jamboree, 
Jubileum 1938, 'Willem de Zwijger, Herrijzend 
Nederland, alles gebruikt; alle soorten kind- en 
zomerzegels, lage waarden, gebruikt; Zeehelden 
en Bevrijding, korte series t/m. 5 et. gebruikt 
en ongebruikt; cpl. series tralies, zomer 1940 
ongebruikt; Kind 1945 gebruikt frankeering 
bij abonnement. 
Aanbiedingen gaarne met opgave van vraagprijs. 
Betaling è contant of desgewenscht met nieuwtjes. 

P H I L I P S 
AMSTERDAM-C. - Vijzelstr. 6 6 
Postbox 53 Telefoon: 37911 
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l POSTZEGELHANDEL J 
l „N,EERLANDIA" 1 
W Adr. Oondswaard Azn. & B. Hiegentlich = 
I Rotterdam-N., St.Agathastraat 15b ^ 
= Giro No. 490557 = 
i Geeft U nog heden op voor onze keurig 1 
s verzorgde rondzendingen tegen billijke s 
= prijzen. Directe toezending van nieuwtjes. = 
= Voor vereenigingen speciale prijzen. Aan- = 
s ' meldingen met opgave van referenties. = 
^ Veel deelnemers in een stad, minder J 
= kosten van doorzending. Yvert 1944 te s 
s koop voor hoogsten bieder. Tevens ver- J 
p zamelingen te koop gevraagd. ^ 
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P O S T Z E G E L H A N D E L 

J. PRENT & CO. 
POSTBOX 39, DEN HAAG. 
Geeft U op voor de 

NIEUWTJESDIENST. 
Wij koopen alle soorten kilo's, en 
engrospartijen, alsmede per 100 
afgeweekt en gebundeld de Ne-
derlandsche symbolen uitgave, 
de z. g. bevrijdingsserie, het be
vrijdingszegel alsook o u d e r e 
uitgiften. Zendt ons Uw aanbie
dingen. 

Dordtsche Postzegelhandel biedt aan: Curajao 
no. 67 ongebr. f 1,50, no. 99 ongebr. f 3,00, 
Australië Duke of Gloucester 3 w. ong. f 1,50, 
Beieren Dienst no. 42 schaarsch! f 2,50, België 
no. 593—601 ongebr. f 8,—, Kroatië R. Kruis 
ongebr. 3 w. f 3,50, Denemarken no. 153—164 
in blokjes van 4 ongebr. f 5,—, Duitschland 
Hitler 2 K.G. Feldpost ongebr. f 2,25, Finland 
no. 251—52 50 en 100 Mark ongebr. f 12,—, 
15 en 20 Mark nieuw ongebr. f 1,60, 3, 4 en 5 
Mark nieuw ongebr. f 0,70, Hongarije no. 217a 
zeldzaam ongebr. f 2,50, Mid. Litauen no. 42—43 
onget. schaarsch! f 5,—, getand schaarsch f 5,—, 
Roemenië no. 219 gebr. zeldzaam f 6,—, U.S.A. 
Navy Herd, nieuw ongebr. f 0,20, Are de 
Tr, nieuw ongebr. f 0,20, Herd Rooseveldt 3 w. 
ongebr. f 0,50, Toward United Nat. ong. f 0,35. 
Postbox 85 — DORDRFCHT — Giro 243401. 
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1 POSTZEGELHANDEL J ; 

r j , M, V, DUURAl' 
i KINKERSTRAAT 12c i 
1 A M S T E R D A M - W . | 
1 Postgiro 285073 - Telefoon 81764 f 
1 wenscht alle collega's, vrienden 
1 en begunstigers ^ 
1 een voorspoedig Nieuwjaar. 
i AANKOOPEN kunnen per giro _ 
i worden betaald. 
s = 
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NEDERLAND EN 
OVERZ. GEBIEDSDEELEN 

te koop gevraagd of in ruil 
tegen nieuwtjes van Zwitserland. 
Aanbiedingen met prijsopgave aan 

R ROSENTHAL, 
BILDERDIJKLAAN 84, 

BILTHOVEN. (,3) 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

Afzonderlijke nummers f o.jo. 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaargang f 1.25. 
Per Dummer f 0.15. 

GRATIS voor de leden der aangesloten 
Vereenigingen. 

ADVERTENTIES 
1 (bij vooruitbetaiÉig): 

1/6 pag.: f 9.1 j 1/12 pag.; 5.50 
1/8 pag.; f 7.35 1/16 pag.: 4.90 
1/9 pag.: f Ä.70 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 46 VEREENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

23e Jaargang December 1945 No. 2 (260) 

Prijs van een z.g. »Kleine Annonce" 
f I.— per vakje. Advertenties grooter 
dan i/6 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts êia adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende 
plaatsingen resp. 2'k, S en 10 "/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den 5en der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De odministratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing van 
odvertenties, zonder opgaat van 
redenen te weigeren. 
Prijsverhooging toegestaan door het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart onder No. 12814, N.P. d.d. 
17-III-1941. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravcnhage, telefoon 11.26.72. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONEELEN AARD. 
REDACTEUREN: A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.), 'elefoon Tiel 3713 : POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 

Dr. L Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 
J. H. Broekman, Stadionkade i III, Amsterdam-Zuid-2, telefoon 93729: POSTSTUKKEN. 
J. F. Traanberg, Brouwersplcin 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J, C E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam; LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. drs.. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 337909; FRANKpERMACHINES. 
Mr G W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage: FISCAALZEGELS. 
P. S. van "t HaaH, Laan van Meerdervoort 38 ». 's-Gravenhage; BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDEELINGEN. 
Dr. "p. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS ; H. J. L. de Bie (Nijmegen); M. J. Baronesse van Heerdt-Kolft (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (Sittard-Watersleyde); J. A. Kastcin (Amsterdam-Zuid)! 
P. C. Korteweg (Bennebroek); J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Den Burg op Texel). 

ADMINISTRATIE. 
Opgaven van advertenties en alle brieven op advertenties, aanvragen om abonnementen en om toezending van afzonderlijke nummers, betaling van advertenties, 

vereenigingsberichten, adresveranderingen en alle brieven van administratievcn aard te richten aan den administrateur E. J. van der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht; postiekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. 

HERSTEL EN VERIVIEUTVIIVG. 
Daaraan knoop ik onmiddellijk een persoonlijke opmerking 

vast. Toen ik in ons eerste nummer aankondigde, dat No. 2 zou 
verschijnen op 15 October, deed ik zulks op goede gronden. De 
inlichting bleek echter onjuist te zijn ; er waren bezwaren om een 
geregelde verschijning van het Maandblad toe te staan. Zonder 
enige twijfel was de papierschaarste een belangrijke oorzaak; maar 
er waren andere redenen, die ik hier niet wil releveren- Ik hoop 
echter, dat het Nederlands Maandblad voor philatelic zeer spoedig 
weer zal zijn een m a a n d b l a d , met toenemende omvang ; dat 
het, zoals het voor de oorlog was, weer een N e d e r l a n d s 
blad . is, werd, tot mijn grote erkentelijkheid, door velen reeds 
geconstateerd. 

De omvang van het Maandblad zal voorlopig klein zijn ; in 
het bijzonder wijs ik op de mededelingen onder de hoofden 
„Verenigingsnieuws" en „Advertenties"- Er zijn velen, die thans 
„kankeren"; dat ligt ons, Nederlanders, goed ; bovendien ; vijf 
jaar moesten wij deze liefhebberij onderdrukken ik 
kanker nu niet, maar spreek alleen de hoop en de verwachting 
uit, dat weldra ook voor ons Maandblad betere tijden zullen aan
breken. Dan kunnen, behalve de „vaste rubrieken" ook weer 
belangrijke artikelen worden opgenomen ; ik ontving reeds van 
Mevrouw van Heerdt-Kolff en de Heren Poulie en Amons waarde
volle bijdragen. 

Het doet mij genoegen te kunnen wijzen op, een tweetal aan
vullingen in de „kop" van ons Maandblad. Wij achten het van 
groot belane. dat Dr. Frenkel . . . . gelukkig ontkomen aan de 
moordenaarshanden . . . . zijn kennis t.a.v. de portzegels van 
Nederland weer ten dienste van het Maandblad stelt. Ook de Heer 
de Bie zal weer kunnen schrijven over de zegels van Suriname en 
Curasao. Het gerucht, dat ik van verschillende zijden omtrent het 
overlijden van dezen kundigen philatelist had vernomen, blijkt 
allerminst waar te zijn : de Heer de Bie verloor „slechts" zijn 
huis en inboedel- Ook de Heren Dr. Speijer en Mr- Wolff de 
Beer, wier namen ik in September noemde, zijn behouden ; 
helaas moeten wij thans als zeker aannemen, dat de Heer Paraira 

hoogbejaard en invalide — evenals bijna alle Portugees-
Israëlieten door den vijand is vermoord. 

Het verheugt mij, dat het Hoofdbestuur der P.T.T. de beteke-

Het jaar 1945, dat Nederland met,ang
stige spanning zag aanbreken, is ten einde. 
De dwingeland moest het trotse hoofd in 
het stof buigen en erkennen, dat hij óók 
op militair gebied de mindere was. Veel 
is door den vijand vernietigd; onherstel
bare verliesposten zijn de talloze mensen
levens die aan de cultuurstrijd ten offer 
vielen; onherstelbaar zijn vele monumen
ten der West-europese en der Slavische 
cultuur; onherstelbaar onnoemelijk veel 
leed. Maar wèl te herstellen is de 
civilisatie, hoe zwaar de slagen, die haar 
troffen, ook zijn. Beschadigde huizen 

kunnen worden hersteld; voor een beschaving is herstel echter niet 
voldoende: beschaving is een dynamisch begrip; wanneer wij alles 
zouden willen herstellen, zoals het in 1939 was, dan zouden wij 
een geestelijke stilstand moeten constateren, die wellicht nóg 
erger zou zijn, dan de wrede vernieling onzer cultuurschatten. 
Vernieuwing is nodig op velerlei gebied ! Ook op het terrein der 
Philatelie. Sommige philatelisten vonden alles twintig, dertig jaar 
geleden zo mooi en wijs waarom kan het zo niet blijven ? 
Dan vergeten zij echter, dat ook op ons terrein geen stilstand mag 
ontstaan. Wat ik dertig jaar geleden een ideale verzamelwijze 
vond, achten velen thans, terecht, verouderd. Nieuwe stromingen 
vonden ingang ; wij denken aan het „historisch" verzamelen, 
dat steeds meer aanhangers vindt- Is het b.v. ook niet de hoogste 
tijd, dat de organisatie van tentoonstellingen fundamenteel wordt 
gewijzigd ? Zou het ik hoop daarop binnenkort terug te 
komen geen aanbeveling verdienen, dat Yvert, Gibbons, 
Scott, Zumstein komen tot een gemeenschappelijke nomencla
tuur der zegels en zelfs van een gelijke nummering van 
de zegels, uiteraard ruimte latend voor specificatie van afwijkin
gen enz. Ma«r dat b.v. No. 205 van Yvert niet is No . 457 van 
Gibbons, No . 236 van Scott en No. 187 van Zumstein? 

Na deze algemene opmerkingen moge ik alle lezers van het 
Maandblad een goed 1946 toewensen ; zij het komende jaar voor 
de Nederlandse philatelie een jaar van bloei en voorspoed ! 
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nis der philatelie en de positie van het Maandblad als officieel 
orgaan, erkent. Zodoende is het mij thans mogelijk een aantal 
mededelingen te doen, welke ten dele opzienbarend genoemd 
mogen worden. Mijn oprechte dank betuig ik aan den Heer Mr. 
van den Brandt, die een aantal dezer gegevens heeft geverifieerd 
en op belangrijke punten aanvulde. 

Dat de leden der aangesloten verenigingen ieder twee series 
postzegels, aanvankelijk te Londen uitgegeven zullen verkrijgen 
voor de nominale waarde (dank zij het verzoek van de Bond) is 
waarschijnlijk algemeen bekend. Thans kan ik echter ook mee

delen, dat aan alle postkantoren van ons land binnenkort deze 
serie verkrijgbaar zal zijn. De tweede oplaag is grotendeels ge 
reed, doch de aflevering aan de Controle vond nog niet plaats 
in zodanige omvang, dat de zegels alom verkrijgbaar kunnen 
worden gesteld. Dit is echter een kwestie van korte tijd. 

Enige dagen geleden berichtte de Heer Heirman, redacteur van 
„Mijn Hobby", mij, dat in Antwerpen de volgende zegels verkrijg
baar zijn: 15 cent lilabruin, 17J4 cent zwartgroen, 25 cent oranje
bruin, 40 cent bruinlila en 50 cent lilarose, alle in de tekening 
van de 7%—30 cent van de emissie 1944. De prijs was frs. 42.50, 
dus ongeveer ƒ 2.56. (In verhouding tot de kinderzegels, die 
geprijsd lagen voor 8 ^ 1 0 frs., dus tamelijk duur !). Op het 
Hoofdbestuur werd mij officieel meegedeeld, dat van deze zegels 
in Nederland géén voorraad was aangekomen, nèch te 's-Graven-
hage, nèch te Haarlem bij de Controle. De zaak is in onderzoek; 
er is hier een ernstig lek ; ik zou één opmerking willen maken • 
een dergelijk lek deed zich in Nederland nimmer voor ; in Enge
land is dit niet de eerste sensatie : ook andere regeringen schijnen 
hun zegels in het buitenland te hebben gezien in de etalages van 
postzegelwinkels, terwijl de officiële aflevering nog niet had 
plaatsgevonden. Bij nader onderzoek is mij gebleken, dat de 
Engelse postzegelhandel algemeen deze zegels ter beschikking heeft. 

Uit de beschikbaarstelling van de „serie 1944" aan alle loket
ten moet niet worden afgeleid, dat deze serie komt in de plaats 
van de „serie 194C"- He t gaat hier om een tijdelijke verkoop, 
totdat de voorraad is uitgeput- Voorlopig zal het „type Konijnen 

,burg-1940" onze definitieve serie vormen ; de meeste waarden 
zijn reeds wederom verkrijgbaar, n.1, de 5, 7K , ^0, 12K, 22% en 
25 dus ook de 22 J^ cent olijf groen ! „Arme" speculanten' 

Dit brengt mij op de kwestie der „ongetande zegels van 1940"-
Eén van de vele dingen welke wij moesten slikken, was de uit 
gifte der z.g. traliezegels, ter vervanging van de zegels met het 
portret van de Koningin. Korte tijd later werd het verbod af
gekondigd om brieven te frankeren met postzegels, die het 
portret van ons wettige staatshoofd vertonen, evenals in Noor
wegen het geval was. De gehele voorraad moest door de Con
trole te Haarlem worden ingeleverd bij de z.g. Duitse dienstpost ; 
. . . . later werden de „zegels" door bemiddeling van Duitse hande
laren en coloborateurs, die zich toen „eer en geweten van ons 
volk" noemden, aan den man gebracht, hier en overal, waar lief
hebbers waren. Onmiddellijk nadat onze Regering was terug
gekeerd, werd bepaald, dat de zegels met portret van de Konin
gin weer geldig waren voor frankering ; echter met de uitdrukke
lijke reserve, dat zulks niet geldt voor de in omloop zijnde 
ONgetande postzegels, als bedoeld, aangezien deze NIET van 
Rijkswege zijn uitgegeven. Wij komen dus tot twee conclusies : 
ten eerste : de „ongetande zegels" van 5, 10, 12% en 15 cent zijn 
N I E T als postzegels te beschouwen, aangezien zij n i m m e r voor 
frankering geldig waren. Het zijn hoogstens „stukjes gestolen 
drukuitschot" of „gestolen, niet uitgegeven zegels" ; ten tweede : 
het kopen van gestolen goed heet in goed Nederlands nog steeds 
„heling", c.q. „schuldheling". Wij achten het dus noodzakelijk, 
dat deze zegels verdwijnen uit de catalogi ; dat ze niet op tentoon
stellingen mogen worden geëxposeerd ; dat verkoop daarvan niet 
meer wordt toegestaan. Het Maandblad neemt dan ook geen 
advertenties van deze stukjes gegomd papier op. Tot slot de 
mededeling, dat er fantastisch grote hoeveelheden van deze vig 
netten zijn gestolen. 

Ook van de zegels met opdruk „Cour Permanente de Justice 
Internationale" zijn enorme kwantiteiten door de Duitsers ge
stolen, voor een zeer belangrijk deel zonder stempel. Ook deze 
zegels zijn dus van diefstal afkomstig ; zij waren NIET voor 
frankering geldig, want het Instituut, ten behoeve waarvan zij 

waren aangemaakt, functioneerde tijdens de oorlog niet. In 
tegenstelling tot de z.g- Volkenbondszegels van Zwitserland, die 
thans wèl ongestempeld worden verkocht aan verzamelaars, 
zijn de „Hofzegels" ongestempeld hoogstens curiositeiten, maar 
géén echte postzegels ! 

De verzamelaars zulen zich afvragen, of de Cour-zegels wel
dra ook weer veerkrijgbaar zullen zijn. Hierop kan het antwoord 
kort en bondig zijn : NEEN ! De gehele voorraad is destijds door 
den vijand gestolen ; nieuwe zegels -worden niet aangemaakt-
Wellicht daaromtrent is echter nog n i e t s bekend . . . . 
met een andere opdruk, om de eenvoudige* reden, dat de naam 
van het Hof is gewijzigd. Of nu de zegels zeldzaam zullen wor
den (blijven), is een andere kwestie, aangezien niet bekend ge
maakt wordt, hoeveel series in de handen van onze beschermers 
'<;ijn gekomen. 

Het Postkoetszegel heeft veel stof doen opwaaien. Waar bleef 
de toeslag van meer dan 435.000 gulden ? Zoals bekend is, kreeg 
de Bond ƒ 25.000 ; een kleiner bedrag werd bestemd voor het 
Personeelsfonds der P.T.T. (gelijk ook met de kinderzegels steeds 
gebeurt) en een zeer groot bedrag, dat overbleef, kwam aan het 
Postmuseum- De toeslag is dus inderdaad ten goede gekomen 
van philatehstische doeleinden ! 

De Postzegelhandel H. W. Hofland te Zaandam zond mij een 
groot aantal proeven ter inzage; alle zegels dragen het inschrift 
„Nederland. Arbeidsdienst." Destijds is door de N.A.D. een ver
zoek ingediend bij het Hoofdbestuur der P.T.T. om zegels uit te 
geven ten bate van de N A.D. Officieel is deze kwestie nimmer 
afgehandeld; wellicht heeft de collaborateur Van der Vegte per
soonlijk de lieden van de N A D . aangemoedigd om met ontwerpen 
te komen; maar van officiële ontwerpen of proeven is geen sprake. 
Misschien kan t.z.t. bij de rechtszaak-Van der Vegte ook deze aan
gelegenheid ter sprake worden gebracht; zeker niet te zijner 
ontlasting ! 

Een voor verzamelaars belangrijke kwestie is door mij op het 
Hoofdbestuur ter sprake gebracht. Door het gebruik van de 
machinestempels worden zeer vele zegels, geheel rechts, bescha
digd. Dit is niet alleen het geval in ons land, maar ook b.v. in 
Zwitserland. Er zijn heel wat verzamlaars, die juist om deze reden 
hun zegels niet plakken „in de rechterbovenhoek" (of wat op 
hetzelfde neerkomt: in de linker-benedenhoek). Wij hopen ten 
zeerste, dat de Technische Dienst der P.T.T. een oplossing zal 
weten te vinden- Er wordt aan gewerkt ! 

Een andere vraag, die vele verzamelaars bezig houdt, is de 
,,vermogensbelasting". Op het buitengewoon aangifte-formu'ier 
wordt immers met zoveel woorden gesproken van postzegel-
verzamelingen, die niet van wetenschappelijke aard zijn. Op het 
Departement van Financiën werd mij uitdrukkelijk verklaard, 
dat in dit opzicht GEEN gewijzigd standpunt wordt ingenomen ! 
Alleen heeft men nog eens nadrukkelijk naar voren gebracht, dai 
„aldus naar waarheid en zonder voorbehoud" ook slaat op ver
zamelingen van niet-wetenschappelijke aard. Wanneer de recht
spraak een ruim standpunt inneemt, lijkt ons tegen belasting op 
dergelijke „verzamelingen" generlei bezwaar. Waarom zou een 
profiteur, die effecten kocht, wel tegen de lamp lopen en niet 
zijn „slimme" collega, die postzegels kocht . . . . als geldbelegging 
tot „na de zuivering !" Serieuze verzamelaars lopen naar mijn 
mening geen risico ; de gifhandelaars moeten worden gegrepen, 
waar dat mogelijk is. Dat zou voor de philatelie slechts winst 
betekenen. Zij, die postzegels kopen, als geldbelegging, zijn geen 
verzamelaars ; zulke lieden kan de philatelistische wereld missen ; 
zij drijven prijzen op en veroorzaken enorme prijsdalingen, die 
met het wezen van de philatelie niets, maar dan ook niets te 
maken hebben-

Algemeen . . . . Mijn Hobby wijst daar ook op . . . . werd de 
hoop gekoesterd, dat de kinderzegels dit jaar het portret van 
Prinses Beatrix zouden vertonen. Helaas kwam in de plaats daar
van een tamelijk smakeloos kinderkopje. Maar wij zijn er van 
overtuigd, dat van uitstel geen afstel komt. Hoofdbestuur der 
P.T.T. ! . . . . mogen wij in 1946 rekenen op zegels met portret 
van Prinses Beatrix, in 1947 Prinses Irene, 1948 Prinses Jvlargriet ? 
. . . . dan zult U een verkoop zien. Al moeten wij meteen con
stateren, dat de verkoop van de kinderzegels-1945 een enorm 
succes was. Voor de eerste maal sinds wij kinderzegels hebben, 
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bleek de oplaag niet groot genoeg : een tweede oplaag moest wor
den aangemaakt. Ik vrees echter, dat hiervoor slechts é^n ver
klaring is en wel een zeer onaangename ! Wij hoorden van iemand, 
die vanuit Zwitserland 500 series kinderzegels meebracht . . . . i 
25 ets. (16 cent) per serie. Kennelijk waren '̂ eze zegels door 
zwarte-handelaren naar Zwitserland uitgevoerd ; een andere zwen
delaar bracht ze weer mee terug. Deze twee knoeiers hebben 
onze gemeenschap bestolen voor meer dan 34 cent per serie ! 
Dat de zegels hier weinig gebruikt werden, is helaas niet te ont
kennen : zelfs de vellen van „frankering bij abonnement" ont
breken nagenoeg geheel. 

Zullen de Posterijen ook weer zomerzegels uitgeven ? Wij hopen 
het van harte ! Deze zegels behoren, naast de „zegels van 1940" 
tot het beste, wat wij hebben gepresteerd op postzegel-technisch 
gebied. En laat ik meteen voor 1946"een paar namen noemen: 
Grotius zou in normale tijden in 1945 op de zomerzegels zijn 
afgebeeld; laten wij naast den Katholieken priester-staatsman 
Schaepman en den Calvinistischen dominé-staatsman Talma, thans 
ook Troelstra vereeuwigen; in de derde plaats den groten ge
leerde Huizinga, die 1 Februari 1945 van ons heenging ! 

Omtrent de valse 500-tralie en de geruchten omtrent de valse 
250-tralie en de luchtpostzegels worden onze lezers ingelicht in 
de rubriek „Ter bescherming van verzamelaars en Handelaren", 
terwijl in de rubriek „Nederland" een (klein ?) deel van de 
Japanse bezettingszegels van Indië worden vermeld. Het is aan
genaam te kunnen constateren, dat ook voor het grootste ge
biedsdeel van ons Koninkrijk „bevrijdingszegels" zijn uigegeven. 
Om twee redenen . . . . èn om het feit der bevrijding zélf ; èn 
om te zien, dat in Nederland heel wat kunstzinniger zegels wor
den vervaardigd, dan men blijkbaar in het buitenland kan doen. 
Dei prentjes zijn „massa-waar" met aftandse tierlantijntjes ; op de 
zeven andere waarden staat . . . . wij wéten het . . . . het portret 
van de Koningin. Dit is echter zo buitengewoon slecht uit
gevoerd, dat de American Bank Note Company er goed aan had 
gedaan, de naam onder het portret te plaatsen. 

Zullen deze zegels weldra aan de Z'g. verzamelaarsloketten ver
krijgbaar zijn ? Het Hoofdbestuur der P.T.T. is daartoe gaarne 
bereid; alles hangt af van het Ministerie voor Overzeese 
Gebiedsdelen. Het is zeer waarschijnlijk, dat alle postzegels, lucht
postzegels enz., thans voor Indië aangemaakt of in omloop in 
Suriname en Curasao hier te lande verkrijgbaar gesteld worden. 
(In Curafao zijn o. a. verkrijgbaar: de meeste zg. ,,sluier-zegels"; 
de meeste zegels type-Konijnenburg-1941/42; de zg. landschap
zegels en de g e h e l e serie luchtpostzegels; in Suriname zijn ook 
aan de post verkrijgbaar vele zegels, welke hier „zeldzaam" 
genoemd worden). 

De „overzeese" gulden wordt dan omgerekend tegen ƒ 1.4C Neder
lands geld. De opdrukken van Suriname en waarschijnlijk ook 
enige andere zegels van Suriname en Curajao kunnen hier niet 
meer verkrijgbaar worden gesteld, aangezien de gehele oplaag 
uitverkocht is en grotendeels in handen kwam van Amerikaanse 
speculanten. Vele verzamelaars vragen om bij de P'T.T. (die hier 
overigens geheel buiten staan !) een verzoek in te dienen, deze 
zegels voor verzamelaars opnieuw te drukken. Dit lijkt ons prin
cipieel onmogelijk : de Postadministraties van Suriname en 
Curasao zijn geen leveranciers van . . . . herdrukken. Wèl vragen 
wij ons af, waarom de Postadministraties van Surinat-.e en Curajao 
niet een aantal series hebben gereserveerd voor de Nederlandse 
verzamelaars ; dit is ook geschied in sommige Franse koloniën, 
tijdens de vijandelijke bezetting van het Moederland ! 

Een principieel belangrijke kwestie moge ik thans aan de orde 
stellen. De z.g. legioenzegels. Men vraagt of het mogelijk is, dat 
de P.T.T. deze zegels ongewijzigd herdrukken en dan verkopen 
ten bate van Volksherstel of het Rode Kruis. Afgezien van de 
omstandigheid, welke wij bij de Surinaamse zegels reeds aanroer
den, dat ook de Nederlandse P-T.T. geen „officiële" herdrukken 
wensen te maken, lijkt mij dit verzoek onjuist ; laten wij die 
zegels, die werden uitgegeven ten bate van landverraders, laten 
voor wat zij zijn. Vooral niet meer van die rommel er zijn er 
al genoeg, ook al moeten wij constateren, dat géén behoorlijk 
Nederlander ooit één brief met die dingen heeft gefrankeerd. 
Ja, wij kunnen verder gaan; zeer vele verzamelaars weigerden 
terecht deze zegels (of de blokken) in hun verzameling op te 

nemen. Jammer . . . . dat de verkoop niet bij inschrijving is ge
schied ; dan kon men nu precies weten, wie het landverraad heeft 
gesteund. Ik sprak onlangs iemand, die zijn neus ophaalde voor 
frontzorg, ja zelfs voor winterhulp . . . . maar met vele guldens 
had hij Frontzorg gelukkig gemaakt door de zegels te kopen! 
Er zijn ook niet weinigen, die wensen, dat deze zegels uit de 
catalogi verdwijnen, zoals geschied is met de Belgische en Franse 
legioenzegels. Deze vergelijking gaat niet op ! De Nederlandse 
legioenzegels zijn officieel uitgegeven, al was dan ook de collabo
rateur van der Vegte destijds directeur-generaal der P.T.T. De 
zegels zijn te vergelijken met de „Legion Tricolore" van Vichy, 
welke zegels ook nu nog worden gecatalogiseerd. Wèl achten wij 
het noodzakelijk, dat de zegels ew blokken op géén tentoonstel
ling worden toegelaten (tenzij b.v- in een historische oorlogs
verzameling) terwijl de etalering dezer zegels moet worden ver
boden. Het Maandblad neemt geen advertenties voor deze zegels op. 

Ten aanzien van de Winterhulpzegels willen wij vooralsnog 
onze definitieve mening voorbehouden, totdat volledige zekerheid 
omtrent de aard dezer zegels bestaat. Terecht werd door vele 
verzamelaars ook déze piek voor Piek geweigerd; alleen de 
vraag. . . . heeft men ook de zegels van België, Frankrijk, Noor
wegen enz., welke werden uitgegeven ten bate van de zusters 
van Winterhulp veronachtzaamd ? 

Tot besluit van dit artikel een uiterst ingewikkeld vraagstuk : 
het nieuwe Deviezenbesluit, mede gezien in het licht van het 
uitgeven van nieuwe postzegels en het prijsniveau van de 
postzegels sinds het herstel van onze onafhankelijkheid. Bij 
K. B. van 10 October 1945, Staatsblad No. F 222, werd het 
„Deviezenbesluit 1945" afgekondigd. Principiële wijzigingen zijn 
er voor de philatelie niet gekomen. De Nederlandsche Bank is, 
voor rekening en risico van de Staat, belast met de uitvoering 
van de regeling van het deviezenverkeer. Onder Buitenland wordt 
verstaan alles, wat niet valt onder „het Rijk in Europa", dus óók 
de Overzeese Gebiedsdelen^ De Nederlandsche Bank verleent ver
gunningen, o. a. voor de invoer en de uitvoer van postzegels. In 
de practijk worden vergunningen verleend aan handelaren, somtijds 
ook aan verzamelaars; in het laatste geval betreft het zg. ruil-
vergunningen van zegeW van Nederland tegen zegels van het 
„buitenland", volgens de nominale waarde, gerekend de officiële 
koersen. Het aantal dezer verzamelaarsvergunningen is echter zeer 
gering; dit is uiteraard te betreuren; de enorme administratie en de 
onoverzichtelijkheid maken grote uitbreiding helaas onmogelijk. 

Nu moeten wij de zaak duidelijk en principieel stellen. Wij zijn, 
ten gevolge van het optreden van onzen vijand, totaal verarmd; 
invoer van postzegels betekent: betalingsverplichting tegenover het 
buitenland. Het buitenland wil voorlopig onze zegels niet aan
vaarden voor „onze" nominale waarde, aangezien de vijand voor 
vele miljoenen guldens aan Nederlandse zegels heeft gestolen en 
vèr beneden nominale waarde in Zwitserland en andere landen 
heeft verkocht. (De zeehelden-symbolen-serie kost bv. in Zwitser
land ongestempeld fr. 1-40 := 84 cent !). Uitvoer van postzegels 
k a n dus alleen worden toegestaan tegen de officiële kores. Na
tuurlijk wordt de verbodsbepaling ontdoken; reeds vermeldden 
wij de zwendel met de kinderzegels; in Zwitserland kost de 7% cent 
„Bevrijding" 6 ets. (4 cent). Rigoureuze maatregelen zijn dus nood
zakelijk. Wat zou men denken van het volgende plan: 411e brieven 
naar het buitenland op telkens wisselende plaatsen met een aantal 
gaatjes ponsen ? Wanneer men wenst te voorkomen, dat de inhoud 
(bv. foto's) wordt beschadigd, kan men aan een speciaal loket 
der P.T.T. de brief ongesloten afgeven; na controle wordt de 
brief dan door een ambtenaar gesloten. Uitvoer van postzegels (en 
evenzo van effecten enz.), anders dan door rechthebbenden, kan 
dan belangrijk worden beperkt. Men zal zeggen ik zou zo 
graag die en die zegels hebben; wat zou ik graag Franse boeken 
kopen.. . . en postzegels van Latijns-Amerika. Natuurlijk; maar 
denkt u eens aan de honderdduizenden, die a l l e s hebben ver
loren; die geen dak boven hun hoofd hebben ! Die hebben wel 
aan iets anders dan postzegels te denken. Wanneer wij ons dit voor 
ogen houden... . en bovendien nooit vergeten, dat het de mof en 
nog eens de mof was, die ons leegroofde, dan mogen wij niet 
kankeren, als de Regering tracht zoveel mogelijk deviezen ter 
beschikking te krijgen voor nodiger doeleinden dan postzegels. 

Gestempelde zegels kunt u natuurlijk krijgen, wanneer u relaties 
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in het buitenland hebt. U vraagt een brief met bepaalde zegels 
te frankeren en zendt wederkerig een envelop met Nederlandse 
zegels. (Maar sluit geen antwoordcoupons in: men mag per brief 
slechts één coupon verzenden; in Zwitserland worden ze alleen 
geaccepteerd, wanneer men dadelijk een postzegel op een brief 
naar het land van herkomst van de coupon plakt). In dit verband 
wijzen wij op de aandrang, die door velen wordt uitgeoefend om 
talrijke nieuwe Nederlandse zegels uit te geven- Zegels met hoge 
toeslag voor Volksherstel, met enorme toeslag voor de K.L.M., 
met toeslag voor de H.A.R.K., voor Walcheren enz. enz. Naar 
mijn mening stelt het Hoofdbestuur der P.T.T. zich volkomen 
terecht op het standpunt, dat dit staatsbedrijf geen emissie
syndicaat van „deviezen" behoort te zijn ! Het is niet te verwach
ten, dat hier zegels worden uitgegeven bij inschrijving (zie België), 
met enorme toeslagen (Roemenië, Belgisch-Congo), met zeer korte 
omloopsduur (Kroatië), met zeer kleine oplaag (België), maar uit
sluitend met kleine toeslag of zónder toeslag, geruime tijd ver
krijgbaar, „onbeperkte" oplaag en ,,overar' aanwezig. Zonder 
twijfel zou de emissie van bv. een serie ten bate van Walcheren 
van IJ^ + 98}^ cent, 2^ + 97%, 5 -f 95 en 50 -f- 950 cent 
heel wat in het laatje brengen en ook deviezen opleveren, door 
wettige ui tvoer . . . . maar na verloop van korte tijd zal men in 
het buitenland spreken over ons, als wij thans doen over Roemenie 
en (helaas) België. Persoonlijk zou ik het buitengewoon toejuichen, 
wanneer in 1946 een paar series van bv. 6 waarden werden uit
gegeven met zeevaart-voorstellingen; met K.L.M.-propaganda-
motieven; met voorstelllingen van de ruïnes van Walcheren, 
's-Gravenhage, Arnhem en enige andere geteisterde plaatsen; maar 
dan zonder toeslag of met een matige toeslag. Een zodanige serie 
zou culturele propaganda voor ons land kunnen betekenen; in dit 
opzicht hebben de U.S-A. ons nu eens een voorbeeld gegeven; 
talrijke jubileumzegels (bv. de vlaggenserie) met oplagen van tien
tallen miljoenen, soms zelfs meer dan 100 miljoen exemplaren, 
zonder toeslag. 

Wat is het gevolg van het Deviezenbesluit ? Dat de prijzen hier 
iets hoger zijn, wegens betrekkelijk gering aanbod; maar . . . . 
soortgelijke maatregelen bestaan in Frankrijk en Engeland, om 
van vele andere landen te zwijgen. Binnen afzienbare tijd zal het 
prijsniveau toch weer gelijk worden. Het prijsniveau is voor de 
postzegelhandel een puzzle. Het spreekt vanzelf, dat de prijzen 
van vele „rariteiten" (Dollfusz 10 sch., muziekblokken) sinds het 
eind van de oorlog catastrophaal zijn gedaald; waarom ? . . . . de 
Duitsers „kochten" na opheffing van de deviezengrens tusseji 
Nederland en Duitsland voor miljoenen guldens aan postzegels en 
betaalden met de papiertjes die Rost van Tonningen voor hen 
liet maken. Wij achten het absolute noodzaak, dat de Regering, 
die vele kunstschatten reeds uit Duitsland heeft teruggebracht, 
ook op grote schaal de geroofde postzegels weghaalt, bij w i e n 
zij gevonden kunnen worden; ongeacht of de houder tevens de 
rover is en ongeacht of het eenzelfde exemplaar van een zegel 
betreft. De vjeilingen wijzen althans een deel van de uitvoer aan: 
welaan: laten die zegels terugkomen. D è t zullen welkome 
deviezen zijn ! 

De geldzuivering bracht grote prijsdaling van „nieuwtjes" (bv. 
Cura^ao-Rode Kruis daalde van 600 tot 30 gulden; Koninklijke 
Familie twee series van 125 tot 12 gulden); maar toch zeker niet 
een algemene, catastrophale daling- De eenvoudige reden daarvan 
is, dat de speculanten zich vooral op een bepaalde categorie zegels 
hadden geworpen, terwijl zij het grootste deel negeerden. Eerst 
opdrijving van prijzen door enorme vraag, nu daling door groot 
aanbod: dèt zien wij slechts bij een beperkt aantal zegels. 

Sinds 1939 is wel veel veranderd. Toch konden wij, voorzover 
onze geldmiddelen dat toelieten, kopen wèt wij wilden en waar 
wij wilden; het Maandblad kon zo groot zijn, als de financiën 
mogelijk maakten; wij konden ruilen naar hartelust.... voor
lopig moeten wij beseffen, dat ons land is verarmd, in nog sterker 
mate dan de meeste andere landen. Maar wanneer wij zien, wat 
in acht maanden is veranderd ten goede, dan hopen wij met den 
Minister-President, dat over vijf of zes jaar ons land in nieuwe 
glorie zal zijn hersteld. v. P. 

Degenen die hun SEPTEMBER-NUMMER 1945 mochten wUlen minen, 
worden, yriendelllk verzocht dit aan de Administratie toe te zenden i 
deze heeft nog dringend behoefte aan een flink aantal exx. daarvan. 

iince 

^ ^ d e n -Odiai diem 
TRooffdIrecIai<EteTüTr 

> 
Met ingang van dit nummer zal men in de kop van ons Maand

blad niet meer de naam der Familie Smeulders aantreffen. Mevrouw 
A. Smeulders-van den Wildenberg, die verleden jaar de admini
stratie van ons blad overnam van haar, helaas op zo tragische 
wijze overleden echtgenoot, heeft gemeend haar functie te moeten 
neerleggen, aangezien de vele werkzaamheden niet goed te combi
neren zijn met een goede opvoeding van haar drie kinderen. Het 
Maandblad moet dit besluit van Mevrouw Smeulders eerbiedigea 
Hoewel de samenwerking tussen Mevrouw Smeulders en den 
ondergetekende slechts van zeer korte duur was, acht ik het een 
aangename taak, op deze plaats hartelijk dank te betuigen voor 
het werk, door haar in het belang van het Maandblad verricht 
en in het bizonder ook voor de vele inlichtingen, die zij mij, korc 
na mijn optreden als hoofdredacteur verschafte. Wij wensen Me
vrouw Smeulders oprechte voldoening bij het vervullen van de 
hoogste taak, die een vrouw heeft. 

De Raad van Beheer heeft thans tot Administrateur benoemd 
den Heer E. J. van der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht. Moge de nieuwe functionaris een steeds omvangrijker 
administratie te voeren krijgen ! 

Mag ik thans dringend verzoeken alle correspondentie over 
adreswijzigingen, abonnementen, verenigingsverslagen, losse num
mers en dergelijke kwesties u i t s l u i t e n d te richten aan den 
Heer Van der Flier ? 

Zowel de V.A.R.A. als de N.C.R.V. zullen wederom regel
matig philatelistische uitzendingen geven. 'De postzegelpraatjes 
beginnen deze week reeds. 

Tot mijn spijt kan ik nog niet meedelen, w a n n e e r het 
volgende nummer zal verschijnen; ik heb gegronde verwachting 
dat het Maandblad weldra weer een maandblad zal kunnen worden, 
1 V. P. 

REVUES PHILATELIQUES DE L'ETRANGER. 
Prière de remettre les exemplaires d'échange au nouveau 

rédacteur en chef, Ie Dr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 
's-Gravenhage (La Haye), Hollande. 

Nederland 
Overzecsclie 

Gebiedsdeelcrf 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 

Dr. A. M. Benders, arts, Maurik (Gld.). 
NEDERLAND, 

Aanvullingswaarden serie 1944, 
Op 19 Januari wordt mij officieel medegedeeld, dat de aan

vullingswaarden van de serie 1944 zeer binnenkort overal ver
krijgbaar zullen zijn. Van een „lek" te Londen is geen sprake. 

V. P. 
Nieuwe frankeerzegels. 
Tegen het einde van de maand Januari zullen twee nieuwe 

frankeerzegels met de beeltenis van H. M. de Koningin in het 
type-Van Konijnenburg verschijnen, namelijk: 50 cent oranjegeel, 
60 cent paarszwart. (naar Dienstorder H. 23 van 16.1.46). 

De aanmaak van zegels van ƒ 1.—, ƒ 2.50, ƒ 5.— en ƒ 10.— 
is in een zeer vergevorderd stadium. v. P. 

OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN, 
De in de oorlogsjaren in de overzeesche gebiedsdeelen verschenen 

zegels zijn thans niet op postkantoren in Nederland verkrijgbaar. 
Te zijner tijd volgen hierover nadere mededeelingen. 

(Persbericht P.T.T. van 8 Aug. '45). 
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NEDERLANDSCHINDIE. 
Zegels van de Japansche bezetting. 
Er blijken door de Japanners in ons Indië nog veel meer zegels 

te zijn uitgegeven dan de serie, die in het vorig nummer op blz. 12 
werd beschreven. Wij vermelden hieronder wat wij gezien hebben, 
maar weten met of alles in de juiste chronologische volgorde 
staat. De verschillende emissies zullen we voorloopig met een 
hoofdletter aangeven. 

A. — De serie, gemeld in het vorig nummer. — Hiervan heb
ben wij nog maar één waarde gezien, n.1. de 10 cent rood (Zuidzee
landschap met Japansche vlag in het midden). Het formaat van 
het zegelbeeld is 18J^ X 22 mm.; wit papier; vrij slechte boek
druk; tanding 12J4 : 12J^. 

B. — Opdrukken (handstempels) op Ned.Indische zegels. De 
opdrukken komen, met dezelfde teekening, in drie formaten voor. 
Bovenaan drie Japansche letterteekens (= Dai Nippon), daaronder 
een anker. 

I. Kleine zwarte opdruk. Lengte van de letterregel 8 mm.; 
hoogte van den opdruk 11 mm.; hoogte van het anker 7% mm. 

Gezien op 20 cent typeKreisler (Sp. Cat. 25SB) en 10 en 15 cent 
typeKonijnenburg (Sp. Gat. 274 en 275). 

rTc^H^^i^^RS*^^^ 
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n . Grootere opdruk, vooral de letterteekens grooter. Lengte var 
ie letterregel 19 mm.; hoogte van den opdruk 13}^ mm.; hoogte 
/an het anker ruim 8 mm. 

In paars gezien op 50, 80 c. en 1 gld. typeKonijnenburg (nrs. 
80, 282 en 283); in zwart op 20 c. typeKreisler (255B) en 1 gld. 
ypeKonijnenburg (283). 

III. Nog grootere opdruk. Lengte letterregel 19 mm., hoogte 
ran den opdruk 19 mm., hoogte van het anker 14)4 mm. 

Gezien in paars op 60 cent typeKonijnenburg (281) en op 
cent cijfertype (272). 
Bijna al deze zegels waren op fragmtnten van postpakketkaarten. 

)e afstempelingen geven helaas niet de minste houvast wat de 
ebruiksdata betreft. De oude Ned.Indische stempels werden 
ebruikt met wonderlijke data. Op een kaart kwamen voor de data 

rivtn^^^A vesi»*VWi' 
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10.11.11, 19.11.12 en 19.11.13; op een andere vertrekstempel Kota
baroe 19.5.29 en aankomststempel Bandjermasin 19.6.9. Verder 
Sambas 17.2.4; Sampit 19.1.1.; Pontianak 22.11.0.4. met aankomst
stempel Bandjermasin 19.11.28. Somtijds werd de datum met inkt 
geschreven. 

„Gemengde frankeering" komt voor, zoo de 10 c. Jap. bezetting 
samen met de 50 cent Konijnenburg met ankeropdruk. 

C. — Een serie met bovenaan een regel Japansche teekens, links 
onder de waarde in Jap. teekens en rechts onder in „cent". Daar
tusschen in kastje drie Jap. teekens (zie' afb.). Verschillende 
teekeningen. 

1 cent grijsgroen: inlander, rubberboom aftappend. 
2 cent groen: een stilleven van bladertakken en vruchten. 
3 cent sepia: als 1 cent. 
4 cent bruinrood: groote boot (tinbaggermolen ?). 
8 cent blauw: een gedenkteeken (welk ?). 

10 cent ï>ruin: in het water gebouwde kampong. 
15 cent violet: inlandsch (Javaansch ?) huis. 
Alle in staand formaat, alleen de 15 cent liggend. Beeldformaat 

18 X IZVa mm. ,Wit papier zonder watermerk; gom met op 
sommige zegels blaasjes erin, zooals ons bekend van diverse zegels 
van de firma G. Kolff & Co. te Batavia (dus hier gedrukt ? ?). 
Kamtanding 12J4 : 12J^. Druk: rotogravure. Velranden, voor zoo
ver gezien, blanco. 

D. — Een dergelijke serie als C, met dezelfde inscripties, maar 
in het kastje midden onder drie andere teekens (zie afb.). 

10 cent donkerblauw: fragment van een boeddhistische tempel 
(Boroboedoer). 

20 cent olijf: in cirkel de kaart van Java en Madoera, daarom
heen een gestyleerde versiering. 

: • • • ! ' • ■ » T » T W ^ ^ ^ ^ 
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60 cent oranje: bovenaan een vogel (de Garoeda) boven de 
kaart van Java en Madoera, daaronder Javaansche vulkanen met 
sawahs. 

Alle drie in staand formaat, de 10 en 20 c. 18 X 22K nim., 
de 6C c. 19J^ X 27 Va mm. Zelfde afwerking als de vorige serie. 

Bij deze serie zouden — volgens een bericht in het blad „Stamps" 
— nog behooren: 
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3% cent karmijnrood: hoofd en schouders van een gecostu
meerd danser. 

40 cent violetrose: Javaansch danser met Boroboedoer op achter
grond. 

80 sen (waarde in sen !) lichtchocoladebruin: ploegende inlander 
met bergtop op achtergrond. 

De iVj en 10 cent van deze serie zouden volgens een radio
bericht van radioTokio van 29 April 1943 zijn uitgegeven ter her
innering aan den verjaardag van Hirohito. Dit geeft een aan
knopingspunt wat betreft het jaar van uitgifte van deze serie. 

E. — Serie in grooter formaat, zelfde inscriptie (landsnaam) 
als beide vorige series, maar waarde in s e n ! 

2 sen lichtbruin: globe met kaart 
van OostAzië, waarop voornamelijk 
Japan en Ned.Indië duidelijk zijn aan
gegeven. 

334 sen: ossenspan, sawah beploegend. 
5 sen lichtgroen: Javaansche vulkanen 

met palmboomen op den voorgrond. 
10 sen ultramarijn: kustlandschap. 
Wit papier zonder watermerk; 

kamtanding 12K : 12}'2; formaat 
van het beeld 28 X 20 mm.; alle waarden liggend formaat. 
Links verticaal de landsnaam, rechts in groote cijfers de waarde. 
Waarschijnlijk boekdruk. 

De afstempelingen op deze serie, die wij zagen, en ook op 
gebruikte zegels van de vorige serie, hadden alle het jaartal 03. 
Zou hiermee misschien het jaar der bezetting worden uitgedrukt 
en zou 03 dan 1945 moeten voorstellen ? 

Den heer R. Boekema te 'sGravenhage dank voor de zegels. 
Voor nóg twee series bezettingszegels zie men aan het eind 

van de rubriek Ned.Indië. 
Zegels van de Repoeblik Indonesia. 
Van eenige zijden Arorden ons Indische zegels gemeld met opdruk 

in rood of zwart: REPOEBLIK INDONESIA. Wij hebben ze 
echter nog niet zelf onder de oogen gehad en kunnen daarom nog 
geen nauwkeurige beschrijving geven. 

Tot dusver werd deze opdruk gemeld op de volgende zegels: 
Karbouwenserie 193839: 1 cent zwartgrijs, 3H cent grijs. 
Dansersserie 1941: 2% cent lila. 
Jap. bezetting 1944 (?): 3% cent rood, 

5 cent groen, 
10 cent blauw, 
20 cent grijsbruin, 
40 cent lila, 
60 cent oranje. 

Bovendien meldt de heer Van Arcken van deze serie nog een 
opdruk „20" op een van de waarden van de serie Nederland zal 
Herrijzen, welk zegel misschien eerst nog van een Japansche 
overdruk voorzien is. 

Zie verder de afbeeldingen hiernaast. 

Indische portzegels, gedrukt bij G. Kolff & Co. 
Ongeveer vier jaar geleden, in het Februarinummer van 1942, 

werd een serie in Indië gedrukte pcjrtzegels vermeld (de 1 c, 15 c. 
en 1 gld. waren toen uitgekomen). Door de vriendelijkheid van 
den heer Poulie hebben wij ze nu voor het eerst onder de oogen 
gehad, d.w.z. de 1, 5, 10, 15, 20 en 30 c. 

De kleur is geheel als van de Haarlemsche druk. Het papier 
is dikker, van de 1 en 5 cent zelfs veel dikker. De gom is doffer, 
met kleine luchtblaasjes, zooals veel zegels die bij de firma Kolff 
gedrukt zijn. De tanding is K 123^:12}^, met kleinere gaatjes 

dan van de Haarl. druk; de 1 cent is met zeer kleine gaten. 
Wat de teekening betreft, de letters van „Te Betalen" en 

„Port" komen goed overeen met type I van de Ned.Indische 
porten, alleen zijn de drie balken van de E van Te alle van 
gelijke lengte. Het aantal schakels is 34, zooals het bij type 1 
ook hoort te zijn. 

Het duidelijkst verschil is te vinden in de waardecijfers, die 1 
alle 34 mm. grooter zijn dan bij de Haarlemsche druk, alleen 
het cijfer 3 van de 30 cent is gelijk. 

De druk is rotogravure, het geheele zegel natuurlijk in één | 
gang gedrukt. ,, „, 
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(Zegels beschikbaar gesteld door den Heer R. Boekema). 
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De afmetingen van het zegelbeeld zijn gelijk ; de zegels mét 
de randen zijn even breed maar iets hooger dan de Nederlandsche. 

De dansersserie van 1941. 
Van deze serie, waarvan vóór de be

zetting van Indië de 4 en T^ cent be
kend waren geworden (zie Spec. Cat. 
nos. 295 en 296), zijn in 1941 of 1942 
ook eenige in het Februarinummer 1942 
aangekondigde overige waarden versche
nen. Wij zagen de 1% c. lila, 3 c. groen 
en. 5 c. blauw. Nog niet zijn ons be
kend de aangekondigde 1, 2 en 3J^ cent; 
zijn deze ook verschenen ? ? 

Deze zegels zijn tijdens de Japansche bezetting doorgebruikt; 
we hebben althans gebruikte exemplaren uit die periode gezien. 

„Bevrijdingsserie van Indië". 
Kort voor het ter perse gaan van dit nummer, stelt de Heer 

R. Boekema te 'sGravenhage mij een „Bevrijdingsserie" van 
Indië ter beschikking. De tijd ontbreekt om de zegels ter be
spreking door te zenden aan Dr. Benders, redacteur van deze 
rubriek. Wij beelden de verschillende tekeningen af, alle zegels 
zijn getand L 12 X 12; onder het zegelbeeld vinden wij de 
aanduiding van de drukkerij: Am. Bank Note Co. — Diepdruk. 

1 cent geelgroen; 2 cent lilarose; 2% cent violet; 5 cent 
ultramarijn; 7J4 cent donkerolijf; in een type, dat veel ge
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lijkt op de BradburyWilkinsonzegels van Nederland (bovenaan 
rechts het wapen van Indië !) maar veel slechter uitgevoerd: 
10 cent bruin; 17J^ cent karmijn; 20 cent violetbruin; 3C cent 
blauwgrijs; in groot formaat, met zeer slecht gelijkend por
tret van H.M. de Koningin : 60 cent leikleur ; 1 Gulden blauw
groen ; 2 gulden oranje. 

Volgens het Amerikaansche blad „Stamps" zou nog een waarde 
van 15 cent blauw in de teekening van de 10 cent op komst zijn. 

De afbeeldingen van de lagere waarden worden als volgt om
schreven: 1 cent: geïrrigeerd rijstveld; 2 cent: meer in WestJava; 
2% cent: medische hoogeschool te Batavia; 5 cent: kustlandjchap; 
7% cent: krater van de vulkaan Bromo met vliegtuig. 

Wanneer deze zegels is gebruik zijn gesteld, is ons niet bekend. 
Brieven uit Indonesië, verzonden eind December, waren nog 
ongefrankeerd ; de geadresseerde in Nederland moeten het 
porto betalen thans dus gèèn Strafport! 

«■ * Si

De Japanners hebben in Indië blijkbaar enorme hoeveelheden 
nieuwe postzegels uitgegeven. Op 5 Januari ontving ik (te laat 
om nog aan Dr. Benders ter bewerking te zenden) een serie 
plaatjeszegels en een aantal opdrukzegels. In welke volgorde alle 
bezettingszegels zijn uitgegeven is vooralsnog hier niet bekend. 
Het Maandblad dankt de Heer R. Boekema te 'sGravenhage 
ook van harte voor de toezending van deze zegels. 

M ^ i i i i m p f v w n p t i 
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Te vermelden zijn : ' 
1 cent olijfgroen, 2 cent smaragdgroen, 3 cent groenblauw 

met inheemsche woning ; "i^ cent steenrood, 4 cent donker
ultramarijn, 5 cent bruinoranje met grote inheemsche woning; 
10 cent dof blauw, 20 cent geelbruin met karbouwspan ; 30 cent 
lilarose, 4C cent dofbruin berglandschap bij meer ; 50 cent 
olijfbruin en 1 Roepiah violet berglandschap. (Men lette op de 
muntaanduiding Roepiah !). 

In de tweede plaats violette opdruk : Japanse lettertekens met 
omlijsting op 1 Gulden violet van 1941 (type van Konijnenburg) ; 
dezelfde opdruk op portzegels 10 en 20 cent oude ,Nederlandse) 
druk en 15 en 30 cent, benevens 1 gulden groenblauw, Indische 
druk (Zie hierboven bij Portzegels Indië). (v. P.) 
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De hier genoemde plaatjesserie heeft in het kastje bij de waarde
aanduiding weer andere teekens dan boven bij series C en D 
genoemd. 

Deze beide bovengenoemde series zullen we voorlopig met F. en 
G. aanduiden. 

vim 
■ E ' 
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Behalve de bovengenoemde zegels berei
ken ons zojuist, dank zij Dr. Th. van Wijk, 
officier der K.N.M., weer talrijke bezettings
zegels, o. a. met afbeeldingen van de Boro
boedoer; jubileumzegels met landkaart en 
bovengenoemde plaatjeszegels met andere 
Inschriften. Aparte zegels werden uitgegeven 
voor Java (inschrift Djawa), Sumatra (in
schrift Sumatora) en Malakka (inschrift 
Marai). De zegels van Malakka (Selangor 
enz.) schijnen ook op sommige eilanden van 
Indonesië gebruikt te zijn. 

Het inschrift bovenaan luidt op alle zegels „Dai Nippon Tei 
Koku Jubin" (GrootJapan. Keizerrijk. Posterijen.). v. P. 

WESTINDIE. 
Door het invoerverbod van postzegels, dat helaas nog steeds 

van kracht is, is het nog niet mogelijk om alle zegels, die in de 
oorlogsjaren in WestIndië verschenen zijn, volledig te beschrij
ven. Wij moeten afgaan op de mededeelingen van buitenlandsche 
correspondenten en medeverzamelaars hier te lande (wien hierbij 
dank wordt gebracht voor hun medewerking !) en zullen dus hier
onder moeten afwijken van onze (na eenige bittere ervaringen aan
genomen) vaste gewoonte om geen dingen te melden, die wij niet 
zelf gezien hebben. 

Het onderstaande is een voorloopige opgave; wij wekken alle 
medeverzamelaars dringend op, ons mededeeling te doen van 
verdere bijzonderheden, die hun bekend mochten zijn, en vooral, 
ons zegels ter inzage te zenden. 

SURINAME. 
193640. Sluiertype. 
A l l e waarden van 10 t.m. 35 cent in lijn tanding 12%'X12'A 

blijken ook in Suriname te zijn uitgegeven (zie de noot op blz. 239 
van den Spec. Cat. 1943). 

1941. Koningin, type Nederland 1940, Indische druk. » 
Begin 1941 verscheen de 15 c. blauw in het typeVan Konijnen

burg, gedrukt bij G. Kolff & Co. te Batavia. Papier zonder water
merk, kamtanding 12}^ : 12J4, rotogravure. Vellen van 200 (2 
blokken van 100 naast elkaar met witte tusschenstrook), oplaag
letters A en telnummers 110. 

Oplaag 108 000 stuks. 
Andere waarden van deze serie zijn wel gedrukt, maar hebben 

Suriname nooit bereikt, omdat het schip getorpedeerd werd. 
1941. Scheepjestype, Indische druk. 
De 23^ cent donkergroen en 7^ cent purper verschenen in een 

Indische druk van G. Kolff & Co. te Batavia. Dikker papier dan 
de Haarlemsche druk, offsetdruk, lijntanding 13M : 13K. Geen af
wijkmgen in de teekening. Doffe, vlekkerige gom. Vellen van 200 
(2 blokken van 100 naast elkaar), waarschijnlijk met oplaag
letters A. 

Oplaag van de 2 ^ cent 100.000, van de 7Vi cent 500.000 (waar
van later een deel overdrukt). 

1941. Scheepjestype, Engelsche druk. 
Twee waarden van de scheepjesserie werden in Engeland ge

drukt, en wel de 1 cent groen en 2 cent donkerbruin. Ze werden 
in Suriname uitgegeven op 11 November 1941. De druk is waar
schijnlijk lithografie. Lijntanding 12 ^ 12. 

Oplaag van de 1 cent 90C.000, van de 2 cent 180.000, waar
van later een deel overdrukt. 

Er zijn verschillen in de teekening tegenover de oude, Haar
lemsche druk. Bij de Haarlemsche druk loopt het verticale witte 
lijntje, dat zich links en rechts van het scheepje bevindt, tot het 
waardecijfer en CENT, en niet verder. Bij de Engelsche druk loopt 
dit streepje verder naar beneden door, het is dus ook te zien vóór 
het waardecijfer en achter de T van CENT. 

Dit geldt voor de 2 cent; bij de 1 cent loopt het witte lijntje 
bij de Haarlemsche druk ook voor het waardecijfer; hier is het 
verschil alleen te zien aan het lijntje achter de T. 

Deze afwijking in de teekening is opzettelijk aangebracht om de 
in Engeland gedrukte zegels te kunnen onderscheiden van de Neder
iandsche druk, hetzelfde geval als het verschil in de posthoorn 
bij de luchtpostzegels. 

1941. Prins Bemhardfonds (Nederland zal herrijzen). 
Toeslagzegels ten behoeve van den aankoop van vliegtuigen. 

7% 't 7% cent oranje en blauw, 15 + 15 cent steenrood en 
blauw, 1 gld, 1 1 gld. grijs en blauwt (Spec. Cat. nos. 195197). 
Teekening: wapenschild van Nederland en inscriptie: Nederland 
zal herrijzen. 

Gedrukt bij G. Kolff & Ce. te Batavia. Offsetdruk, kamtanding 
\2)4 : 12M Vellen van 200 (2 blokken van 100 met witte tusschen
strook). Uitgegeven van 30 Augustus t.m. 31 December 1941. 

Verkocht zijn 20.74C series, waarvan 10.740 in Suriname en 
10.000 in Indië; van de laatste weet men echter niet waar ze 
gebleven zijn. 

De oorspronkelijke oplaag bedraagt 30.000 series. 
Er blijken paren voor te komen, die bestaan uit deelen van d̂ ; 

beide naast elkaar gedrukte vellen van 100, dus b.v.: zegeltel
nummer 10 — breede witte rand — telnummer 1 — zegel. Wij 
zagen deze van den heer Ros te 'sGravenhage. 

1942. Roode Kruisopdrukserie. 
Roode opdruk van een kruis en nieuwe waarde (toeslag): 
'f 2 c. op 2 cent scheepje, Nederl. druk, oplaag 16.800, 
'+ 2 c. op 2 cent scheepje, Engelsche druk, 10.000, 
^\ 2 c. op 2K eent groen, Indische druk, 18.388, 
+ 5 c. op 7% cent purper, Indisch edruk, 19.837, 
'^ 5 c. op 10 cent luchtpost, Engelsche druk, 23.920. 
Uitgegeven op 2 Januari 1942, verkocht t/m. 30 April 1942, 

overdrukt bij drukkerij Oliviera (?) te Paramaribo. Vellen van 
100 ; de opdrukplaten bevatten 5C cliché's (5 rijen van 10). 

! J"j.:Aiy."JX; ri • ^i^'lJFS:' :■:•'» • A'Hiyiun/̂ JVf; 
m 

De plaatselijke opdruk vertoont (natuurlijk) allerlei afwijkingen. 
In de eerste plaats zijn zoowel de Nederlandsche als de Engelsche 
2 cent overdrukt; de laatste is kenbaar aan de tanding (lijntanding 
12 : 12) en het witte lijntje voor de 2 en achter de T, als boven 
beschreven. 

Een foto van den opdruk t 2 c. op 2J^ cent toont een zegel 
van 2^ cent met lijntanding 12 X 13 ; het is echter de vraag of 
deze foto waarheidsgetrouw is. 

De geheele serie bestaat met groote en met kleine C van den 
opdruk; de kleine is iets zeldzamer. De kleine c komt voor op 
de zegels van de 7e, 8e, 9e en 10e verticale rijen en op het 4e, 5e, 
9e en 10e zegel van de 6e verticale rij, 44 zegels per vel. Op de 
overige 56 zegels een groote C met vele variëteiten. 

Afwijkingen bij de beide 5 centopdrukken: Normaal eindigt de 
staart van de 5 in een bal. Een afwijkende 5 met puntig einde 
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van de staart komt bij de 5 op 7% c. voor op zegels 6 en 56, 
bij de 5 op 10 c. op zegels 3, 4, 53 en 54. 

Een afwijkende 5, waarbij de staart in een groote krul eindigt, 
is te vinden bij de 5 op 73^ c. op zegels 29 en 79 en bij de 5 op 
10 c. op zegels 19 en 69. 

Verder komen voor: dun, dik en gebroken kruis, dikke 5 bij 
de 5 op 7i4 c, beschadigde letters op verscheidene zegels. 

1945. Opdrukken (noodhulpuitgiften). 
Op twee verschillende data in 1945 werden opdrukken uit

gegeven; op 12 Maart die van 2 Ĵ  op 7 J4 en 5 op 10 cent met 
de luchtpostopdrukken, op 26 Juni die van % op 1 en 7^ op 
10 cent. Voor het gemak zullen we ze als één serie beschouwen. 

Plaatselijke opdrukken door Oliviera te Paramaribo in zwarten 
inkt: 

}^ op 1 cent groen, Engelsche druk, 
oplaag 200.000, 

2^2 op 7)4 cent purper, Indische druk, 
oplaag SO.OUO, 

5 op 10 cent rood, sluiertype, 
oplaag 2O0.C0O, 

7% op 10 cent rood, sluiertype, 
oplaag 200.000. 

■I 2 Ct ^ci ~ 7 'U cl 

Vellen van 100; ook de opdrukplaten bevatten ICO cliché's. 
De opdrukken van 12 Maart waren binnen 3 uur uitverkocht; 

maximaal werden 25 series per persoon verstrekt. Den geheelen 
nacht stonden de menschen in de rij vóór de verkoop begon. 

De eerste serie opdrukken werd aangekondigd bij Besluit van 
20 Februari 1945, waarvan wij den tekst bij de luchtpostopdrukken 
vermelden; de beide opdrukken van 26 Juni door de volgende 
bekendmaking: 

„Ondergeteekende maakt bekend, dat met ingang van 26 Juni 
dj. hoofdzakelijk aan het zegelloket te Paramaribo overdruk
frankeerzegels van }4 op 1 ets. ta 7% op 10 ets. zullen worden 
verkocht. 

De oplaag van elk is 200.000. Aan lederen kooper kan van elk 
ten hoogste 1 vel ^ 100 stuks worden verkocht. 

Dagelijks zullen ten hoogste 20.000 voor verkoop beschikbaar 
zijn zoowel van H als van 7% cent. Indien niet voldoende zegels 
voor frankeering beschikbaar blijven zullen echter ten hoogste 
25.000 stuks voor den postdienst kunnen worden gereserveerd. 

De Administrateur van Financiën." 
Opdrukafwijkingen fzooals door verschillende Amerikaansehe 

verzamelaars vastgesteld): 
% cent  kleine e: 10e verticale rij. 
 rechte c: zegel 59. 
 linker voet van de 1 afgebroken: zegel 24. 
 rechter voet van de 1 afgebroken: zegel 48. 
 normale balken door oude waarde (2^18 mm.) : 75 maal 

per vel. 
 balk bestaande uit twee deelen, elk 2 X 8J4 mm.: 23 maal 

per vel. 
 balk bestaande uit twee deelen, de eerste 2 X 6% mm., de 

tweede 2 X 11}4 mm.: zegels 90 en 100. 
lyi cent :  slechts weinig belangrijke foutjes. 
5 cent:  de staart van de 5 eindigt puntig: zegels 27, 33, 38, 

39, 49, 76. 
 kleine c: zegels 1, 2, 3, 4, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 
 verder afwijkingen in de balk door de oude waarde, dunne en 

dikke letters, gebroken 5 en gebroken t; zelf zagen wij een balk, 
die uit twee deelen bestond. 

7% cent:  kleine c op 11 zegels: 2, 8, 24, 28, 34, 35, 38, 46, 
62, 89, 99. 

 rechte c: zegel 53. 
 horizontale ophaal van de 1: zegel 12. 
 lange breukstreep: zegel 1. 
 korte breukstreep: zegel 33, 
 7 zonder ophaal: zegel 2. 

 verschillen in de balk door de oude waarde: normaal 2 X 8Jé 
mm., afwijking: twee balken elk van 2 X 4 mm.: zegels 4765 
(19 zegels per vel). 

 verder dunne en dikke letters, gebroken letters, enz. 
Over de beide opdrukken van 26 Juni verscheen van de hand 

van „Philatelist" een artikel in „De West" van 4 Juli, waaruit 
wij het volgende overnemen: 

„Als gewoonlijk is de plaatselijke opdruk een mislukking. Elk 
zegel heeft, philatelistisch gezien, onderling afwijkingen. Van de 
100 stuks zegels 7% cent zijn er slechts twee van gelijken druk. 
In het geheel zijn er op een vel van 100 liefst 15 groote af
wijkingen, t.w.: 

 1 waarvan de breukstreep 6 mm. lang is. 
 2 waarvan de breukstreep A% mm. lang is. 
 97 waarvan de breukstreep 5 mm. lang is. 
 1 met een geheel afwijkende C. 
 1 met een C, waarvan de onderkant plat is. 
 12 met een kleine C. 
 86 met een groote C. 
 2 zegels waarvan de 1 van de half van een ander type is. 
 3 zevens zijn zonder haakje, terwijl verder is op te merken : 
a. de 1 en 2 van % staan gelijk met de breukstreep. 
b. de 1 staat boven de breukstreep. 
c. de 1 staat lager dan de breukstreep. 
d. de 2 staat hooger dan de breukstreep. 
e. de 2 staat lager dan de breukstreep. 
f. bij een zegel is de breukstreep bij het podrukken gaan slijten, 

waardoor de streep half is geworden. 
De }4 op 1 cent vertoont 11 zegels met een kleine C; 1 af

wijkende C; 1 gebroken C; 1* waarvan de onderkant van de C 
recht is; 1 afwijkende 2; 1 gebroken 2; 2 zegels hebben een 
gebroken 1." 

Wij arme Nederlandspecialisten zullen, naar wel duidelijk is, 
deze opdrukken in geheele vellen van 100 moeten gaan verzamelen ! 

1945. Nationaal Steunfonds. 
Op 23 Juli 1945 is een serie voor het Nationaal Steunfonds 

verschenen, bestaande uit zes zegels, die wij zonder opdruk met 
kennen, in zwart overdrukt: CENT / VOOR HET / NATIO
NAAL / STEUNFONDS. De zegels zijn in Amerika gedrukt 
(drukkersmerk van de American Bank Note Co. onder de zegels) 
in de klassieke Amerikaansche stijl van de vorige eeuw met blad
versierselen en krulletjes. Het portret van de Koningin is het
zelfde als op onze „bevrijdingszegels". De groote 7H cent oranje 
doet aan Haïtizegels denken.  Ook de opdruk is van de American 
Bank Note Co. 

/;'^fliR»^:?*;iiWiii«sïi^i'iii. i ^^:S : Wl%h 

iJiïTïriiBillliiïfi 
De serie omvat de volgende waarden : 

7% ■¥ 5 cent oranje, 
15 + 10 cent bruin, 
20 115 cent donkergroen, 
2 2 ^ ) 20 cent grijs, 
40 + 35 cent karmijn (of roodviolet), 
60 I 50 cent purper. 

Diepdruk, lijn tanding 12 X 12, vellen van 100. Oplaag 40.000 van 
elke waarde ; de serie was in één dag uitverkocht. De officieele 
verkooptermijn was tot en met 4 December 1945. 

In een Surinaamsch blad verscheen de onderstaande aankondiging: 
„Bijzondere zegels. 

De Administrateur van Financiën maakt bekend dat van 23 Juli 
tot en met 4 Augustus 1945 bijzondere frankeerzegels zullen wor
den verkrijgbaar gesteld in de volgende waarden, t.w, 

(volgt de opsomming). 
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De netto-opbrengst van deze zegels boven de frankeerwaarde 
komt ten bate van het Nationale Fonds voor het bijeenbrengeü 
van gelden ten behoeve van door oorlogsgeweld getroffen onder
danen van H. M. de Koningin in en buiten Europa. 

De oplaag bedraagt 40.000 stuks van elk, waarvan 25.000 zullen 
gereserveerd blijven voor verkoop bij inschrijving, terwijl de 
overige hoeveelheid vanaf den dag van uitgifte 23 Juli ten Post
kantore zal worden verkrijgbaar gesteld, verdeeld over een „spe
ciaal loket" en de gewone dagelijksche verkoop, ook in de districten. 

Aan het „Speciaal loket" zullen aan één persoon niet meer dan 
tien volledige stellen worden verkocht. Slechts op aanvragen voor 
volledige stellen zal kunnen worden ingegaan." 

Afwijkingen: de stand van de letters van den opdruk moet 
hier en daar varieeren. Bijzonderheden zijn ons nog niet bekend. 

1945. Nieuwe serie. 
Verschenen is een serie van 24 waarden, van 1 cent tot 10 gulden, 

die geldig is zoowel voor gewone frankeering als voor luchtpost. 
Deze serie werd reeds aangekondigd in „Stamp Collecting" van 
17 Februari 1945.' 

Den heer De Bie danken wij voor het Gouvernementsblad van 
Suriname, No. 165, 1945, waarin een aankondiging van deze serie, 
die wij eenigszins gewijzigd hier overnemen. 

Besluit van 3 November 1945 tot nadere wijziging en aanvulling 
van het besluit van 12 Juli 1938 houdende bepalingen omtrent het 
ingebruikstellen en de wijze van uitgifte van postzegels, brief
kaarten en andere formulieren in Suriname. 

Art . 1. 
1. De frankeerzegels bestaan uit vier en twintig soorten, namelijk 

van 1, 1 ^ , 2, IVi, 3, 4, 5, 6, 7J^, 10, 15, 20, 22%, 25, 30, 35, 
40, 50 en 60 cent en van 1, IJ^, 2^, 5 en 10 gulden, 

2. Zij bevatten de aanduiding der geldswaarde, die zij vertegen
woordigen, en zijn in twee seriën verdeeld, de eerste bestaat uit de 
zegels beneden de 10 cent, de tweede uit die van 10 cent en daar
boven. 

3. De frankeerzegels der eerste serie hebben een afmeting van 
44 X 29 mm. en vertoonen, behalve een voor iedere waarde verschil
lend plaatselijk beeld, als hieronder nader aangeduid, in den linker
bovenhoek de beeltenis naar links van H . M. de Koningin in 
medaillon. 

De afbeeldingen op de zegels zijn als volgt: 
1 cent rood (in philatelistische taal: karmijnrose): Bauxiet-

onderneming Moengo. 
1% cent lichtpurper (lila): Boschnegers op de rivier bij Moengo. 
2 cent paars (violet): Waterval in het binnenland. 
2% cent bruin (olijfbruin): Weg in Coronie. 
3 cent donkergroen (groen): De Surinamerivier bij Berg en Dal. 

• 4 cent roodbruin: Gouvernementsplein te Paramaribo. 
5 cent blauw: Goudbedrijf in Suriname. 
6 cent olijfkleur (olijf): Straatgezicht in Paramaribo. 
7% cent oranje: Vervoer van suikerriet uit de rietvelden van een 

suikeronderneming. 
4. De zegels der tweede serie vertoonen de beeltenis naar links 

van H . M. Koningin Wilhelmina in*medaillon met daaronder de 
waardeaanduiding en in den bovenrand het woord Suriname. De 
zegels dezer serie zijn onderdeeld in twee groepen. 

5. De zegels van de eerste groep zijn die der waarden 10 tot en 
met 60 cent en hebben een afmeting van 20 X 30 mm. Dit zijn: 

10 cent lichtblauw, 
15 cent bruin, 
20 cent donkergroen, 
22 }4 cent grijszwart, 
25 cent rood, 
30 cent olijfgroen, 
40 cent lichtpurper, 
60 cent paars, 
(De meeste van deze zegels hebben wij nog niet gezien, dit zijn 

dus de „officieele" kleurbenamingen. — Red.) 
6. De zegels van de tweede groep zijn die der waarden 1 tot en 

met 10 gulden en hebben een afmeting van 22 X 33 mm. 
1 gld. roodbruin, 
m gld. violet, 

2% gld. donkerbruin, 
5 gld. karmijn(rood), 
10 gld. oranje. 
9. Nevens dé in het eerste lid van dit artikel genoemde 24 

soorten worden nog tijdelijk, zoolang de voorraad strekt, verkrijg
baar gesteld frankeerzegels van de uitgifte 1936 t.w.: van 1, iVi, 2, 
3, 4, 6, 10, 15, 20, 21, 25, 30, 35 en 50 cent alsmede de tot de 
waarde van resp. %, 5 en 7 54 cent overgestempelde zegels van 1, 
10 en 10 cent en de luchtpostzegels van de uitgifte 1930 t.w, van 
10, 15, 20 en 60 cent. 

Philatelistische gegevens: diepdruk van de American Bank Note 
Company (drukkersmerk onder ieder zegel), wit papier zonder 
watermerk, lijntanding 12 X 12. Uitgifte wschl. 5 November 1945. 

Nieuwe portzegels. 
Eind 1945 zijn drie portzegels in afwijkende teekening (?) versche

nen, de 1, 5 en 25 cent, in steendruk (volgens het blad Stamps). 
Wij hebben ze nog niet gezien. Het bovengenoemde Besluit ver
meldt in art. 5: Enkele soorten (van de portzegels), namelijk de 
zegels van 1, 5 en 25 cent zullen tijdelijk ook in een andere tee
kening beschikbaar zijn. — Lijntanding 11%; kleur licht-lilabruin. 
Druk American Bank Note Company. 

FOREIGN PHILATELIC MAGAZINES. 
Kind request to send exchange-copies to the new chief 

editor J. H. van Peursem L.L.D., Zeestraat 40, 's-Graven-
hage (The Hague), Netherlands. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
Hoofdredacteur-

In de jaren voor 1940 bevatte de rubriek Nieuwe Uitgiften een 
vermelding c.q. beschrijving van de zegels die in de voorafgaande 
weken waren verschenen. Welke zegels moeten wij thans ver
melden ? De „nieuwtjes", dus zegels die pès zijn verschenen; óf de 
zegels, welke nog nimmer in het Maandblad( of de z.g. Mededee-
lingen) zijn vermeld; óf wel: de zegels, die niet voorkomen in 
Yvert 1946 ? De Yvert-catalogus 1946 verschijnt in een zeer kleine 
oplage ; in ons land zullen slechts weinig exemplaren in handen 
van de verzamelaars komen. De meeste zegels van Latijns Amerika, 
China, Franse koloniën enz. zijn hier nog volkomen onbekend ; 
ja, zelfs de gfootste verzamelaars bezitten hiervan slechts een klein 
gedeelte. Wij hebben daarom het besluit genomen, in deze rubriek 
te vermelden : 
a. alle zegels, die werkelijk als „nieuwtjes" te beschouwen zijn; 
b- alle zegels, welke niet zijn opgenomen in Yvcrt 1945, tenzij 

reeds vermeld in de z.g. „Mededeelingen" ; 
c- enige zegels, welke destijds in de z.g. „Mededeelingen" niet 

volledig of niet juist zijn opgenomen, doch welke door Yvert 
1945 worden gecatalogiceerd. 

Wij zullen de zegels landsgewijze, in alfabetische en zoveel 
mogelijk in chronologische volgorde vermelden, Europa en „buiten-
Europa" niet gescheiden, om de eenvoudige reden, dat deze onder
scheiding van philatelistisch standpunt bezien, niet is door te voe
ren. Zoveel mogelijk zullen wij de zegels vermelden in volgorde 
van Yvert 1946, met vermelding van de nummers. Uiteraard zal 
de mateloze stroom van nieuwtjes niet in twee of drie nummers 
„bijgewerkt" zijn. Wij achten een juist overzicht van alle post
zegels van zo groot belang, dat voorlopig de :indere rubrieken, 
behalve „Nederland" slechts zeer beperkte omvang zullen hebben. 

Van talloze verzamelaars en handelaren hebben wij medewerking 
ontvangen ; somtijds hadden wij de zegels slechts kort ter beschik
king de heer Peelen, directeur van de Clichéfabriek Maks 
(zelf een groot verz?-nelaar) was steeds bereid om „spoedwerk" 
te verrichten. Telkens dachten wij, dat het Maandblad weldra 
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zou kunnen verschi jnen. . . . het laatste nieuws moest er nog in; 
en het Maandblad kwam niet. 

Mijn voorganger ontving nieuwsberichten van de volgende per
sonen: de Chef P. en P. D. der P.T.T. te 's-Gravenhage, de Post-
directie te Bern en de Heren Jacq.. Lafitte (Parijs), G. J- Peelen 
('s-Gravenhage), J- Petitjean (Parijs), Jos. Praet (Ondes Philatéli-
ques. Gent), M- Respaud (Parijs) en P. D. Walter (Davos). Hoewel 
ik van hun mededelingen geen gebruik heb gemaakt, betuig ik 
hier mijn oprechte dank. 

Persoonlijk ontving ik inlichtingen van de volgende verzamelaars 
en handelaren: Roelf Boekema, G. van der Burg, C. J. Ros, 
O. O. van Soldt (allen te 's-Gravenhage), J. de Vos (Blaricum), 
Dr. Benders (Maurik), Dr- Frenkel (Rotterdam), W. Amons (Zaan
dijk), P. Muller (Hilversum), J- Vleugel (Amsterdam). Ook van 
ons zusterblad. Mijn Hobby te Hulst ontving ik enige waardevolle 
gegevens. Ik dank alle Heren bij deze oprecht en ik hoop ook in de 
toekomst vele nieuwtjesmeldingen te mogen ontvangen. 

Tenslotte moge ik mijn oprechte dank betuigen aan twee verza
melaars, zonder wier zeer belangrijke hulp deze rubriek nimmer 
de betrekkelijke volledigheid zou hebben verkregen, als thans het 
geval is. De Heer J. Poulie te Amsterdam stelde mij ontelbare zegels 
ter beschikking, die telkens wanneer ik de objecten ter clichering 
kreeg, laatste nieuwtjes waren ; niettegenstaande het Maandblad 
lang op zich liet wachten, zijn toch nog vele zegels ook nu in 
ons land onbekend. De Heer P. Yvert, uitgever van den Yvert-
catalogus, stelde mij reeds in Augustus 1945 het volledige manu
script van de editie-1946 ter beschikking, zodat ik daaruit mijn 
gegevens kon halen. Mijn hartelijke en oprechte dank aan de 
Heren Poulie en Yvert, op wier medewerking ik voor de toe
komst een hartelijk beroep doe-

Vele nieuwe „verzamelgebieden" zijn sinds 1940 ontstaan; wij 
noemen slechts „Frans West Afrika", de samenvoeging van Da
homey en andere koloniën; „Frans Empire", omvattende alle 
Franse Koloniën (behalve Indochine en het postgebied Kouang-
Tchéou) benevens Algerië en de protectoraten Marokko en Tunis. 
Andere gebieden verdwenen, wellicht tijdelijk. Weer andere landei 
zijn herrezen: Tsjechoslowakije zal niet langer verdeeld zijn in zg 
Slowakije en zg. Bohemen-Moravië; Luxemburg herrees 'evenals 
Yougoslavië, terwijl Kroatië en Montenegro verdwenen zijn. Som
tijds komen onder één land drie rubrieken zegels voor; wij denken 
bv. aan Tsjechoslowakije (Tsjechoslowaakse Regering te Londen, 
als officieel gezag; Duitse bezetting onder de naam Bohemen-
Moravië; herrezen, zelfstandige republiek) en Polen (Poolse Rege 
ring te Londen; Duitse bezetting; herrezen, zelfstandige republiek). 
Uiteraard komt Bohemen-Moravië bij Tsjechoslowakije.. . . zoals 
de zg. legioenzegels bij Nederland en „General-Gouvernement" bij 
Polen gerubriceerd staan. Ik heb gestreefd naar een zoveel moge
lijk juiste Orthographie van de landsnamen; dit kon helaas met 
steeds worden volgehouden, bv. t. a. v- ex-Binnen-Mongolië, waar
van de „officiële" naam mij niet bekend is. 

De talloze zegels van 1940 tot 1945 staan 
voor 90 % in het teken van de wereldbrand. 
Enerzijds de misdadige leider van een mis
dadig volk, die thans zijn gelaat onzichtbaar 
gemaakt ziet (als hij althans nog leeft) met 
de woorden „Deutschlands Verderber" of 
met de tralies of met het Lotharingse kruis. 
Anderzijds het oneindig grote verlangen en 
de wil, om het geleden onrecht te herstellen, 
uitgedrukt in één korte slagzin: U N SEUL 
BUT: LA V I C T O I R E . . . . of wil men, in 
één letter: de V van Victorie, Vrijheid, Vrede 
en Vergelding. 

Zoals de grote Nederlandse humanist Huizinga, die helaas de 
capitulatie niet heeft mogen beleven, aan het slot van zijn laatste 
werk „Geschonden Wereld" zegt: „Overal staan millioenen men
schen gereed en bereid in wie de behoefte leeft aan recht eh de 
zin voor orde, eerlijkheid, vrijheid, rede en goede zeden". Moge 
ik deze inleiding besluiten met het uitspreken van de vurige hoop, 
dat ook onze postzegels daarvan weldra alom getuigenis mogen 
afleggen ! 

31 December van het laatste oorlogsjaar. 
I V A N PEURSEM. 

TeVcnVaclitcn 
IjfieviVellit^ifteii 

Oplaa^q/fersie.0. ï 
Het zal maanden duren, eer alle zegels, tijdens de oorlog ver

schenen, zijn vermeld. Daarom moeten wij voorlopig achterwege 
laten om toekomstige zegels aan te kondigen; de U.S.A. zullen 
met enige zegels komen, Zwitserland kondigt een Pestalozzizegei 
aan; zegels van de „nieuwe Volkenbond" zijn te verwachten, ter
wijl die van de „oude" zullen verdwijnen; waarschijnlijk zullen 
nieuwe zegels van het Bureau International du Travail komen 
(zonder de letters S.d.N.), terwijl nieuwe „Gerechtshof-zegels" van 
Nederland eveneens waarschijnlijk zijn. Zo kunnen wij doorgaan. 
Slechts voor één geval willen wij een uitzondering maken. In de 
rubriek Nederland zien wij talloze zegels van de Japanse bezetting 
van Indonesië, waaraan waarschijnlijk tientallen zegels moeten 
worden toegevoegd; wij kennen de zegels van de zg. Repoebliek 
Indonesia. Hoe de situatie in het Verre Oosten zich ook moge ont
wikkelen: het is zeker, dat de oude zegels met inschrift NFDER-
LANDSCH-INDIE n i e t terugkeren. In de Regeringsverklaring 
van 6 November jl. lezen wij immers, dat de erkenning van de 
Indonesische taal als officiële taal naast het Nederlands volledig 
zal worden doorgevoerd. Dat betekent, dat ook de postzegels twee
talig zul ' ïn zijn. Dit kennen wij reeds in Canada, Zuid-Afrika, 
Hong Kong en vele andere landen. 

èob^ M>^. 13" .̂ 'V^ni O-i^t-i^iiyC^m, 

Zoals ik in het eerste nummer van ons herrezen Maandblad 
mededeelde, is het niet mogelijk deze rubriek thans reeds te her
openen. Niet alleen gebrek aan plaatsruimte is daarvan oorzaak; 
ook het feit, dat ontelbare zegels zijn verschenen met portret ten 
van personen over wier leven mij niets of bijna niets bekend is. 
Wie kan mij helpen aan adressen van verzamelaars of historici 
in Roemenië, Bulgarije en de U.S.S.R. ? In die landen zijn bijna 
200 nieuwe personen op de postzegels verschenen. 

Hoewel ik zeer erkentelijk ben voor de grote waardering voor 
de rubriek, zou het toch niet gewenst zijn om gevolg te geven 
aan het voorstel van een aantal verzamelaars: behalve „Neder
land" en „Nieuwe Uitgiften" alleen historische gegevens ! Ons 
Maandblad moet zoveel mogelijk facetten der philatelic vertonen. 

V. P. 

ostettkRerL 
,»iiiiiimiiiiniuniniiiiiiiiM 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
J. H . Broekman, Stadionkade 1 III, Amsterdam-Zuid. 

NEDERLAND. 
Enveloppen. 

Dienstorder Nr . 47 (19 Juli 1945) meldt dat de voorraad envelop
pen met zegelafdruk van 7'-^ cent bij den Controleur te Haarlem 
nagenoeg uitgeput is en dat aanmaak wegens papierschaarschte 
voorshands niet kan geschieden. 
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Briefkaarten. 
In hetzelfde kleine formaat (73 bij 105 mm.) als de verhuiskaart, 

verscheen ook een briefkaart van 5 cent groen in het Koninginne-
type (W. A. van Konijnenburg). , 

a. wit canon (twee tinten). 
b . bruinachtig carton (twee tinten met verschil in papierdikte). 

Verhuiskaart. 
In het Sept. nr. meldde ik een verhuiskaart in klein formaat. 

Hiervan bezit ik een exemplaar, waarvan het kader aan de achter
zijde en voorzijde elkaar niet dekken, doch wel 3 mm. naast elkaar 
vallen (tegen het licht gezien). 

Eind Juli verscheen in hetzelfde kleine formaat (73 bij 105 mm.) 
een verhuiskaartje van 1 ^ cent grijs in het duifjes-type met dezelfde 
voorzijde, doch geheel gewijzigde achterzijde, waarbij de ruimte 
om iets in te vullen grooter werd (en de tekst minder opeen-
gehoopt), a) lichtgrijs ; b) bruinachtig. 

Nooduitgifte-briefkaarten. 
Ten vervolge op de melding in het vorige nr. kan nog worden 

medegedeeld dat na de verstrekking van postwaarden vanuit 
Haarlem (met opheffing van de verstrekking vanuit Einhoven) 
ook nooduitgifte-briefkaarten in het Westen des lands aan de 
loketten gekomen zijn. 

De volgende soorten zijn nog te melden : 
10. 4 cent blauw op ruw wit carton. 
11. 5 cent groen op glad wit carton. 
12. 5 cent groen op ruw wit carton. 
13. 5 cent groen op lichtgrijs carton. 
14. 5 cent smaragdgroen op glad geel carton (perkamentachtig). 
15. 7% cent rood op glad wit carton. 
De druk dezer kaarten is op het ruwe carton dikwijls ongelijk, 

zoodat de letters dikwijls niet even groot lijken. 
De kaarten zijn dikwijls zeer ongelijk afgesneden, zoodat verschil

len van meerdere millimeters in hoogte en breedte voor kunnen 
komen. Meestal zijn dan aan de zijkanten kleine horizontale of 
verticale streepjes van enkele millimeters te zien, die de inzet voor 
de snijmachine moesten aangeven. 

N r . 14 komt voor met een breuk in de linker scheidingslijn 
op het midden van de kaart. 

Wij zagen ook een kaart (drukuitschot), die in de plaats van 
horizontaal verticaal gesneden was, zoodat er geen waardestempel 
op te zien is gekomen. Kaarten, waarbij de „A" van „Afz." aan de 
rechterkant te zien is, terwijl links „fz." kwam te staan, komen 
ook voor. 

Ook werd ons voorgelegd een tweetal briefkaarten, waarvan 
de onderste normaal gesneden was, maar waarop een stuk uitschot-
carton is gevallen, zoodat de waardestempel grillig over beide 
kaarten verdeeld raakte. Beide ex. (met dus éen waardestempel) 
werden op 25 Sept. 1945 te Baarn afgestempeld. 

Noodultgifte-postbewijs. 
Ook het postbewijs verscheen met een nooduitgifte-waarde-

stempel van 5 cent (duifje) groen. 
H e t lettertype wijkt door geheel nieuw zetsel eenigszins af van 

de vorige emissie. In het midden, buiten de randlijst onderaan en 
onderaan op het bewijs van storting is vermeld „NOODUITGIFTE" 

O.a. te Eindhoven en te Amsterdam waren ze verkrijgbaar. 

Landschap-serie. 
O p een desbetreffende vraag werd geantwoord dat het weder 

verkrijgbaar stellen van geïllustreerde briefkaarten bezwaar ont
moette, omdat zij voorzien zijn van een waardestempel, die per 
1 April 1944 buiten gebruik is gesteld, en voor de frankeering 
waardeloos is geworden (Veth-type). 

Ook aan de verstrekking van een beperkt aantal series voor 
verzamelaarsdoeleinden kon niet worden voldaan (Brief van 30 
Juli j.1. van den Hoofddirecteur der Posterijen). 

Di t beteekent dat de geïllustreerde briefkaarten van de Land
schap-serie tot de groote zeldzaamheden onder de Nederlandsche 
poststukken zullen behooren, daar volgens schatting niet veel 
meer dan een 30-tal series zich in verzamelaarshanden bevinden. 

BELGIË. 
Van de hand van de Heeren A. Wéry en J. Stibbe verscheen te 

Brussel in Sept. 1944 een klein boekje : „Catalogue des cartes 
postales avec vues de Belgique et des cartes paquebots". Het is een 
handig (zak-) boekje, dat de verzamelaar van deze prentbrief-
kaarten zeer ten nutte komt door de beschrijving van elke bestaande 
afbeelding, oplage van enkele kaarten of series daarvan enz. De 
prijzen zijn genoteerd in Belgische Frank op ruilwaarde basis, 
waaraan werd toegevoegd, dat de handelswaarde op ongeveer 50% 
daarvan ligt. 

Nog verkrijgbaar zijn : Catalogue des entiers postaux de Belgique 
(VIII, 47 Blz. ; Amiens, 1935 ; 10 Belg. fr.) en Catalogue des entiers 
postaux de 1'Etat indépendant du Congo, du Congo beige et de 
l'Est africain allemand (Ruanda-Urundi) (40 blz. ; Amiens, 1934). 
In 1941 verscheen een „Supplément au Cat. d. entiers postaux 
de Belgique". Prijs : 12% Belg. fr. Dit laatste boekje bevat tevens 
prijsverandering der oudere uitgiften. Op een toegevoegd blaadje 
worden de nieuwe uitgiften tot Juni 1943 nog vermeld. 

La Société beige de coUectionneurs d'Entiers postaux (opgericht 
1926) doet haar mededeelingen voorloopig verschijnen in het 
maandblad „Les Liaisons philatéliques" in afwachting van het 
oogenblik dat haar eigen orgaan „l'Entier postal" weer zal kunnen 
verschijnen. De contributie bedraagt 10 Belg. fr. per jaar. Inlichtin
gen bij den rubrieksredacteur. 

FINLAND. 
In 1845 verschenen hier de eerste en

veloppen. Een eeuwfeest dat mogelijk 
niet herdacht wordt met een herden
kingszegel, maar wel waard is even ge
memoreerd te worden. Deze eerste cou
verten zijn — men zie slechts de Ascher-
cataloguS — zéér zeldzaam geworden. 

In 1931, toen de poststukkenverzame
ling van Richard Granberg te Helsinki 
voor het Finsche Postmuseum zou wor
den verworven, is de waardestemp^l 
dezer eerste couverten model geweest 
voor het zegel dat ter bekostiging van 
dien aankoop werd uitgegeven. I. p. v. 
„10 Kopek" en „Portostempel" werd in 

1931 gelezen „Suomi, Finland, 1 - 1 - 4 Mk." en „Pro Filatelia". 
Dit zegel vindt men in Yvert onder nr. 166. 

ZWITSERLAND. 

In 1943 verschenen 4 briefkaarten, waarvan de linkerhelft wordt 
ingenomen door afbeeldingen uit het Zwitsersche Postmuseum 
Het zijn kaarten van 10 rappen wijnrood, groot formaat. 

1. Blik in de tentoonstellingsruimte van het Museum. 
2. Vergrooting van het Baseier duifje. 
3. Afb. van een vel van het Geneefsche adelaarzegel. 
4. Deur van een oude brievenbus. 

In 1945 schijnt de serie te zijn voortgezet met de volgende : 
5 Documenten van de Fischer-post in Bern. 
6 Blok van Rayon I, 1851. 
7. Neuchatel-zegel van 1850. 
8. Schild van het postbureau-Splügen. 
9. Posthoorn. 

10. Oude postkantoor-brandkast, eerste helft 19e eeuw. 
11. Waadt-zegel van 1849. 
12. Ortspost, 1850. 
13. Postkoets der Gotthard-post, begin 19e eeuw. 
14. Standbeeld van de Berner postlooper Urs Lerber, 1563. 
15. Rayon III met ruit-afstempeling. 
16. Borst-schild van een postbode van het Unter-Engadin, 1813— 

1833. 
17. Zegel van een oorkonde van benoeming van een postmeester, 

Schaf f hausen, 1714. 
Deze smaakvolle briefkaarten zijn een goede propaganda voor 

het Zwitsersche Postmuseum. Ook een postzegelverzamelaar, die 
aandacht schenkt aan een historische illustratie van zijn verzamehng 
zal ze niet willen missen. 

Het denkbeeld, zooiets in Nederland uit te geven lijkt mij de 
overweging van de autoriteiten ten volle waard. Ook in België 
heeft het Postmuseum bij zijn opening op 7 November 1936 te 
Brussel reeds eerder een dergelijke serie van 10 stuks uitgegeven. 
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Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, RotterdamC. 

LUCHTPOST. 
Iti verband met de stopzetting van het Maandblad sinds het 

nummer van Juni 1943, geven wij hierbij voor onze lezers een 
opsomming van de bijzondenheden op luchtpostgebied van dien 
datum af. 

Wij maken er onize leizers edhter op attent, dat deae lUst 
geen aanspraak m.aakt op volledigheid, daar door het ontbre
ken der overzeesche postverbindingen er nog veel voor ons 
onbekend is gebleven. Wij weten op het oogenblik practisch 
alleen nog maar wat er hier in Euitwpa op dit gebied heeft 
plaatsgevonden en naamnate de overzeesche veilbindingen 
wederom hersteld worden, hopen wij in volgende nummers 
over de in de overige deelen van de wereld plaats gehad heb. 
bende bijzondere vluchten, etc, iets te kimnen vermelden, 

Nederland. 
Ter gelegenbeid van het door de Ballon en Zeppalinpositclub 

in het gebouw CalandWest te Rotterdam op 5 Maart 1944 ge
houden congres werd door de aldaar tijdelijk gevestigde post
inrichting ©en bij z o n d e r s t e m p e l gebruikt, voorstellende 
de hefbrug te Rotterdam in hoogsten stand, waarboven een 
vliegtuig en een ballon en waaronder een stoomschip vaart. 
Het randschrift luidt: „t Luchtpostclub BZPC +/3e Congres/ 
Rotterdam, 5 Maart '44". 

Ter gelegenheid van de door de Afdeeling Amsterdam van de 
Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars „De 
Vliegende Hollander" op 20 en 21 Mei 1944 te Amsterdam ge
houden Nationale Luchtposttentoonstelling, wenden door het 
aldaar gevestigde tentoonstellingspostkantoor 2 s p e c i a l e 
s t e m p e l s gebruikt: 

Op 20 Mei werden de stukken afgestempeld met een ruitvor
m.ig stemipel met boven een vliegtuig en onder een schip en 
daaromheen de woorden: „Nat. Luchtpost/Tentoonstelling/ 
Amsterdam/20 Mei 1944"; tusschen het vliegtuig en het schip 
srtaan de woorden: „De Vliegende Hollandeir". 

Op 21 Mei werd een stempel gebruikt ongeveer overeen
komend met de op de feciale kaarten voorkomende voorstel
ling, n.l. gesityleerde duif met brief in den bek, daaronder 
links een vliegtuig en rechts een Zeppelin; middenonder 
3regelig: „21 Mei/Amsterdam/1944" en in halven cirkelvorm 
daaronder: ,JJat. LuchtposttentoonsteUing". 

De speciale kaarten bestaan in witte en lichtbruine kleur. 

Denemarken. 
Ter gelegenheid van het 25jarig ibestaan van de Deensche 

Luchtvaartmaatschappij, opgericht ia 1918, verscheen op 23 
October 1943 een luohtpostzegel van 20 öre rood. Het zegel 
toont een vliegtuig; rechts boven het opschrift ,J'ost/20/Dre, 
onder het opschrift: „1918 DDL 1943", daaronder „Danmark". 

Bovendien werden ter gelegenheid van bovenstaand feit 
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s p e c i a l e e n v e l o p p e n gebruikt: wij zagen er een waarop 
links in groene kleur 2 Deensche luchtpostzegels in vergroot 
formaat zijn afgebeeld (10 öre uitgifte 1925 en 20 öre uitgifte 
1934,), links boven staan in rood de woorden: ,J>et Danske/ 
Luftfartselskab's/25 Aars Jubilaeum/1918—1943", rechts onder 
de bovengenoemde postzegelafbeeldingen staat (eveneens in 
rood): „Förstedags/Kuvert". Het couvert is gefrankeerd met de 
nieuwe ludhtpostzegels van 20 öre en deze zijn afgestempeld 
met een s p e c i a a l r o n d s t e m p e l (in zwart) met in cir
kelvorm de woorden: „K0benhaven V/Frimaerkets Udgivelse
dag" en midden in „29.10.43/D D L/1918 —1943". 

Op een andere speciale enveloppe zagen wij links (vergroot) 
het nieuwe luohtpostzegel van 20 öre in dezelfde kleur als het 
zegel (rood) afgebeeld; daarboven staat met blauwe letters: 
„First Day Cover" en onder de zegelafbeelding: „Udgivet i An
iedning af/ Det Danske Luftfartselskabs/25 Aars Jubilaeum 
den 29.0ktober 1943/ — Verdens Aeldste". (= „De oudste der 
wereld"). 

Finland 
Voor de afstempeling van de nieuwe luchtpostzegels van 

Fm. 3.50, uitgegeven ter gelegenheid van het 20jairig bestaan 
der Finische Luchtvaartmaatschappij AERO O. Y. werd een 
l u c h t p o s t s t e m p e 1 gebruikt met opschrift: 

HELSINKI/A VION/(Datum)/(Posthoom)/HELSINGFORS. 
In plaats van het luchtpoststrookje werd een z w a a r g e 

t r a n d s t e m p e l met den tekst: 
Par avion 

Hmaposti — Luftpost 
in violette kleur gebruikt. (Liechtenstein Philatelist No. 5, 
April 1944). 

Frankrijk 
Van 1—17 October 1943 is te Parijs een luchtposttentoon

stelling gehouden in het Museum Galliera. Er werden 2 s e 
r i e s v i g n e t t e n uitgegeven ten bate van de musici, n.l.: 

A. Een blok van 12 vignetten gewijd aan de „Lyrische 
Fransdhe Meesterwerken van de 19e eeuw" in 4 verschillende 
kleuren k frs. 10.— per blok. De oplage (van elke kleur) was 
strikt beperkt tot 10.000 getande blokken en 2500 ongetande 
blokken; dus totaal 50.000. De ongetande blokken werden ge
reserveerd voor de koopers van 4 getande blokken. 

B. Een blok van 4 exemplaren van de herinneringsvienet 
van de tentoonstelling, waarop is afgebeeld een postvliegtuig 
ovier het Stadseiland vliegend; deze vignetten zijn eveneens 
in 4 kleuren uitgegeven; de prijs bedraagt frs. 10.— per blok. 
De oplage (van elke kleur) is beperkt op 20 000 getande blok
ken en 5000 ongetande blokken. De ongetande blokken werden 
eveneens gereserveerd voor de koopers van 4 getande blokken. 

Bovendien werden er s p e c i a l e k a a r t e n h frs. 3.— per 
stuk uitgegeven met voorstellingen van beroemde Fransche 
lyrische meesterwerken of de herinneringisvignet der tentoon
stelling erop afgebeeld. Een tijdelijk postkantoor was op de 
tentoonstelling geopend, alwaar de poststukken met een s p e 
c i a a l s t e m p e l , een postvliegtuig voorstellend, werden afge
stempeld. 

Ook was het mogelijk luchtpost vanaf de tentoonstelling te 
verzenden met de speciale afctempeling voor de navolgende 
landen: Bulgaaije, Kroatië, Denemarken, Finland, Hongarije, 
Noorwegen en Roemenië, waarheen deze in normale tijden ook 
is toegelaten, en bovendien slechts gedurende den duur der 
tentoonstelling voor: De Balearen, Ierland, Tuankije, Mozam
bique, Argentinië. Spaansch Marokko en Tanger. 

Hier laten wij een beschrijving volgen van een brief, die 
naar de Balearen werd verzonden: 

Vertrekstempel — bijzonder stempel van de tentoonstelling 
— 1 October 1943, doorgangsstemp^ Madrid 17 October 1943, 
aankomststempel Puerto de PoUensa (Balearen) 23 October 
1943. De frankeering was 10 Frs. Het stuk werd venzonden 
„Par Avion". Bovendien draagt het stuk een violet 2iregelig 
censuurstempel: „Censura MUitaire/Palma de Mallorca (het 
bekende uit den Spaanschen burgeroorlog). Het stuk werd 5 Jan. 
1944, zijnde onbestelbaar, teruggezonden, arriveerde 7 Januari 
1944 te Barcelona (doorganigsstempel) en 22 Januari 1944 te Pa
rijs (aankomststempel). De brief werd geopend te Madrid; 
dichtgeplakt met een strookje: „Censura Gubemativa/Madrid 
en op de bekende manier door de Duitsche oensuur. (Guber
nativa = officieel). 
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Slowakije. 
Ter gelegenheid van ©en eerste vludit tusschen Presov en 

Bratislava op 18 November 1943 wend een s p e c i a a l s t e m 
p e l op de poststukken geplaatst: 

I PRESO.V-RRATISLAVA J 
1 CS 1. let cs> I 

De stukken zijn voorzien van de nieuwe Slowaaksche lucht. 
postzegels van 30 h. paars en 1 Ks. vermiljoen, 

Vertrekstempel: Presov 18. V. 43 — 5 en aankomststempel: 
Bratisilava 18. V. 43 — 13. 

Zwitserland. 

Ter gelegenheid van het feit, dat in 1919 de eerste regelmatige 
luchtpost in Zwitserland werd vervoerd op het traject Zürich-
Geneve, hebben de Zwitsersche Posterijen speciale luchtpostzegcls 
van 10, 20 en 30 c. alsmede een speciaal luchtpostjubileumzegel 
van fr. 1.50 uitgegeven. Bovendien werden op 20 September 1944 
speciale postvluchten uitgevoerd op het traject Zürich-Bern-
Lausanne-Genève en terug. Aan de „Schweizer Briefmarken 
Zeitung" nr. 9 en 10, dd. September en October 1944, ontleenen 
wij nog de volgende bijzonderheden: 

De zegels van 10, 20 en 30 c. waren geldig van 1 September 1944 
tot en met 31 Mei 1945, terwijl het zegel van fr. 1.50 alleen 
geldig was voor de speciale vluchten op 20 September 1944. Deze 
speciale vluchten werden gevlogen op het traject Zürich-Genève 
v.v. met tusschenlandingen te Bern en te Lausanne. Alle stukken 
moesten gefrankeerd zijn met het speciale zegel van fr. 1.50; du 
was het porto zoowel voor binnen- als buitenland voor brieven 
en briefkaarten. Aanteekenrecht enz. moest voldaan worden in 
andere koerseerende postzegels. 

De datum van 20 September is niet de datum waarop 25 jaar 
geleden in 1919 de eerste postvlucht plaatsvond; dit was nl. op 
30 April 1919. Op het zegel van 10 c. is het vliegtuig'afgebeeld 
waarmede 25 jaar geleden de geregelde luchtverbinding Zürich-
Bern-Lausanne-Genève werd begonnen. Het was een militair vlieg
tuig, de DH-3 Haefeli; het zegel van 20 c. toont een Fokker 
mcahine, de F. Vllb, die in de jaren 1925-1932 gebruikt werd; 
de 30 c. een Lockheed „Orion", die in 1932 uit Amerika werd 
ingevoerd. Op de speciale jubileumzegel van fr. 1.50 is een Douglas 
DC 3 afgebeeld, een zg. „vliegende Pullman". 

De vervoerde post bedroeg totaal 85750 stuks (brieven en brief
kaarten), waarvan 39544 stuks van Zürich, 13355 van Bern, 10965 
van Lausanne en 21886 van Geneve. Het gewicht der postzendingen, 
die met het „Swissair" vliegtuig DG 2 „HB-ITE" werden ver
voerd, bedroeg: 

Zurich - Geneve 544 kg. (27 zakken) 
Geneve - Zürich 390 kg. (24 zakken) 

934 kg. (51 zakken) 

Er werd voor deze vluchten helaas geen speciaal stempel ge
bruikt; de stukken zijn met de gewone luchtpoststempels at-
gestempeld. 

De oplage van het jubileumzegel van fr. 1.50 bedraagt 265.573 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, Haarlem. 

Op de drukbezochte Luchtposittentoonstelliing, georganiseerd 
door de afd. Amsterdam der Ned. Ver. van Luchtpostiverza-
melaars „De Vliegende Hollander" te A m s t e r d a m 20 en 21 
Mei 1944 waren 2 gelegenheidsstempels; 20 Mei in Puitvorm: 
Boven een vliegmachine, beneden een 16e-«eiuwsch vaartuig en 
in het midden „De V l i e g e n d e H o l l a n d e r " , omschrift 
„Nat . L u c h t p o s t-/T e n t o o n s t e l l i n g / x A m s t e r 
d a m X 2 0 M e i l 9 4 4 X". Den volgenden daig vertoonde de 
stempel een duif met brief in den snavel, geflankeerd door een 
vliegmachine en een vliegtuigbom, waaronder „21 M e i/A m -
s t e r d a m/l 9 4 4/Nat. L u c h t p o s t t e n to o n s t e l l i n g " 
De 1000 aanteekenstrookjes bedrukt: AMSTERDAM/Nat. Lucht. 
post-/tentoonst6lUng waren in den loop van den tweeden dag 
verbruikt, zoodat later aangeboden aarngeteekende stukken 
slechts de gewone aanteekenstrookjes AMSTERDAM kregen. 

Dienstorder 166bis d.d. 24 Mei 1944 luidt: Gelegenh«idsstem-
pel. 1. Ter gelegenheid van de door de vereeniging ,J^igue Inr 
temationale Philateldque et Aérophilatelique" te 's-G r a v e n -
h a g e op 2 en 3 Juni a.s. te houden tentoonstelling in het ge
bouw Pulchri Studio zal aldaar een tijdelijk bijkantoor worden 
gevestigd. 2. De correspondentie (gewone zoowel als aange. 
teekende) op dat bijkantoor ter post bezorgd/aangeboden zal 
worden voorzien van een afdruk van een bijzonderen stem. 
pel. (De stempel vertoo nt in onder- en bovensegment een 
kruis en heeft als omschrift: x ' s - G r a v e n h a g e X 4 M e i 
1929 x L i p a l 9 4 4 x ; d e stemi>el was alleen voor tentoon
stellingbezoekers verkrijgbaar; aan den Directeur van het 
postkantoor 's-Gravenhage toegezonden stukken met verzoek 
om adresverleening onder den specialen stempel kwamen onge
stempeld terug met de mediedeöling dat aan het verzoek niet 
kon worden voldaan; het schijnt dat de LIPA of de handelaar 
Thoolen raar met den stempel gemaniinileerd heeft). 

Na de bevrijding toonde de heer F. W. v. d. Want Jr. ons de 
machinale stempelafdrukken: „Postzegel rechts boven in den 
hoek/Vlugger verzending" van A m s t e r d a m C. S., B r e d a 
en N i j m e g e n , de beide laatstgenoemde plaatsen hebben 
geen jaartal in den dagteekeningstempel staan. G r o n i n g e n 
stempelt wederom: „Vacanitie/in Vredig/Vaderland", terwijl 
H a a r l e m stempelt: „Ook Straatnaam/en Huisniummer/in het 
Adres/adresseer/volled ig. 

De heer J. H. Broekman ontving een brief uit Harlingen 
11.V.'45, dichtgeplakt met een bruine strook en stempel in 
kastje „geopend door censuur, opened by censor". 

Dr. Benders zond ons een omslag 8.XI.1944 uit Rijswijk naar 
Nijmegen verzonden doch geretourneerd met 3 regelig violet-
stempel. Terug afzender/wegens verbroken/postverbinding. 

De heer J. W. van Santé was zoo attent ons een briefkaart 
te zenden afgestempeld B a d h o e v e d o r p (N.-H.) - 3.1.10. Het 
jaartal 1945 onderin ontbreekt, daar door de slechte postver
bindingen de jaarkarakters voor de postkantoren in de ressor. 
ten Haarlem en Hoofddorp niet op tijd aangekomen waren. 

M a u r i k stempelde in Juni j.1. met violetten inkt. Op een 
drukwerk dd. 13.VI.'45 was de IV2 c. driekronenboomzegel zöo 
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onduiidelijk vernietigd met den violetten dagteekeningstempel 
dat er een kantoomaamstempel in zwarten inkt en bloldetters 
M A U R I K . 30 X 6 mm overheen gestempeld was. 

O P een brief 30.IX.'44 uit Breda naar Oss verzonden kwam 
een 8lioekig steimpel in zwarten inkt te staan met Inschrift: 
NEDERLAND, GEZIEN/DOOR DEN/CENSUURDIENST waar
onder een violet stempel 2047, op een brief 18.IX.'44 iiit Bo
venLeeuwen naar Oss verzonden kwam een dergelijk stem
pel voor mft cijifer C.4026. Wij danken den heer j l . Tocila voor 
de toezending; wie onzer lezers kent dergelijke stempels of 
Canadeesche en Engelsche veldpoststempels op Nederlandsch 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
A. van der Willigen, Laan van Poot 194, 'sGravenhage 

De gedwongen onderbreking in de verschijning van het 
Maandblad heeft een vrij belangrijke aohtersitand veroorzasikt 
bij de melding van nieuwafgeleverde frankeermachines en van 
gewijzigde afzenders en reclamecliché's. 

Anderzijds bleef het nieuws naar verhouding tamelijk be
perkt doordat vanzelfsprekend de fabricage en invoer van 
nieuwe machines grootendeels stopgezet werdr Ook" de stag
natie in het bedrijfsleven veroorzaakte een geringer postver
keer, waardoor vele machines gedurende langen tijd wellicht 
in het geheel niet gebruikt zijn. 

Tenslotte is ongetwijfeld een niet gering gedeelte der machi
nes door oorlogsgeweld verloren gegaan. 

De meeste verzamelaars waren in het bezit van een gesten
cilde lijst der van Nederland en Ned.lndië bestaande fran
keerstempels, waarvan de laatste uitgifte reeds in 1938 ver
scheen. Tot 1943 verschenen hierop regelmatig aanvullingen 
in deze rubriek en hoewel dus deze tijdelijk onderbroken 
reeks weer voortgezet zou kunnen worden, lijkt het ons ten 
behoeve van nieuwe verzamelaars èn ter besparing van plaats
ruimte beter eerst een geheel bijgewerkte lijst het licht te doen 
zien. 

Voor deze lijist zullen naar schatting ± 70 stencils benoodigd 
zijn en voor een minimumoplage van 100 stuks is een hoeveel
heid van 7000 folio vel cyclostyle papier vereischt. Kan één 
onzer lezers een adres opgeven, waar deze hoeveeilheden tegen 
redelijken prijs te koop zijn? 

De verzamelaars, die t.z.t. één of meer exemplaren van een 
dergelijke lijst zouden willen ontvangen — de kosten hiervan 
kunnen nog niet worden opgegeven, doch zullen wel niet meer 
dan pl.m. 2 gid bedragen — worden verzocht dit te melden 
aan A. v. d. Wüligen, J. P. Sweelinckstraat 14, Deventer. Ter 
verkrijging van een overzicht van hetgeen verzameld wordt, 
zouden wij het op prijs stellen, indien gelijktijdig opgave daar
van bijgevoegd wordt: 

1. Nederland en/of Overzeesche Gebiedsdeelen, één of meer 
andere landen? 

2. Alleen verschillende Stempelmodellen öf van elke be
staande machine één afdruk öf van elk verschillend af
zenders en reclamecliché één afdruk öf bovendien nog 
afdrukken met verschillende waardeaanduiding? 

3. Postale baarfrankeering (op de postkantoren voor massa
zendingen van één soort gebruikt) en/of firmafrankeer
stempels? 

4. Verzamelt U op geheele stukken, alléén voorzijden van 
enveloppen of op uitknipsels? 

Deze opgaven kunnen een nuttige aanwijzing vormen hoe 
de nieuwe lijst het beste ingedeeld kan worden en voor welke 
onderwerpen in de toekomst in deze luibriek aandacht ver
waicht kan worden; eventueele wenken op dit gebied worden 
eveneens gaarne ingewacht. Wellicht kan in de nieuwe lijst 
een proeve tot prijsbepaling verwerkt worden ter stimuleering 
en vergemakkelijking van onderlingen ruil en verkoop van 
doubletten. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage. 

Wij hebben een artikel van Mr. G. W. A. de Veer over de 
omzetbelastingzegels. Door gebrek aan plaatsruimte kan dit artikel 
thans niet worden opgenomen. De Heer De Veer doet een dringend 
beroep op de verzamelaars om alle tijdens de oorlog verschenen 
fiscaalzegels (noodzegels enz.) aan hem te melden. Later kunnen 
de gegevens in het Maandblad worden gepubliceerd. 

iJP^^^'^i^^ Ter besdierming É 
■ Q S " ? 5 W Var Verzamelaars K 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ er Handelaren, ^p 

1. Fantasieproduct Luxemburg. 
Nadat op 10 Mei 1940 de vijand de neutraliteit van Luxemburg 

had geschonden, werden de Luxemburgse zegels overdrukt met 
Duitse waardeaanduidingen. O. a. verscheen de 2 frs. donker
karmijn (MondorfLesBains) met opdruk 60 Rpf. In 1941 dook 
in de V. S. van Amerika ook de 2 frs. op met de waardeaan
duiding 2 Rmk Dit zegel bestaat officieel niet. 

2. Fantasieproducten Duitse bezetting. 
Algemeen bekend is, dat de o n getande „postzegels" van Neder

land van 194C, afkomstig zijn van diefstal. Nadat de getande 
Zegels buiten omloop waren gesteld door den vijand, werden alle 
restanten in beslag genomen en ondergebracht bij de zg. Duitse 
dienstpost. Ook een aantal nietafgewerkte vellen (ongetande) 
werden gestolen. Bij de terugkeer der Regering in Nederland 
werd het gebruiken van de ongetande zegels verboden. Postzegels 
zijn het dus n i e t . Echt gebruikt bestaan ze n i e t . (Men leze 
het hoofdartikel). 

De heer W. Amons te Zaandijk is zo vriendelijk mij de ver
taling te zenden van een uitvoerig artikel over de Noorse post
zegels met portret van Koning Haakon VII en Koningin Maud. 
In het artikel, gepubliceerd in de Norsk Filatelistisk Tidsskrift, 
komt de onrustbarende mededeling voor, dat de Nederlandse vlieg
postzegels van 1%, 4!4 en 7% gulden van 1929 in grote aantallen 
in Zweden werden aangeboden Ook van diefstal afkomstig, zal 
de lezer zeggen. Maar. . . . uitdrukkelijk 'wordt in het artikel 
geconstateerd, dat de zegels gedrukt zijn op ander p a p i e r en 
dat de t a n d i n g afwijkt van de originele zegels. Het vermoedeii 
dat de zegels zijn gedrukt door den vijand, onder gebruikmaking 
van de originele drukplaten, klopt niet, want de platen hebben 
de drukkerij niet verlaten. Bij het Hoofdbestuur der P.T.T is 
omtrent deze zegels niets bekend. De heer Amons, wien wij harte 
lijk dankzeggen voor zijn zeer belangrijke mededeling, zal trachten 
een stel van deze fantasieproducten te verkrijgen. Wij zijn zeer 
benieuwd naar de oplossing dezer kwestie T. z. t. zullen wij het 
gehele artikel over de Noorse en andere zegels, van diefstal af
komstig, publiceren. 

3. De Pers en Propagandadienst der P.T.T. zond ons d.d. 26 
November een mededeling betreffende een groot aantal Turkse 
postzegels. Het betreft 25 waarden, in boekdruk, van 0.25 tot 
250 + 10 kurus .De afmetingen variëren van 40 ^ 28 mm. tot 
55 X 38 mm. Alle zegels geven oorlogsvoorstellingen en hebben 
het inschrift „Türkiye Postalari", de hoogste vier waarden hebben 
een opdruk „Hva Kurumu Jardin Aliti 19441945" + luchtvaart
embleem Op alle waarden staat de halve maan met ster. Deze 
zegels worden vermeld als vervalsingen. „Echte" kennen wij nit; 
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kennelijk zijn dus bedoeld: fantasieproducten. Men zij op zijn 
hoede. 

4. Enige weken geleden werden in Amsterdam grote partijen 
traliezegels van 500 op 3 te koop aangeboden bij verschillende 
handelaren. Minstens 150 exemplaren zijn verkocht, volgens onze 
informaties voor ƒ 7.50 per stuk. De firma Keiser Sc Zoon, die 
een verv«lsing voor haar archief had verkregen, was zo vriendelijk 
ons een exemplaar ter reproductie af te staan, waarvoor wij zeer 
erkentelijk zijn. 

Bij nauwkeurige vergelijking blijken de volgende blzonderheden. 
a. het originele zegel (links) is gedrukt in rotogravure (apart 

aangemaakt voor de traliezegels van 5, 10 en 17% tot 500). De 
valse opdruk (rechts) is aangebracht op een gewoon 3 cent-zegel, 
in offset-druk. 

b de kleur van de originele zegels is helder lichtgroen; die 
van de vervalsing dof lichtgroen. (Op de foto is duidelijk zichtbaar 
— beter dan bij het zien van de zegels zélf — dat de valse zegels 
meer geelgroen, de echte meer blauwgroen zijn). 

c. de originele opdruk is uitgevoerd in twee kleuren, nl. bruin-
zwart voor het grootste deel van de opdruk en grijszwart voor 
de guilloches in het oog van de beide nullen, benevens in de 
boog van de 5, onder de staart van de 5 en boven de eerste nul; 
bij de vervalsing is alles dofzwart. (De echte opdruk is in offset 
gedrukt; de valse is in boekdruk). 

d. de hoekornamentjes van de tralie-opdruk zijn bij de echte 
zegels regelmatiger dan bij de vervalsing; zo loopt het streepje 
rechtsboven tot vlak bij de O door, bij de vervalsing niet; het 
ornamentje rechts-onder vertoont een lijntje, dat bij de echte zegels 
meer naar boven wijst dan bij de valse. 

e. de beide rullen zijn een haartje smaller, aan de binnenkant 
gemeten, dan bij de echte zegels. 

Wanneer men een vervalsing ziet zónder vergelijkingsmateriaal, 
is deze het gemakkelijkst te herkennen aan het onder c. genoemde 
kenmerk. Voorzichtigheid is geboden; tot heden kennen »ij alleen 
ongestempelde exemplaren. 

5. Men mompelt, dat ook de 250 op 3 cent traliezegel is na
gemaakt. Is dit bericht juist ? 

V P. 

De zg. verzamelaarsloketten zijn weer geopend. Het ligt in de 
bedoeling, weldra ook de nog in omloop zijnde zegels van de 
Overzeese Gebiedsdelen daar verkrijgbaar te stellen, uiteraard 
tegen de koers van ƒ 1.40 ! Een officiële mededeling daaromtrenr 
volgt . . . . naar wij hopen: spoedig. 

Bij K. B. van 1 November 1945, Staatsblad No F. 248 is 
bepaald, dat in art. 2 van het K. B. van 18 September 1935 in 
plaats van „de vijf daarop volgende jaren" wordt gelezen „hei 
daarop volgende jaar". Dit betekent, dat de Nederlandse wel-
dadigheidszegels (kinderzegels, zomerzegels enz.) voortaan slechts 
geldig zijn tot 31 December van het jaar, • volgend op dat van 
uitgifte. De kinderzegels van 1945 zijn dus, gelijk op de zegels 
zélf vermeld, geldig tot 31 December 1946. Deze wijziging heeft 
geen betekenis voor vroeger verschenen zegels; de zomerzegels eci 
de kinderzegels van 1941 (de laatste, die „vroeger" zijn verschenen) 
verliezen ook op 31 December 1946 hun geldigheid, gelijk destijds 
bepaald. De verkorting van geldigheidsduur heeft van admini
stratief standpunt betekenis: het aantal in omloop zijnde zegels 
wordt zodoende enigszins beperkt. Van philatelistisch standpunt 
is er geen enkel bezwaar; ook Zwitserland en vele andere landen 
hebben de geldigheidsduur van weldadigheidszegeh beperkt tot 
1 jaar of minder. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
P. S. van 't Haaff, Laan van Meerdervoort 38a, 's-Gravenhage. 

De catalogi zijn verschenen; plaatsruimte maakt het onmogelijk 
voorlopig een recensie te plaatsen. Trouwens.... ' de recensies 
zouden toch niet aan hun doel beantwoorden, aangezien geen 
deviezen beschikbaar zijn om de boekwerken in het buitenland te 
bestellen. i, , ^ i,^^ 

Er zijn mij door talrijke verzamelaars vragen gesteld. Niet tal
rijke vragen... . steeds kwam het neer op de twee volgende 
kwesties. 

1. Door oorlogsgeweld zijn vele verzamelingen door water
schade aangetast. Wanneer het gaat om zegels, die zich bevonden 
in brandkasten, die in kalkwater terecht kwamen, zal daaraan 
niets te doen zijn. Maar wanneer het „slechts" gaat om vastplakken 
van ongebruikte zegels op elkander, dan rijst de vraag: o p 
w e l k e wi jze kunnen deze zegels zo gunstig mogelijk van 
elkander worden gehaald ? 

2. De Nederlandse zegels hebben sinds 1940 een andere gom-
soort. Hoe kan men deze zegels afweken, zonder dat zij na hec 
drogen ombuigen ? 

Wie kan mij gedocumenteerde antwoorden geven ? 

Wij hopen binnenkort maandelijks enige interessante of „aardige" 
kwesties te vermelden. Vandaag een tweetal. De heer J. H. Broek
man vestigt mijn aandacht op het feit, dat de zegels, uitgegeven 
ter huldiging van de „Germaanse postuhie" op 15 Januari 1943, 
als knipteken.... een Davidster vertonen. Als Mussert dat eens 
wist ! 

Over Mussert gesproken. Zijn collega Quisling, prototype der 
verraders, zag zijn gelaat op de zegels; lang heeft hij daarvan 
geen genoegen beleefd. Evenmin de moordenaar van koning Alek-

Bizond'ere afstempelingen worden voortaan slechts bij uitzon
dering beschikbaar gesteld, naar mij officieel werd medegedeeld 
op het Hoofdbestuur der P.T.T. Het is gebleken, dat deze af
stempelingen gebruikt werden als „reclame-object", het woord 
reclame genomen in ongunstige zin. Slechts voor de Dag van de 
Postzegel en dergelijke gebeurtenissen zullen in de toekomst spe
ciale afstempelingen worden toegestaan. 
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sandar I van Yougoslavië, Ante Pavelic. Tiso in Slowakije had 
nog de langste tijd om te worden gelikt. Degrelle liet een zegel 
aanmaken, doch het zegel werd verboden. En M u s s e r t . . . . hij 
moet het stellen met een sluitzegeltje, dat bij de verkiezingen van 
1937 (of was het 1 9 3 5 . . . . wie kan mij nog helpen aan zo'n 
bruin zegeltje?) op propaganda-brieven werd geplakt. O f . . . . 
neen, ik vergis mij niet: ik heb in mijn verzameling enige zegels 
met opdruk N.S.B. Wis en waarachtig ! N.S.B. De lezers kennen 
de zegels ook w e l . . . . maar het zijn geen zegels vaii Nederland! 
Zover heeft Mussert het niet gebracht. (Zijn aanhangers brachten 
het niet verder dan „FESTUNG HOLLAND" !). Het betreft de 
eerste zegels van het eilandje Nossi-Bé. Kijkt u zelf maar: de 
nummers 10 tot 18. 

V. P. 

Van verschillende kanten ontving ik het verzoek een aankon
diging van een te houden tentoonstelling te plaatsen. Helaas . . . 
het Maandblad kwam niet en dus moet ik mij beperken tot een 
verslag van een jeugdtentoonstelling. 

Op 24 en 25 November 1945 werd in het Americain-Hotel te 
Amsterdam een tentoonstelling gehouden; exposanten waren uit
sluitend jeugdleden van de Amst. Ver. De Philatelist en andere 
verenigingen. Ik had het genoegen de tentoonstelling te openen. 
Ik kreeg twee indrukken. Er was geen enkel zegel, dat ik niet 
kende; geen zegel, dat niet in mijn eigen verzameling voorkomt; 
dus ik zag er geen nieuws, denkt u ! Integendeel. Meer dan op de 
meeste tentoonstellingen, die ik bezocht. De jeugdige verzame
laars (wie ? . . . . dat werd helaas niet bekend gemaakt !) hadden 
geweldig veeel werk gemaakt van de inzendingen. Het waren nu 
eens geen albumbladen met vele rariteiten, waarvan „men" water 
tanden kon; het waren vellen papier of karton, die dikwijls op 
zeer kunstzinnige wijze waren getekend. Naar mijn mening kunnen 
talrijke verzamelaars, die gouden medaljes kregen voor hun col
lecties, leren van deze „opmaak" van een verzameling. Buiten 
mededinging was er een collectie Nederland (geen 10 gulden-zegels, 
geen 3 E N T of proefporten), maar verzorgd op een wijze, als ik 
bijna nooit te voren zag. Natuurlijk waren er inzendingen, die 
prullig in elkaar waren g e z e t . . . . des te beter kwamen de andere 
coUectietjes naar voren. Als op deze wijze ook de „grote" ten
toonstellingen werden verzorgd, dan zouden zij een groter lust 
voor de ogen zijn, dan meestal het geval is. v. P. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht. 

UITSLAG VAN DE ZEVEN EN DERTIGSTE PRIJSVRAAG. 

1. De kleuren rood, wit en blauw komen zeer sprekend voor op 
het Roode Kruis zegel 15 cent van Nederland, Yvert 194. Bij 
dat zegel doet het wit dienst bij het zegelbeeld, wat met de 
door verschillende oplossers aangegeven zegels als 237, 240, 258, 
vliegpost 9, enz. niet het geval is. Bovendien zijn de kleuren 
van No. 194 veel sprekender. 

2. a. Oranje: op zegels van Oranje Vrijstaat ; 
b. Vrij : Oranje Vrijstaat, België, Eupen en Malmedy ; 
c. Vrijheid : Oranje Vrijstaat ; 
d. Libre : Spanje, Mexico, Dominicaansche Republiek, België, 

Eupen en Malmedy en zeer veel Fransche koloniën ; 
e. Liberty : Britsch Oost Afrika, Vereenigde Staten en Liberia ; 
f. Liberté : Zwitserland, Frankrijk en vele Fransche koloniën; 

g. Indépendant : Belgisch Congo ; 
h. Independencia : Argentinië, Bolivia, Brazilië, Columbia, 

Cuba, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, 
Uruguay, Panama, Paraguay en Venezuela ; 

i. Pax : Hongarije, Zwitserland, Frankrijk, Roemenië, Bra
zilië, Portugal, St. Vincent, Vaticaanstad. 

Er waren 53 inzendingen. 
Prijswinnaars zijn : 
A. Beer, Amsterdam ; 
Sergt. de Best, Breda ; 
M. H. V. Duim, Amsterdam ; 
A. B. Groeneveld, Almelo ; 
D. Hooeendonk, U t r e c h t ; 

A. J. van der Moer, Den Haag ; 
D. van der Neut, Rotterdam ; 
W. Piepenbroek, Apeldoorn ; 
J. C. Sachls, Rotterdam ; 
J. M. Verburg, Goes. 

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

ACHT EN DERTIGSTE PRIJSVRAAG. 
Gevraagd wordt de hierbij afgebeelde jeep in haar onder-

deelen te willen demonteeren. 

Een tiental prijzen in postzegels wordt uitgeloofd. Oplossingen 
vóór 15 April 1946 in te zenden aan Dr. P. H. van Gittert, Wolter 
Heukelslaan 71, Utrecht. Op de adreszijde te vermelden : „acht en 
dertigste prijsvraag". Correspondentie kan over deze prijsvraag 
niet worden gevoerd. 

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

De Raad van Beheer heeft in zijn vergadering van 13 October 
1945 besloten in het eerstvolgende nummer geen verenigmgsnieuws 
op te nemen. Ik hoop, dat ook in de volgende nummers, die nog 
zeer beperkte omvang zullen hebben, geen verenigingsnieuws be
hoeft te worden opgenomen. De. verslagen worden hoogstens 
gelezen door de leden van de eigen verem'ging. Zou het niet moge
lijk zijn, dat alle verenigingen het voorbeeld van Philatelica, de 
R.Ph.V. en C.S.K., de Nederlandsche Vereeniging en wellicht 
andere organisaties volgen ? Deze verenigingen geven nl. een eigen 
verenigingsverslag uit, dat alleen aan de leden wordt toegezonden. 
In het Maandblad kan dan, zolang het papier zo schaars is, worden 
volstaan met belangrijke mededelingen. v. P. 

NED. BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

AAN DE BESTUREN DER AANGESLOTEN 
VEREENIGINGEN. 

Enkele vereenigingen hebben mij reeds opgave gedaan van de 
namen der leden, die om politieke redenen geroyeerd werden. Om 
voor het archief van het Bonds-informatiebureau een volledige 
lijst van ongewenschte personen te kunnen aanleggen, zou ik 
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gaarne zien, dat de besturen van alle vereenigingen mij mede
deelden, welke leden, door hen afgevoerd werden ; dan is het mij 
later mogelijk, bij controle van de lijsten der candidaat-leden in 
het Maandblad te beoordeelen, welke personen niet meer in de 
vereenigingen toegelaten kunnen worden. 

De Beheerder van het B.I.B. 
J. A. KASTEIN, 

I Koninginneweg 192, Amsterdam. 

„PHILATELIOA", 'S-GRAVENHAGE. 
Ie secr. J. N . H . van Rest, Voltastraat 36, Den Haag. 

Alleen voor bestuurszaken. 
2e secr. J. H. v. d. Veen, de Carpentierstraat 159, Den Haag. 

Alles omtrent leden, nieuwe leden, cand.-leden, adreswijzigingen. 
POSTZEGELVEREENIGING „BREDA", BREDA. 

Op verzoek van den Nederlandsen Bond van Verenigingen 
van Postzegelverzamelaars heeft het Hoofdbestuur van de P.T.T., 
voor de Bond 22.000 series van de Irene-zegels beschikbaar ge
steld. Voor elk lid zijn dus 2 series beschikbaar. De levering zal 
geschieden, zodra de lopende bestelling door Engeland zal zijn 
geleverd. Leden die deze zegels wensen te ontvangen, worden 
verzocht een bedrag van ƒ 2.02 in te zenden aan ondergetekende. 
De toezending geschiedt aangetekend. 

Betaling kan uitsluitend per postwissel worden geaccepteerd. 
De Ie secretaris, 
J. C. G. VAN D E N BERG, 
Hortensiastraat 25, Breda. 

„DE GLOBE", ARNHEM. 
De adressen van het nieuwe dagelijksche bestuur luiden: 

A. N . Hamelberg, voorzitter, Steynstraat 5, Arnhem ; 
A. te Winkel, secretaris, Pontanuslaan 98, Arnhem ; 
J. van Tongeren, penningmeester, Tormentilstraat 30, Arnhem. 

Leden van „De Globe" te Arnhem worden verzocht, hun 
tegenwoordig adres te willen opgeven en tevens te willen melden 
of hun nummerstempels nog aanwezig zijn, hetzij aan den secre
taris der vereeniging of aan den heer C. Raadsveld, Velperbuiten-
singel 13, Arnhem. 

Het philatelistenloket aan het postkantoor te Arnhem zal in 
den vervolge g.jopend zijn elke Ie Vrijdagmiddag van de maand, 
van 5 tot 6 uur. 

„DE VERZAMELAAR", BUSSUM. 
Het secretariaat van de Nederlandsche Philatelistische Ver

eeniging „De Verzamelaar" te Bussum, wordt thans bekleed door 
den heer Joh. Grimmelt, Havenstraat 31, Bussum. 

„ZUID-LIMBURG", MAASTRICHT. 
Het secretariaat der vereeniging wordt bekleed door den Heer 

J. Hermans, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 
POSTZEGELVERENIGING „ASSEN", 

Als nieuwe bij het Maandblad aangesloten vereeniging is toe
getreden de Postzegelvereniging „Assen". 

I v"5f^;J^^ I 

Ik ben diep getroffen door het grote aantal gelukwensen, die 
ik mocht ontvangen ter gelegenheid van de verschijning van het 
eerste nummer na de bevrijding en ter gelegenheid van mijn 
benoeming tot hoofdredacteur. He t is mij helaas onmogelijk iedet 
persoonlijk te bedanken; er is zelfs achterstand met mijn andere 
correspondentie. Deze achterstand hoop ik spoedig te hebben in
gehaald. Als antwoord op de gelukwensen zou ik hier slechts deze 
ene opmerking willen maken: ik hoop, dat de vriendelijke schrijvers 
over, laat ik zeggen, een jaar geen spijt van hun welkomstgroet 
zullen hebben en dat het Maandblad dan weer werkelijk een 
Nederlands M a a n d b l a d zal zijn ! VAN PEURSEM, 

Er worden were geregeld veilingen gehouden. In de volgende 
nummers hoop ik regelmatig aankondiging te- doen van die 
veilingen, die te mijner kennis worden gebracht. 

Op 21 October 1943 werd de koers van de Belgische franc vast
gesteld op 6.053, dus iets minder dan voor de oorlog. België sloot 
met Engeland een monetaire vereenkomst en daaruit vloeide in
direct onze pondenkoers van 10.691 voort. Engeland sloot met tal
rijke landen monetaire overeenkomsten, waaruit dus weer onze 
koersen van de andere valuta's voortvloeien. Vermelden wij bv., 
dat de koers van de Zwitserse franc 61.6 is. Op 27 December 
werd de Franse franc gedevalueerd; de koers is thans 2.227, 
vroeger 5.35. (Dit geldt alleen voor Frankrijk zélf, en Algerië, 
Marokko en Tunis; voor de koloniën in Afrika geldt een koers 
die 70 % hoger ligt, voor Oceanië zelfs 140 "/o hoger, aangezien 
in deze gebieden slechts geringe prijsstijging bestond). 1 $ is thans 
ƒ 2.65, evenals de peso van Cuba en andere Latijns-Amerikaanse 
munten; de Tsjechoslowaakse kroon is 5.3 cent; de Zweedse, 
Noorse en Deense kroon resp. 63.25, 53.45 en 55.28; de Venezo
laanse Bolivar ('s werelds „duurste" valuta) 79.50; de Spaanse 
peseta 24 cent. 

Dit betreft uiteraard de officiële koersen. Nauwkeurige controle 
op de deviezenhandel e n . . . . zo krachtig mogelijk stimulatie van 
ae uitvoer van Nederlandse producten en het opvoeren van onze 
diensten (scheepvaart, luchtverkeer !) zullen het mogelijk maken, 
dat deze koersen niet geschaduwd worden door „zwarte" zwendel-
koersen. v. P. 

Zolang de papierschaarste duurt zullen slechts advertenties wor
den opgenomen van maximaal 1/12 pagina. 

Er zullen geen advertenties worden opgenomen betreffende de 
o n getande zegels van 1940 en o n gestempelde zegels van het 
Cour Permanente, welke van diefstal afkomstig zijn; ook aan
biedingen van legioenzegels en legienblokken, welke van land-
verraderlijke aard zijn, worden niet geplaatst. 

— VAN DIETEN 

Voor ingezonden stukken is werkelijk geen plaastruimte beschik
baar. Was ik niet scherp genoeg aan het adres van de collabora
teurs ? Gebruikte ik, in navolging van de Regering, de aan
duidingen „Overzeese Gebiedsdelen" en „ Indones ië" . . . . ik meen, 
dat ik mij in goed gezelschap bevind. Dit zijn kwesties voor de 
dagbladpers. De door talrijke schrijvers naar voren gebrachte 
kwesties der geldzuivering, in- en uitvoer van postzegels en 
„schatkist"-zegels (zegels met grote toeslag) bespreek ik in mijn 
hoofdartikel. Ik houd mij zéér aanbevolen voor op- en aan-
merkingen vart deze aard; in volgende nummers kan ik in mijn 
hoofdartikelen daarmee mijn voordeel doen. 

, , V. P. 

POSTZEGELVEILINGEN 
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Verschenen: 
De Dierenwereld op postz. 2 dl. Pr. fr. f i j j 
De Plantenwereld op postz. Pr. fr. f 1,19 
Letterkunde en Muziek op ppstz.Pr fr. f 1,69 
Beroemde Zeevaarders en Ont
dekkingsreizigers oppostz. 3edr. Pr. fr.fo,85 
'Toezending volgt na ontvangst van 
postwlssel aan het adres van 
Mevr. M. J. VAN HEERDTKolff 
Eemnesserweg 91  Baarn. (79) 

T E K O O P GEVRAAGD 
eenYvertCatalogus1945of'46 

Aanbiedingen: H. J. NOBELS 
Laarderweg 223, Hilversum (91) 

Te koop of in ruil gevraagd: 
N O O D K A A R T E N 
j et. smar gr. op lichtgeel 
5 et. groen „ wit (ruw) 
4 et. blauw „ lichtgeel {$$) 
Sly^lü et. nooduitg. Laren (N.H.) 

TOPS, Stadhoudersweg 89 b, RotterdamC. 

Verzamelaar van postzegels, enkele exem
plaren per land van ruim 80 meest over
zeesche landen, wenscht zich te eombineeren 
met bestaande kleinere postzegelhandel of 
privé persoon; c.q. de postzepels te liqui
deeren. Voorstellen te richten aan No. 62 
bur. van dit blad. 

POSTSTUKKEN. 
Verzameling of losse No.'s gevraagd. 
Eventueel in ruil voor postzegels. 

Mr. C. VAN NIEVELT (58) 
v. L. Stirumlaan 5 — Arnhem 

T E KOOP A A N G E B O D E N : 
Verzameling JoagoSlavië vanaf 
1921 tot h«den compleet, alsmede 
opdrukken Servië en Kroatië. 
Ongebruikt frs. Yvert et Tellier 

1944 + 50.000. (87) 
Bulgarije Voetbal 1935. Gymnastiek 
1935 en luchtp. 130 ook 3a en 4a. 
Kan ook geruild worden op Nederland 13. 

H. V. L I E S H O U T 
Hurkschestiaat 26 — HELMOND 

Te koop gevraagd: Ned. MndbL vo^r 
Philatelie, de complete jaarg. i ^iz t/m 1924, 
1926, 1927 Mededeli"genblaadjes no. 3. 
De Philatelist complete jrg. en 9e jrg. 

no. 10, roe jrg. no. 3 en 5. (92) 
J . F. CLEIJ, 

v.d. Ooess t r aa t 1 0  Groningen 

TE KOOP deel van postzegelverzameling 
overzee pl.m. 2800 stuks. Prima k*valiteit 
keurig gerangschikt pl.m. R.M. 2000.—. 
Michel 1942. 
P. C. FOKS, L. Hezelstraat 4a, Nijmegen 

Betaling ook giraal. (88) 

De Nederlandsche Postzegelveiling te 
Amsterdam vraagt voor haar aiFd. 
rondzending jeugdig personeel. 

Aanmelding dagelijks aan het Hoofdkantoor 
N.2. Voorburgwal 2j6, AmsterdamC. (61) 

Koop sfoeds alle mij ontbrekende 
PUNTSTEMPELS 
van Nederland en Koloniën 
C JANSEN Cz.  Utrecht 

Frederik Hendrikstr. 53. Giro60094 
^ (5) 

BOD gevraagd op jaargangen 
Nederl. Maandblad voor Philatelie 
vanaf April '33 t/m Juni '43 compl. 
Aanbiedingen Wittenburgerweg 128, 
Wassenaar. (37) 

6R00TE BANKINSTELLING 
te Amsterdam vraagt 

JONeMENSCH 
met philatelistische ervaring 
en eenige kantoorroutine. 

Zij, die bekend zijn met den 
postzegelhandel, genieten de 
voorkeur. 
Zonder goede opleiding en 
goede getuigschriften on
noodig te solliciteeren. 

Brieven onder no. 93 aan het 
Bureau van dit blad. 

Firma BLOK & CO., 
Postzegels engros. 
Sumatrastraat 247 
AMSTERDAM (C) 
T e l e f o o n 55790 

Giro 123689 
inkoop van postzegels. 

Verkoop massagoed, bundel
v^aar en kilo's series en 

topstukken. 
Aanbieding; Brabantsenie 7J^ 

en 10 f l . 17.50 p. %. 
Finland 50 en 100 Mk. nieuw 

f l . 6,—. 

H.H. Postzegelhandelaren. 
PHILATELIST zag zich gaarne 

geplaatst in de postzegelhandel voor 
uitkavelwerk, samenstellen van 
zicht of rondzendingen of pak

ketten. Hij is 37 jaar. reeds 20 jaar 
verzamelaar, de laatste 5 jaar als 
handelaar in het klein. 

Nadere inlichtingen worden door 
hem op aanvraag gaarne gegeven. 

M. F. ADRIAANSE, 
Polderlaan 18b, 

(;6) Rotterdam (Zuid). 

BOEKJES ^ooj<^" '̂̂ °"d
zendverkeer 

gevraagd. Provisie 10 %. 
Afrekening maandelijks of 
volgens overeenkomst. Zen

dingen aan Enschedesche Phi

latelisten Vereeniging p/a. 
G. BELTMAN, penningm., 

Goolkatenweg 162, 
ENSCHEDE. (89) 

I give Sweden, Norway, Fin

land, Iceland in exchange 
for the Netherlands (take 
10 of each kind). Basis Zum

stein 1945. 
H. ZACCO, PostOfficer, 
Stockholm, Sweden. (85) 

VAN S E V E N T E R ' S 
Postzegelhandel 

liw8Binnenwtol27l)JOTTERDAM 
gevestigd 1910 

Levert in alléén prima kwa

liteit, ook volgens mancolijst: 
Nederland en Overzeesche 
Gebiedsdeelen ook op typen 
en tandingen, Europa en 
Overzeelanden tegen lage 
prijzen. 

Tereeniging 
van Postzegelverzamelaars 

„TIIBDR6" 
vraagt dringend boekjes met 
zegels voor hare Rondzen
dingen en wel: a. Ned en 
Overzeesche Gebiedsdeelen; 
b. Europa; c BuitenEuropa. 

Kleine secties. 
Vlotte afwerking (160 leden). 

Zendingen aan den Administrateur 
der Rondzendingen Joh. A. Proost, 
Julianapark 44, Tilburg, waar alle 
gewenschte inlichtingen te verkrij
gen zijn. (qc) 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
TE KOOP GEVRAAGD; 

V E R Z A M E L I N G E N 
R E S T A N T E N 
M A S S A W A A R 
B U N D E L S 
KILOGOED etc. 

Schriftelijke aanbiedingen nnet 
prijsopgave aan: 

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

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

1ste P O S T V L U C H T 
naar Maastricht wordt aan BZPC

leden geleverd in de Nieuwtjes

dienst. Contributie f 1,50, (48) 
Secr.: Schuytstraat 107, den Haag. 

Boeken en Tijdschriften 
voor luchtpoststudiedoeleinden te 
koop gevraagd. (49) 

J. BOESMAN, Den Haag 
Schuytstraat 194  Tel. 336173 

Zoo juist verschenen: 
VliegbrievenCatalogus 

Tan Boesman. Duizende prijzen, namen van 
vliegtuigen en bemanningen. Alle KLMpost. 
f i,jo bij de BZPC, afd. Documentatie, 

Bomeostraat 2 a, Den Haag (50) 

Hollandia Club, Internationale post

zegel en correspondentie Club met 
leden in alle deelen der wereld. 

Vraagt prospectus aan (84) 
J. P. ADRIANI, Breestr. 130a, Leiden 

TE KOOP GEVRAAGD 
massawaar van de gehele wereld. 

Aanbiedingen met prijsopgaaf aan 
P. FOPMA (73) 

Meeuwerdeweg 132a, Groningen. 
Zoekt U ruilconnecties in 't Buitenland ? 

Wordt dan lid van een Ver. in Amerika, 
Zwitserland of "icandinavië. Inlichtingen wor
den per omgaande verstrekt door: (83) 

M. P. BREEL, 
Middelburgschestr. 36 — Goes. 
P o s t s t e m p e l v e r z a m e l a s r s , meldt U aan 
als deelnemer aa onze rondzendingen. Deel
name geheel gratis. Zendt ons Uw doubletten 
oude brieven en briefkaarten voor de circulatie. 

A. VAN S T R A T E N (67) 
Mauritsstraat 9 — Utrecht. 

Wie kan mij een Catalogus Yvert 
1946 leveren en voor welke prijs i" 

A.res: (72) 
H. J. HAECKVAN LOHUIZEN 
Stationstraat 145 — EPE (G.) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Luchtpostbrieven van Canada. 

Speciaal eerstvluchten 
Ook genegen te ruilen. (41] 

L. H. THOLEN 
Kr Nw. Gracht 41b bis — UTRECHT. 

TER OVERNAME GEVRAAGD 
Octobemummer 1938 van het 
Nederl. Maandblad v. Philatelie. 

Aanbiedingen aan: h H. THOLEN, 
Kr. Nw. Gracht 41 b bis, UTRECHT (42) 

TE KOOP postzegelalbum m. 651 
zege's Zweden, Jug. SI., Tchecho

Sl. waaronder versch. voll, series. 
Br. met prijs aan J. TELLERS, a/d. 
Kerk 9, Montfort (L). (65) 

DOUBLETTENBOEKJES 
Inhoud: 18 pagina's è 10 vakjes 
liggend formaat met inhoudsopgaaf 

10 stuks voor f 1,75 franco. 
Aan vereenigingen en handelaren 
wordt op verzoek gaarne bijzondere 
offerte gemaakt. 

L. J. A. LUDEKER, 
Postbus 5103. AMSTERDAMZ. 
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Wordt lid van het Bureau voor 
Philatelistische Documentatie. 

Dir. B. J. iu den BoschG. M. Kruis

sink. Postbus 138, Rotterdam. 
Telefoon 38591.  Giro 98022. 

Voordeden lidmaatschap : 
I. Kostelooze phil. adviezen, 
II. Uitg. van goed uitgev. verantw. 
cat., waarop leden m. helangr. korting 
kunnen inschr. „Ned. en Overz.Gebdl." 
„België en Kol." en „Uitg. ged. den 
2en w.oorlog" (geheele wereld) ver
schijnen binnenkort. 
IU. Leden ontv. ged. 1946 gratis het 
bekende, goed verz. Belg. maandbl. 
„Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift". 
IV. Uitg. van een maandel. mede
dedingenblad, dat o.m. strijd voert 
tegen dubieuze uitgaven. 
V. Verstrekken van bemiddeling bij 
betrekking van abonnem. op buiten
landscke philatelistische tijdschriften. 
Lidmaatschap fl. 10,— per jaar. (99) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

BOD GEVRAAGD. VI pott Eq. Fr. Afrika 
opdruk „Afrique Francaise Libre" j w. waar
onder f 150,— op f 10,75. Servië VI.post 
opdruk „Serbien" Michel iio, Frank idem 
2128, Dienst idem 165179 type I. Postfris, 

L. VAN DEN BERG, 
Julianastraat 32, BRUNSSUM (L.) 

Te koop Vliegbrieven Ned.Indië 
± 50 stuks, meest eerste vluchten 
speciale afstempelingen. 

HAUSSEN, 
Nieuwstraat 22, Maastricht. 

Te koop gevraagd: semiofficiële 
uitgiften, proefdrukken, e. d. van 
OOSTENRIJK EN BOSNIË. 

J. F. BORGHOUTS, 
Burg. Hofïmanstraat 23, Rotterdam. 

P O S T Z B O B I v H A N D B L 
iVl. D . P O S X i V l A 

P o s t b u s 2 6 4 
LEEUWARDEN 

Qlro 2 9 S 4 7 7 
Ontvangt U reeds onze 

Maandelijksche Berichten? 
Zij bevatten steeds 2 ä 300 inte

ressante aanbiedingen. Een briefkaart 
en U krijgt ze geregeld toegezonden. 

Aanbieding van de maand 
Nederland 

Rolt. Kind 1929 compleet O f 2,— 
idem paren (hor. of vert.) O f 4,25 
idem blokken van 4 O f 9,— 

plus port. 

Te koop of in ruil gevraagd : 7.eldzaainheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Ruslond, Russ. L»vant, Russ. China, 
Ukraine, Azerboidjan, Botoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(8) Straatweg 6ib, HiUegersberg. 

BOD GEVRAAGD op diverse 
blokken door Zwitserland uitge
geven sinds 1940 gestempeld en 
postfrisch. ■ («6) 
C. J .H. ter Riet, Veenstr.22,Enschede 

Te koop gevraagd of ruiling; 
Rariteiten, variëteiten, fout
drukken, watermerken enz. 

van ZWEDEN. Ook lectuur. Zoek contact 
met specialisten. (36) 
R. DE KOK, Oosthavenkade 26, Vlaardingen. 

Te koop of in ruil gevraagd: Couranten 
en Tijdschriften (ook de onbeduide< dste) uit 
alle deelen van ons land en uit de geheele 
wereld. Ook vroegere ondergr. blaadjes. Postst. 
en stemp. (alle soorten) op geheele stukken 
van waar ook ter wereld H. DIEPENBROEK, 
Hamburgerstraat 23, Doetinchem. (54) 

Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs

nummers toegezonden. 

iiiiiiillllllliilliiiiiiiiiiiilllliiiii iilllli iiiiiilllllllllllliiiiii 
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T 
RONDZENDINGEN 
EN NIEUWTJES VAN 
GEHEEL EUROPA. 
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B o d g e v r a a g d o p 
Ingeb. compl. jaarg. Maand
blad vanaf 1912 t/m. 1942, 

benevens jub. boek. 
Br. No. 81 bur. v. d. blad. 

OËSTÖÏTEN 
op 6 / 1 2  ' 4 4 door den S.D. te 
Apeldoorn een partij enveloppen 
met vliegzegels van Columbia, 
CostaRica en U.S.A. geadresseerd 
G. W. SCHUT, Ten Hovestr. 85, 
Den Haag, voorzien van Engelsche 
en Duitsche censuurstempels. 
Gaarne inlichtingen aan: 
G. W. SCHUT, Ten Hovestr. 42, 
Den Haag. (39) 

Gevr. I of 2 dl. compl. album, nieuw of 
gebr. (doch in goed. st. verk.) v. geh. wereld; 
uitg. i939'44, niet ouder. Tevens gevr. Fr. 
of D, cat. '43 of *44. Wie kan zichtz. of 
prijsopg. verstr. van Arabic, Armenië, Afga
nistan en Br. Ind. Kleinstaten. (78) ■ 
H. BODEWITZ, „Boschoord", Emmen (Dr.) 

IEDER, die iets verschuldigd is aan, 
te vorderen of onder zijn berusting 
heeft van E. DE WEERD, post
zegelhandelaar, wonende te GRO
NINGEN, Guldenstraat I b , wordt 
verzocht binnen een week na het 
verschijnen van dit blad daaivan 
opgave te doen aan ondergeteekende, 
die door het Nederlandsche Beheers
Instituut is benoemd tot beheerder 
over het privé vermogen van ge
noemden De Weerd, met inbegrip 
van diens postzegelhandel. 
Het niet doen van voormelde aan
gifte is strafbaar gesteld. 

H. R. JONKER, 
(64) notaris te Ezinge (Gron.) 

Prijs dezer advertenties: 
ƒ 1 . — bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Tekst van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de administratie. 

Bod gev. op I ex. of paar of blok (ongebr. 
en onbepl.) van Ned. No. 172: 1I/2 et. 
„Meeuwtje" grijs, z waterm. Zie hieromtrent 
beschr. in 't Ned. Mbl. v. Phil. van Jan. 1943. 
In de 123e veiling van Hekker bracht l dgl. 
zegel f 100.— op. Adres: G. J.Ph. ENTERS, 
Bilderdijkkade 3 8II, Amsterdam-W. (40) 

Kan nog aanmeldingen voor mijn 
rondzenddienst aannemen. 

Ook gaarne toezending van boekjes zegels, 
verzekerd, condities IOO/Q, vlugge afrekening 

C. J. H. TER RIET (16) 
Veenstraai 22, ' — Enschede. 

Te koop gevr. Schaubek Suppl. 
1942 en 1944 N o . 12 I, Europa. 

Brieven onder^ No. 4747 aan 
Scholten's Boekhandel, Epe fGld.). 

(75) 

500 verschillende postzegels der 
Wereld uil mijn doubletten 

f 2,70 franco. (55) 
D. VAN OMMEN, Epe 

Populierenlaan — Postgiro 132330 

Zooeven verschenen onze geïU. prijscourant 

Nederland en Overzeesche 
= Gebiedsdeeien = 

met prijzen en afbeeldingen van alle tot heden 
verschenen nieuwtjes der Overzeesche gebieds
deeien. Franco na ontvangst van f 1.— per post-
wissel of postgiro 21278. 

HEKKER'S 
ROKIN 10 

POSTZEGELHANDEL 
AMSTERDAM 

Bredase Postzegelhandel 
Passage 11, Breda - Tel.?? 

Handel in POSTZEGEL-ALBUMS 
en verdere Ph i la te l is t ische 

benodigdheden. 

POSTZEGELHANDEL 
K. A. HEYMANS Jr, 

(J. C. P. HEYMANS) 
P O S T B U S 8 9 7 (77 

R O T T E R D A M 

Door de S.D. te A'dam werden mij in den afgel. 
winter de hieronder vermelde postz. ontstolen: 
Ned. armenwet l o ct., Curasao luchtp. 10 op 20 
ct., Duitschl. no. 11 : 18 kr., no. 24: 9 kr., no. 
24a: 9 kr. (postfr.), no. 398 opdr. I.A.A. (postfr.), 
br. band 1938 (postfr.), luchtp. no. 26: 300pf.,Zep
pelin 2 en 4 M. (postfr.), Sud Afrikafahrt (postfr.). 
Chicagofahrt (postfr.), Hongarije luchtp.no. 24 en 
2 5 opdr. „ Zeppelin' 31" . Al deze zegels waren aan 
de achterz. mef een kleine S gest. Inl. welke tot opsp. 
van gen. zegels kunnen leiden, worden gaarne ingew. 
door J. F, Sonnemans, Leidschevaart 308, Haarlem. 

U Sluit U aan bij het 
Postzegelrondzendverkeer van 

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

Aarnout Drostlaan 88, 
te 's-Gravenhage. 

ISE3E 

YVERTUElllER-CHAMPION 
Postzegelcatalops 

50 e uitgave -1046. 

http://luchtp.no


Philafelisten. Wenst gij geregeld 
van alle landen de nieuwe zegels 
te ontvangen ? Wordt dan lid van 
een Internationale Postzegelvereen. 
in Zwitserland. Reeds over 1600 
leden in 40 landen. Elke maand 
'n mooi tijdschrift met gratis ruil
advertentie, a f 2,10 per jaar. 
Inlichtingen worden per omg. gegeven. 
Vertegenwoordiger: M. P. Breel, 
Middelburgschestraat 36, GOES. 
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i WEET U, dat wij naast onze i 
g Rondzenddienst Ned. en Overz. 1 
J gebiedsdeelen, Europa, Overzee en J 
1 Luchtpost ook een speciale afd. E 
1 Beeld verzamelen verzorgen? f 
= • Bijvoqfbeeld Kerken, Dieren, Planten, p 
M Schepen, Landschappen, Landkaarten, Wa = 
^ pens. Verkeersmiddelen, Kinderen, e.a. ^ 
g Vraagt eens aan onder opgave van Uw g 
M speciale interesse. s 
1 PostzegelCentrale „DE POSTILLON" | 
1 TONNY DICKER 1 
1 TUINSRAAT 100 — TILBURG. (44) f 
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Postzegeihandel K, 0. A. Hirschier. 
Dijkgravenlaan 21, Amstelveen. 

Bank: Incassobank, A'veen. 
Postzegelverzamelaars opgelet! 
Vanaf 1 Januari 1946 zal ik weer mijn rond

zendlngen hervatten. Voorloopig alleen maar 
betere series en zegels. Mijn oude relaties worden 
verzocht, mij van eventueele adreswijzigingen in 
kennis te willen stellen. Inschrijvingen van nieuwe 
deelnemers aan de rondzendingen worden gaarne 
ingewacht. 
Te koop gevraagd: Verzamelingen Nederland, 
Europa en Overzee, alsmede betere series en zegels 
Aanbiedingen steeds met prijsopgaaf. (82) 

Postzegeihandel „DE POSTHOORN" 
Ververstraat 9, 's Hertogenbosch. 

Per 1 October j.1. heropend. 
Voorlopig alléén per 

CORRESPONDENTIE. 
Grote voorraad ZuidAmerika 
a 3 cent per franc Yvert 1944. 

Zend ons Uw mancolijsten.( 3«) 

Postzegels Cadeau! ! ! 
geven doen wij niet, doch wat wij in 
onze zichtzendingen der gehele wereld 
brengen is BUITENGEWOON. 

De prijzen zijn zeer sterk verlaagd! 
Vraagt p o. even per briefkaart aan met 

de door Ü verlangde landen. Wij zenden 
dan direct franco af. 

Ook zijn wij koopers tegen contant 
geld van alle soorten betere zegels der 
geheele wereld. Zendt ze ons, en U ont
vangt p.o. ofrekening. 
Rtndzsndverkeer H. O V E R D U I N . 

Rozenhagenplein 12, Haarlem. 

VAN LEEUWEN BIEDT AAN: Nieuwe uitgiften 
in abonnement of op zicht (prijslijst en condi
ties op aanvraag). Rondzending. Een klein aan
tal boekjes is reeds aan onze vaste afnemers 
verzonden. Ook nieuwe klanten kunnen een 
zending ter inzage bekomen. (Refereî  ties opgeven 
s.v.p.) Gomstrookjes. Goede kwaliteit, in doos
jes van 1000 stuks, 75 cent. Insteekboeken in 
de prijs van 65 ct., f 1,—, f 1,30 zakformaat. 
Grootformaat 15 bij 191^ cM. 168 str. f 3,90 

21 bij 23 cM. 320 str. f 6,90 
29 bij 33 cM. 720 str. f 13,90 
34 bij 25 cM. 1080 str. f 19,50 

♦ Maandbericht met bijzondere aanbiedingen 
wordt op aanvraag gaarne geregeld toegezonden. 
VAN LEEUWEN'S POSTZEGEIHANDEL, 
Postbus 90. Leiden. Giro 65664. Tel. 21937. 

H E E F T U NOG EEN 
PRAOHTVERZAMELING ? 

WENSCHT U LIQUIDE MIDDELEN? 
STELT U MET ONS IN 

VERBINDING. 
WIJ VEILEN!!! WIJ KOPEN!!! 

GOEDE OBJECTEN. 
T H E O E N G E L K A M P , 

LANGE POTEN 7a, 
DEN HAAG. TELEFOON 113853. 

Bij de intrede van het NIEUWE JAAR 
wenschen wij onze geachte clientèle en alle 
lezers van dit blad, een voorspoedig en gelukkig 
NIEUWJAAR. 

OOK IN 1946 
houden wij ons gaarne aanbevolen voor onze: 

NIEUWTJESDIENST, 
RONDZENDCENTRALE 

en 
POSTZEGEL VEILINGEN, 

waarvoor wij thans weer BOEKJES en VERZA
MELINGEN van U tegemoet hopen te zien. 

Hoogachtend, 
LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL. 

H. LANSDAAL. 
Tel. 23233. Bank: Twentsche Bank N.V. 
Giro 418573. Vrouwensteeg 3, LEIDEN. 

Postzegelalbums zijn nu nog niet te koop, maar 
. . . binnenkort brengen wij een uiterst modern 
„Lado" album Nad. en Overz. Gebiedsd. 
in stevige klemband. Hierop kunt U zich nu al 
laten inschrijven. Het verschijnt nadat papier is 
toegewezen. En dan goed papier natuurlijk. Onze 
oplage is niet zoo groot, slechts 3000 stuks, maar 
. . . dat is toch nog een stapel van 90 Meter 
hoog aan goed papier. Houtvrij enz. Voor verdere 
inlichtingen zie vorig maandblad. Wij kunnen 
uit voorraad leveren »Lado" Albumbanden voor 
het maken van een blanco album. Bladformaat • 
28 X 30 cM. Linnen rug en binnenwerk prijs 
f 3,50. Porto extra. ,Lado" Tandingmeter per 
stuk 10 et. „Lado" ■ inplakboekjes per stuk 15 et. 
Theo Lam's Postzegeihandel, 
Voorstraat 53, DORDRECHT. Giro 306603. 

Wij zoeken te koop alle betere zegels en 
series van Nederland en Overzeesche Gebieds
deelen, Europa en vliegzegels der geheele wereld, 
ook restanten en collecties van Europa. 

Op verzoek bezoeken wij persoonlijk clubs 
en vereenigingen of particulieren met een uit
gebreide en mooie sorteering zegels, blokken en 
brieven tegen sterk concurreerende prijzen. 

Zendt ons even een kaartje en wij berichten 
per omgaand wanneer vnj komen, zoowel voor 
in als verkoop en ruil. 

Vraagt onze mooie zichtzendingen. 

StodJLzegeiAandei CL. ^amta, 
Leeuwarden, Nieuwe Schrans 24, Postbus 280. 

Giro 480272. 

EXPORT EN IMPORT 
In verband hiermede kunnen wij hooge 

prijzen betalen voor alle oorlogsuitgiften 
van Duitschland, GeneraalGouvernement en 
Bohemen en Moravië. Geldbeleggers e.a. 
biedt ons de gevraagde series en zegels aan, 
teneinde de mogelijkheid te scheppen om 
nieuwe uitgiften van diverse landen tegen 
concurreerende prijzen op de Nederlandsche 
markt te brengen. 

Aanbiedingen met prijsopgave en hoe
veelheid worden gaarne ingewacht door 

J . O. BOLKENBAAS & ZN. , 
Prof, Kam. Onneslaan 9 5 b , Schiedam. 

Telefoon 6 8 3 1 0 . 

Zwart scheren heb ik meegemaakt! 
Zwart geld nimmer geaccepteerd! 
Zwarte postzegels bestonden bij mij niet! 
Zwarte prijzen nog veel minder! 
Mijn alom bekende keuzezendingen zijn 
nog steeds geprijsd: Europa k 3 cent en 
Overzee a 2 cent per franc Yvert 194>l. 

• De doorloopend binnenkomende verzoe
ken maken het noodzakelijk steeds weer 
opnieuw aan te vragen, daar ik onmoge
lijk al de verschillende verlangens kan 
bijhouden. W. B R A N 8 , 

Schiedam, Westvest 76f. 
N.B. Ook nieuwe koopers kan ik nu weer 
voorzien. 

■h éÊÊam^^tm^ 



1 Fa. TEN KATE & BORCHERS 
1 Postzegelhandel  Veilinghguders 
1 Gasthuismolensteeg 13 
1 AmsterdamC. 

Telefoon 32521  Postgiro 245932 
1 Voor onze volgende veilingen 
1 kan steeds beter materiaal 
1 worden ingezonden. 
1 Snelle, coulante afwikkeling 

TE KOOP GEVRAAGD 
1 verzamelingen en partijen. 

1 Voor onze 

veilingen 
1 kan geregeld goed materiaal 
1 worden ingezonden. 

POSTZEGELHANDEL 

K. A. Weeda 
ZOUTMANSTRAAT 14a 
DEN HAAG. Telef. 394543 

1 Postrekening 27773. 

1 Op 15 Juni 1.1. is het Ie nummer ver
1 schenen van een Intern. Postzegeldagblad 
1 „Le Bulletin Philatélique" Franco Blge, 
1 abonn.prijs per jaar f 5 , — . Wilt U in 
1 verbinding komen met postz.liefhebbers 
1 in België, Frankr., Luxemb., Engel., De
1 nemarken, Zweden, U.S.A.: een kleine 
1 aankondiging van f 5 , — in dit tijdschrift 
1 doet wonderen, wij hebben ongev. 100.000 
1 abonn. in deze landen. Wij zullen U o o k 
1 den Yvertcatalogus 1946 aan de offic. prijs 
1 kunnen leveren. Stort f 20,— als waarb.
1 som, het overige kan na ontv. betaald 
1 worden. Alle betalingen op onze Nederl. 
j postr. 1455.69 (duidelijk reden der betaling 1 
1 op de strook vermelden. 
1 Roger DecampsDe Wilde, Hazenstr. 8, 
1 Mechelen, België. Giro Den Haag 1455.69. 

HET NIEUWE POPULAIRE 
POSTZEGELMAGAZINE 

1 waagt 
1 , CORRESPONDENTEN 
1 in 
1 (̂ 3) NederlandschIndiê 
1 Curaga» 
1 Suriname en 
1 ZuidAfrika. 
1 Prettige correspondentie op 
1 aantrekkelijke voorwaarden/ 
1 Luchtpostbrieven aan de,Redactie 

„Mijn Hobby", Postbus 1, Hulst (Zld.) 

Rondzending 
Onze Pondzending voor verzamelaars 
is r eeds aan den gang, heeft U zich 
al bij ons opgegeven voor deelnanne? 
Geen kosten en verplichtingen, behou

dens die van terugzending der boekjes. 
Alle nieuwtjes w/orden s t eeds in deze 
rondzending opgenomen. 

. ■ ■ —   " N,^, voorburgw/al ölö 

H. FIDRANI : ^ ^ ™ ^ 
Tel. 46Q6? . 

Wij hebben ons rondzendverkeer door geheel 
Nederland weer hervat. Ook nu weer kunt 
U uw keus maken uit een grote collectie van 

1 uitsluitend betere zegels der gehele wereld, 
I ook van luchtpostzegels, luchtpoststukken en 

z.g. firstday covers. Wij belasten ons ook 
met mancolijsten en het opzetten v*n verza

melingen, waarb^ wij onze cliënten gratis 
advies verlenen.' Levering van ongebruikte 
en gebruikte nieuwtjes van elk gewenst land 
(voor zovet mogelijk) in abonnement op aan

vraag. Betaling binnen 8 dagen na levering. 
Beleefd aanbevelend, 
T. Harteveld's Rondzendverkeer, 

Essenburgstraat 14, RotterdamWest. 
Voorlopig telefoonnummer 32840. 
Bank: Rotterdamsche Bank N.V. 

Postzegelclub 
„JCmtg, 3kn 3iaa^" 
Rondzendingen, ruilgele
genheid, veilingen, lezingen, 
enz. 
Meldt U aan als lid! 

Contributie slechts f 0,25 per maand. 
Vraagt vrijblijvend nadere inlichtingen 
aan den secretaris: 

M, %. £<wae, 
Surinamestraat 39, Den Haag. 
Telefoon 112893112378. (46) 

Ik z o e k : Landen pakketten in alle 
soorten gevraagd, niet of wel gesorteerd, 
maximum 100 pakketten. Series herden

king, liefdadigheid, luchtpost, land

schapzegels van nieuwe uitgiften. In het 
bijzonder gebruikte zegels. In ruil geef ik 
op netto basis Scandinavië, Finland, Zwitser

land: Pakket ten, series en nieuwe uit

uitgiften. Zend mij aanbieding met goed

koopste prijzen en ik zend U omgaand 
mijn aanbieding met prijzen in overeen

stemming met de Uwe. 

(70) U N O LINDE, 
Drivhusg. 5, Göteborg (S.) Zweden. 
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POSTZEGELHANDEL 1 

F. 0. BERKEL 
AMSTERDAM, Spuistraat 328 1 
Telefoon 32164, Postrekening 461617 1 
Bank: Ned. Handel Maatschappij N.V. 1 

NIEUWTJES 
Moderne series Europa (74) 1 

INKOOP  VERKOOP  RVILEN I 
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POSTZEGELHANDEL j 

H. OKKER, 
Huidenstraat 13, AmsterdamC. 1 

SPECLPILE AFDEELING i 
voor het behande len i 
van uw 1 

Manco£J^Men 
Wij accep tee ren ook girale betaling. | 

Wij kunnen weer uit voorraad leveren: 1 
onze bekende pakketten van Nederl. en 1 
Overz. G> biedsd., Werelden Landenpakk. i 
Goed verzorgd en fraai opgem. in celloph. 1 
couverts. Onze prijslijst is geheel herzien. 1 
Binnenkort kunnen wij leveren: 'n beperkte 1 
VOO raad Nieuwe uitgiften 194045 van 1 
Curasao, Suriname, U.S.A., Engeland en 1 
Kol etc. Vraagt offerte. Wij vragen steeds | 
te koop Ned. en Overz. Gebiedsd. alles 1 
vanaf de betere stukken en series tot de 1 
kleinste bundelwaar. Speciaal gezocht 1 
uitgiften 194045 in kwantums. 1 

F * a . C A A N D E R S E | 
P o s t z e g e l B n t f r o s h a n d e l 1 

Prlnsesselaan 25, Haarlem | 
Import — Giro no. 52 — Export | 
Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V. 1 

POSTZEGELENGROSHANDEL J : 1 
J. V A N D E R O O R D 

voorh. Firmant .FILCO" 1 
Damstraat 4rd . Tel. 17909. Haarlem. 1 
Bankiers: RotterdamscheBankvereen. N.V. 1 
H . H . Détaillisten. Wij zijn spec, ingericht 1 
tot het snel verzenden van zichtz. nieuwe 1 
uitgiften. Indien U ons de wensch kenbaar ' 1 
maakt deze zend. te willen ontv. dan ont i 
vangt U alle Nieuwtjes direct na versch. 1 
voor zoo ver dat in de hui ige om 1 
standigh. mogelijk is, in 't kwantum wat 1 
u wenscht. Deze toezend, zijn zonder eenige 1 
verplichting daar U event, niet gewenschte 1 
zegels kunt retourneeren, mits binnen 48 u 1 
Geeft U nog heden op! U mocht het anders i 
eens vergeten. (71) 1 


