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J.K. RIETDIJK, L Poten 15a, Den Haag, 
Voor onze regelmatig plaatsvindende 

P>mïïIi®ilL¥iDyi^®ili^ 
kan steeds worden ingezonden. Onze 
173e veiling is in bewerking. Catalo
gus op aanvraag. 

R I E T U I J K D E N H A A G . 

' i 
J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

N i e u w a d r e s : Bachmanstraat 41 (b/d Javabrug) Den Haag. 
Telefoon blijft 114414. 

Ik noodig U beleefd uit tot een bezoek aan mijn nieuw kantoor-

SPECIALE CATALOGUS VAN DE POSTZEGELS VAN 
NEDERLAND EN DE OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 

HET PAPIER KOMT VRIJ. 
De mogelijkheid is groot, dat binnen afzienbaren tijd de nieuwe 
uitgave 1946 van dezen catalogus, waarnaar reikhalzend wordt uit
gezien, verschijnt. 
Zij, die direct na verschijnen het boekje willen ontvangen, gelieven 
reeds thans het adres op te geven. 

M. J. H. TOORENS, 
P O S T B U S 111 - DEN HAAG. 

I. L van Dieten, 

M A A N D E L I J K S ^ 
P O S T Z E G E L V E I L I N G E N ^ 
Wanneer U de catalogi niet ontvangt, vraagt deze 
dan even omgaand aan. 
Toezending gratis en franco. 
Serie prijslijst Nederland, Europa, Nieuwtjes enz. 
wordt U na ontvangst van 40 et. toegezonden. 

NOORDEINDE 3 7 — DEN HAAG 
Tel. 11.48.36 - Giro 71369 

Winkelverkoop: Coolsingel A 3 , R'dam 
Veilingen reeds sedert 1892. 

Maondelijksche POSTZEGELYEILINGEN 
Catalogi voor serieuze gegadigden gratis op aanvraag. 

INZENDINGEN Mei/Juni veiling tot 5 Mei a.s. 
WIJ KOOPEN EN VERKOOPEN 
ook ä contant tot elk bedrag 
BELANGRIJKE COLLECTIES. 

WDiLOAM m. F. mm^^ 
Kantoor Noordeinde 126a (Ie etage) 
's-CRAVENHACE. Telef, 11.05.96. 

E U R O P A ! Z I C H T Z E N D I N G E N ! Van vrijwel alle Europeesche lan
den hebben wij wederom uitgebreide zichtzendingen samengesteld. 
Toezending geschiedt uitsluitend op aanvraag en landsgewijze. 
Ons onbekende aanvragers verzoeken wij referenties op te geven. 

Vraagt nog heden het gewenschte land eens ter inzage! 
N.B. Aan verzoeken om toezending van de uitgiften over de jaren 

1940—'45 kunnen wij helaas nog niet voldoen. 
Eenvoudige mancolijsten nemen we gaarne weder in behandeling. 
Opgave van de catalogusn. met aanduiding gebr. of ongebr. is voldoende. 
P o s t z e g e l h a n d e l G . K E I S E R & Z O O N , 

PASSAGE 2 5 - 2 7 - DEN HAAG. - P O S T G I R O 4 2 6 2 . 
TELEFOON 11.24.38 

GERESERVEERD 
VOOR DE 

E I N D H O V E N S C H E 
P O S T Z E G E L V E I L I N G - C O M B I N A T I E 

V. H. C. T H A E L S & J . J . J O N K E R 
BOSCHDIJK 457, EINDHOVEN. 

A a n b i e d i n g N e d e r l a n d s e n I n d i ë 1941 K o n i n g i n 
(Konijnenburg) postfrisch, ook in blokken van vier. 

10 cent ƒ 1,25 60 cent ƒ 5,50 
15 „ ƒ 1 , 5 0 80 „ ƒ 6,— 
I7V2 „ ƒ 2 - 1 gulden y 7,— 
30 „ ƒ 3 , 2 5 2 „ ƒ 24,— 
50 ,, ƒ 5 , - 10 „ ƒ 1 3 0 , — 

Onze 128ste VeiUng heeft plaats op 15 en 16 Mei. Catalogus op 
aanvraag. Voor de Juni-veiling kan nog tot 10 Mei goed materiaal 

worden ingezonden. 
HEKKER'S POSTZEGELHANDEL C.V., AMSTERDAM-C. 
Rokin 10 — Postrekening 21278 — Tel. 33324 

MerrDiend NEOmANO]!f^ 

alleen gebruikt 

TOBZËNDtNCeN AAN: 

fv.J M HOFFST RAAT 2S den-Haag ; 

ROELF BOEKEMA 
P R I N S E S T R A A T 6 0 
hoek J u f f r . I das t raa t 
' S - G R A V E N H A G E 

G i r o 2 4 7 1 3 0 Te le foon 110319 

h 



Postzegelcluli „Wassenaar" 
Afd. Ned. Yereeniging 

f raagt ' boekjes met zegels, geheele 
wereld, voor rondzending onder haar 
'eden. Maandelijksche afrekening. 

Adresseeren aan: 

Postzegelclub „Wassenaar" 
Hallekensstraat; 43, .WASSENAAR. 

VAN LEEUWEN biedt aan: 
RONDZENDINGEN waarin opgenomen zoo
wel postzegels per s'.uk als series en nieuwjes. 
NIEUWTJESZENDINGEN op zicht waarin 
voorkomen de laatste nieuwtjes van de 
geheele wereld of afzonderlijke landen naar 
Uw keuze. 
MAANDBERICHT met bijzondere aanblediii-
gen wordt gaarne aan belangstellenden gratis 
toegezonden. 
TE KOOP GEVRAAGD: verzamelingen en 
restanten zoowel als postzegels per kilo. 
Aanbiedingen met vraagprijs aan: 

VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL, 
Postbus 90. LEIDEN. 

N 

SINDS 
1 8 8 5 DRUKKERIJ 

KINSBERGEN 
DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 

CATALOGI 1942 EN 1943,' 
HEKKER CATALOGUS 1946, 
VEILING-CATALOGI, enz. 

.Spiegelst!. 60, Tel. 37239, A'dam 
(.o) 

Heeft U belangstel l ing ! ! ! 
Wij hebben aangekocht een groote 
"Wereldverzameling met 50.000 
verschillende zegels. Deze zijn uit-
geplakt, landsgewijzc. Vraag p.o. 
even aan, gewenschte landen op
geven. U ontvangt dan geregeld 
onze zichtzendingen. 
Rondzendverkeer H. O VERDUIN. 

Rozenhagenpleln 12, Haarlem. 

Postzegelnieuws 47e Jaargang 
kan nog niet verschijnen, wegens papiergebrek. 
Daarvoor in de plaats verschijnt: 

KINGMA'S BULLETIN, 
in kleine letter gedrukt, met vele afbeeldingen, 
ir:ekst, armonces, enz. enz. Proefnummer tegen 
betaling van 35 cent. Abonnement per jaar
gang ƒ 2.50 bij vooruitbetaling per postwissel. 
Geen ongebr. postzegels. 
Offerte: tralie 12 versch. ƒ 2.—, 10 series 
ƒ 17.50. Kind 41 gebr. 10 series ƒ 4.—, enz. 

REINOU KINGMA, ur 
VILLA PHILATELIE - APELDOORN.) 

POSTZEGELHANDEL „NEERLANDIA" 
Adr. Goudswaard Azn. & B. Hiegentlich 

Rotterdom-N. — St. Agathastraat 15b 
Giro No. 490557 

Ons rondzendverkeer is niet alleen speciaal 
ingericht voor verzamelaars maar ook voor 
kleine Vereenigingen en clubs. U beschikt 
dan steeds over mooi materiaal. Vraagt 
vrijblijvend inlichtingen. 
Er kunnen nog deelnemers aan ons rondzend
verkeer aansluiten. Ook voor nieuwtjes aan 
wederverkoopers speciale condities. 
Wij belasten ons ook met het koopen en ver-
koopen van verzamelingen. Wij beschikken 
over veel relaties. 

Wij vragen te koop. . ! ! 
ALLES WAT 
POSTZEGEL HEET 

Schriftelijke aanbiedingen met 
prijsopgave aan 

E. F. H. BRUENS 
Dordschestraatweg 655, 
ROTTERDAM. 

Voor onze uitgebreide clientèle vragen wij te 
koop, zowel gebruikt als ongebruikt: 
Zwitseerland: 1843—1900, Yv. No. 1—32, 
33/91»*. Luxemburg: 1852, Yv. Nr. 1/2 in 
luxe kwal. Noorwegen: 1855, Yv. Nr. 1 in luxe 
kwal. voorts Nr. 212, 219. België 1849, Yv. Nr. 
1/2 in luxe kwal. Polen: 1860, Yv. Nr. 1 
Rusland: 1857, Nr. 1 in luxe kwal.; Engeland: 
1840, Nr. 1/2 in luxe kwal. Nederland: 
Luchtvaartfonds en Zomersene 1940. 
Voorts zijn we vlotte kopers van partijen en 
verzamelingen. Specialiteit in Rusland. 
K. BABAJEFF & Co. Huis te Hoornkade 23, 
RIJSWIJK Z.H. Telefoon 181230. 
Aanbiedingen zonder prijsopgave worden niet 
in behandeling genomen. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
een uitgebreide verzameling Nederlandsche 
AFSTEMPELINGEN, verdeeld in eenige kavels, 
waaronder BIJZONDERE AFSTEMPELIN
GEN, TREIN-, TRAM-, en BOOTSTEMPELS, 
STATIONS- en HALTESTEMPELS, 
MACHINESTEMPELS enz. 
Eventueel in ruil tegen munten noodgeld e.d. of 
numismatische literatuur. 
Uitvoeriger inlichtingen te verkrijgen bij: 

F. J . BINGEN, 
OIRSCHOT (N.B.) (3,, 

SAMENSTELLINGEN Z W E D E N 

per 

25 versch 
50 

1 10 
(gelegd) 

Uende 0.22 
0.80 
1.85 
4.25 
7.25 

2.— 
7.— 

17.— 
38.— 
66.— 

100 1000 
(gebundeld) 

16.50 150.— 
62.50 

155.— 
360.— 
625.— 

100 
150 
200 
300 „ 27.50 250.— 2350.— 
Porto extra. Levering netto, contant 
Postzegel-Engroshandel J. VAN DER OORD 

HAARLEM 
Damstraat 4 rd. - Tel. 17909, - Postgiro 510998 
Bankiers: Ro^erd. Bankvereen. N.V., Haarlem 

(30 
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I Dordtsche Postzegelliandel | 
J biedt aan: f 
j ENGELSCHE KOLONIËN | 
I FRANSCHE KOLONIËN | 
I ZUID-AMERIKA | 
I VLIEGPOST OVERZEE, g 
i levering op mancolijst. 1 
I Giro 243401 Postbox 85 | 
I DORDRECHT i 
illl>'l|||||i<llilllii||||||ii||||||i<l|ini*<IUHt'>tlHniHlHll"l||||ini|||||ii||||||ii||i|||ii|||i 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel . Veiiinghoudsrs 

Gasthuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 

Voor onze volgende veilingen 
kan steeds beter materiaal 

worden ingezonden. 
Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 



BUITENGEWOON NEDERLAND-NUMMER 
Alle correspondentie betref
fende a b o n n e m e n t e n en 
advertent ies uitsluitend te 
richten aan de Administratie, 
Maatschappij Dordrechtstraat 5, 

Dordrecht. 

ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

Afzonderlijke nummers f 0.50, 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaargang f 1.25. 
Per nummer f 0.15. 

GRATIS voor de leden der aangesloten 
Vereen igingen. 

NEDERLANDSGH 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 Mei 1946 No. 3 (261) 

ADVERTENTIES 
(bij Tooruicbecaling); 

i/« pag.: f 9.IS i/i2 pag.: J-50 
1/8 pag.: f 7.35 1/16 pag.: .«.jo 
1/9 pag.: f 6.70 1/18 pag.: 3-65 
Prijs van een z.g. »Kleine Annonce" 
f I.— per vakje. Advertenties grooter 
dan l/ra bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts èén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, 6- en 12 achl*r**aTolgende 
plaatsingen resp. 2'ls, 5 en 10 "/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den ;en der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
Da admiaislrotia bahoudl zich 
het recht roor de plaal i lng van 
advertenties, zonder opgaai 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 Peunem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, telefoon n.2«.72. NffiUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONEELEN AARD. 
REDACTEUREN: A. M. Benden, arts te Maurik (Gld.), telefoon 220 (K 3449): POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 

Dr. l . Frenkel, Graaf Florisstra« 48, Rotterdam: PÓRTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 
J. H. Broekmcn, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traaaberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J . C. E. M. DeUenbog, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. d n . . Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 337909: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, teleioon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't HaaH, Laan van Meerdervoort 38 a, '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-Kolff (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (Sittard-Watersleyde); J. A. Kastem (Amsterdam-Zuid); 
P. C. Korteweg (Bennebroek) 1 J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam). 

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

vereenigingsberichten, adreiveranderingen en alle brieven van administratieven aard te richten aan den administrateur E. J. van der FUar, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht; postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Nest besoin despérer pour entreprendre 
Het klinkt bijna als heiligschennis om een artikel in dit blad 

aan te vangen met de woorden van Willem van Oranje.. . . Wij 
behoeven niet te hopen op succes om onze taak te beginnen; en 
wat daarop volgt „ni de réussir pour persévérer".... noch te 
slagen om vol te houden. Het is voor het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie" een lijdensweg; voor mij als hoofdredacteur 
een dagelijkse ergernis. 

Toen mij in Juli 1945 de functie van hoofdredacteur van 
dit philatelistisch tijdschrift werd aangeboden, heb ik de taak 
aanvaard in de vaste overtuiging, dat de nieuwe koers ten gevolge 
zou hebben, dat het Maandblad spoedig zou mogen verschijnen. 
De autoriteiten gingen echter, eigenlijk niet ten onrechte, uit 
van het standpunt, dat bladen, welker hoofdredacteur tijdens de 
bezetting zwaar had gezondigd, voorloopig niet mochten ver
schijnen. Zo ook het Maandblad. Oproepen tot landverraad, 
disqualificaties van onze Regering, hoon voor, onze bondgenoten, 
huldiging van N.S.B.-machthebbers zijn nu eenmaal ontoelaat
baar. 

Na heel veel moeite verkreeg ik een paar malen toestemming 
tot het uitgeven van één nummer. Thans moet voor elk tijdschrift 
(of dagblad) niet alleen een verschijningsvergunning worden aan
gevraagd (deze werd reeds aan mij verleend in December 1945), 
maar ook een verwerkingsvergunning voor papier. De opvatting, 
dat het papier ,vrij" zou zijn, gaat dus zeker niet op voor 
tijdschriften. 

Wat wij onzen lezers thans aanbieden, is een op zich zelf staand 
Nederland-nummer, dat vrijwel geheel is samengesteld door Dr. 
Benders, die zich wel zeer veel werk heeft moeten getroosten 
om te komen tot het resultaat, dat men thans aantreft. Ik meen 
te spreken uit naam van alle verzamelaars, wanneer ik Dr. Ben

ders niet alleen hartelijk dank zeg, maar ook hulde betuig voor 
zijn systematisch overzicht van de zegels van het zwaar beproef
de Indonesië. 

Gelukkig beseffen bijna alle verenigingen, dat het in de ge
geven omstandigheden onmogelijk is, om verenigingsnieuws op te 
nemen. Het bestuur van één vereniging echter meent, dat de 
vergunning voor het Maandblad niet is verleend.... omdat geen 
verenigingsnieuws -wordt opgenomen. Kan het dwazer ? Laat ik 
onomwonden mijn persoonlijk standpunt weergeven: zolang het 
Maandblad niet geregeld en in behoorlijke omvang kan ver
schijnen, is het opnemen van verenigingsverslagen voor mij 
o n a a n v a a r d b a a r 

Moge spoedig het ogenblik komen, dat dit tijdschrift, het 
grootste philatelistische orgaan van Europa en wellicht van de 
wereld, weer Maandblad is. Tot dat ogenblik zullen wij vol
houden, ondanks alles. 

22 Mei 1946. VAN PEURSEM. 

BELANGRIJK NIEUWS 

Heden befeikt mij het bericht, dat de Persraad toestem
ming heeft verleend om het NEDERLANDSCH MAAND
BLAD VOOR PHILA,TELIE wederom maandelijks te laten 
verschijnen in een omvang van 12 pagina's. 

Het volgende nummer verschijnt waarschijnlijk begin Juli. 
1 Juni 1946. v. P. 
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Nederland 
Overzeesche 

Gebiedsdeelerf 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 

A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.). 

NEDERLANDSCHINDIE. 
Nog steeds brengt de post nader philatelistisch nieuws over 

Indië; het is ontstellend wa; de Japanners gedurende enkele jaren 
van bezetting aan nieuwe zegels hebben weten uit te geven. 
Het aantal variaties bij de Ankeropdrukken is zoo groo;, dat het 
slechts een zeer enkele verzamelaar beschoren zal zijn, een wer
kelijk complete verzameling daarvan bijeen te brengen. 

Daarbij dient men ook het volgende in aanmerking te nemen, 
dat wij uit Singapore vernamen. „Het meerendeel van de over
drukken, dat hier (in Singapore) in omloop is, is valsch. De 
Japansche postbeambten gebruikten allerlei ter plaatse aange
maakte stempels, die ook tevens aan de Chineesche en Britsch
Indische postzegelhandelaars werden verkocht. En zoo maakte 
ieder handelaar zijn eigen opdrukken, die natuurlijk niet van de 
echte zijn te onderscheiden, omdat alles handgestempeld is". 

Gedurende de bezetting mochten particulieren alleen per brief 
kaart correspondeeren. Postzegels werden alleen gebruikt door de 
Japansche instanties en door zaken en bedrijven, zoodra die door 
de Japanners waren overgenomen. Volgens inlichtingen uit Batavia 
werd door de Japanners eens per week alles verbrand, wat ge

durpnde de afgeloopen 7 dagen binnen was gekomen (dit zal wel 
niet overal geschied zijn ), zooda: echtgebruikte enveloppen met 
zegels zeldzaam zijn. Daarbij zijn veel verzamelingen gestolen of 
vermeld. Alles samen zal er geen overmatig groote hoeveelheid 
zegels uit den Japanschen tijd meer over zijn. 

Hieronder een opgaaf van wat ons thans bekend is, beknopt m 
verband met de weinige plaatsruimte. Voor het gemak zijn de 
Japansche zegels doorloopend genummerd; het is natuurlijk heel 
goed mogelijk dat deze „catalogiseering" later door het te voor

schijn JtomcA van nieuwe vondsten nog gewijzigd zal moeten 
worden. l 
, In de eerste plaats een „officieele" opgaaf van de in Indië aan

gemaakte en tot ultimo 1941 uitgegeven postwaarden. 
Frankeerzegels. 
1940. Zonder watermerk. Kamtanding llVt gr. gaten. Oud ont

werp cijfertype; offsetdruk Reproductiebedrijf Topografische 
Dienst. Papier iets dunner dan de Nederl. uitgifte. 

5 c. lichtblauw, plaatnummer L en R 1. 
1941. Zonder watermerk, lijntanding 13% kH gaten. Ontwerp 

.W. A. van Konijnenburg. Rotogravuredruk G. Kolff & Co. Beeld

grootte 10 t /m. 40 c. 18 X 22,7 mm. en van de zegels van 5C cent 
en hooger 21 >< 26.4 mm. Dik papier van 70 gr. per m2. 

Vellen van 200 zegels: 
10 c. oranjerood, etsnr. L. en R 1. Oplaag 3.790.000. 

Vellen van 100 zegels. 
50 c. bruinrood 
60. c. blauw 
80 c. donkerrood 
1 gld. paars 
2 gld. blauwgroen 

Deze waarden komen ook met zeer kleine gaten, pintanding, 
voor. 

1941. Zonder watermerk, lijntanding 13% gr. gaten. Dun papier 
van 65 gr. per m2. Vellen van 100. 

60 c. blauw 
80 c. donkerrood 
1 gld. paars 
2 gld. blauwgroen 

10 gld. lichtgroen 
25 gld. oranje 

etsnr. 12 
2 

„ 3 
„ 5 

4 

e:snr 
>» 
» 
» 
yy 

. 2 
3 
5 
4 

22 
23 

1941. Idem, kamtanding 12>^ gr. gaten. Dik papier van 70 gr. 
per m2. Vellen van 200. 

10 c. oranjerood etsnr. L en R 1. Oplaag 2.71C.000. 
10 c. oranjerood „ L en R 19. Oplaag 4.300.000. 
1941. Zonder watermerk; kamtanding 12% gr. gaten. Dun pa

pier van 65 en 62 gr. per m2. (Pershar papier). Ontwerp J. F. 
Dickhoff voor de waarden 2% t/m. J'A cent (Dansertype). Vellen 
van 200. 

kAAMUMi ^^^^.i. » j . .■^^■^,» ^w J, A> .■■, «il«iM«i*«MMyMllÉMMl«*<MÜÉ*Mk 

10 

2% c. roodiila etsnr. 
3 c. lichtgroen „ 
4 c. zwartbruin „ 
5 c. lichtblauw „ 
7K. c. lila 

c.rood (Konijnenburg) etsnr. L en R 19. 
(papier 62 gr.; oplaag 7.900.000). 

10 c. donkerrood etsnr. L en R 20. 
(papier 65 gr.; oplaag 7.900.000). 

L en R 39. 
L en K 11. 
L en R 10 
L en R 6 

L en R 25. 

15 c. 
17J4 c. 
20 c. 
25 c. 
30 c. 
35 c 
40 c. 
n nog 

blauw 
oranjegeel 
magenta 
groen 
bruingeel 
paars 
lichtgroen 
de 1, 2 en 

etsnr. L en R ''. 
L en R 21. 
L en R 9. 
L en R 33. 

„ L en R 7. 
L en R 34. 
L en R 13. 

3'A cent dansers. Noot : Hieraan ontbreken nog 
Daarvan is later de 2 cent nog verschenen (dit moet dus in 1942 
zijn geweest). 

1941. Zonder watermerk. Lijntanding 12)/^ gr. gaten. Dik papier 
van 70 per m2. Vellen van 100. 

5 gld, geelbruin etsnr. 35. 

1941. Vrij Nederlandzegels. Zonder watermerk; kamtanding 
\2% gr. gaten. Ontwerp P.T.T.Dienst. Offsetdruk G. Kolff & 

.^Co. Vellen van 200. 
5 { 5 c. oranje en blauw, plaatnr. L en R 24. 

10 | 10 c. rood en blauw, plaatnr. L en R 26. 
1  ]  1 gld. grijs en blauw, plaatnr. L en R 27. 
De zegels zijn uitgegeven van 10 t /m. 31 Mei 1941 en waren 

voor frankeering geldig t /m. 31.12.42. Toeslag ten bate van de 
Vereenigde Prins Bernhard en Spitfirefondsen te Batavia. 

Oplagen resp. 2.C00.00C, 1.000.000 en 50.000. 
1941. Weldadigheidszegels. Zonder watermerk; kamtanding 1234 

gr. gaten. Ontwerp J. F. Dickhoff. Rotogravure G. Kolff & Co. 
Vellen van' 200. 

2 I 1 c. bruin etsnr. L. en R. 28 Oplaag 450.000 
3 ^ 4  1% c. bruin „ L en R 29. „ 300.000 
7V2 + 25^ c. paars „ L en R 30. „ 300.C00 
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10 4 - lYi c. rood „ L en R 31. „ 400.000 
15 4 - 5 cblauw „ L en R 32. „ 200.000 

Uitgegeven van 22.9 t/m. 31.10.41; geldig voor frankeering t/m-
31.742. Toeslag ten bate van de vereeniging Moehammadijah, te 
Djokjakarta. Voorstellingen resp. ziekenzorg, armenzorg, zieken
verpleging, weezenzorg en werkverschaffing. 

Portzegels. 'tmt^ 
1941. Zonder watermerk; kamtanding 12J^ gr. gaten. Oud ont

werp. Offsstdruk G. Kolf f & Co. Vellen van 400, naderhand 
doorgesneden tot vellen van elk 200 zegels. Dus geen rotogravure, 
zooals abusievelijk in het vorig no. vermeld. 

1 c. lichtrood plaatnr. L en R 14 
5 c. „ 

15 c. 
20 c. 
30 c. 
40 c. 
1 gld. blauw 

L en R 40 
L en R 16 
L en R 27 
L en R 28 
L en R 42 
L en R 15. 

De nummers van de 20 en 30 een; zijn abusievelijk 27 en 28; 
ze moeten zijn 17 en 18. 

De waarde 10 cent, in het vorig nummer vermeld, komt op 
dit lijstje niet voor; het zegel moet dus in 1942 verschenen zijn. 

De 2 cent van de Dansersserie. 
Van de dansersserie is achteraf nog een van de ontbrekende 

waarde van 2 cent karmijnrood, verschenen. Volgens het blad 
„Stamps" is dit zegel niet meer door de Nederlandsche autori
teiten uitgegeven, maar eerst in Augustus 1945 door de Repoeblik 
Indonesia, toen er een tekort was aan 2 cent-zegels. 

Ook de 1 cent zou zijn gesignaleerd, maar deze exemplaren 
zouden proeven zijn. 

Op eenige veilingen kwamen ongetande exemplaren van de 7Ji 
cent danser en de 10 cent Konijnenburg voor, ook dit moeten 
proeven zijn. 

De 3 cent̂  Danser bestaat in twee kleuren, donker en meer 
olijfgroen. 

JAPANSCHE BEZETTINGSZEGELS. 
1943. In Japan gedrukte serie. Gebruikt op Celebes en op 

Borneo (ook nog op andere eilanden ?). Boekdruk voor de 2 
t/m. 20 cent, diepdruk voor de 25 c, t/m. 1 gld. "Watermerk 
vertic. golflijnen (watermerk C van Japan, volgens Yvert). 
Kamtanding 13 : 13%, bij de boekdrukzegels vaak zeer slecht uit
gevallen (pintanding). ,Wit papier. 

»̂j 
W 

\ 
j 

* 

ADVERTENTIES voor het JUNI-NUMMER 
gelieve men op te geven aan de Administratie 

uiterlijk 20 Juni a.s. 

Randdruk bij de boekdrukwaarden: een balk van korte streep
jes; de diepdrukwaarden hebben blanco velranden. 

1. 2 c. bruin 6. 15 c. donkerblauw 
2. 3 c. groen 7. 20 c. grijsviolet 
3. 3 ^ c. bruinoranje 8. 25 c. bruingeel 
4. 5 c. blauw 9. 30 c. blauw 
5. 10 c. rood 10. 50 c. grijsgroen 

11. 1 gld. donkerviolet. 
1942-45. Marine-zegels (Anker-opdrukken). Ned.-Indische ze

gels met opdruk van drie Jap. letterteekens (Dai Nippon) waar
onder een anker werden overal gebruikt waar de marine het gezag 
uitoefende. Ze zijn ons b.v. bekend van Makasser, Bandjermasin, 
Pontianak, Balipapan, alle met de omliggende plaatsen, Celebes, 
Ambon, en Timor, terwijl ze ook in Soerabaja gebruikt moeten 
zijn. Het zijn alle handstempels. Een brief uit Batavia vermeldt 
ook machinestempels, maar dit is vermoedelijk onjuist. 

Deze gebieden vormden de z.g. „Naval Districts", die recht
streeks onder het Departement van Marine te Tokio ressorteerden. 
Het waren Borneo, Celebes, de Molukken en de kleine Soenda-
eilanden. Het is ons niet bekend welke zegels op Nieuw-Guinea 
zijn gebruikt. 

Hoe het overdrukken in zijn werk ging vernamen we van een 
verzamelaar in Pontianak. „Na de bezetting van Borneo door 
Japansche marinetroepen begin 1942 bleven in de Westerafdeeling 
de oude N. I. zegels in gebruik. Op 15 Juli 1942 kreeg het 
postkantoor te Pontianak opdracht, de N. I. zegels van een Ja-
panschen opdruk te voorzien. Hiervoor werden ter plaatse twee 
lubberstempels vervaardigd, terwijl de Indonerische postbeamb-
ten het overdrukken verzorgden, waarbij violette, zwarte en roode 
stempelkussens benut werden. Alle in het hoofdposkantoor te 
Pontianak aanwezige zegelwaarden werden overdrukt. De onder 
Pontianak ressorteerende hulp- en bijpostkantoren zonden hun 
zegels voor het overdrukken naar Pontianak.. Later ontving 
Pontianak zegels, die reeds, vermoedelijk in Makasser, van een 
ankeroverdruk voorzien waren (3 verschillende opdrukken). Niet 
alle overdrukte waarden waren in December 1945 nog op het 
postkantoor verkrijgbaar. Zoo werden volgens de aldaar bijge
houden aanteekeningen totaal 61 zegels van ƒ 25.— laatste 
Koninginnetype overdrukt, die echter spoedig uitverkocht waren. 
Ook de zegels van ƒ 10.—, waarvan 127 stuks overdrukt werden, 
waren reeds in 1942 uitverkocht; ze zijn bekend met twee ver
schillende ankeroverdrukken. Het restant aan lagere waarden der 
overdrukzegels, eenige honderden zegelsj werd begin Februari 
geregistreerd door het hoofd van den Comptabiliteisdienst van 
het Dep. van Financiën en later afgevoerd naar Batavia. 

Bovendien ontving het postkantoor te Pontianak van het 
Japansche hoofdpostkantoor te Makasser nog eenige in boekdruk 
vervaardigde overdrukken (met nieuwe waarde), die ook het 
zwarte Makasser-ankertje dragen. Zij waren bestemd voor post-
wissels naar Japan. 

Al deze zegels werden aan het loket verkocht en komen ge
bruikt op brieven en postwissels voor. 

In de laatste dagen van hun regiem brachten de Jappen ook 
nog een eigen serie in omloop (dit is de hierboven reeds ge
noemde serie, die in 1943 op Celebes is uitgegeven. Red.). Ook 
deze serie was geruimen tijd na de capitulatie nog op het post
kantoor te Pontianak verkrijgbaar". 

ledere plaats had zijn eigen Anker-stempels, terwijl steeds voor 
een en dezelfde plaats meerdere stempels werden gebruikt. Alle 
stempels verschillen onderling door de vorm en grootte van het 
anker en de grootte van de letterteekens, terwijl ook de opdruk-
kleur uiteenloopt (zwart, paars, roodviolet, rood, groen of blauw). 
iWij zijn vol moed begonnen alle afmetingsverschillen te noteeren, 
maar hebben dit moeten opgeven, er zijn vele tientallen 
verschillende. Misschien kan later nog eens een volledige 
registratie volgen. 

Frankeer als regel 
met een Nationale Hulpzegel! 
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Eén variatie in den opdruk moet wél apart vermeld worden, n 1. 
de volgorde van de letterteekens. Deze is meestal zoo, dat het 
tweebeenige teeken Dai links staat (zie afb. van de 50 c. hier-

boven en teekeningetje f), maar ook komt de omgekeerde volgorde 
voor, zooals te zien op de 5 c. cijfertype en teekeningetjes g 
en h). Sommige plaatsen hadden een voorkeur voor deze 
volgorde,, zoo zijn van de acht stempels van Pontianak er slechts 
twee met het teeken Dai links, terwijl de tallooze stempels van 
Zuid-Oost-Borneo er slechts twee zijn met dat teeken rechts. 
In het hieronder volgend overzicht is type I het stempel met 
„Dai" links, type II met „Dai" rechts. 

Volgens verschillende bronnen zijn ook na de capitulatie de 
Japanners nog doorgegaan met het overdrukken van Indische 
zegels, die dan ongebruikt met zoete winst verkocht werden. Het 
gebied is dus niet vrij van speculatie, en het is de vraag of alle 
voorkomende waarden ook werkelijk echt gebruikt zijn. Het 
mooiste staaltje, dat wij zagen, was een paar van de koerseerende 
5 cent NEDERLAND met paarsen Anker-opdruk van Pontianak ! 

Ook de 12^ cent Nederland moet met anker-opdruk bestaan ! 
Dubbele en kopstaande opdrukken zouden voorkomen; we heb

ben deze echter nog niet gezien. 
Na de capitulatie zijn door de Nederlanders de anker-opdruk-

ken bij gebrek aan andere zegjels nog gebruikt, ze komen uit de 
tweede helft van Dec. 1945 ook samen met de „bevrijdingszegels" 
op brieven voor. Na 31 Dec. 1945 zijn ze echter niet meer voor 
frankeering geldig. 

Karbouw zonder watermerk; 
12. 1 c. zwartgrijs (Spec. cat. 186), opdruk I zwart, I rood-

violet; II zwart, II violet. II oranjerood. 
13. 3 c. groen (no. 189), II zwart, II violet, blauw. 
14. 3J4 c. grijs (no- 190), II violet, II oranjerood. 
Karbouw met watermerk. 
15. 2 c. roodviolet, (no. 247), I zwart, I blauw, I violet, II 

violet, II oranjerood. 
16. 2M c. sepia (no. 248), I zwart, II zw., II paars, oranjerood. 
17. 3 c. groen (no. 249), I zwart. 
18. 4 c. grijsbruin (no. 250), I zwart, II zwart, II violet. 
19. 7% c. paars (no. 252), II violet. 
Andere blauwe opdrukken op deze zegels moeten ook bestaan. 

Koningin, type Kreisler, zonder watermeik. 
20. 15 cent ultramarijn (no. 197), II zwart, II violet, II rood, 
20a. 25 cent blauwgroen (no. 199). 
21. 50 cent grijs (no. 205), II violet. 
Koningin, type Kreisler, met watermerk. 
21a. 10 cent rood (no. 253). (Fantasieproduct). 
21b. 15 cent ultramarijn (no. 254). 
22. 20 c. roodviolet (no. 255B), I zwart, I paars, I roodviolet, 

II oranjerood, II zwart, II violet. 
23. 25 c. blauwgroen (no. 256), II zwart, II violet, rood. 
24. 30 c. donkergrijs no. 257), II violet. 
25. 35 c. donkerviolet (no. 258), I zwart, II zwart, II violet, 

rood. 
26. 40 c. groen (no. 259), I zwart. I paars, II zwart, II violet, 

II oranjerood. 
26a—c. De 60 c, 80 c. en 1 gld met Anker zijn fantasie

producten. 
27. 5 Gld. geelbruin (no. 265), Il violet. 
Ook van de Kreislerzegels zouden blauwe opdrukken voorkomen. 
Cijfertype. 
28. 5 c. donkerblauw (no. 272), I zwart, I paars, II zwart, 

II paars, rood. Ook met kopst- opdruk. 
Dansersserie. 
29. 2'A c. roodlila (no. — ), II zwart. 
30. 3 c. olijfgroen (no. —). 
31. 4 c. sepia (no. 295), I zwart, I paars, II paars, rood. 
32. 5 c. blauw (no. — ), II zwart, II rood. 
33. 7j4 c. lila (no. 296), I zwart, I paars, II paars, I rood

violet, II rood. 
Koningin, type Konijnenburg. 
31. 10 c. oranjerood, lijnt. 13% (no. 274), I zwart. 
34a. 10 c. oranjerood, kamt. Uyi (no. 274), I zwart, II zwart, 

I paars, II paars, II groen. 
35. 15 c. ultramarijn (no. 275), I zwart, Il zwart, I paars, 

II paars, II rood. 
36. 17Kc- oranjegeel (no. 176), I zwart, II zwart, II paars, 

II groen. 
37. 20 c. bruinlila (no. 277), zwart. 
38. 25 c. groen (no. —), II zwart, rood. 

39 30 c. geelbruin (no. 278), I zwart, II zwart, I paars, II 
paars, II rood. 

40. 35 c. paars (no. —), Il zwart. 
41. 40 c. groen (no. 279), rood. 
42. 50 c. lilabruin (no. 280), II zwart. I paars, II paars, II 

groen. 
43. 60 c. ultramarijn (no. 281), II zwart, I paars, II paars, rood. 
44. 80 c. rood (no. 282), I zwart, I paars, II zwart, groen. 
45. 1 gld. violet (no. 283), I zwart, II zwart, I paars, II paars. 
46- 2 gld. blauwgroen (no. 284), Il zwart, II oranjerood. 
47. 10 gld. groen (no. 285), II zwart, II violet. 
48. 25 gld. oranje no. 286), II zwart. Opdruk ook liggend. 
Moehammadijah-serie. 

49. 2 + 1 c. groen (no. 290), II violet. 
50. iy» + Wi c. bruin (no. 291), II violet, 
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51. 7 ^ + 2K c. lila (no. 292), II violet. 
52. 10 + 2i4 c. (no. 293), II violet. 
53. 15 + 5 c. blauw (no. 294), 11» violet. 

Jap. serie voor Java. 
53a. 20 c. olijfgroen (ons no. 83), II zwart. 
Portzegels. 
54 t/m 66. De porten 1, 2%, 3K, 5, 7V„ 10, 15, 20, 25, 30, 40 c. 

en 1 gld. blauw zijn ojJ Celebes overdrukt. Ook de 20 op 3714 c. 
bestaat met anker-opdruk. De 1 gld. blauw is Indische druk. 
Opdrukkleur zwart. 

Ankerzegels met waarde-opdruk. 
Op Celebes zijn zegels, met ankeropdruk, nog van een nieuwe 

waarde voorzien. Deze zijn ook op Borneo uitgegeven. Volgens 
correspondenten zouden zij gediend hebben voor luchtpost- ea 
postwisselfrankeering. Behalve de zwarte anker-opdruk hebben de 
guldenwaarden nog een tweeregelige roode opdruk, de eerste regel 
met vier Jap. letterteekens, de tweede met de nieuwe waarde. 

67. 2 sen op 5 c. blauw, cijfertype (no. 272). Waarde-opdruk 
rood; anker-opdruk in violet type II. 

68. ƒ 2.00 op 5 c. blauw, cijfertype (no. 272). Waarde-opdruk 
met daarboven vier letterteekens in rood; anker-opdruk 
in zwart, type I. Volgens de catalogus van de 172e vei
ling-Rietdijk zou de oplaag 700 stuks zijn. 

69. ƒ 2.00 op 5 c. blauw, zelfde als vorige, maar zonder 
anker-opdruk. Dit zegel wordt vermeld in dezelfde cata
logus-Rietdijk. De oplaag zou 200 zijn. 

70' ƒ 2.00 op 1 cent karbouw (zonder watermerk). Waarde 
en vier teekens in rood; anker in zwart, type I. 

71. ƒ 7.00 op 2 of 2}^ karbouw, sepia met watermerk. Waar
de en vier teekens rood; anker zwart, type I. 

72. ƒ 8.50 op 2% cent karbouw, sepia met watermerk. Op
drukken als boven. 

73. ƒ8.50 op 3 cent karbouw, groen met watermerk. Opdruk
ken als boven. 

Nos. 70 en 72 worden ook gemeld .,met extra horizontale 
opdruk". 

1943. Opdruk Bal. 
Te Menado (Celebes) zouden zegels zijn uitgegeven met roodea 

opdruk van een bal of zon en Jap. letterteekens „Dai Nippon". 
De zon zou het symbool van het leger zijn, zooals het anker d.tt 
is van de marine. De naam „Ned. Indië" is grondig onzichtbaar 
gemaakt. 

A. Zonder anker-opdruk 73a: 5c. karbouw; 73b: 1 gld. 
Konijnenburg. 

B. Met bovendien anker-opdrukr 73c; 20 c. Kreisler (255 B); 
73d 40 a Kreisler; 73e 10 c. (Konijnenburg); 73f: 50 c. (Konij
nenburg. Nadere mededeelingen volgen. 

1944 (?). Nooduitgifte Bandjermasin. 
Twee noodzegels, van 5 en 10 cent, in primitieve uitvoering, 

werden te Bandjermasin uitgegeven. Over den datum van uitgifte 
of de termijn waarin zij verkocht zijn is nog niets bekend. De druk 
is waarschijnlijk boekdruk. De teekening bestaat uit vier regels 
Jap. teekens, met als omranding een uit streepjes bestaande balk; 
in de bovenhoeken sluiten deze streepjes op voor ieder zegel 
verschillende wijze aan elkaar. In de beide onderhoeken dï 
waardecijfers, die ook op ieder zegel verschillend geplaatst zijn. 

(resp. 10) sen/Kaigun Meu Seifu,d.w.z. Groot Japan/Postzegel/ 
Waarde 5 resp. 10 sen/Marine Volk Regeering. De beteekenis 
van deze laatste woorden-combinatie is nog niet geheel duidelijk, 
alleen blijkt dat het Marinezegels zijn. 

Dik wit papier, ongegomd, 5 c. met vrij goede, 10 c. met slechte 
lijntanding 11 ^ 11. Velgrootte onbekend. De bovenste rij zegels 
is van boven ongetand; de linker' rand van het vel heeft wél een 
perforatie. 

Telkens over vier zegels komt een contrólestempeltje met Jap. 
teekens voor, bij de 5 c. in violet, bij de 10 c. in rood. 

74. 5 c. rood-
75. 10 c. blauw. 
In een dergelijke teekening verscheen ook een plakzegel, met een 

regel in het Nederlandsch er tusschen: Plaksegel ƒ 0.25. 
1943/44. Japansche zegels, in Indië gebruikt. 
Naast de speciale bezettingszegels werden ook overal de ge

wone Japansche zegels gebruikt. Bekend zijn op Indische brieven 
de 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 25, 30, 50 sen en 1 En van de serie 
1937—40 (Yvert 263 e.V.), verder nog een 2 en 4 sen, en een 
5 sen met afb. van Togo. De 50 sen olijf komt vrij veel voor; 
men kan deze nogal eens met Ned.-Indische afstempelingen aan
treffen. Gemengde frankeeringen met bezettingszegels komen 
voor. 

JAVA: 

SUMATRA: 

MAIAKKA: 

t7 

-Z7hv 

-771 

Beteekenis van de inscripties: Dai Nippon/Jubin Kitte/kiu 5 

UITGIFTEN VOOR JAVA. 
In 1943 werden speciale zegels voor Java uitgegeven, zooals 

ook voor enkele andere gebieden. De eerste serie draag: geen 
speciale inscriptie „Java", maar schijnt toch daar alleen versche
nen te zijn. De volgende series vertoonen de inscriptie „Djava" in 
z.g. katakana-teekens. Het zijn drie teekens, waarvan he: derde 
op een 7 lijkt. 

1943, 9 Maart. — Herdenkingszegels t.g.v. de éénjarige bezet
ting, liggend formaat, beeld 28 X 20 mm., kamtandmg 12M, 
offsetdruk van G. Kolff & Co. Waarde in sen (dit is hét 
Maleische woord voor cent, en dus niet de Japansche munt). De 
inscriptie links (die op alle verdere zegels dezelfde is) luid; „Dai 
Nippon Tei Koku Jubin" = „Groot Japan Keizerrijk Posterijen". 

Op de zijranden der vellen telnummers. 
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76. 2 cent lichtbruin (kaart Oost-Azië). 
77. i% sen karmijnrood (ploegend ossenspan). 
78. 5 sen'lichtgroen (vulkanen). 
79. 10 sen ultramarijn (kustlandschap). 
1943, 1 Juli en later. Gewone serie voor Java; onderaan in kast

je de drie teekens ,,Djava". Wit papier, geen watermerk, offset-
druk, kamtanding UH. Klein formaat (18 X 22H mm.) voor 
de waarden t/m. 40 cent, groot formaat (19}^ ^ 27}4 mm) voor 
de hoogere waarden. Op de zijranden der vellen telnummers, zoo-
als bij de firma G. Kolff & Co. in gebruik. 

:m 

'?SB 
;2o 

Vrt 

méM£\ 
&jvk.j»~'^-m^ 

^^^^^^M 
^^^^^^1 
^^BIJ^HI 

P 9 ^ 
H'-T'Tl ' 

<^kia .M 

^^^H 
^ H R I 

H^PI 'W* 
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80. i% c. karmijnrose (borstbeeld danser). 
ftl. 5 sen groen (danser)(es). 
82. 10 c. dofblauw of hardblauw (Boroboedoer). 
83. 20 c. grijsolijf (kaart Java). 
84. 40 c. lila (danser en Boroboedoer). 
85. 60 c. oranje (Garoeda, kaart en vulkaan). 
86. 80 sen bruin (ossenspan en vulkaan). 
87. 1 Roepiah violet (sawahs). 
De 5 sen, 80 sen (dus de beide eenige zegels met waarde in sep) 

en de 1 Roepiah (het Maleische woord voor gulden) zijn later 
verschenen dan de andere waarden, misschien eerst in 1945. 

1943. Spaarbankzegels. Uitgegeven naar 
aanleiding van het feit dat de postspaar-
bank onder Japansch beheer een inleg van 
ƒ 5 milloen bereikt had. Formaat zegel
beeld 20 X 28 mm- Afb. van Japansch 
soldaat met in de linkerhand een spaar
bankboekje (Boekoe Simpanan Pos = 
Boek sparen post). Verder de inscriptie: 
Permgatan Tertjepainja/Oeang Taboengan 
Pos// 5.000.000. Onderaan de drie teekens 
voor Java. Boekdruk op wit papier zonder 
watermerk; kamtanding 12J4 : 123^. 

r^ 
Ls3 1 

88. 3}^ cent rood. 
89. 10 cent blauw. 

UITGIFTEN VOOR SUMATRA. 
De speciale uitgiften voor Sumatra waren niet alleen op dit 

eiland in gebruik, maar ook op Bangka en BiUiton. 
In het begin van de bezetting bleven de Ned.-Indische zegels 

(karbouw en dansers) in koers, die met de beeltenis van de 
Koningin werden spoedig ingetrokken. Kort daarop verschenen 
ze weer, maar overdrukt. 

1942. Opdruk van een liggend kruis 
over het gelaat van de Koningin. To
tale lengte 17 4 17% mm., dikte van 
de balken 3J4 al 4 mm. Waarschijnlijk 
gummistempel. De opdruk komt voor 
in zwart en violet. Er moeten verschei
dene waarden aldus overdrukt zijn; wij 
zagen alleen: 

rood (Konijnenburg), 

blauw (Konijnenburg), 

en Pakanbaroe), mis-

90. 10 cent 
opdruk violet. 

91. 15 cent 
opdruk violet. 

Gebruikt op Midden-Sumatra (Padang 
schien ook elders op het eiland. 

1943 (?). Opdrukken in Japansch cursiefschrift (kanji-schrifl) 
in vierkan; van ongeveer 13 ^ 43 mm. Beteekenis: To (Oosten) -
Sei (regeering of bestuur) - Yubin (post), dus zooiets als „dienst-
post van het Oosten". Handstempel (waarschijnlijk gummi); hec 
is ons nog niet bekend of er meerdere typen van voorkomen, 
zooals bij de ankers. Opdrukkleur rood of violet. 

Deze serie zou speciaal op Bangka zijn uitgegeven. 
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92. 2K c. sepia (karbouw) met wmk. Opdruk violet, 
92a. 3K c. grijs (karbouw) zonder wmk. Opdruk rood. 
92b. 4 c. grijsbrum (karbouw) met wmk Opdruk violet. 
93. 10 c. rood (Konijnenburg; Spec. Gat. 274, get. K 12M). 

Opdruk violet. 
94. 30 c. geelbruin (idem. no. 279). Opdruk violet. 
95. 1 gld. violet (idem no. 283), met gewone en pintanding. 

Opdruk violet. 
96. Luchtpost 30 c. Bijzondere Vluchten (driehoek). Opdruk 

rood. 
Portzegels. 

97. 2M c. rood, Haarl. druk. Opdruk violet. 
98. 5 c. rood, Haarl. druk. Opdruk rood en violet. 
99. 7J4 c. rood, Haarl. druk. C^druk rood en violet. 

100. 10 c rood, Haarl. druk. Opdruk rood en violet. 
101. 20. c. roo(3, Haarl. druk. Opdruk violet. 
102. 25 c. rood, Haarl. druk, Opdruk violet. 
103. 20 op 3714 c. (Spec. Cat. 40) Opdruk rood en violet. 
104. 15 c. rood, Indische druk. Opdruk violet, 
105. 30 c. rood, Indische druk. Opdruk violet. 
106. 40 c. rood, Indische druk. Opdruk violet. 
107. 1 gld. blauw, Indische druk. Opdruk violet. 
1943 (?). Zwarte opdruk in boekdruk van een figuur, bestaande 

uit een liggende balk, waaronder een hoofdletter T, beide fijn gear
ceerd. Deze figuur (balk en T) is het Japansche postteeken. Daar
boven een regel van 7 Jap. letterteekens (Dai Nippon Tei Koku 
Yubin); door de verticale balk van de T vier Jap. teekens in 
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phonetisch of katakanaschrift vormend het woord Sumotori. 
Bij de waarden in het oude Koninginnetype (ontwerpKreisler) 
bovendien een lijn door de oude landsnaam. Opdruk als cliché 
hiernaast, maar zonder „Rep. Indonesia". 

Koningin (Kreisler): 
108. 15 c. ultramarijn (no. 254). 
109. 20 c. roodviolet (no. 255B), 
110. 25 c. blauwgroen (no. 256). 
111. 35 c. violet (no. 258). 
112. 40 c. groen (no. 259). 
113. 50 c. d'grijs(no. 205). 
114. 5 gld. geelbruin (no. 265). 
Het is ons niet bekend of de opdruk op 

beide laatste zegels grooter is. 
Koningin (Konijnenburg): 

tÜÉÉÉÉAÉÉftt 

115. 
116. 
117 
118. 
118a 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 

10 c. rood, get. 12J4 
15 c. ultramarijn 
17^ c. oranjegeel. 
20 c. lilabruin. 

. 25 c. groen. 
30 c. geelbruin. 
35 c. paars . 
40 c. groen. 
50 c. bruin. 
60 c. ultramarijn. 
80 c. rood. 
1 gld. violet. 
2 gld. blauwgroen. 
IG gld. groen. 
25 gld. oranje. 

1943 (?). Zwarte opdruk als de voorgaande, maar handstempels. 
De arceering van de balk en de T is veel grover dan bij de boek
drukopdrukken. De vroegere landsnaam is soms met een balk 
overdrukt. 

Karbouw: 
129. 1 c. donkergrijs (no. 246). 
130. 2 c roodviolet (no. 247). 
131. 2}^ c. sepia (no. 248). 
132. iVi c. gri;s (no. 190)
Koningin (Kreisler): 
133. 35 c. violet (no. 258). 
134. 50 c. d'grijs (no. 205). 
135. 5 gld. geelbruin (no. 265). 
Dansers: 
136. 3 c. groen. 'i'P^ 1 
137. 4 c. sepia. ■ I 
138. 5 c. blauw. 
139. 7y, c. lila. 
Koningin (Konijnenburg): 
140. 10 c. rood. 
141. 25 c. groen. 
142. 60 c. ultramarijn. 
143. 80 c. rood. 
144. 1 gld. violet. 
145. 5 gld. geelbruin. 
146. 10 gld. groen. 
147. 25 gld. oranje. Deze laatste zou maakwerk zijn. 
Bij deze handstempelopdrukken komen de bovenste 7 letter

teekens in twee typen voor. Bij I is de volgorde zooals bij de 
machinale opdruk (zie afb.), met het teeken „Dai" links. Bij II 
is de volgorde juist omgekeerd, hier staat „Dai" rechts. Het 
schijnt dat alle waarden in beide typen bestaan; sommige zegels 
komen meer met type II voor. 

Deze en de vorige emissie zijn waarschijnlijk algemeene uit
giften voor Sumatra. De handstempelopdrukken komen voor met 
nog een tweede opdruk (b.v. de drie teekens voor „Dai Nippon" 
in kastje), waardoor zij voor gebruik in een speciale plaats ge
schikt gemaakt zijn. 

1943 (?) Zegels van Malakka. Op Sumatra zijn ook ten ge
bruike aldaar zegels van Malakka ingevoerd (volgens verschillende 
berichten zou Sumatra administratief onder Singapore hebben 
behoord). Door het gebruik v^n Japansche stempels zal het vaak 

moeilijk zijn uit te maken, of de bewuste zegels op Sumatra of 
Malakka gebruikt zijn; gewoonlijk staat de landsnaam echter 
onderin de stempels vermeld (in katakanateekens). Aan een 
correspondent zijn, gebruikt op Sumatra, bekend: Perak 10 c, 
Pahang 10 c, Negri Sembilan 10 en 3C c . Straits 8 en 15 c. 
met opdruk Dai Nippon. Verder handstempelopdruk op zege's 
van de Straits: 1, 2, 5, 10, 15, 40, 50 c. en 1 dollar. 

In een artikel over de Japansche bezettingszegels van Malakka 
in het SEACnieuws, ons uit Indië toegezonden, komt de volgen
de passage voor: „Een speciale serie van de Straits Settlements 
(Koningskop)zegels werd in Singapore overdrukt voor gebruik 
in Sumatra". — Van deze zegels is ons (nog) niets bekend; be
slaan ze of heeft de schrijver zich vergist ? 

1943 (?). Plaatselijke handstempelopdrukken (gummistempels) 
in verschillende teekeningen en kleuren op Ned.Indische zegels 
van verschillende uitgiften. Volgens bericht uit Batavia zouden 
alle steden op Sumatra eigen opdrukken hebben gehad; genoemd 
worden Padang en Palembang met paarse opdrukken, Medan en 
TelokBetong met zwarte. Door onvolledige gegevens kunnen wij 
lang niet alles beschrijven. Er zijn stellig nog tientallen van deze 
opdrukken, die wij nog niet hebben gezien. 

Het Amerikaansche blad „Netherlands & Colonial Philately" 
meldt opdrukken van 6 Jap. karakters (Dai Nippon, enz.) in 
diverse typen, éénregelig, op de Kreislerserie (karbouw en Ko
ningin), zoowel met als zonder watermerk, op de dansersserie en 
op de 5 cent cijfertype. De opdrukken komen voor in zwart en 
paars. 

A t j e h gebruikte als opdruk een vijfpuntige ster met een 
teeken er in, dat op een P lijkt. Opdrukken zwart, violet en 
rood. Niet bekend, welke waarden overdrukt zijn. 

T a p a n ó e l i had de Japansche vlag als opdruk, eenrecht
hoek met een cirkel in het midden, in rood. Vaak onduidelijk 
afgedrukt. Ook hiervan niet bekend, welke waarden. 

L a h a t met opdruk LAHAT en handteekening of handteeke
ningstempel van den postchef. ' 

L a m p o n g had als opdruk het woord Lampong in Latijnsche 
letters. Verdere bijzonderheden ontbreken nog. 

P a l e m b a n g had een opdruk van één letterteeken in vier
kantje van 8 X 8 mm. Wij zagen deze in violet, ook zwart en 
roo3 moeten bestaan. 

148. 5 c. blauw (danser). 
De onderstaande opdrukken zijn uit Medan afkomstig; een 

deel daarvan kan echter ook in andere plaatsen (b.v. Padang) 
gebruikt zijn. 

Opdruk van drie kleine teekens (Dai Nippon), samen 1 cm. 
lang, in zwart, handstempel. 

149. Karbouw 1 c. donkergrijs. 
150. „ 2 c. roodviolet. 
151. „ 2J4 c. sepia. 
152. „ 3 c. groen. 
153. „ 3K c. grijs. 
154. Cijfertype 5 c. blauw. 
155. Dansers 2}^ c. roodlila. 
156. „ 3 c. groen. 
157. „ 4 c. sepia. 
158. „ 5 c. blauw. 
159. „ 7Ü c. lila. 
Opdruk van drie teekens (Dai Nippon) in grooter formaat, 

bijna 15 mm., handstempel, zwart," over oude landsnaam. 
160. 3 c. groen, karbouw. 
161. 4 c. sepia, danser. 
Opdruk van drie teekens (Dai Nippon) in kastje. Meerdere op

drukstempels met geringe verschillen (handstempels). Opdrukken 
zwart of violet, over oude landsnaam. Soms afdrukken van ver
sleten stempels, mét gegolfde lijnen van het kastje. Soms roode 
of blauwe opdrukken. 

162. Karbouw 1 c. donkergrijs. 
163. „ 2 c. roodviolet. 
164. „ 2J^ c. sepia. 
165. „ 3 c. groen. 
166. „ 3}^ c. grijs. 
16:5. „ 4 c. grijsbruin. 
168. Cijfertype 5 c. blauw. 
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169. Dansers 3 c. groen. 
170. „ 4 c. sepia. 
171. „ 5 c. blauw. 
172. „ 7% c. lila. 
173. Port 40 c. Ind. druk. 
174. Port 1 gld. Ind. druk, lichtblauw. 
175. Karbouw 1 c. met bovendien opdruk „balk en T". 
176. Karbouw 3J4 c. met bovendien opdruk „balk en T". 
177. Dansers 5 c. met bovendien opdruk „balk en T". 
Opdruk van drie teekens in kastje, langer formaat. Opdruk

kleur zwart of rood. 
178. 30 c. blauw luchtpost (driehoek). 
Opdruk van vijf letterteekens (Dai Nippon Jubin), handstem

pels, zwart of violet, zonder omranding, in verschillende af
metingen (b.v. 17 X 3 en 25 X 5 mm.). 

179. Karbouw 1 c. donkergrijs. 
180. „ 2 c. roodviolet. 
181. „ 2% c. sepia. 
182. „ 3% c. grijs. I 
183. Dansers 3 c. groen. 
184. „ 4 c. sepia. 
185. „ 5 c. blauw. 
186. „ 7VJ c. lila. 
187. Port 5 c. rood. 
188. Port 25 c. rood. 
De 3I0e veilingVan Dieten bevatte nog: 
Opdruk van drie teekens in kastje, bovendien breede balk door 
188a. Karbouw 1 c. donkergrijs 
188b. Karbouw 2 c. roodviolet. 
188c. Karbouw 2% c. sepia. 
188e. Koningin (Kreisler) 35 c. violet. 

— Idem idem met dunne streep door Ned.Indië. 
188f. Karbouw 1 c. donkergrijs. 
188g. ,, 2 c. roodviolet. 
188h. „, 2% c. sephia. 
Opdruk van een balk (17 IX 3 mm.) in zwart door oude 

landsnaam. i 
189. Karbouw 3 c. groen. 
En dit alles is stellig nog een zéér onvolledige opgaaf ! ! • 
1944. Definitieve serie. Bovenaan de gebruikelijke Jap. inscrip

tie, onderaan de vier teekens voor Surnatra. Wit papier, zonder 
watermerk, offsetdruk van G. Kolff 6C Co. De waarden l/m. 40 
c. in het formaat 18 X 22 Ĵ  mm., daarboven 19J4 X 27% mm. 
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190. 1 c. olijfgroen (Batakhuis). 
191. 2 c. lichtgroen (Batakhuis). 
192. 3 c. blauwgroen (Batakhuis). 
193. 3J4 c. bruinrood (Minangkabausch adathuis). 
194. 4 c. ultramarijn (Minangkabausch adathuis). 
195. 5 c. oranjerood (Minangkabausch adathuis). 

196. 10 c. blauw (ploegende karbouwen). 
197. 20 c. geelbruin (ploegende karbouwen). 
198. 30 c. roodlila (landschap bij Tobameer (?)). 
199. 40 c. bruin (landschap bij Tobameer (?)) 
200. 50 c. olijfbruin (Karbouwenvallei bij Fort de Koek). 
201. 1 Roepiah violet (Karbouwenvallei bij Fort de Koek). 

UITGIFTEN VOOR MALAKKA. 
De Japansche bezettingszegels voor het schiereiland Malakka 

werden ook gebruikt in de residentie Riouw en Onderhoorig
heden, waaronder de eilanden Karimoen en Singkep. Hoewel ze 
dus in de catalogi bij Malakka genoemd zullen worden behooren ze 
ook bij ons Indisch verzamelgebied en worden daarom hier ver
meld. Het is echter niet zeker of alle zegels voor Malakka ook 
op Riouw, enz., gebruikt zijn; alleen gestempelde exemplaren 
zullen dit kunnen bewijzen. Van de plaatjesserie en de portzegels 
van de Malayan Postal Union is dit zeker; deze zagen wij me" 
afstempelingen van Tandjongbalei (Karimoen); we zullen zeer 
dankbaar zijn voor berichten over de andere emissies. 

Ook op Sumatra zijn Malakkazegels gebruikt (zie boven). 
De waardeaanduiding op deze zegels is dus niet de Indische, 

maar de Straitscent (100 cents = 1 Dollar). 
De zegels van de verschillende staten waren in het geheels 

gebied geldig. Ze werden niet in de staten zelf, maar in één 
drukkerij overdrukt en vandaar gedistribueerd. Dus op ieder 
postkantoor, ook op Ned.Indisch gebied, kunnen zegels van 
a l l e staten voorkomen. 

In totaal zijn er „slechts" 370 verschillende zegels door de 
Japanners in Malakka uitgegeven (356 opdrukken en 14 zegels in 
eigen teekening, zonder nog mee te telen opdrukkleurverschillen, 
kopstaande en dubbele opdrukken en eenige locale uitgiften, die 
in geen geval op de Riouweilanden gebruikt zullen zijn. 

We zullen deze massa zoo beknopt mogelijk opsommen. 
1942, April. Handstempelopdruk: staande rechthoek met af

geronde hoeken en 9 Jap. teekens (beteekenis: zegel van het 
postkantoor van het militaire departement van Malaya). 

202—218. Straits Settlements: 1 c , 2 c. groen, 2 c. geel, 3 c , 
5 c , 6 c. rood, 8 c. grijs, 10, 12, 15, 25, 30, 40, 
50 c, 1, 2 en 5 $. 

219—235. Negri Sembilan: 1 c. 2 c. geel, 3 c, 4 c, 5 c, 
6 c. rood, 6 c. grijs, 8 c. grijs, 8 c. rood, 10, 12, 
15, 25, 30, 40 c , 1 en 5 $. 

236—250. Pahang: 1, 3, 5 c , 6 c. rood, 8 c. grijs, 8 c. rood, 
10, 12, 15, 25, 30, 40, 50 c, 1 en 5 $. 

251—268. Perak: 1 c , 2 c, groen, 2 c. geel, 3 c , 5 c., 6 c. 
rood, 8 c. grijs, 8 c. rood, 10, 12, 15, 25, 30, 40, 50 c, 
1, 2 en 5 $. 

269—283. Selangor, opdruk verticaal: 1 c, 2 c. groen, 2 c. 
geel, 3 c , 4 c, 5 c , 6 c. rood, 8 c. grijs, 10, 15, 
30 c, 1, 2 en 5 %. Ook de 5 $ oude uitgifte (zonder 
inschr. Selangor). 

284—297. Selangor, opdruk horizontaal: 1 c, 2 c. groen, 2 c 
geel, 3 c, 5 c., 6 c. rood, 8 c. grijs, 10, 12, 15, 25, 
30, 40, 50 c. 

298—311. Trengganu, met roode en ook met zwarte opdruk: 
1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 25, 30, 35 c , 3 $, 2 c. 
op 5 c. en 8 c. op 10 c. 

312—316 Trengganu, alleen zwarte opdruk: 3, 4, 50 c, 1, 5 $. 
1942, Maart. Zelfde opdruk met dubbele omlijsting (houten 

handstempel, gebruik te Singapore, 15 X 20 mm.). De vorige 
opdruk was van stalen handstempels (3 in Singapore, 7 in Koeala 
Loempoer) en meet 13 X 18 mm. Beide opdrukken werden 
door geheel Malakka gebruikt. 

317—321. Straits Settlements: 1 c , 2 c. geel, 3 c, 8 c , grijs, 
15 c. 

1942, April. Handstempelopdruk, drie vertic. rijen Jap. tee
kens in een dik vierkant, in rood, telkens over een blok van vier 
zegels. De opdruk luidt: zegel van het gouvernementskantoor van 
het militaire departement van Malakka. 

322—335. Straits Settlements: 1 c, 2 c. geel, 3 5, 8, 10, 12, 
15, 30, 40, 50 c , 1, 2 en 5 %. 

336—341. Portzegels van Straits Settlements: 1, 4, 8, 10, 12, 
50 c. 
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1942. Opdruk (handstempel) van twee Jap. teekens in een 
staande ellips. Opdrukken in rood of zwart, uitgegeven te 
Penang. 

342—354. Straits Settlements: 1, 2, 3, 5, 
8. 10 12, 15, 40, 50 c , 1, 2, 5 $, 

1942. Handstempelopdruk als nos. 202 en 
volgende, op portzegels. 

355—361. Strait^ Settlements: 1, 3, 4, 8, 
10, 12, 50 c. Ook in Indië gebruikt. 

362—365. Trengganu: 1, 4, 8, 10 c. 

1942. Opdruk ,,Dai Nippon/2602/Malaya" in boekdruk (gro
tesk letters). Opdruk zwart. 

366—369. Straits Settlements: 2 c. geel (ook kopst. en dubbel, 
waarvan ééa kopst.), 3 c , 8 c. grijs (ook kopst.) 15 c, 

370—379. Negri Sembilan: 1 c. (ook kopst. en dubbel, waar
van één kopst.), 2 c. geel, 3 c, 6 c. grijs, 8 c. rood, 
10, 15, 25, 30 c , 1 t 

380—386. Pahang: 1 c , 5 c , 8 c. rood, 10, 12, 25, 30 c. 
387—395. Perak: 2 c. geel, 3 c , 8 c. rood, 10, 15, 50 c , 1 

en 5 $. 2 cents op 5 c. (ook met kopst. s). Kopst.; 
2, 3, 8 c. en 5 $. 

396—406. Selangor: 1, 3, 5, 10, 12, 15, 30, 40 c, 1, 2, 5 $. 
407—420. Trengganu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 20, 25, 30 c , 

3 $. 2 c. op 5 c. en 8 c. op 10 c. 
421—428, Portzegels van Straits Settlements: 1, 3, 4, 8, 9, 

10, 12, 15 c. Ook in Indië gebruikt. 

Opdrukken op de oude kleine zegels van Kelantan (waarde-
opdr. met een liggend zwart rechthoekje door de oude waarde). 

477—479. 1 $ op 4 c., 2 $ op 5 c. en 5 $ op 6 c._ 
Vele van deze Kelantan-opdrukken hebben bovendien nog een 

roode handstempel-opdruk van twee Jap. teekens in een staande 
ellips. 

1942, November. Opdruk „Selangor Exhibition Dai Nippon 
2602 Malaya", ter eere van de eerste land- en tuinbouwkundige 
tentoonstelling in Malaya onder Jap. regiem te Koeala Loempoer-
Zegels verkocht op de tentoonstelling, maar ook aan de andere 
kantoren. 

480—481. Straits Settlements: 2 c. geel en 8 c. grijs. Beide ook 
kopst. 

1942, December. Opdruk: ,,Dai Nippon Yubin". Nadere ge
gevens ontbreken. 

482—484. Perak: 1 c , 8 c , 2) c. op 5 c. Alle drie ook kopst. 
485. Selangor: 3 c. 
1943—1945. Z.g. Kanji-opdruk, vijf Jap. teekens onder elkaar 

(Dai Nippon Yubin (Groot Japan Posterijen). Euro-
peesche letters mochten van 1943 af niet meer 
worden gebruikt ! Boekdruk, eerst te Koeala Loem
poer, later te Singapore gedrukt. 

i^^^si il^^^^Hil 
^^Hj p^^^H 

1942. Opdruk (boekdruk) „Dai Nippon/2602/Penang", de 
woorden in dik antiqua, het jaartal in dikke „blok"-
cijfers. De opdrukken, die wij zagen, waren rood; 
misschien hebben sommige waarden zwarten opdruk. 

429—441. Straits Settlements: 1 c , 2 c. geel, 3 c , 5 c , 8 c. 
grijs, 10, 12, 15, 40, 50 c , 1, 2, 5 $. 

1942. Opdruk (boekdruk) „Dai Nippony2602" in dunne antiqua 
letters. Opdruk rood. 

442—456. Kedah: 1, 2, 4, 5, 8, IC, 12, 25, 30, 40, 50 c , 1, 2, 
5 ?. Idem in zwart: 6 en 25 c. 

Johore: zegels met dezen opdruk in zwart zijn fiscaalzegels. 
1942. Opdrukken (boekdruk) op de sultan-zegels van Kelan

tan. A. waarde in „Cente", in rechte letters, met een dikke streep 
er onder, B. waarde in „cents", in schuine letters, zonder streep. 

457<—466. Opdruk A: 1 op 50, 2 op 40, 5 op 12, 6 op 25, 
8 op 5, 10 op 6, 12 op 8, 30 op 4, 40 op 2 en 50 
op 1 c. 

467-..476. Opdruk B: zelfde waarden. Dit ziet er wel uit als 
een zeer noodzakelijke uitgifte ! 

Straits Settlements: 8 c. grijs, opdruk rood, 8 C. 
grijs, opdruk zwart (ook kopst.) 12 c , 40 c. 
Negri Sembilan: 1 c. (ook kopst.), 25 c. 2 ets. op 
5 c , 6" ets. op 5 c. (met dunne of dikke 6). 
Pahang: 6 ets. d o o r de Jap. teekens op 5 c , 6 
ets. o n d e r de Jap. teekens op 5 c. 
Perak: 1 c. (ook dubbele opdruk), 2 c. geel, 3 c. 
5 c. 8 c. grijs, 8 c. rood, 10, 3C, 50 c , 5 $ '2 ets. 
op 5 c., 2 cents op 5 e. (ook met „2 cents kopst.). 
Kopst.: 5 c., 8 e., 2 ets. op 5 e., 2 cents op 5 c. 
Selangor: met inscriptie Selangor, 1 (ook kopst.), 2 
en 5 $. 
Trengganu: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 25, 30, 35 c , 
2 c. op 5 e. en 8 e. op 10 e, 
Portzegels van Straits Settlements: 1, 3, 4, 5, 9, 
10, 12, 15 e. (De 3, 10 en 12 zonder opdruk niet 
uitgegeven). 

Portzegels van Johore: 1, 4, 8, 10, 12 c. 
1943. Zelfde opdruk, maar horizontaal (liggend), van links 

naar rechts én omgekeerd (kopstaand). 
537—540. Selangor: 1 c. (zwarte opdruk), 3, 12, 15 c. 
1943. Zelfde opdruk, maar horizontaal (teekens rechtop naast 

elkaar). 

494—495. 

496—507. 

508—510. 

511—523. 

524—536. 

532—536. 

I 1 MEI — 30 AUGUSTUS 
Ten bate van oorlogsslachtoffers en ter voorziening 

in oorlogsnoden 
E E N D A A D ! : 

FranKeer ah regel met een Nationale Hulpzegel I 
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i»m »iiwf»^wi^w»n 
541—549. Selangor: 1 c. (opdruk rood), 

5 c. (opdruk rood) 15 ct., 2 op 5 c., 3 op 
5 c. met breede 6, 6 op 5 c. met smalle 
6, 1 $ op 10 c-, 1,50 ? op 30 c. Ook in 
Indië gebruikt. 

1944, December. Tweeregelige roode Jap. opdruk (3 '+ 5 
teekens) Dai Nippon Marai Yubin', daaronder b.v. 50 cents 
(waarde in drie Jap. teekens) en streep door de oude landsnaam. 
Boekdruk. 

550—552. Straits Settlements: 50 op 50 c , 1 $ op 1$, $ 1,50 
op 2 $. 

553—554. Johore: 50 op 50 c , $ 1,50 op 2 $. 
555—556. Selangor: 1 $ op 1 $, $ 1,5C op 2 $. 
1943—1945. Algemeene serie. Uitvoering dezelfde als de series 

voor Java en Sumatra; offsetdruk van Kolf f & Co. Bovenaan 
de gebruikelijke inscriptie in 7 Jap. teekens: Dai Nippon 
Tei Koku Jubin (Groot Japansch Keizerrijk Posterijen); onder
aan in kastje drie teekens, waarvan het laatste op een T lijk;. De 
beteekenis is: MARAI. Bedoeld is Malai of Malakka, maar het 
Jap. alfabet kent geen L. 

557. 
558. 
559. 
560. 
561. 

1 
2 
3 
4 
8 

teeken). 
562. 
563. 
564. 
565. 
566. 

10 
15 
30 
50 
70 

c. olijfgroen (inlander, rubberboom aftappend). 
c. lichtgroen (inl. vruchten). 
c. grijsolijf (als 1 c) . 
c. karmijn; bruinrood (tinbaggermolen). 
c. matblauw; groenblauw; lilablauw (chineesch graf-

c. bruin (kampong in 't water gebouwd). 
c. violet; blauwviolet (inl. woning; liggend formaat). 
c. olijf (palmen). 
c. blauw (nieuw paleis sultan van Johore). 
c. blauw (moskee in Koeala Loempoer). 

1 

IHH 
>8HMÉfe.^p*aiw| 
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1 1 1 1 

1 1 
„Gedenkt, die deze woorden leest, mijn makkers in den nood 
en die hen nastaan 't allermeest". 

JAN CAMPERT. 

1 

J Ook deze serie is op de Indische eilanden gebruikt. De serie 
was op Malakka in omloop to: Sept. 1945, toen de Engelschen 

idit gebied overnamen en er de zegels met opdruk B.M.A./Malaya 
invoerden. Deze laatste zijn niet in ons Indië gebruikt. 

1943, September. Jubileumserie, t.g.v. den inleg van $ l.COO.OOO 
op de spaarbank Groot formaat, tanding 12J4. Ploegende boer 

?l|iia»:,iiiii! 

vóór opgaande zon. Links boven een toepasselijke inscriptie, 
waarin de teekens ju-bin (posterijen) voorkomen. 

567. 8 c. donkerviolet. 
568. 15 c. rood. 
1944, Februari. Jubileumserie, volgens 

sommige bronnen tg.v. den inleg van 
$ 5.000.000 op de spaarbank; volgens an
deren t.v.g. de tweejarige bezetting. Kaart 
van Mallakka en Ned.-Indië, door de Jap. 
zon beschenen; verder een rijstveld dat 
bewerkt wordt. Links boven toepasselijke 
inscriptie, die eindigt met de teekens voor 
„Marai" (Malakka), verder nog niet ont
cijferd. Groot formaat, als voorgaande serie, 
tanding K 12}^, ,- • ~ .rr'*»"*'™ î̂  

569. 8 cent rood. ' ^ 
570. 15 cent violet. ^-"È^ ' 
Tijdrekening; data der afstempellngen. 
De Japanners blijken er twee jaartellingen op na te houden. De 

eene begint bij den aanvang van de regeering van keizer Jimmu — 
de eerste niet-legendarische keizer — en komt overeen met 660 v. 
Chr. Bij ons jaartal moet men dus 660 voegen om het Jap, jaar 
te krijgen. 1942 is dus 2602. Zie den opdruk op zegels van de 
Maleische staten en de afstempelingen van serie „E" in het vorig 
nummer (blz. 26). Ook de door de Japanners zelf aangemaakte 
stempels hebben deze jaartelling. 

Een tweede telling begint bij het kroningsjaar van Hirohito; 
volgens deze telling komt 19 overeen met 1944. De hier te lande 
ontvangen opgaven van in Japan overleden militairen b.v. hadden 
alle deze data waarin echter het jaar voorop staat, de datum 
achteraan. Staat er b.v. 19.11.10, dan moet men lezen 11,10.19, 
waarbij 19 dan overeenkomt met 1944. In de Indische stempels, 
die door de Japanners werden overgenomen, komt men vaak 
deze telling tegen In het vorig nummer werden op blz. 25 enkele 
van deze toen onmogelijk lijkende data vermeld. B.v. een kaart 
uit Pontianak 22.11.04 naar Bandjermasin 19.11.28. De eerste 
datum moet luiden 22.11.2604 = 22.11.1944, de tweede moet lui
den 28.11.19= 28.11.1944 LWaaruit dus blijkt dat beide data ge
heel juist waren ! 

REPOEBLIK INDONESIA. 
De status van de zegels van de Repoeblik Indonesia is twijfel

achtig. De „Repoeblik" is door geen enkele staa? erkend. Alleen 
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lazen we in „Stamps", dat de postdienst op Java thans onder. 
Indonesische controle staat onder toezicht van de Britsche 
militaire Administratie. Het militaire bestuur heeft toestemming 
gegeven tot de uitgifte van opdrukzegels ten gebruike door de 
inheemsche bevolking op Java. De Nederlandsche burgers maken 
gebruik van de postkantoren van de RAPWI, die geen gebruik 
maken van postzegels. Sinds eind April wordt echter de bevrij
dingsserie op Java gebruikt. 

Behalve de in het vorig nummer gemelde opdrukken bestaan 
er nog enkele andere; het lijstje is nu: 

— Opdruk in vrij dikke letters; drie lijntjes door oude lands-
naam, 

1. 1 c. zwartgrijs, karbouw met wmk. Opdruk rood. 
2 c. roodviolet, karbouw zonder wmk. Opdruk zwart. 
2 c. roodviolet, karbouw mét wmk. Opdruk zwart. 
3J4 c. grijs, karbouw zonder wmk. Opdruk rood. 

5. i^ c. grijs, karbouw, opdruk zwart (gemeld door Mijn 
Stokpaardje). 

Opdruk in dunne letters, twee lijntjes door oude landsnaam. 
6. 2J4 c. lila, danser. Opdruk zwart. 
7. 3 c. groen, danser- Opdruk rood. 
8. 4 sepia, danser. Opdruk rood. 

Opdruk in vrij dikke letters (als bij karbouwen). Balk door 
oude landsnaam. 

9. 2 c. rood danser. Opdruk rood, 
10. 3 c. groen, danser. Opdruk rood. 

2. 
3. 
4. 

" — ' " r i i > g i 

GESTOLEN tijdens evacuatie 3 gevulde Schaubek-albums, 
waarin verschillende aan mij geadresseerde vliegbrieven o.a. van 
Dingaansvlucht. 

Verzoeke mededeeling bij aanbieding aan K. Leendertz, Hame-
lakkerlaan 1 Wageningen. , (80) 

ww9www^^wr9^>f<mimm 

— Opdruk op Japansche serie voor Java; twee lijntjes door in-
schrift „Dai Nippon, ''enz." en twee korte door het woord 
„Java". 

11. 3j4 c. karmijnrose, opdruk zwart. 
12. 5 sen groen, opdruk rood. 
13. 10 c. blauw, opdruk rood. 
14. 20 c. grijsolijf, opdruk rood. 
15. 40 c. lila, opdruk rood. 
16. 60 c. oranje, opdruk zwart. 
17. 80 sen bruin, opdruk zwart. 
18. 1 roepiah violet, opdruk? 
De dubbele lijn van den opdruk loopt in de velranden enkele 

mm. door; de lijnen vertoonen hier en daar breuk jes, vooral bij 
de 60 c . De afstand van het woord Repoeblik to : de lijnen is 
verschillend; bij de 20 en 40 c. b.v. 1J4 m.m., bij de 10 en 60 c. 
2^ k 3 mm. 

— Opdruk in vrij dikke letters (als karbouwen), op de Java-
serie in liggend formaat (nos. 77 en 78), twee verticale lijntjes 
door de Japansche inscriptie. 

19. 3% sen karmijnrood, opdruk zwart. 
20. 5 sen lichtgroen, opdruk rood. 
1946. Jubileumzegels. Inscriptie ..Indonesia Merdeka" en 

„17 Agoestoes 1945". De IC s. is in liggend formaat en vertoont 
een buffel met verbroken ketenen. De 20 sen is in staand formaat 
en vertoont een stier met de rood-witte vlag. Links en rechts 

PWffffPF* 

boven de waarde, daartusschen een versiering waaronder Indo
nesia- Merdeka. Links en rechts verticaal Repoeblik/Indonesia, onder 
de datum. De zegels zouden zijn uitgegaan t.g.v. het J^-jarig 
bestaan van de Repoeblik. Formaat van het beeld voor de 10 sen 
23 X 22 mm., voor de 20 sen 18 X 22 m.m.; waarschijnlijk 
steendruk; geelachtig wit papier; zeer slechte pintanding 1 1 ^ X 
11}^. Blijkbaar gegomd na het perforeeren. De zegels zouden in 
Djokjakarta zijn gedrukt; beide waarden zouden verkocht zijn 
met een toeslag van 10 cent. 

Vellen van 100. De 10 sen heeft telnummers op boven- en lin-
kerzijrand (andere randen nog niet gezien). 

21. 10 s. bruin. 
22. 20 s. bruin en rood. 
1945-46. Locale opdrukken van Medan. 
Op het postkantoor te Medan moet een ambtenaar zitten, die 

plezier in zijn vak heeft. Alle zegels, die onder zijn bereik komen, 
van de karbouw-. Kreisler-, dansers-, Konijnenburg- of portserie, 
al of niet voorzien van Japansche boekdruk- of handstempel-
opdrukken in alle mogelijke modellen, overdrukt hij met diverse 
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eenregelige of ronde stempeltjes „Rep. Indonesia" of „Indonesia" 
in diverse kleuren, recht of diagonaal. Ook zegels van Malakka 
en Japan zijn voor hem niet veilig. 

Een volledige beschrijving van alle mogelijkheden zou bladzijden 
vullen en zou waarschijnlijk nog incomplee: zijn. Daarom alleen 
een overzicht. 

Er zijn voor de opdrukken vier stempels gebruikt (tot dusver !): 
I. „Rep. Indonesia" éénregelig, lengte opdruk 24 }i mm. In 

rood of zwart op karbouwzegels en Koningin (Kreisler). Ook op 
Japansche zegels. 

II. „Rep. Indonesia" éénregelig, lengte opdruk 17 mm. De 
meest gebruikte opdruk, in rood, zwart of paars op karbouw. 
Kreisler, dansers, Konijnenburg en porten. 

III. „Indonesia" in dubbelringstempelcje met een doorsnede 
van 21 mm.; onderin een open kruisje. In het centrum de letters 
P.T.T. Kleur zwart of grijsviolet. Op dansers- en Konijnenburg
zegels, al of niet met Jap. opdrukken van letterteekens of van de 
gearceerde „balk en T", al of nie: bovendien met het éénregelige 
,.Rep. Indonesia" in zwart of violet. Ook op Japansche zegels, 
en op Jap- opdrukzegels van de Straits. 

IV. „Indonesia" in kleiner dubbelringstempeltje, doorsnede 
15}^ mm.; onderin een punt, geflankeerd door twee liggende 
streepjes. In het centrum: P.T.T. Grijsviole: of zwart. Op Konij
nenburg-zegels, al of niet met de onder III genoemde opdrukken. 

Alles samen hebben we een paar honderd van deze producten 
gezien. We gelooven niet, dat ze philatelistische waarde hebben. 

1946. Opdruk „Repoeblik Indonesia" in kastje. 
De portzegels van 1, 5, 10, 15 en 20 c , Indische druk, komen 

voor met een opdruk „REPOEBLIK/INDONESIA" in kastje va.i 
27 bij 12H mm., zwart gummi(?)stempel. De opdruk reikt telkens 

i If*;*; mi^ • M Hl 
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m 
bij 1234 mm., zwart gummi(?)stempel. De opdruk reikt telkens 
over twee zegels. 

Ook op gewone zegels komen deze opdrukken voor, in zwart 
en in rood- We zagen ze op zegels van de karbouw-, de dansers-
en de Jap. bezettingszegels voor Java. Op brieven gaat vaak het 
stempel op de enveloppe over en is dus nè het franfceeren op het 
postkantoor op de zegels geplaatst. We kunnen dus beter spreken 

van een controle- of propaganda-stempel dan van een opdruk. 
Het stempel wordt op Java gebruikt. 
Een dergelijk stempel is het hier afgebeelde ,,Repoeblik Indo-

nesia/P.T.T." in rechthoek, dat over drie zegels reikt. 
In Buitenzorg is een opdruk in zwart BOGOR op portzegels 

van 15 cent aangebracht (door de woorden Te Betalen). Bogor 
is het Indonesische woord voor Buitenzorg. Deze zegels worden 
als plakzegels gebruikt. 

DANK AAN INZENDERS. 
Versceidene verzamelaars hebben pns geholpen bij het samen

stellen van de bovenstaande opgave; we zijn zeer erkentelijk voor 
hun hulp en houden ons steeds voor meldingen van nog niet ge
noemde zegels of opdrukken aanbevolen, bij voorkeur met toe
zending van de zegels in kwestie. 

Dank wordt gebracht aan Mevrouw Bsse. van Heerdt-Koiff, 
Mevrouw B. Veldkamp-de Grood, Mej. I. Lumenta en de beeren 
A. F. J. Aben, H. K. Berghuis, P. J. M. Boel, H. M, Bordewijk, 
Dr. H. W. Borel, M. J. F. Buikema, A. C. Carmiggelt, L. Frank, 
G- H. van Grunningen, Dr. J. Haseker, J. Haitsma, Dr. C. H. 
van Herwerden, Lt. B. G. Kok, F. W. Laupman, H. Ch. 
Lefering, Jos Maussen, H. MuUer, J. Prins, L. Rampen, J. N. 
H. van Rest, H. J. W. Reus, C. M. Roggeveen, Ruitenbeek, 
Schram, W. H. Schuster, Th. Seth Paul, H. Smit Jr., Dr. J. W. 
Smits, H. H. Stein, W. Traaye, A. J. Uylen, J. de Vries, E. D. 
van Walree, D- Wilders, A. van der Willigen, P. Wittkämperi 
Dr. Th. van Wijk en F. J. Wijma. 

Dank voor cliché's van „Mijn stokpaardje" en van den heer 
R. Boekema. 

i 
1. Van den heer Mr. L. J. F. Wijsenbeek, Landelijk Inspecteur 

der „Stichting Nederlandsch Kunstbezit", ontving ik onderstaande 
mededeling, welke ik dringend in de belangstelling van de lezers 
aanbeveel. 
MEDEDEELING 

De Stichting Nederlandsch Kunstbezit is door de Ministers 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en Financiën opgericht 
en heeft ten doel het veiligstellen en beheeren van cultureel bezit, 
afkomstig van politieke delinquenten. 

Op speciaal verzoek van' het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen heeft de Stichting zich ook ontfermd 
over die postzegelverzamelingen, die gevonden werden in boedels 
van politieke delinquenten, aangezien het Ministerie van oordeel 
was, dat hier waardevol cultureel goed verloren dreigde te gaan, 
indien deze collecties in de normale procedure Roerende Goederen 
van Vijanden en Landverraders werden ingeschakeld. 

Tot nog toe heeft de Stichting slechts een viertal verzamelingen 
kunnen vinden, waarvan twee, één te Leeuwarden en één te Hee
renveen, naar het oordeel van Philatelisten van groote waarde 
zijn. De Leeuwarder verzameling munt uit door een fraaie collectie 
Nederland en Koloniën en zeer uitzonderlijke zegels van de oude 
Duitsche staten. 

Het spreekt vanzelf, dat er onder de in beslag genomen boedels 
nog vele andere postzegelcollecties aanwezig moeten zijn. Aange
zien echter bij het personeel der Stichting niemand is, die zich 
met philatelie bezig houdt, is men op het bureau van de Stichting 
niet op de hoogte met eventueele N.S.B.-poszegelverzamelingen, 
die zich nog in het land bevinden. De Stichting houdt zich dan 
ook ten zeerste aanbevolen voor wenken uit den kring der 
Nederlandsche philatelie over dergelijke verzamelingen. 

2. Nogmaals doe ik een dringend beroep op de lezers van het 
Maandblad om alle correspondentie betreffende abonnementen, 
advertenties, adreswijzigingen enz. te richten aan den Administra
teur, den heer E, J. van der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 
5. Dordrecht. 
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3. De achterstand in mijn correspondentie neemt steeds toe, 
aangezien ik overstelpt wordt met vragen, somtijds van „onmoge
lijke" aard. Men gelieve er mee rekening te houden, dat het 
hoofdredacteurschap van het Maandblad gëén. . . . betrekking is; 
ik ben gaarne bereid inlichtingen te geven, voorzover mij dat 
mogelijk is, doch men stelle geen vragen, waarop men in elke 
vergadering van een philatelistenvereniging antwoord kan krijgen. 

4- Het verheugt mij, dat ik ook anonieme scheldbrieven krijg. 
Zij verschaffen soms een niet gering genoegen, vooral wanneer 
duidelijk blijkt, van wien de brieven afkomstig zijn, zoals onlangs 
van een miezerig coUaborateurtje in het centrum des lands ! 

5. Het is thans in beperkte mate mogelijk om postzegelcatalogi 
in 't buitenland te bestellen. De nieuwe Yvert, Zumstein, Gibbons, 
Gilvez enz. zijn verschenen. Import tegen de vastgestelde prijzen 
is mogelijk door bemiddeling van een erkenden boekhandelaar. 
Men zal zich moeten wenden tot een boekhandelaar, bij wien 
men cliënt is, want het aantal buitenlandse boeken, dat geïmpor
teerd kan worden, is gering. 

6. Dringend verzoek aan alle verzamelaars, die in het bezit 
zijn of komen van zegels van de Japansche bezetting van Indo
nesië en van de Repoeblik Indonesia, deze te melden aan Dr. A. 
M. Benders, arts te Maurik (Gld.). Nieuwtjes van andere landen 
zie ik steede gaarne ter vermelding tegemoet. 

V. P. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
J. H, Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.-H.). 

NEDERLAND. 
BELANGRIJK BERICHT. 

Binnenkort zal de nog aanwezige beperkte voorraad van de 
destijds buiten gebruik gestelde, fraai uitgevoerde geïllustreerde 
briefkaarten van 7% cent, welke aan de voor (adres) zijde ruimte 
bieden voor correspondentie, thans voorzien van den opdruk 
„5" op den frankeerzegel, wederom voor het publiek — voor 
interlocaal verkeer — verkrijgbaar worden gesteld. 

Er zijn 4 series, n.1. de stedenserie, molenserie, kasteelserie en 
landschapserie, elk weer bestaande uit diverse soorten 
afbeeldingen. 

(Persbericht P.T.T.) 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den Heer 
J. C.'-E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam-C. 

Sinds onze bevrijding hebben wij een zeer snelle uitbreiding van 
't luchtpostverkeer meegemaakt en al zijn er nog veel moeilijkheden 
te overwinnen, toch hebben de verschillende luchtvaartmaatschap
pijen de vooroorlogsche frequentie op de belangrijkste lange af
standen reeds overschreden. Begonnen in Augustus 1945 met de 
luchtpostdiensten op Engeland, volgden spoedig de diensten op 
Zweden en andere Europeesche bestemmingen, o.a. eenige Bal
kanlanden. 

In September 1945 volgden Amsterdam—Zürich en Amsterdam-
Parijs, terwijl ook een binnenlandsche luchtpostdienst Amsterdam— 
Eindhoven—Maastricht gevlogen werd. 

Wanneer wij thans de Hjst No. 4 van April 1946, uitgegeven door 
het Hoofdbestuur P.T.T., van de Luchtpostverzending eens door
lezen, staan wij verbaasd over al hetgeen sindsdien is bereikt. 
Practisch geheel Europa is weer per luchtpost bereikbaar, brievan 
en briefkaarten geheel zonder heffing van luchtrecht; alleen voor 
Malta en Gibraltar is het luchtrecht nog 20 c. per 5 Gr. Amsterdam 

—Batavia 4 maal per week; Nederland—Suriname en Cura;ao, 
etc. (via Engeland—U.S.A.) alle werkdagen, bovendien nog de 
speciale vluchten welke thans door de K.L.M, worden gevlogen 
Ook de luchtpostlijnen met Afrika, Noord- en Midden- en Zuid-
Amerika, Australië en Azië (met uitzondering van Britsch Nieuw 
Guinea, Britsch Noord Borneo, Broenei, Indo-China, Japan, Mand-
sjoerije, Sarawak en Siberië) zijn alle weer tot stand gebracht en de 
meeste diensten zijn zelfs op alle werkdagen, eenige andere 3 of 4 
maal per week. 

De tarieven varieeren voor Afrika van 5 tot 50 cent per 5 Gr.; 
voor Noord-Amerika van 40 tot 55 c , voor Midden-Amerika van 
55 tot 60 c ; voor Zuid-Amerika van 55 tot 70 c ; voor Australië 
van 40 tot 65 c. en voor Azië van 10 c. tot ƒ 1.10, alles ook 
per 5 Gram. 

En wij zijn nog pas aan het begin, allerwege wordt nog ge
werkt aan opvoering van de frequentie, inlegging van nieuwe lucht-
lijnen, etc. 

Dat onze K.L.M, hierbij niet stil zit, spreekt vanzelf en bin
nenkort zal deze Maatschappij zelf weer heel wat luchtdiensten 
uitvoeren. 

Een groot verschil met vóór den oorlog is wel, dat wij bijna 
geen speciale luchtpoststempels of speciale afstempelingen meer zien, 
terwijl natuurlijk ook (zooals dit voor den oorlog ook al geschied
de) de aankomststempels verdwenen zijn. Dit alles maakt het voor 
de verzamelaars wel -wat minder aantrekkelijk en daarom doet het 
weer eens goed, wanneer wij eenige aardige stukken in handen 
krijgen, waarop weer wel bijzondere afstempelingen voorkomen. 
Zoo werden de stukken, welke met de Ie rechtstreeksche vlucht 
New-York—Amsterdam medekwamen in Amerika van een aardig 
bijzonder stempel voorzien (in zwart), het Amsterdamsche wapen 
met kroon vastgehou4en door twee leeuwen, waarboven de woor
den: U.S. Air Mail / First Flight F.A.M. 24 en onder: To Am
sterdam / The Netherlands. Het stuk was afgestempeld New-York 
19/2 '46 1 p.m. 

7o örnsTeßDPro 

::■• .'.."•• .^ Ook aardig zijn de beide en
veloppen, welke voor de eerste 
retourvlucht 1946 van Suri
name enCurasao werden ge

(ƒ ^ X X* ' "~ '»^ \ "S-̂  v; bruikt. Voor deze vlucht 
tl/ I ^^^ ' \ -i.' werden eveneens speciale af-
jf. f (Lrt^^Trr^rUjb^ j '*' •! stempelingen gebruikt-

\ ^"^Sv / ' * ' ' / ^ P ^^ enveloppen voor de 
'^* ' Ie vlucht 1946 stond: „Eer

ste vlucht Februari 1946; 
Willemstad—Amsterdam; 

K.L.M. In het midden een 
wegwijzer met ,,Amsterdam" 
op een der handwijzers. De 

speciale afstempeling bestond uit een rond violet stempel; in de 
binnenste cirkel staat: „K.L.M. — (afbeelding vliegtuig) — 1946" 
en in de buitenste rand: „Eerste Snelle Vlucht — Nederland— 
Suriname v.v. 

Vanuit Curasao werden dezelfde speciale K.L.M.-enveloppen ge
bruikt; het speciale stempel was hier rechthoekig (violet) met de 
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woorden: „Eerste K.L.M.vlucht / Curafao—Amsterdam / (afbeel
ding vliegtuig) / 20 Februari 1946. 

Het stuk werd 26 Februari '46 hier ontvangen. Geen dezer 
stukken had een aankomststempel. 

FESRüARi 
^/■^«tó^ir*^ " " : 

EERSTE VLUCHT GEREGELDE LUCHTVERBINDING 
AMSTERDAM—NEWYORK DOOR K.L.M. 

EEf?STE TRANSATLANTISCHE VLUCHT K LM 
AM5TERDAMNEWyORK 

4TnlAM5TERDAM2lMEl 1946 il 
Op 21 Mei j.1. vond de eerste vlucht plaats der geregelde 

luchtverbinding Amsterdam—NewYork door de K.L.M. 
Deze dienst, welke uitgevoerd wordt onder den naam „The 

Flying Dutchman" zal worden gevlogen met DC4's. De route 
loopt via Prestwick (Schotland) en Gander op NewFoundland. 
Gezagvoerder is Evert van Dijk. 

Voor deze vlucht kon post worden meegegeven (luchtrecht 40 
c. per 5 gr.); de stukken werden voorzien van een speciaal 
stempel zooals hierboven afgebeeld. 

Juist voor het afdrukken van het Maandblad bereikt den 
hoofdredacteur een bericht betreffende de mogelijkheid, door de 
K L. M. geopend, om enveloppen van 21 Mei 1946 te verkrijgen. 
Men wende zich tot den secdetaris van zijn vereniging. In het 
volgende nummer volgt een nadere mededeling. 

OPENINGSVLUCHT REGELMATIGEN K.L.M. DIENST 
AMSTERDAM—CURAfAO. 

Ter gelegenheid van de opening van den regelmatigen dienst 
op Curajao door de K.L.M, op 6 Juni a.s. zullen de met deze 

vlucht verzonden poststukken door 
de P.T.T. van een speciaal stempel 
worden voorzien Hiernaast plaaten 
wij een afbeelding van dit stempel. 

Zooals wij van de K.L.M, ver
namen, wordt deze rechtstreeksche 
dienst 1 maal per week gevlogen, 
naast de reeds bestaande K.L.M, 
verbinding (2 maal per week) Am
sterdam—NewYork—Curasao. 

Vermoedelijk zullen ook voor 
deze vlucht — evenals dit het 

geval was voor de openingsvluqht van den regelmatigen dienst 
Amsterdam—NewYork — door de K.L.M, speciale enveloppen 
worden uitgegeven; zekerheid was hieromtrent bij het ter perse 
gaan van dit artikel nog niet te verkrijgen. 

Ter besctiermiri^ 
Van Verzamelaars 

en tiandelaren. 
1. De heer S. Keiser te 'sGravenhage is zo vriendelijk mij de 

onderstaande „zegels" ter inzage te zenden, met het verzoek een 

waarschuwing in het Maandblad te plaatsen. De „Legioenzegels", 
uitgegeven op last van den vijand, ten bate van de verraders 
van volk en vaderland werden door een particulier overdrukt 
met de woorden LUCHTPOST. DAG VAN DEN POSTZEGEL. 
G 3 f 3 (op 7>^ 4 ZVi), resp. G 5 f. 5 op 12}^ + 87H. 
benevens het embleem van iWinterhulp. De gehele opdruk is 
uitgevoerd in goud. 

i » i » » » » » « y » » » » » ■ »»lyi 

HMWMtfJiAMtAMUy 

Deze opdrukzegels werden reeds in het najaar van 1844 o.a. 
in Italië door bonafide handelaren verkocht voor 800 lire. 

Nadrukkelijk moge worden geconstateerd dat deze „zegels" 
niet anders zijn dan zwendelproducten. Het is te vrezen, dat 
genoemde zegels in het buitenland algemeen in omloop zijn; 
wellicht komen zij vandaag of morgen ook naar Nederland. Wij 
stellen deze zendelproducten op één lijn met het z.g. „Rode
Kruis" zegel van G. A. G. Thoolen. Zou deze N.S.B.er, thans 
voortvluchtig, wellicht ook bovengenoemde zegels hebben ge
maakt ? In ieder geval hopen wij, dat, wanneer de landverrader 
wordt gegrepen, ook een onderzoek woirdt ingesteld naar deze 
kwestie ! 

2, Van bevriende zijde wordt ons een envelop getoond met 
een stel „symbolen" en „zeehelden" met opdruk „gekroonde W'. 

De opdruk is in goud op de 1, 2 
en 2/^ cent, in zwart op de 1}^, 3, 
5, 7i4 en 10 cent. De zegels zijn 
afgestempeld „ZAANDAM 5.V.9 v 
1945"; opgemerkt dient te worden, 
dat de stempel vals is. Het betreft 
hier een grapje; toch menen wij de 
verzamelaars te moeten waarschu
wen . . . . anders duiken de zegels 
later misschien op als ,,plaatselijke 
bevrijdingsserie".... met angst en 

I beven vragen wij ons af, hoeveel 
1 zegels van de Japanse bezetting van 

Indonesië en van de „Repoeblik In
J donesia" van gelijke aard zijn. . . . 

1 

m c 

^m^^^^ß^.^ 

ATTENTION! Les timbres mentionnés et reproduits 
:idessus n'ont aucun caractère officiel. lis sont Ie produit 
de la fantaisie de personnes privées. 

ederlandsdie! 
Postcni'cii 

Een drietal officiële berichten betreffende de Posterijen moge 
ik hier vermelden. 

1. Staatsblad G 93, d.d. 20 April 1946 bepaalt, naar anologie 
van de regeling t.a.v. de z.g. kinderzegels, dat ,,bijzondere post
zegels voor sociale en cultureele doeleinden" (de z.g zomerzegels) 
voortaan geldig zijn tot 31 December van het naar ni dat van 
uitgifte. De termijn van ruim 5J4 jaar is dus teruggebracht tot 
ruim 1 Yt jaar. 

2. Op 18 Mei werd in de pers meegedeeld, dat voortaan alle 
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aangetekende brieven en alle brieven boven 20 gram, welke be
stemd zijn voor het buitenland, GEOPEND ten postkantore 
moeten worden aangeboden. Sluiting vindt plaats in tegenwoor
digheid van den loketambtenaar. Bravo ! Op deze wijze kan onge
oorloofde uitvoer van postzegels in belangrijke mate worden 
tegengegaan. Een regeling voor serieuze ruil is in voorbereiding-
Ik zal niet nader ingaan op deze kwestie, omdat ik dan wellicht 
slapende honden wakker maak; laat ik alleen dit zeggen, dat 
tot heden de mogelijkheid bestond om voor duizenden en tien
duizenden guldens deviezen (dikwijls „zwart" verworven!) uit 
te voeren. De trucjes waren ontelbaar.... het verheugt mij, d.it 
ik de autoriteiten op enige zwendelmanieren heb kunnen wijzen. 
Laat ik echter thans ook deze opmerking maken. . . . verdient het 
geen warme aanbeveling, dat strenge controle van de burgerlijke 
autoriteiten plaats vindt op militair vervoer (vooral per auto) 
naar het buitenland ? Ik meen te mogen veronderstellen, dat op 
deze wijze op zeer grote schaal ontduiking van de deviezenbe-
palingen plaats gevonden heeft. Laat de deviezenknoeier gegrepen 
worden, wie hij ook zijn moge ! 

3, Binnenkort verschijnen de nieuwe zegels van 2)4, 5 en 10 
gulden, zoals ik onlangs voor de radio meedeelde. Buitenlandse 
bladen namen weldra advertenties op, dat de zegels konden 
worden geleverd onmiddellijk na uitgift« voor 3 dollar, d.w.z. 
beneden de helft van de nominale waarde. Dat zal nu niet kun
nen geschieden. De zegels worden NIET ongestempeld verkocht; 
heeft men een poststuk, waarvoor 17.50 porto verschuldigd is, 
dan worden de drie zegels door den ambtenaar opgeplakt. Het is 
verboden méér dan het vereiste bedrag te laten opplakken op 
stukken met buitenlandse bestemming. De zegels zullen niet aan 
de verzamelaarsloketten verkrijgbaar zijn. Het is jammer, dat wij 
deze zegels n o g niet kunnen kopen... . de uitvoering is gelijk 
aan die van de 1 gld., de kleuren zijn schitterend. Maar . . . . op 
alle denkbare wijzen dient te worden opgetreden tegen ontduiking 
van de deviezenvoorschriften, welke hier zeker niet scherper zijn 
dan in Engeland en Frankrijk. 

In een Belgisch postzegelblad vonden wij een zonderlinge op
merking over de bevrijdingszegels. Het blad beschikt over een 
uitnemenden correspondent in Nederland, den heer O. C. van 
Soldt, die reeds bij de redactie heeft geprotesteerd tegen het 
opnemen van het bericht. Wat zou het geval geweest zijn ? 

Een grote partij bevrijdingszegels, aanvullingswaarden, zou bij 
het overladen te Antwerpen zijn gestolen uit de kisten. Van deze 
diefstal zouden de zegels afkomstig zijn, die reeds lang voor 
1 April in België en Engeland verkrijgbaar waren. Onmiddellijk 
heb ik mij gewend tot het Hoofdbestuur der P.T.T. Hier volgt 
het resumé van de officiële mededeling. De zegels werden per 
vliegtuig direct van Londen naar Valkenburg gebracht, waar zij 
werden overgenomen door de controle te Haarlem. Bij aankomst 
ontbrak g e e n e n k e l v e l van de leverantie; de zegels hebben 
Antwerpen n i m m e r gezien. Nadere informatie bij de hoogste 
autoriteiten „uit het Zuiden" bracht aan het licht, dat ook van 
de leveranties in 1944/1945 nimmer één vel is gestolen. 

Het bericht is dus volkomen gefantaseerd, v r i j w e l z e k e r 
door iemand, die het „buitengewoon jammer vindt dat Duitsland 
de oorlog heeft verloren". 

Tot slot de mededeling, dat de verkoop aan handelaren in België 
en Engeland heeft plaats gevonden vanuit Londen, waar men over 
het hoofd zag, dat wat in 1944/45 kón, in 1946 niet meer gaat 
in 1945 was in Londen onze regering gevestigd; vanuit Londen 
werden de postzegels beschikbaar gesteld. In 1946 was in Londen 
nog slechts een afwikkelingsbureau gevestigd, dat t.a.v. de tweede 
oplaag van de bevrijdingszegels niet anders had te doen, dan de 
zegels doorzenden naar het vaderland. Er is dus een administra
tieve fout gemaakt, welke ons land geen nadeel heeft bezorgd. 
Van een „lek" is geen sprake. Het blad „De Waarheid" berichtte, 
in strijd met de waarheid, dat o f f i c i e e l was meegedeeld, dat 
de tweede oplaag niet zou verschijnen. In tegendeel ! Van „post-
zegelzwendel" kunnen wij in geen enkel opzicht spreken. 

Beschadiging van zegels door machinestempels wordt veroor
zaakt door de sterke druk, die de machine, omstreeks 4 cm van 
de bovenrand van het poststuk, op de envelop uitoefent. Wan
neer men dus zorgt, dat de zegels zo hoog mogelijk geplakt 
worden, vindt geen beschadiging plaats. („Herrijzend Nederland"-
zegels dus „liggend" opplakken). 

Naar aanleiding van een aantal zeer zwaar afgestempelde 
brieven, die ik ten Hoofdbesture heb overgelegd, is nogmaals bij 
dienstorder de aandacht gevestigd op de noodzaak om postzegels 
behoorlijk af te stempelen, terwijl nadrukkelijk het gebruik van 
aniline-potlood is verboden. 

Uit Curasao wordt ons bericht, dat de zegels van Nederland 
aan het philatellstenloket te Willemstad verkrijgbaar zijn. Is dit 
een voorbode van de verkrijgbaarstelling van de zegels der Over
zeese Gebiedsdelen aan de verzamelaarsloketten hier te lande ? 
Het is te hopen. , 

De internationale antwoordcoupons van 15 cent zijn overdrukt 
met „25" of „25 et" met een violette handstempel. Het gerucht 
ging, dat de verhoging van prijs een voorbode zou zijn van 
porto-verhoging. Dit Is onjuist. Er zijn twee redenen voor de 
prijsverhoging der coupons: a. de P.T.T. betalen aan de U.P.U. 
28 goud-centimes per coupon, d.w.z. ongeveer 24 K cent. (1 
goud-franc = 88 cent). Op iedere coupon werd dus 9% cent 
toegelegd; b. er werden duizenden coupons uitgevoerd als zeer 
goedkope deviezen. Thans kan men alleen een antwoord-coupon 
kopen om in te sluiten In een brief, die door den loketambte
naar wordt gesloten. 

Tot slot van deze rubriek de mededeling, dat de „germaanse 
symbolen en zeehelden" niet eerder zijn ingetrokken, omdat men 
niet voldoende voorraad van andere zegels had en men het als 
papierverspilling beschouwde, millioenen zegels te vernietigen. 
Toch lijkt het ons jammer.. . . door vele zwarte pieten zijn de 
zegels bij duizenden series tegelijk gekocht als geldbelegging. Ge
lukkig slaagde men er meestal niet in om de 4 en de 12}^ cent 
te bemachtigen, wij kennen iemand, die lO.COO series met uit
zondering van deze twee waarden kocht aan een postkantoor; 
nominale waarde 2.02}^.. . . waarschijnlijk zullen wij deze niet-
complete series weldra op de markt zien voor 30 \ 40 cent per 
stel. Geheel complete series zullen niet veel meer waard zijn 
dan 60 ä 70 cent. Gestempeld zonder enige twijfel belangrijk 
meer. 

In een aantal buitenlandse postzegeltijdschriften en -dagbladen 
kwam onlangs het bericht voor, dat door enige mannen van 
Scotland Yard in de Britse zone van het voormalige Duitse Rijk 
de inventaris van het Nederlandse Postmuseum zou zijn terug
gevonden. Allerlei commentaar werd daaraan verbonden.... ook 
door één onzer lezers, die verontwaardigd was, dat „wij van dit 
feit uit buitenlandse bronnen kennis moeten nemen". 

Ter geruststelling kunnen wij het volgende meedelen: de vijand 
heeft, onbegrijpelijkerwijs, het Postmuseum geheel ongemoeid ge
laten. N i m m e r is ook maar één zegel door de moffen gestolen 
of „geleend" ! Van terugvinden in Duitsland is dan ook geen 
sprake. De kostbare collectie heeft noch geheel, noCh ook maar 
voor het kleinste deel haar plaats verlaten. 

Wij hopen, dat iedereen gerustgesteld is en tevens, dat wij 
spoedig weer in staat zullen zijn, het Postmuseum te bezichtigen. 

Op 17 December 1945 overleed te Lissabon de heer C. George. 
Onze hoogbejaarde landgenoot was jarenlang Consul-Generaal der 
Nederlanden. Hij behoorde tot de meest vooraanstaande Philate
listen In zijn tweede vaderland. Vele oudere verzamelaars hebben 
hem gekend als een man van grote kennis. Wij gedenken hem 
met dankbaarheid. v. P. 
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Op de vragen, vermeld op blz. 36 van het vorige nummer, 
kreeg ik vele antwoorden. Plaatsruimte belet mij deze antwoor
den thans te publiceren. 

Wel moge ik aan de twee kwesties twee vragen toevoegen ! 
Vraag 3. Wie kan mij inlichten, wat de betekenis is van 

nummerperforaties in Nederlandse postzegels, gelijk hiernaast 
afgebeeld. Het betreft o.a. vele honderden 
zegels in het typeVan Konijnenburg, 1940, 
stempels uit 1940 en 1941, geperforeerd met 
nummers. Zoals bekend zal zijn, wordt aan 
hen, die zegels met een perforatiemerk wensen 
te gebruiken door het hoofdbestuur der P.T.T. 
daartoe machtiging verleend, nadat vooraf een 
ontwerp van het perforatiemerk in duplo ot 
twee van het perforatiemerk voorziene zegels, 
ter goedkeuring aan den DirecteurGeneraal 
der P.T.T. zijn toegezonden. Van de verleende 
machtigingen (b.v. aan de Nederlandsche Bank 

N.V.), wordt ten hoofdbesture nauwkeurig aantekening gehouden. 
Over de bovengenoemde nummerperforaties is echter n i e t s te 
vinden, zodat de perforaties ongeldig zijn en de desbetreffende 
zegels niet hadden mogen worden gebruikt. 

Betreft het hier een maatregel van vijandelijke instanties ? ,Wie 
kan ons inlichten ? 

De heer A. Bartels te 'sGra
venhage zendt mij het hierbij 
afgebeelde pakketzegel van Te
rezfn (door ons aller vijand 
Theresienstadt genoemd). Ik kom 
bij de behandeling van de nieuw
tjes t.z.t. uitvoerig op dit zegel 
terug. Mij zijn ook kampzegels 
van Lodz bekend; wie kan mij 
helpen aan een serie om in het 
Maandblad af te beelden; wie 

kan mij opgeven of ook in andere martelkampen door de vijanden 
der Europese beschaving speciale post of pakketzegels zijn uitge
geven ? Voor toezending (ter inzage) houd ik mij ten zeerste 
aanbevolen. i i 

i:)liüatelis 

De heer J. de Jongh te Gent zond mij een zeer interessant 
oorlogsdocument ter inzage. Een briefkaart, geschreven te 'sGra
venhage op 9 Mei 1940, afgestempeld met de bekende stempel 
„Vacantie in Vredig Vaderland", „'sGravenhage 10—V—O— 
1940". De briefkaart werd enig^ dagen later aan den afzender 
geretourneerd, aangezien de verbindingen met België verbroken 
waren. Wij leefden toen niet meer in een Vredig Vaderland 
wij hadden wel iets om aan te denken dan aan vacantie. De drie 
V's handhavend was toen de leus:: Verzet in Verdrukt Vaderland. 

De bezoekers van de illustere tentoonstelling van Belgische 
kunst te Amsterdam (binnenkort te Rotterdam) hebben daar 
o.a. kunnen bewonderen het vermaarde werk van A. van Dyck, 
Sint Maarten en het even beroemde tweeluik van Memlinck, links 
Madonna, rechts de „schenker" Martinus de Newenhoven. Post
zegelverzamelaars hebben twee „oude bekenden" gezien, thans in 
origineel. De postzegels van België brengen zowel Sint Maarten 
(nummers 84—91, 238—239 enz.) als Martinus de Newenhoven 
(No. 512) in beeld. De philateUe brengt ons in aanraking met 
de schoonste producten der schilderkunst, ' v. P. 

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

UITSLAG VAN DE ACHT EN DERTIGSTE PRIJSVRAAG 

De jeep bestond uit de volgende onderdelen: 
voorwiel: Cachemir, 1866, no. 1; 
achterwiel: Brazilië, esperanto congres 315; 
lichaam: Verenigde Staten van Amerika, krantenzegel no. 2; 

Rusland, Vliegpost no. 44; •■ *► 
Egypte, huwelijkszegel no. 202; 

ster: Nieuw Zeeland, watermerk; 
voorruit: Suriname of Curasao 1927; 
voorkap: San Marino, luchtpost 1933; 
bovenkap met achterwand: Cyrenaïca, luchtpost no. 24—29; 
steunijzers van de kap: Dominicaanse Republiek,, no. 291; 
benzineblik: Nederland 1938, voor het kind. 

De nummers zijn volgens Yvert 1942, 
Ingekomen zijn 76 inzendingen. 
Prijswinnaars zijn: i 

W. Amons, Zaandijk; 
H. Driessen, Bloemendaal; 
J. H. Hollaar, Maassluis; 
Klinkenberg, Utrecht; 
C. J. Meyer, Amsterdam; 
J W. G. Pels Rijcken, Amersfoort; 
W. Piepenbroek, Apeldoorn; / 
H. de Ruig, Amersfoort; 
P. J. Slangen, Vlaardingen; 
D. Slootmaker, Amsterdam. 

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

In overleg met de Raad van Beheer kan ik in dit „Mededelin
genblad" UITSLUITEND de namen der aangesloten verenigin
gen, de adressen der secretarissen en, voorzover mij bekend, de 
data en plaats van bijeenkomst opnemen. Ook in een volgend 
mededelingenblad kunnen geen verslagen worden opgenomen. Wil 
men eventuele aanvullingen en wijzigingen van de onderstaande 
berichten aan den Administrateur van het Maandblad, den heer 
E. J. van der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, Dordrecht. 

De bekende philatehstenspeldjes en knoopjes zijn thans weer 
V rkrijgbaar bij den penningmeester der U. Ph. V., den heer 
L H. Leintjes, Frans Halsstraat 3 te Utrecht, alleen voor ver
enigingen, in veelvouden van 10 stuks k 60 et per stuk. Postgiro 
36991, t/n penningmeester U. Ph. V. 

PHILATELISTENVERENIGINGEN IN NEDERLAND 
Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Secr. P. S. van 't Haaff, Laan van Meerdervoort 38 a, 's Gra
venhage. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 
Secr. C. M. Donck, Sophialaan 39, Hilversum. 
Afdelingen der N. V. v. P.: 

Alkmaar: secr. J. Lienesch, Kennemersingel 3, Alkmaar. 
Amsterdam: secr. Ed. Verf f, Maasstraat 20 II, Amsterdam Z. 
Apeldoorn: secr. M. M. Poley, Textielweg 2, Apeldoorn. 
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Arnhem en omstreken: secr. Mr. A. P. v. Schilfgaarde, Kas
tanjelaan 20, Arnhem. 
Boskoop: secr. J. F. Bruins, Burg. Colijnstraat 80, Boskoop. 
Dordrecht: secr. G. W. Wesselman, Maartsgat 7, Dordrecht. 
C 'oi en Eemland: secr. P. J. M. Boel, Bosboom Toussaint-
kan 63, Hilversum. 
Vergadering laatste Dinsdag van de maand, in Mei: te Bussum, 
in „De Rozenboom". 
Den Haag: secr. Ir. A. G. Ferf, Prinses Mariestraat 7 B, 's Gra-
venhage. 
Haarlem: secr. J. N. Kroon Jr., "Wagenweg 186, Haarlem. 
Krommenie:-secr. D. Andrea, Krommenieërrijweg 43, Wor-
merveer 
Leiden en omstreken: secr. Dr. J. A. W. Groenewegen, Joh. de 
Wittstraat 49, Leiden. 
Nijmegen: secr. J. F. de Vries, Frans Halsstraat 23, Nijmegen. 
Over Betuwe: secr. mej. W. C J. Sanders, Rijksweg Zuid 1, 
Eist 
Twente: secr. Ch. A. Struyck, Almelo. 
Vlaardingen: secr. Joh. Wind, Celebesstraat 33, Vlaardingen. 
Voorschoten: secr. Mr. F. C. R. Drossaart Bentfort, Leidsche-
weg 180, Voorschoten 
Wassenaar: secr. H. J. H. Harnas, Hallekensstraat 43, Wasse
naar. 
Verg. eerste Woensdagavond van de maand, in „Den Nieuwen 
Deyl". 
West Friesland: secr. G. J. Stap, Tweeboomlaan 151, Hoorn. 

Postzegelvereeniging ,,Breda". 
Secr. J. C. G. van den Berg, Hortensiastraat 25, Breda. 
Verg. laatste Maandag van de maand, om 20.C0 uur in „Café 
Moderne" 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hcllandia''. 
Secr. A. W. B. van Altena, Watteaustraat 221, Amsterdam Z. 
Verg. 25 Mei in Hotel Krasnapalsky, Warmoesstraat. 

Haagsche Philatelisten Vereeniging. 
Secr. H. J. B. Cleij, Vogelkersstraat 18, 's Gravenhage. 
Verg. 23 Mei, 8 uur, in Hotel Pomona, Molenstraat. 

Utrechtsche Philatelisten Vereeniging. 
Secr. H. G. van de Westeringh, Willem de Zwijgerplantsoen 1, 
Utrecht, Tuindorp. 
Verg. 28 Mei 7.30, in „Tivoli". 

Philatelistenclub „Rotterdam". 
Secr. L. W. Immink, Rozenburglaan 92 b, Rotterdam. 
Verg. 11 Mei, 14.30, in Café Cleypool, Nieuwe Binnenweg 293. 

Internationale Vereeniging Philatelica. 
1ste secr. J. N. H. van Rest, Copernicusstraat 89, 's Graven
hage (alleen voor bestuurszaken), 2e secr. J. H. v. d. Veen, de 
Carpentierstraat 159, *s-Gravenhage, alles omtrent leden, nieu
we leden, adreswijzigingen. 
Verg. 4e Woensdag van de maand om 19.30 in „Amicitia", West
einde 's-Gravenhage. 
Afdelingen van Philatelica: 

Amsterdam: secretaris D. Nierop, Hunzestraat 131, Am
sterdam Z. 
Baarn—Soest: secr. J. G. H. Veenstra, Anna Paulownalaan 36, 
Soestdijk. 
Deventer: secr. T. van Heuvel, Brinkgreverweg 29, Deventer. 
Dordrecht: secr. W. Oostingh, Balistraat 42, Dordrecht. 
Doetinchem: secr. M. F. Hendriksen, Markt 1, Doetinchem. 
Enkhuizen: secr. J. Reekers, Westerstraat 76, Enkhuizen. 
Goes en omstreken: secr. J. Domenie, Lange Kerkstr. 36a, Goes. 
Haarlem en omstreken: secr. J. Elsenbroek, Muiderslotweg 
117, Haarlem. 
't Land van Hulst: secr. Ch. Heirman, Beestenmarkt 27, Hulst. 
't Kabinetstuk: secr. G. J. Minholts, A 175, Oosterhoogebrug 
(Gr.). 
Langedijk: secr. P. Eecen Cz. Jr., Oosterstraat 43, Noord-
scharwoude. 
Maastricht: secr. W. Brekelmans, Bergerstraat 137, Heer (bij 
Maastricht). 
Nijmegen: secr. J. E. J. van Arcken, Prins Bernhardstraat 5, 
Nijmegen. 
Terneuzen, secr. R. Stofferis, Molenstraat 5, Sas van Gent. 

Tiel: secr. J. Th. J. W. Vermolen, Westluidensche straat 57, 
Tiel. 
Utrecht: secr. R. Pisa, Mgr. v. d. Weteringstraat 93, Utrecht. 
Venlo: secr. E Hey ting, Herungerweg 9, Venlo 
Vlissingen: secr. J. S. Weerpas, Singel 176, Vlissingen. 
Walcheren: secr. W. Camper, Penninghoek 15, Middelburg. 
Zwolle: secr. J. Huyskamp, Klimopstraat 18, Zwolle. 

Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. 
Secr. V. H. W. Borstlap, Samuel MuUerplein 16 a, Rotterdam. 

Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist". 
Secr. K. Buiter, Marathonweg 28III, Amsterdam Z. 
Verg. 7 en 21 Mei, half 8, in „Bellevue". 

Op Hoop van Zegels. 
Secr. W. M. van der Koog, Leidschevaartweg 129, Heemstede. 
Verg. 23 Mei en 27 Juni 's avonds 

Philatelisten Vereeniging „Groningen". 
Secr. A. C. Sietinga, Gratamastraat 23, Groningen. 
Verg. 27 Mei, 20.00 in restaurant „Suisse". 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 
Secr. M. J. H. Toorens, Postbus 111, 's-Gravenhage. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe". 
Secr. A. te Winkel, Pontanuslaan 98, Arnhem. 
Verg. 29 Mei, 7.30 in Café „Centraal-Nationaal", Bakkerstraat 
Arnhem. 

Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg*'. 
Secr. J. Hermans, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 
Ver. 6 en 20 Mei, 8 uur in „De Gouwe Poort", Vrijthof 50, 
Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Heerlen". 
Secr. P. Schoenmakers, Schinkelstraat 99, Heerlen. 
Verg. 28 Mei, 7.30 „Hotel de la Poste", Geleenstraat, Heerlen. 

Vereeniging „Amersfoort". 
Secr. J. Visser, Thorbeckeplein 8, Amersfoort. 
Verg. 3e Woensdag van de maand (15 Mei), in Volksgebouw, 
Snouckaertlaan 11. 

Enschedesche Philatelisten Vereeniging. 
Secr. A. H. Soetekouw, C. J. Snuif straat 18, Enschede. 

Postzegelvereeniging Hilversum en omstreken. 
Secr. G. van den Broeck, Ten Katelaan 5, Hilversum. 
Verg. 28 Mei, 7.30, in „Holl. Huys", Stationsstraat 28, Hilver
sum. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Zaansche Zegelzoekers" 
Z.Z.Z. 

Secr. A. Bos, Parallelweg 76, Koog aan de Zaan. 
Verg. laatste Vrijdag van' de maand (31 Mei enz.). 

Sportvereeniging S. H. E. L. L. 
Secr. N. Buwalda, Lorentzkade 91, Haarlem. 
Verg. 2e Woensdag van de maand, 17—18, in Laboratorium 
B.P.M., Amsterdam. 

Nieuwe Philatelisten vereeniging N. P. V. Groningen. 
Secr. J. H. Frerks, Kerklaan 10, Hoogezand. 
Verg. 30 Mei, Hotel Suisse, Heerenstraat, Groningen. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Secr. J. A. v. d. List, Delfgauwscheweg 199, Delft. 
Verg. 1ste Donderdag van de maand, om 19.30 in de zaal 
„Koot", Beestenmarkt. 

Idem afdeling Maassluis. 
Secr. S. C. Dijkhuizen, Taanstraat 2, Maassluis. 
Verg. 3e Donderdag van de maand, om 19.30 in het Zeemans
huis. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr. G. M. Minnema, Boerhaavelaan 41, Leiden. 
Verg. 24 Mei, 7.45 in „Liberty", Stationsweg. 

Idem Jeugdafdeling. 
Secr. J. P. V. Kampenhout, Haarlemmerstraat 125, Leiden. 
Verg. Ie Dinsdag van de maand, 19 uur, V. C. F. Huis, 
Gerecht 10. 

's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr. J. Crijns, Loonschebaan 68, Vught. 
Verg. 19 Mei, 3 uur. Hotel Central, Markt, 's-Hertogenbosch. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Idem afd. Juniores. 
Secr. P. L. A. Cornelissen, Zuid.Willemsvaart 5, 'sHertogen
bosch. 
Verg. 12 Mei, Hotel Central, Markt 's Hertogenbosch. 

Postzegelvereeniging „IJmuiden en omstreken"'. 
Secr. G. de Hoog, Da Costalaan 18, Driehuis, Post IJmuiden. 
Verg. 10 en 24 Mei, Patronaatsgebouw, Zeeweg hoek .Willem'
beekweg, IJmuidenO. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg". 
Secr. mej. Tine van Bommel, Stationsstraat 48, Tilburg. 

Postzegelvereenginig „Contact schept Kracht". 
Secr. P. C. Korteweg, van Doornincklaan 2, Bennebroek. 

Nederlandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaaxs „De Vlie
gende Hollander". 

Secr. Th. Potter, Prinsengracht 852, AmsterdamC. 
Afdelingen „De Vliegende Hollander": 

Amsterdam: sec. F. .W. v. d. .Wart Jr., Dintelstraat 6, Am
sterdam2. K t̂î l |'l*>«d| 
Verg. 2e Zondag van de maand, in Krasnapolsky, om 10.30. 
' t Gooi, secr. W. F. Hendriks, Tuimelstraat 13, Hilversum. 
Zaanstreek: secr. J. G. v. d. Kaay, "Westzijde 354 a, Zaandam. 
Den Haag—Rotterdam, secr. J. Erkelens, Oosthavenkade 11, 
Vlaardingen. 
Haarlem: secr. J. J. Plomp, Zandvoortschelaan 165, Aerden
hout. 
Arnhem: secr. J. van Tongeren, Tormentilstraat 30, Arnhem. 

Vereniging van Postzegelverzamelaars „Helmond". 
Secr. J. Knapen, Eikendreef 41, Helmond. 

Vereniging van Postzegelverzamelaars ,,Gouda". 
Secr. D. Palsgraäf Jz., Vossenburchkade 117, Gouda. 
Verg. 27 Mei, Café „Ter Gouw", Bleekerssingel 1, Gouda. 

Zutphensche Postzegelverzamelaars Vereen^ing. 
Secr. G. M. Vos, Jan Steenstraat 10, Zutphen. 
Verg. 22 Mei, in het „Volkshuis". 

Vereen van Postzegelverzamelaars „De Phitatelist", Geleen. 
Secr. R. Urlings, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 
Verg. laatste Zondag van de maand. 

Interpose. 
Secr. F. C. Vree, Akelelstraat 103, 'sGravenhage. 

Postzegelvereeniging ,,Santpoort". 
Secr. W. Merten, Sparrenstraat 20, Haarlem. 

Postzegelvereeniging „Vlissingen.'. 
Secr. A. J. W. Mathyssen, Hofplein 18, Vlissingen. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Assen". 
Secr. L. N. Bijkerk, Singelstraat 19, Assen. 

„De Kennemer Postzegelclub". 
Secr. H. v. d. Groen, Alkmaarscheweg 236, Beverwijk. 

Postzegelvereeniging „Roosendaal". 
Secr. J. P. M. Smeekens, Molenstraat 57 a, Roosendaal (N.B.). 

LoO N D S) 
'̂ ^NroRMATIEBUREAU 

Over onderstaande handelaren en verzamelaars worden in
lichtingen verstrekt door het BondsInformatlebureau, (Postzegel 
voor antwoord insluiten). 

„De iWinschoter PostzegelCentrale", Sint Vitusholt 102, W în
schoten. 

Allen, die een vordering hebben op G. W. Timmer van de 
„Winschoter PostzegelCentrale", moeten ten spoedigste daarvan 
aangifte doen bij den Commandant der 2e Royal Neth. Provost 
Loy te Apeldoonr. S.v.p. bedrag, datum en verdere nodige 
gegevens. 

De Beheerder, 
J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

Te koop gevraagd: 
uollediee oude jaargangen van het Nedel. 
Maandblad voor Phiratelie van 1930 t/m 1935 
en van 1937 t/m 1942. (64) 

Brieven met prijs aan JOZEF SYMENS, 
V. Moncfortstraat 13, Borgerhout, Antwerpen. 

Postzegelverzamelaar, Zwitser zoekt 
iemand om met postzegels te ruilen. 

THEODOR FREUER, (63) 
Bernstr. 4, Luzern, Schweiz. 

AAKGEBODEN 
OudDuitsche Staten en 

Koloniën 
wetke ik U na aanvraag op zicht zal 
toezenden. Ook genegen te ruilen op 
Ned en Overzeesene Gebiedsdeelen. 

Tevens te koop gevraagd Weldadig
he id , en Gelegenhe idzege l s van 
Ned. en Overz. Gebiedsdeelen. 
H. VAN LIESHOUT, Hurksehestr. s6, 

Helmond. (6é) 

BOD GEVRAAGD op 550 zegels met 
klem ronds tempel w.o. Jub. '23,60/30 c , 
I Gld. '24 enz. en 200 zegels met gummi
■Istempeling A'dam, R'dam, 'sGravenh. 

C. BROEKHUIZEN, (70) 
Buys Ballotstraat 94, 'sGravenhage. 

Luchtpost Finland; brief met 2 ex. Aero 
O.Y. 1943 en 2 ex. Min. Canth 1944. Violet 
stempel als bedoeld in Dec. nummer Maand
blad 194J blz. 33. Verder brieven met series 
Finse gelegenheidszegals. 

Brieven aan P. VAN VEEN, Rijksweg 22, 
Naarden, (71) 

Frankeert 
Philatelistisch ! 

Te koop verz. Kroatië uitsl. modern goed, 
o.a. R. Kruis 1943, St. Sebastiaanblocs, Pbil. 
Tentoonstel, enz. Ook te ruUen tegen betere 
zegels of series van Oostenrijk. Hierv. tevens 
zegels te koop gevr. Aanb. of ruilvoorstellen 
berichten aan Maison Jacques, M. A. C. M. T. 
OVERVELD, Molenstr. 69, Roosendaal. (103) 

iiuiillljlllliljltiimmiltlllllliiiiiiiillllillliniiiiiilllllillillllliiiii 

Sdliaojdécfie 

T 
T 
RONDZENDINGEN 
EN NIEUWTJES YAN 
GEHEEL EUROPA. 

""iillllllUllli "iiiiHiJiiiii iidiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiii 

Te koop gevraagd of in ruil Proefdrukken 
van Nederland en Oven. Gebiedsdeelen. 

Eventueele ziehtzending of offerte aan: 
J. WAISVISZ, Regentesselaan 7, 
Rijswijk Z.H. Tel. 119304. (43) 

A a n g e b o d e n : Een aantal symbolen en 
admiralen, postfrisch, per stuk of in gedeel
ten, van de waarden: i, î /g, i , 3, 10, 15, 
171/2, 20, 22V2 en 30. Zend Uw bod s.v.p. aan 

P. ACHILLES, 
Scheldestr. 70, Den Haag. (44) 

TB KOOP GEVRAAGD een 
Yvertcatalogus1944,'45of'46 

Aanbiedingen aan D. J. NAGEL, 
Rijksstraatweg 22, Warnsveld (G.). 

(48) 

Philatelist zoekt thuiswerk, zoab 
samenstelling pakketten enz., goede 
referentiën en enige ervaring inde 
postz. handel. R. Visser, Brouwers
wal 370, Gorredijk. (50) 

ALBUMBLADEN geteekend mèt 
opschrift, elk gewenschte indee

ling, elk gewenscht land, 
op vooroorlogs papier f o 40 per blad. Voor
beelden ter inzage de Genestetlaan 13, Soest. 

(53) 

E x c h a n g e : BO100 used Good Com
memorativee stamps of Nederland and 
dominions, France and Europa. I give Dane
mark, Filmland, Norwegen and Sweden, 

TORE DANIELSON, (54) 
Bagargatan 27, NykopingSweden. 

BIG MAILS met honderden aan

bindingen op postzegelgebied ont

vangt U na remise van f 0,60. 
NIEUWTJES U.S.A. 

5 cent voor 1 $ cent. Vraagt 
ziehtzending. 

C. J. H. TER RIET, 
Veenstraat 22 — Enschede. ($5) 

HoUandia Club, Internationale post
zegel en correspondentie Club met 
leden in alle deelen der wereld. 

Vraagt prospectus aan (76) 
J. P. ADRIANI, Breestr. 130a, Leiden 
Te koop gevraagd: Jopansehe Bezettings
zegels van Malakka (Straits Settlements, 
Kedah, Kelantan, Negri Sembilan, Fahang, 
Penang, Perak, Selangor (Malaya) en Treng
ganu), liefst gestempe[d. 

Mr. J. W. DE ROEVER Jr., (58) 
Jan van Eyckstraat 8, AmsterdamZ. 

ZUIDAFRIKA! 
Oorlogszegels zijn ook bijgesloten 
in mijn prima pakket ä 50 ver 
schillende zegels, met veel Britsche 
Koloniën. Franco toezending na 
overmaking van f 1,50 aan: 

M. HARREMAN, 
Adr. Mildersstr. 50 b, Rotterdam W. 

(5« 
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Prijs dezer advertenties: 
ƒ 1.— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Bod gevraagd op enveloppe met stempel 
Tristan da Cunha 
bezwaard met 4J et. straf port. 

Te koop gevraagd enveloppe 
Tristan d a Cunha 

gefrankeerd met zegel van St . He lena , (i) 
J. Brander, Boulev. Evertsen lo , Vlissingen. 

Microscoop! Nieuw-modern m. 
olie enz. te ruil aangeboden tegen 
betere postzegelverz. Ook te koop. 
Brieven onder no. 2 bureau van 
dit blad. 

Wie heeft voor mij litteratuur over 
falsificaten (algemeen) te koop of te 
leen tegen vergoeding. Prijsopgave 
aan H. M. Romijn, hoofd rondz. 
Z.Z.Z., Parkstraat 2, Zaandam. (4) 

Ter ruil of te koop gevraagd: 
Postzegels U.S.A. (Pre-cansels-Firstdry covers, 
oude enveloppen met zegelindruk, Luchtpost 
op brief, Fiscaal-zegels enz. enz ). 

Adres: E. J. BAKKER, 
Schouwtjeslaan 43 rd, Haarlem. Cs) 
Massawoar bod gevraagd: Symb. en Zeeh* 
1V2 c- 1600, 2V2 c- 1600, 5 c. 16000,71/20. 
4600, 10 c. 800. Kon. '40 5 c. 10.000, 7I/2 
c. 2000, Herrijzend Ned. 2400, Portz. loop. 
cm. 10 c. 1000. Alles onafgeweekt. Niet 
afzonderlijk. (6) 
A. J. Korff, P. C. Hoofdstraat 113, A'dam, 

Wie inlichtingen wenscht omtrent 
ACORN Stamp and Exch. club (Eng. 
en Br. Kol.) kan inlichtingen krijgen 
bij C. J. H. ter Riet, Veenstr. 22, 
Enschede (gefr. env. bijsl.). (7) 

RONDZENDINGEN. In mijn goed verzorgde 
rondzendmgcn Nederland en Overz. Gebieds-
dcclcn, Europa, Engelsche Kol. vindt U altijd 
iets bijzonders. Laat U omgaand inschrijven. 

H. RADEMAEKERS, 
Burg. V. Heemstrakwartier 139, 
De Bilt (Utrecht). (g) 

Amerikaan met relaties in alle landen van 
Europa wenscht briefwisseling met ruil 
Holland en Overz. G e b i e d s d e e l e n . 

Voor nadere inlichtingen zich wenden to t 

E. BRESSER, 
Rochussenstraat 253a, Rot terdam. 

C O R R E S P O N D E N T 
belast zich met het vertalen en schrijven 
vaA brieven in het Fronsch, Duitsch, Engelsch, 
Deensch en Zweedsch tegen billijke ver
goeding. Brieven No. 12 Bureau v. d. Blad. 

Iste POSTVLUCHT 
naar Colombo levert de Nieuwtjfs-
dienst van de Luchtpostclub BZPC. 
Lidmaatschap slechts f 1.50 p. jaar. 
Inl.: Secr. BZPC, Schuytenstr. 107. 
den Haag, en 

ZEPPELINPOST, 
Ballonpost en Trans Atlantische 
vluchten gezocht. J. BOESMAN, 
V. Blankenburgstr. 58, Den Haag. 

Tel. 331757. (14) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Antieke boeken te koop of in ruil voor 
postzegels. Ruil beste zegels Oud-Duitschland 
e a. Vraag buitenl. ruiladressen en bevrij
dingsseries van alle landen. 

J. M. R. HERMANS, 
Nuth (L.). (13) 

Aangeboden: Ned. en Overz. Ge
biedsdeelen, enkele kleine albums 
met overige landen. 
Brieven: F. RINGSMA, 
Kamillenstraat 9, Rotterdam. (16) 

Ter overname: Maandblad voor Philatelie 
nos. 193 t/m 2j8 jaargangen 1938 t/m. Juli 
1943, compleet. Ook wel ruilen voor eenige 
zegels. 

Brieven onder no. 17 aan het 
bureau van dit blad. 

GESTOLEN 
te Zalt-Bommel na evacuatie Sept. '44 ver
zameling luchtpostbrieven ten name van B. A. 
SJOERDSMA te den Haag, Weissenbruch-
straat 12J. Verzoeke in!, als voren Den Haag 
Breitnerlaan 130. (18) 

T e koop gevraagd door speciaal verzamelaar 
C o t a l o g o espec ia l d e los sellos correos 
t e l e r a fos d e Espana. Madrid, Imprenta 

La Rafo . 
Aanbieding VAN DER WEYDEN, 

Krelagestraat 36, Haarlem. (22) 

POSTZEGELHANDEL 
MESSERSCHMIDT 

Deventer. Giro 5 0 2 9 6 8 . 

I I M K O O P gebruikte 7^4 ets. Herrijzend Ne
derland ä f 1,— per'100 stuks. Indien onafgeweekt 
f 0,90 per 100 stuks. Andere aanbiedingen verzocht. 

Postzegels-engros He FIORANI, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam. Tel. 46962. 

BOEKJES voor ons rond-
zendverkeer 

gevraagd. Provisie 10 %. 
Afrekening maandelijks of 
volgens overeenkomst. Zen
dingen aan Enschedescbe Phi
latelisten Vereenioing p/a. 
G. BELTMAN, penningm., 

Goolkatenweg 162, 
ENSCHEDE. (5̂ ) 

BOD GEVRAAGD 
op zeer groote en fraaie 

collectie 
BRIEFKAARTEN 

(met ingedrukte frankeer-
zegels), o.a. vele oude Ne-
derlandsche en Surinaamsche 
exemplaren. 
Brieven onder G.P. 1048, 
Advert. Bureau de la Mar, 
Amsterdam-C. («s) 

««iiiiigeHSgiiiciij 

Rondzendingen 

WILT GIJ tot verkoop van postzegelbezit overgaan? 
Speciaal in tijden van groote prijsfluctuaties is de 

Il veiling hiervoor de aangewezen weg. 
De N e d e r l a n c i s c l i e Pos tzoge lve l l i ng 
(Directie: M. F. LEIPOLDT — HUBERT BOK) 

Hoofdkantoor: N . Z . Voorburgwal 256, Amsterdam 
Filiaal: Ferdinand Bolstraat 126, Amsterdam-2. 
Afd. Rondzending en Showroom: Rokin 58, A'dam-C. 
GEEFT GIJ . . . in rustiger tijden aan een geleide
lijken verkoop tegen vooraf vast te stellen prijzen de 
voorkeur? Onze af deeling RONDZENDING opent 
U hiervoor gaarne een gunstige mogelijkheid. 

RUIL: Splinternieuw Schaubek-Blokken al
bum van de geh. wereld, uitg. 1939 ruilen voor 
een goede serie zegels van Europa (voorkeur 
Sport). (25) 

Brieven W. BUSCH, 
Zuiddijk 30 — Zaandam. 
Te koop : PINCETS, prima kwaliteit roestvrij, 
f i,2s _ franco p. p na ontvangst per p.w. 
en eenige albums met zegels voor beginnende 
verzamelaars. 

R. VISSER, (24) 
Brouwersweg 370, Gorredijk. 

Bod gevr. op 16 Jaarg. Maanbl. v. 
1927 t/m. '42,1 nummer ontbreekt. 
Ook te ruilen tegen zegels Ned. en Over-
zeesche Gebiedsdeelen. Br. L. U I T E N B O S C H , 
Heistraat 32, Terwinselen-Limb. (26) 

Ik zou gaarne postzegels ruilen 
met een verzamelaar in Nederland 
en België. 

Br. HOVALDT, Wibroesvej. 19, 
Aalborg, Danmark. (78) 

Philatelistische literatuur (boeken, tijdschrif
ten en speciaal-catalogi) gevraagd over Ne
derland, Frankrijk en België en hun over-
zeesche Gebiedsdeelen. 
Aanbieding met prijs aan A. Kerssemakers, 
Berkel-Enschot N . Br. (28) 

C U R A g A O en SURINAME geef ik in rui 
voor alle soorten Nederl. spoorpwegzcgelsl 
Neem iedere hoeveelheid, gebruikt (bij voor
keur onafgeweekt!) of ongebruikt. Ook aan
koop. Na toezending doe ik een ruilvoorstel 
of bod. Mr. G. W. A DE VEER, Waals-
dorperweg 80, 's-Gravenhage. (41) 

Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs-
nummers toegezonden. 

T E K O O P GEVRAAGD 
Mayotte ongebruikt nr. 2, 5, 6, 8, 
9,10,11,12,13,17,18,19,21 t /m31 . 

Brieven met prijsophave aan W. B. BROCX, 
van Straelenlaan 13 a, Soestdijk (29) 

GEZOCHT een 
vertrouwde philatelist(e), 

voor thuiswerk. Liefst Utrecht of 
omgeving. Br. onder no 30 bureau 
van dit blad. 
Poststukken van de geheele wereld 
g e z o c h t . Geef desgewenscht betere post
zegels in ruil. Ook Nederland. 

W. J. VAN DER ZW AN, 
van Galenstraat 94, Zwolle. (33) 

RUIL. Zend 100 versch. zegels 
van Nederland en U ontvangt terug 
100 versch. van Denemarken. 

BIRGER SCHARLING, (36) 
Reckgodi 22a, Slageke-Denemarken. 

Postzegelalbum. Wie Kan mij helpen 
aan een Yvert, Schaubek of Kabé album, 
werelddeel A m e r i k a ? Liefst klembanden. 

Voorts aan een album Engeland, alsmede 
aan een ledige Schaubek k lembw^. (38) 

H. J. Knijp.Rodenrijschel. 8, R'dam. 

Zoo juisi verschenen: Bereemde 
Zeevaa rde r s en Ontdelckingireixigers op 
Pos tzege l s . 3e druk. Prijs f 0.85, franco toe
zending volgt na ontvangst van postwissel 
aan het adres van de schrijfster 

Emnesserweg 91, Baarn. 
Eerder verschenen: 

De Dierenwereld op Posiz. 2 d in. prijs f 1.S3 
De Plantenwereld op Postz. prijs j 1.19 
Letterkunde en Muziek op Postz. prijs f 1.i9 

Franco toezending volgt na ontvangst van 
postwissel aan het adres van de schrijfster 

Eemnesserweg 91, Baarn. (39) 

Gevraagd rayonvertegenwoordigers 
in postzegelmapjes. Zij die over 
vakkennis beschikken genieten de 
voorkeur. 

Uitvoerige berichten onder no. 40. 

DOUBL,BTTBNBOEKJE:S . 
Inhoud 16/20 pagina's ü 10 vokjes 
liggend formaat met inhoudsopgaaf 

10 stuks voor f 1,75 franco. 
G O J M S T R O O K J E S 

absoluut vooroorlogs in de beste kwaliteit, 
pakjes van 1000 stuks, l pakje f 0,90, 

10 pakjes f 7,yo. 
ZWITSiRLAKD Pro Juventute 10 verschillen

de alleen prima kwaliteit f 1,50 
10 X 10 verschillende f 12,—. 

Handel speciale korting. Levering na ontvangst 
van remise of rembours. 

L . . J . A . L U D B K E R , 
Postbus 5103. AMSTERDAM-Z. (3a) 

Luchtpost Nederland. Bod gevraagd 
op: 8 van 1%, 23 van 4 ^ en 2 
van 714 gld. ongebruikt. Gegar. 
echt. Ook per stuk. Adres: H . van 
der Zee, Winsum (Gn,). (42) 

BOD GEVRAAGD op : Olympiade 
compleet met speciaal stempel 
schietwedstrijd (zeldzaam). 

J. VISSER, C 345, SUedrecht. (79) 
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Bod gevraagd op nieuwe 

Zumstein Europa Katalog '46. 
Brieven aan J. C. RAATS, 

^62) St. Petrusstraat 6, Eindhoven. 

Gevestigde en erkende groothandel in speel
goederen, huish. en aanverwante artikelen, 
vraagt door het geheele land: 

Rayon-Vertegenwoordigers 
en/of ook voor postzegelmappen, uitsluitend 
op provisiebasis. Zij die vakkennis hebben 
genieten voorkeur. 

Uitv. br. onder lett. A.M.T. aan NIJGH & 
V A N DITMAR, Rotterdam. (20) 

Sluit U aan bij het 
Postzegelrondzendverkeer van 

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

Aarnout Drostlaan 88, 
te 's-Gravenhage. (̂ ,) i 

AANBIEDING BELGIc 
479 Wapen 40 c. 1 w ƒ 0.32 
496/3 Rode Kruis 8w„16.— 
512 Memling 1 w. „ 2.65 
519/26 Belforten 8 w. „ 23.50 
526 „ 5 . ^ 5.— ,1 w.„ 12.50 
530 Leopold 2.50 1 w. „ 3.— 
538/46 Wapens 9 w. „ 2.90 
547/55 ld. een kleur 9w. „ 6.30 
568/71 Opdrukken 4 w. „ 0.2S 
572 id. 2.25/2.50 1 w. „ 1.70 
593/01 Geleerden 9 w. „ 5.— 
501 Plantin 1 w. „ 3.35 
602 Krijgsgev. I 1 w. „ 17.— 
658/65 Legenden 8 w. „ 4.20 
Luchtp. 6.—, 8.50 2w. „ 1.40 
Orvalblok m. opdr. 2 w. „ 7.50 
id. op kunstblad 2 w. „ 8.50 

FRANKRIJK 
568/71 Sec. Nat. 4 w. „ 3.23 
576/80 Tf. Fam. Patr. 5 w. „ 9.75 
584 Duinkerke 1 w „ O.SO 

Alles Postfrisch Giro 411570. 
Porto tot ƒ 10.— extra. 
G. Broers, Dorplein 128, Budel. 

Aanbieding met prijsopgaaf van 
Kilowaar Ned. 1872 en 1876; Ned. 
1938. Jub. IV2 et. zwart (No. 310); 
ook kleinere hoeveelheden, aan (51) 
F W. J. WESTRA, Arts, Kesteren. 

AANBIEDING. NEDERLAND. 
Brandkast, postfr. ƒ 160.— 
No. 1. Postfris „ 60.— 
No. 2. „ „ 60.-
No. 3. „ „ 125.— 
Ned. Indië — Porto No. 
1 — met keur Postfr. ƒ 200.— 
No. 1 — Postfris ,, 65.— 
Curajao — Julileum „ 210.— 
Koninklijke Familie „ 2.75 
Vliegpost — 1.4C, 2.80 
5 en ƒ 10.— prachtig 
gebruikt „ 47.50 
dat is een greep uit onze aanbie
ding April/Mei. Bestellingen van 
onbekenden voeren wij uit bij 
vooruitbetaling. Porto steeds ex
tra. Gaarne zullen wij uw adres 
ontvangen, waarna wij U steeds 
onze gratis aanbiedingen zullen 
doen toekomen. 
Postzegelhandel H. W. Hofland, 
Westzijde 44 B, Zaandam, Telef. 
2098, na 6 uur 2086. 

BOD GEVRAAGD 
op ingebonden jaargangen 1936, 
'37, '40, '42, alsmede jubileumboek. 

Brieven onder no. 45 bureau 
varx dit Blad. 

Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren. 

Secr.: Stationsweg 36 - Postbus 111 - Telefoon 11.71.33. 

Te Amsterdam werd op 4 April j.l. de vereeniging door een 
aantal oud-leden her-opgericht. 

Als lid kunnen toetreden, zij, die uitsluitend in den postzegel-
handel hun bestaan vinden (dus geen neven-bedrijven hebben of 
neven-betrekkingen bekleeden). 

Als regel dienen zij ten minste 5 jaar als postzegelhandelaar 
gevestigd te zijn. 

Alleen natuurlijke personen, van Nederlandsche nationaliteit, 
dus geen firma's, vennootschappen e.d., kunnen het lidmaatschap 
verwerven. 

Zij (ook oud-leden), die lid willen worden, wenden zich tot den 
secretaris van de Ballotage-Commissie, den heer R. H. Borchers, 
Gasthuismolensteeg 13 te Amsterdam, onder opgave van de 
namen van 2 reeds toegetreden leden, die de aanmelding onder
steunen. 

Entreegeld ƒ 10,—, jaarlijksche contributie ƒ 20,—, (voor 1946 
ƒ 15,-) . 

Het Dagelijksch Bestuur: 
P. J. HEKKER, voorzitter. 
J. L. VAN DIETEN, penningmeester. 
M. J. H. TOORENS, secretaris. 

Amsterdam/Den Haag, Mei 1946. y^ 

HEROPEND 
Nederlandsche Postzegelhandel 

(A. M. N. VAN DEN BROEKE) 
N.Z. Voorburgwal 316 - Amsterdam-C. 

YVERT& TELLIER-CHAMPION 
Postzegélcataiogus 

50 e uitgave - 1946. 
SuppiQmenten 1944/1946 zijn verschenen 

voor KA-BE ALBUM 
Nrs. 621, 521, 421 en 321 H, en H.S. 

Prijs f 2,40 + popto en emballage. Prima houtvrij papier. 
Verkrijgbaar bij alle vooraanstaande postzegelhandelaren. 
Uitgave van V. A. Kramers, Emmastraat 10, Rijswijk (Z.H.) 

(57) 

BLOK & Co. 
Sumatrastraat 2 4 7 
Telefoon 5 5 7 9 0 

— AMSTERDAM-O. 

POSTZEGELS ENGROS 
INKOOP EN VERKOOP 

NIEUWTJES. 

VOOR NIEUWE UITGAVEN 
is nog steeds HET adres 

AUF DER HEIDE'S 
HILVERSUM 
Surinamelaan 31 

1 1 
Postzegelhandel 1 

AMSTERDAM 1 
N. Z. Voorburgwal 151 ■ 

■ Levering van alle nieuwe uitgaven 
1 Toezending van prijscouranten 1 
■ Bij aanvragen referenties opgeven 

in abonnementi 1 

s.v.p. 1 



B é n g u l d e n op onze post
rekening (404883) of in postzegels en 
U ontvangt franco: 

VLIEGBRIEVEN-CATALOGUS 1945 
DOOR BALLONCOMMANDANT J. BOESMAN 

Deze catalogus, waarvan de oorspronkelijke prijs 
f 1,50 bedraagt, bevat: K.L.M. Indiëlijn, bij
zondere postvluchten van, naar en in Neder
land, luchtpoststempels en luchtpostkaarten en 
vluchten in Ned.-Indië. Alles zeer uitvoerig 
omschreven en MET PRIJZEN. (67) 

CENTRALE POSTZEGEIHANDEL 
ST. LUCIËNSTEEG 22, AMSTERDAM (C.) 

BOEKENSCHAARSTE? 
N G B N ! ! ! 

Eén advertentie in het nieuwe 
„Boeken-Bulletin" en U krijgt 
toch wat U wenst. 
Vraagt nog heden een proefnum
mer. Abonnement slechts f 1,— 
per jaar. 

„Boeken-Bulletin", 
(;,) Postbus 26, Bussum. 

' 
Fe koop g e v r a a g d : 

Alle gelegenheidsuitgaven alsmede 
kinderpostzegels per 100 en meer. 

Ŵ ij zijn eveneens koopers van losse 
waarden Zeehelden, Tralie, Konin
gin 1940/46 enz. Bundelwaar en 
samenstellingen, kilo's. 

Dfïertcn met prijsopgaaf worden gaarne 
ingewacht! 

^. J. A. van der Haagen, 
Nieuw adres: Van Lennepweg 67, 
Den Haag. 
Telegram-adres: „HAAGPHIL". 

^ Bekwaam Philatelist i 
als bedrijfsleider bij groote | 

1 postzegeihandel werkzaam 1 
zoekt langs deze weg ver- 1 
andering van betrekking, i 
Geheimhouding verzekerd J 
en gevraagd. 1 

Brieven onder no. 74 aan het | 
bureau van dit blad. i 
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Kapitaalkrachtig persoon met 
philatelistische kennis wenscht 

deelgenoot 
te worden in een solide posf-
zegelveiling of postzegelhandeL 
Brieven onder no. 60 aan het 
bureau van dit blad. 

COLLECTIE 
NOODGELD 

' 14- '24 a a n g e b o d e n . 
VAN HOFTEN, 

B.W. Laan 70, Amersfoort. 
(»7) 

1 WIJ ZOEKEN 1 
1 SPECIAAL BUNDELWAAR | 
1 EN RESTANTEN. 1 
1 NIEUWLAND, (,«) 1 
0 Zwaanshals 65a, Rotterdam. § 

Zeehelden- en Symbolenzegels 
te koop gevraagd, ongestempeld. 
Brieven met opgave welke waar
den, hoeveelheid en prijs onder 
nr. 69 bureau van dit blad. 

Stevige perkamente 

Postzegel-zakjes 
aangeboden. 6 X 6 cm. 

Prijs f 8,— per 2000 stuks. 
Bij afname van 10.000 stuks 
prijs f 35,— franco rembours. 

BONJOANNY & SCHOUTEN, 
Willemsparkweg 213, Amsterdam. (73) 

Koopt bjj onze adverteerders! 

Indië helpt Neder land . 
Uit Medan gerepatrieerde biedt aan: beperkt 

aantal complete postfrissche series Ned. Indië 
postzegels met Japansche T opdruk plus opdruk 
»Rep. Indonesia" Karbouw: 1 c , 2 c , 2V2 c., 
3 ct., 3VJ ct.; Dansers: 3 c , 4 c , 5 c , 7V2 c.; 
Cijfertype: 5 c. donkerblauw; Kreisler: 20 c , 
25 c, 35 c., 40 c.; Konijnenburg 10c. (2 typen) 15 c , 
30 c , (2 typen) 40 c , 50 c , 60 c., 80c.,f 1.—. 
Bovendien 3 Japansche zegels met opdruk „Indo
nesia P.T.T.". Prijs f 40.—. 

Kleinere serie: Karbouw: 1 c , 2 c , 2'/« c., 
3 c ; Dansers: 4 c , 5 c , 7^1, c ; Kreisler: 10c. 
(2 typen) 15 c., 30 c , 40 c , 50 c , 60 c. 
Prijs f 2 0 . - . (75) 

C. PAMEIJER, Lindenlaan 22, Zeist. 

HAAGSGHE 
POSTZEGELVEILINGEN 
INZENDINGEN voor de eerstvolgende 
veileng en alle aanvragen te richten aan 
de auctionaris: 

R. KORMOS 
VOORBURG, Z.H. 

Tel. 779947 • Pr. Morriannelaon 152 

(Kantoor K. Poten 28 is opgeheven). 

POSTZEGELHANDEL HEYMANS 
POSTBUS 897 - ROTTERDAM 

Aanbieding stockboeken: 
Form. 22,5 X 23 cm., 40 pag„ 320 str. ƒ 9.25 
Form. 29 X 33 cm., 30 pag., 720 str, ƒ13.75 
in luxe band (linnen rug)! Gomstrookjes zeer 
goede kwaliteit, per doosje van 1000 stuks ƒ 0.65. 
Nieuwe Europa-uitgiften zijn onze specialiteit! 
Vraagt onze aantrekkelijke voorwaarden voor 
levering in abonnement. 
Onze prijslijsten worden U op aanvraag gaarne 
regelmatig toegezonden. 

P0STZE6ELHAN0EL HEYMANS 
POSTBUS 897 - ROTTERDAM 

Half April zullen wij te Nijmegen 
onze eerste postzegelveiling hou
den. De veilingcatalogus wordt 
aan belanghebbenden op aanvraag 
toegezonden. 
Voor de tweede veiling kunnen 
reeds nu zegels worden ingezon
den aan den Administrateur, 

P. J . A. VEEN, 
St. Annastraat 123» NIJMEGEN-

Telefoon 22974. 



„CONTACT" 
Advertentieblad op 
Philatelistisch gebied 

Jaarabonnement slechts f 1 
Franco huis 

Alle i n l i c h t i n g e n of 
g r a t i s proefnummer 

A. DE MAN 
Mart. Steijnsfr. 19rd. - Dordi 

Postrekening No 461086 (56) 
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I POSTZEGELHANDEL | 

r j . M, V, DUURAl 
i KINKERSTRAAT 12c f 
r A M S T E R D A M  W . | 
s Postgiro 285073  Telefoon 81764 1 

i De aangewezen 1 
I postzegelhandel | 
f voor AnasterdamWest. («,) 1 
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LEIOSCHE POSTZEGELVEIÜNGEN. 
Onze Maartveiling was een groot succes! ! ! 
Voor onze 9e veiling, welke wij in Mei a s. zul
len houden, zien wij gaarne goed materiaal van 
U tegemoet. Wij geven U gaarne al de gewenschte 
inlichtingen voor inzendingen op onze veilingen, 
alsmede voor ons „Rondzendverkeer" en 
„Nieuwtjesdienst". 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H. LANDSDAAL 

VFOUwensteeg 3, Leiden  Tei. 23233. 
Postrekening 418573. 

Nog leverbaar: Catalogus 1946, voor Neder
land en Overzeesche Gebiedsdeelen. Met vele 
cliché's. Franco per post f 1,—. 

ORIGINEEL., 
Tante Xantippe: Mijn man verzam'tlt post
zegeltjes en besteedt er al zijn geld aan. Gewoon 
belachelijk, ja kinderachtig! 
Tante Bosa: Mijn man verzamelt „Postzegels". 
Het is zijn „hobby". Hij ruilt, hij koopt, hij 
verkoopt, hij bouwt zijn verzameling op, hij 
houdt nog talrijke „doubletten" over, hij zit 
altijd dik in zijn duiten. Ja (entrenous) hij leeft 
er door en er van! Een merkwaardig artikel. 
Een artikel zonder weerga. Maar waar haalt hij 
dan toch zijn materiaal vandaan? Voornamelijk 
van W. Brans, Westvest 7éF, Schiedam, den 
oerphilatelist van 1871, die een stokouden 
voorraad achter zich heeft. Aan zijn prijzen is 
altijd nog dik te verdienen. Nieuwe gegadigden 
kunnen thans weer worden ingeschreven. 

Overzee ä 2 c , Europa è 3 c. p. fr. Yv. '44. 

Nederland en Overz. Gebiedsdeelen 
te koop gevraagd, 

speciaal alle kind en zomerseries, uitgezonderd 
1941. Verder alle gedenk en weldadigheidsseries, 
gebruikt en ongebruikt. Speciaal gezocht No. 1, 
2 en 3 van Nederland, uitgave 1852, in elk 
kwantum, goede kwaliteit. Alle uitgaven van 
Indië, Curasao en Suriname na 1940, gebruikt 
en ongebruikt. 
Voorts zoeken wij verzameling België ongebruikt 
plm. 1000 Gld. Luchtpostzegels en verzamelin
gen. Alles alleen met opgave van prijs. 
Onze Maandelijkse aanbiedingen worden U zonder 
verplichting op verzoek gratis toegezonden. 

THEO LAM  Postzegelhandel 
Voorstraat 5 3 , Dordrecht.  Giron. 306603. 

,9 Mijn Stokpaartje" 
(De nieuwe titel van MIJN HOBBY 

het pop. postzegelblad) 

brengt in haar 2e jaargang verrassend veel nieuws: 

Ie. „Die Posseelhrief uit SuidAfrika" 
2e. „AeroPhilatelie" 
3e. „De 2e Wereldoorlog op de postzegels" 
4e. „Het XYZ der Philatelie" 

Abonneert U en geniet er van! 
Vraagt proefnummer! 

Admin.: Postbus no. 1Hulst, Zld. (3s) 

POSTZEGELHANDEL 
M. D. POSTMA 

Uniabuurt 14 ■ LEEUWARDEN 

Vraagt gratis toezending 
van onze 

MAANDELIJKSCHE 
AANBIEDINGEN 

RENNIE HAAGSMA 
K. du Jcrdinstr. 27 bv. ■ AMSTERDAMZ. 

bedient de meest verwende verzamelaar 
onderhoudt een „Nieuwtjesdtenst" op 
gunstige voorwaarden 
biedt m haar huisorgaan voor elck wat 
wills (ook voor den handel/) 

Stelt U daarom heden nog in verbinding met 
haar of vraagt toezending van 

„HET LAATSTE NIEUWS" 
Het is alom bekend: voor e e n bi j iondere pres

ta t ie al leen bij 

RENNIE HAAGSMA 

■ 

Damrak 84, Amsterdam, 
is heropend. 

Maakt weer zichtzendingen, 
geeft adviezen en taxeert. 

VRAAGT SPECIAAL TE KOOP: 

Eerste emissie Nederland en 
ongetande oude zegels van 
andere landen in prima 
kwaliteit. 

Wij bieden aan, van wat er in voorraad is. 
Alle Europa' series en losse zegels 
è 2 et. de franc Yvert 1945. 
De oude zegels k 1 et. de franc. 

Ned. en Overzeesche Gebiedsdeelen 20% onder de 
nieuwe catalogus. Nederland 1946. Van Frankrijk 
eenige speciale koopjes Petain 50 francs f 2,50. 
De nieuwe wapens 50 frs. f 2,50. Brandley 4 frs. 
16 et. Standhal 4 frs. 16 et. etc. etc. 

Stuur Uw mancolijst aan 

Jac. H. Engelkamp, 
Spuistraat 301, bij N.Z.H. Tramhalte, 

AMSTERDAM. 
Tevens zijn wij steeds koopers van verzamelingen 
(3) en partijen Èl contant, 

HANDBOEK van de 

Nederlandsche Munten van 17951945 
door JACQUES SCHULMAN. 

Volledige opgave van alle geslagen munten 
met aantallen, muntteekens, zeldzaamheid, 
literatuurlijsten, historische overzichten, 
algemeene inleiding enz. 

320 afbeeldingen 
160 pagina's kunstdrukpapier 

JACQUES SCHULMAN 
Expertnumismaat 

Keizersgracht 448  Amsterdam 
(72) Vraagt gratis prospectus 
PRIJS f I S .  plus 20 et. verzendkosten. 
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I Verzameling Overzee 
i In album, catalogus Yvert ruim | 
i 150.000 frs., veel postfris ex. door 1 
I particulier aan particulier, te koop | 
i voor ƒ 1500.—. Ook genegen te ^ 
I ruilen voor verz. Europa of Ned-
g en Overzeesche Gebiedsdeelen | 
f Br. onder No. 37, Bur. v d. blad. ï 
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