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I N S S B I V D I N G e i V 
voor onze 

1 7 4 s t e P O S T Z B G B L r V B I L r I I V G 
welke in September zal plaats vinden, 
worden nu reeds gaarne tegemoet gezien 

STELT U ZICH NOG HEDEN MFT ONS IN VERBINDING 

Gevraagd collectie Engelsche Koloniën 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmanstraat 41 (bij de Javabrug) 
DEN HAAG — Tel. 114414 

H E T ADRES 

VOOR NIEUWE UITGAVEN 
in abonnement of volgens prijslijst is nog steeds: 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
HI I .VERSUM AMSTERDAM 
Surinamelaan 31 N.Z Voorburgwsl 151 
Telefoon 4 3 2 3 Telefoon 47103 

Vraagt toezending prijslijsten of abonnementsvoorwaarden 

Eén van de vele brieven die ik ontvang: 
„Ik heb de zending zegels van Uw 310e vei
ling ontvangen. Het is de eerste keer, dat ik 
op deze wijze zegels aanschaf en het is geheel 
vertrouwenswerk, maar ik kan U ronduit 
zeggen, dat het vertrouwen niet beschaamd is, 
integendeel, het was prima". 

Cat. van e.k. veiling wordt op aanvr. gaarne gratis toegez. 

J l w n n n : n l ' n n NOORDEINDE 37 — DEN HAAG 
. L. V3n U GlBtli Tol. 11.48.36  Giro 71369 
■ b i I U I ! v i w i W M ) winkelverkoop: Coolsingol A3, R'dam 

SPECIALE AANBIEDING BESTEL O M G A A N D ! 
Nederland 1913 5 Gld Jub. gebr. ƒ9 .50 : 1932 A N W geb. ƒ8 .75 : 
1935 Luchtvaartf. geb. ƒ 1,25: 1923 Jub. geb. 2.5C Gld. ƒ 29.—: 
5 Gld ƒ 30—i Cour Perm. 1934 compl. ƒ 21 ,—: 10 GULDENS 
1905 en 1913 postfr. ink. ƒ 100,— verkoop ƒ 130,— gebruikt ink. 
ƒ 95,— verkoop ƒ 125,—, Indië Wajang compl. pfr. ƒ 6,50: 
Curasao Eilanden serie compl. pfr. ƒ 1,—. 

Betere zegels volgens mancolijst. HOLLAND ALBUM voor 
Nederland & Overzeesche Gebieden, geheel bijgewerkt ƒ 15,—. 

O WILLLAM M. F. SUTHERLAND 
Voorburg Kon. Wilhelminalaan 98, Telefoon 722369 

Postbus 430, 's-Gravenhage, Giro 77077 

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, 
loezending 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. 
Postzegelhandel G. K E I S E R & Z O O N , 

PASSAGE 2 B > 2 7 - DEN HAAG. - P O S T G I R O 4 2 6 2 . 
TELEPOON 11 .24 .88 

Eindhovensche 
Postzegelveiling-Combinatie 

I N Z E N D I N G E N 
voor onze Septemberveiling 

vóór 15 Augustus a.s. 

Boschdijk 457 EINDHOVEN 

In Juni verscheen onze nieuwe prijscourant 
NEDERLAND E N OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN 

met vele prijsveranderingen. Prijs ƒ 1 . — franco. Wij maken 
zichtzendingen van Europa en de U.S.A', doch uitsluitend 
op mancolijst en opgaaf van referenties 
Groote verzameling te koop gevraagd 

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

\3lerrDiend NeomANO]\ 

alleen gebruikt 

TOBZBNDINCeN AAN: 

*V.JMHOFFS TRAAT2S den Ha ogr 

ROELF BOEKEIVIA 
PRINSESTRAAT 6 0 
hoek Juffr. idastraat 
' S - G R A V E N H A G E 

Giro 247130 Telefoon 110319 
■^ -^ -^ — "r^'^imii — — ^nimirth 
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Indië helpt Nederland. 
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 , 2'/2 c., 
3 ct., 3V2 ct.; Dansers: 3 c , 4 c , 5 c , ZVz c.; 
Cijfertype: 5 c. donkerblauw; Kreisler: 20 c , 
25 c , 35 c., 40 c.; Konijnenburg 10 c. (2 typen) 15 c., 
30 c , (2 typen) 40 c , 50 c , 60 c , 80 c , f 1.—. 
Bovendien 3 Japansche zegels met opdruk „Indo
nesia P.T.T.". Prijs f 40.—. 

Kleinere serie: Karbouw: 1 c , 2 c , 2V2 c , 
3 c ; Dansers: 4 c., 5 c , 7V2 c.; Kreisler: 25 c. 
35 c. Konijnenburg: 10 c. (2 typen) 15 c , 
30 c , 40 c , 50 c , 60 c. Prijs f 20.—. (75) 

C. PAMEIJER, Lindenlaan 22, Zeist. 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilinghouders 

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. 

glIllilIlllkilllilluiltllliillllUiilllllliilllllliilllllliilllilliilllllliililllliilllllliilllllliillli 

I Dordtsche Postzegelhandel | 
= biedt aaxi: J 
I ENGELSCHE KOLONIEN | 
1 FRANSCHE KOLONIEN | 
j ZUID-AMERIKA | 
I VLIEGPOST OVERZEE, | 
1 levering op mancolijst. g 
I Giro 243401 Postbox 85 | 
I DORDRECHT | 
illl>'IUIINitlilii||lillii||||||iMllptlUiniWi*IIHII<<l|lllli'llllllii||lillii|li||liillli 

Voor onze grote binnen- en buitenlandsche 
clientèle kopen of ruilen wij: 
1° Alle eerste emissies van Europa. 
2° Alle ongetande emissies van' Europa. 
3° De meeste betere uitgiften van: _ België 

Liechtenstein, Rusland, Scandinavië, en 
Zwitserland. 

4° Luchtpostseries der gehele wereld. 
5° Nederland: Nr . 1/3 los, in paren, strippen 

en blokken, 4/86**, 48, 49 80, 101,134/38*-:-, 
163/65**, 191, 203/07=;-':-, 212/19*=^ 229/ 
31** , 236/39=:-*, 244/47=!-*, 278, 342/47, 
348/65**, 394/95, 394/95 bl. Luchtp.: l/3=•'•=^ 
Por to : 20. Brkast 1/7=!-=:-. 

Alleen aanbiedingen met prijsopgave worden 
direct in behandeling genomen. 

Postzegelhandel K. B A B A J E F F 
Smidswater 27 - Den Haag - Telefoon 116416 

De flrtdase Postzegelhindel 
PASSAGE 11, BREDA 

Het adres voor alle philatelistische 
benoodigdheden, eerste kwaliteit 
zegels Ned. en O.G., Europa als
mede de laatste nieuwtjes 

Zendt ons Uw mancolijsten 

POSTZEGELHANDEL 
F. L. STEGENGA 

DE CLERCQSTRAAT 27 II 
AMSTERDAM 

R O N D Z E N D I N G E N 
EN NIEUWTJES VAN 

EUROPA 

AANGEBODEN: 
Zichtzendingen Nederland en Overzee-
sche gebiedsdeelen, uitsluitend het betere 
genre, tegen billijke prijzen 
Eveneens een prachtige zichtzending 
ENGELSCHE KOLONIEN, voor meer 
gevorderde verzamelaars 

Aanvragen, zoo mogelijk met referenties, onder 
No. 104, aan het bureau van' dit blad 

Uit mijn verzameling ± 59.00C verschil
lende postzegels, waarin diverse aardige 
afwijkingen, bijzonderheden en curioso-
teiten, die noch in albums, noch in cata
logi voorkomen, zijn' zegels te koop. 

J. K R O E Z E 
Potgietersingel 7, Zwolle (11! ; 

Bij event, komst graag vooraf bericht 

iVianco-
van betere zegels en series van 

Europalan'den kunt U mij steeds zenden 
Eveneens voorradig Overzee 
Luchtpostzegels geheele wereld 
en Nieuwtjes 

•!• van Holten, 
POSTBUS 310 — DEN HAAG (96) 

Voor onze ruil met het buitenland 
I gevraagd 

C o m p l e t e postfrissche series van 
DUITSCHLAND E N GEBIEDEN 
1939—1945 

Aanbiedingen met prijs aan 

BASTIAANSE's POSTZEGELHANDEL, 
Emmalaan 25 - Tel. 43985 - R'dam/HiU. 

FRANKRIJK EN ZIJN KOLONIEN 
te koop gevraagd 

Oud en nieuw, verzameling, goede 
series of zegels. Aanbiedingen gelieve 
men te doen met prijs en eenige om
schrijving. Zonder verplichting komen 
wij bij U, betaling 4 contant, discrete 
afwikkeling 
Tevens zijn wij koopers van goede 
zegels en series van de geheele wereld 

Jac. M. Engelkamp, 
AMSTERDAM — Spuistraat 301, 
bij de tramhalte van de N.Z.H. (105) 

U moet niet denken, dat we een groote 
zaak zijn ! 

Wat geeft ' t niet een voldoening om na een 
kwartier snuffelen op de boekenmarkt, juist 
iets te vinden, daar je reeds lang naar uit keek. 

We hebben nu iets kleins, waar U op Uw 
gemak uit kan zoeken ! Op aanvraag zenden 
we U een collectie opzicht Europa of Overzee. 
Wat U er uit haalt, kost ƒ 5,— per 100 stuks. 
Stellig is er iets voor U bij. 

Ook zenden we U dit franco toe, tegen 
franco retourzending Uwerzijds. Voorts kunnen 
we U ook zichtzending toezenden van Neder
land en Overzeesche gebiedsdeelen, en series 
Europa en Overzee. Geen nieuwtjes. (114) 

€. B®l • DißSEÎ E 
S. R I E T V E L D 

Postbus 19 — 's-GRAVENHAGE 
koopt nog steeds in iedere hoeveelheid 
oorlogsuitgiften der jaren 1940-45 van 
Nederland en Overzeesche geb.deelen 

België 
Duitschland en bez. gebieden 

betaalt hiervoor de hoogste dagprijs en 
neemt elk kwantum af (IW) 

V/e 7>ossee/hnef uit 
Suid' GFrika 
dat is de Hiel i^an de 
nieuwe rubriek in de 
Ze jaargang van Neer-
lands postzegelblad 
yoorjong en oud'. Deze 

Abonneert U en exclusieve briefin de 
geniet er ook van.' aantrekkelijke Zuid-
ppijs PER JAAR/S.. Afrikaanse taal zal U 
PRIJS PERi JAAR/3.. ^eker bekoren f 

Koopt bij onze Adverteerders! 



A l l e correspondentie betref
fende a b o n n e m e n t e n en 
a d v e r t e n t i e s u i t s l u i t e n d te 
richten aan de A d m i n i s t r a t i e , 
Maatschappij Dordrechtstraat 5, 

Dordrecht. 

ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland en Over;|eesche 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 
Vereenigingen. 

NEDERLANDSGH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" 
H O O F D R E D A C T E U R MR. J. H . VAN PEURSEM, 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL O R G A A N V A N 46 VEREENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TE|»fTOONSTELLINGEN. 

23e Jaargang Juni 1946 No. 4 (262) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

il6 pig.: f 9,15 1/12 pig.; 5.50 
1/8 pag.: f 7.3; 1/16 pag.; 4-90 
1/9 pag.! £ 6.70 1/18 pag.; i-^S 
Prijs van een z.g. .Kleine Annonce** 
f I.— per vakje. Advertenties gtooter 
dan 1/12 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende 
plaatsingen resp. 2 Va» 5 en 10 °/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den 5en der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. a 
De administratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing van 
advertenties, zonder opgooi van 
redenen te weigeren. 
Prijsverhooging toegestaan door ^ het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart onder No. 12814, N.P. d.d. 
17-111-1941. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: M». J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, telefoon 11.j6.72. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTfONEELEN AARD. 
REDACTEUREN: A. M. Benders, arts te Maurik (GId.), telefoon 220 (K 3449): POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 

Dr. L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbog, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. drs., Laan van Poot 194, *s-Gravenhage, telefoon 337909: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, *s-Gravenhage, teleioon 77.E1.05: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't Haaif, Laan van Meerdervoort 38 a, *s-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDEELINGEN. 
Dr. P. H. van Ciltert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS : H. J. L. de Bie (Nijmegen); M. J. Baronesse van Heerdt-Kolf f (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (Sittard-Watersleyde); J. A. Kästeln (Amsterdam-Zuid); 
P. C. Korteweg (Bennebroek), J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam). 

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

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

IS OIVS DOEL BEREIKIT? 
In ons vorige nummer kon ik nog juist vermelden, dat de 

Persraad toestemming had verleend, dat het „Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie" weer geregeld zou kunnen verschij
nen. Eindel i jk . . . . na vele maanden van wachten, na ontelbare 
bemoeiingen. . . . eindelijk was het ogenblik gekomen waarnaar 
de Philatelisten in Nederland zo hadden uitgezien. 

Is ons doel thans bereikt ? Het Maandblad zal voorlopig 
slechts een omvang van 12 pagina's hebben. Wij zullen ons dus 
tot het uiterste moeten beperken. Men zal niet kunnen spreken 
van een Maandblad, dat degelijke philatelistische voorlichting 
geeft; hoogstens zal sprake zijn van een vermeldin'g van nieuwe 
uitgiften en van enige merkwaardigheden. Voortzetting van de 
uitnemende artikelenreeks van de hand van den heer Poulie, 
nieuwe studies van mevrouw van Heerdt-Kolff, voortzetting van 
de por t re tgaler i j . . . . dat blijven wensen voor de toekomst. Laat 
ons hopen, dat de te verwachten aankoop van papier en van 
grondstoffen voor papier in het buitenland binnen niet te lange 
tijd ook voor het Maandblad resultaten afwerpt. 

Vele vrienden van ons tijdschrift hebben bij de autoriteiten 
aangedrongen op het verlenen van een vergunning aan het 
Maandblad. Moge ik allen op deze plaats hartelijk dank be
tuigen . . . . in het bizonder wil ik vermelden, dat onder de tal
rijke belangstellenden ook was de Redactie van „Mijn Hobby". 

Nu ik de naam van' dit tijdschrift n o e m . . . . thans heet het 
„Mijn Stokpaardje" . . . . is het noodzakelijk, dat ik een zeer 
pijnlijke kwestie openlijk uiteenzet. Hoe komt h e t . . . . zo vragen 
talrijke verzamelaars zich a f . . . . dat „Mijn Hobby" geregeld 
kon verschijnen en het Maandblad niet ? Het antwoord is een
voudig; na de bevrijding van het Zuiden van' ons land verkreeg 
de heer Heirman toestemming van het M.G. om zijn tijdschrift 
uir te geven. Onmiddellijk na het aftreden van den heer De 
Bas als hoofdredacteur thans een jaar g e l e d e n . . . . werd door 
het Maan'blad eveneens toestemming aangevraagd. Deze werd 
geweigerd op grond van het feit, dat het Maanblad zich tijdens 

de oorlogsjaren had misdragen. Om de nieuwe redactie, waartoe 
geen collaborateurs en duitsers behoren, terwille te zijn, werd 
toestemming gegeven voor een paar losse nummers. Het is dan 
ook wel zeer pijnlijk om te moeten constateren, dat in een ander, 
thans niet meer bestaand tijdschrift onder de medewerkers drie 
personen voorkomen twee „Nederlanders" en een duitser, 
die mede oorzaak waren van de moeilijkheden van ons Maandblad. 

Wanneer wij dus vragen: is ons doel bereikt, dan moeten wij 
voor het Maandblad als antwoord geven: zeer beslist NEEN. Er 
is thans een eerste begin gemaakt. En zelfs dit zeer bescheiden 
tegin is moeilijker dan ik had gedacht. De papiertoewijzing is 
nl. nog niet verleend') . De drukkerij Borghouts is er achter in 
geslaagd een kleine overbruggingsvoorraad papier te verkrijgen, 
zodat in ieder geval over vijf weken weer een nummer kaïï 
verschijnen. Omstreeks October zal het Maandblad geregeld over 
papier kunnen beschikken, zodat dan ook voor mij niet de 
onaangename situatie voortduurt om steeds te zorgen voor een 
actuele copie en telkens te vernemen, dat het blid wéér met kan 
verschijnen. Dan zal ook de heer Peelen van de Clichéfabriek 
Maks niet steeds spoedwerk behoeven te l e v e r e n . . . . voor een 
Maandblad, dat niet uitkomt. 

Ook op ander gebied moet helaas worden geconstateerd, dat 
het doel niet is bereikt. De Regering heeft onlangs postzegels 
uitgegeven van 2.50, 5.— en IC—, welke niet aan het publiek 
mogen worden verkocht. De vraag of deze zegels postzegels zijn, 
wordt door sommigen ontkennend beantwoord; ten o n r e c h t e . . . . 
zij doen op n'ormale wijze dienst als frankeerzegels. Alleen voor 
de Philatelisten zijn zij niet verkrijgbaar, althans in ongebruikte 
toestand. Helaas zijn er tóch enige exemplaren ongebruikt in den 
handel gekomen. Blijkbaar heeft een ambtenaar gezwen'deld en 
hebben handelaren en verzamelaars mee geknoeid. Wij hopen, 
dat het Hoofdbestuur der P.T.T. binnen niet te lange tijd de 
zegels tóch ongebruikt beschikbaar zal stellen, voordat de zegels 
door andere worden vervangen. ^) 
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Het is mij on'mogelijk in te gaan op de ontelbare brieven over 
de „deviezenkwestie". Laat ik slechts deze opmerking maken. 
De nieuwe President van „De Nederlandsche Bank" heeft 
onlangs geconstateerd, dat de Nederlandse deviezenpositie uiterst 
moeilijk is. „De verdeling der deviezen kan n'iet worden over
gelaten aan het vrije spel der economische krachten. Een rege
lend ingrijpen van de overheid is derhalve onvermijdelijk". In
derdaad. Daarbij spelen de postzegels een belangrijker rol, dan men 
algemeen vermoedt. Het is noodzakelijk, dat wij on's voorlopig 
het genoegen ontzeggen, om dadelijk alle nieuwe buitenlandse 
postzegels te kunnen kopen voor iets boven de nominale waarde. 
Wij hebben ons in de hongerwinter van 1944—1945 wel groter 
ontberingen moeten getroosten.... MAAR.. . . dan is het ook. 
onaanvaardbaar, dat nieuwe buitenlandse zegels worden verkocht 
en zelfs geëtaleerd voor drie, viermaal de nominale waarde. Van' 
tweeën een: „óf wel, er is sprake van zegels, die frauduleus zijn 
ingevoerd en er moet dus worden ingegrepen door de instanties 
van de deviezen controle", óf wel er wordt door den verkoper 
gehandeld in strijd met de prijsvoorschriften, wat ingrijpen van 
de „prijsbeheersing" noodzakelijk maakt. 

Met grote instemming vernam ik onlangs het standpunt van 

een van de meest bekende handelaren van ons land: „ik verkoop 
alleen nieuwe zegels, die op regelmatige wijze worden ingevoerd, 
met een prijsberekening als voor 1940". Op dit terrein ligt een 
grote taak voor de „Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren", welke, zoals onze lezers in het vorige nummer heb
ben gezien, gelijk vele organisaties in het bedrijfsleven, na de 
bevrijding is herrezen. Wij hopen, dat deze vereniging de be
langen van de philatelic zuiver zal behartigen. Dan betekent zij 
een grote aanwinst, ook voor de verzamelaars. 
19 Juli 1946. VAN PEURSEM. 

)̂ Om technische redenen kondigen wij dit nummer aan als 
„Juninummer". 

'■) Oi de wijze van verkrijgbaarstelling van de hogere waarden 
juist is, laten wij in het midden; gelukkig werkt ons oudste 
staatsbedrijf niet mee aan „deviezenproductie aan de lopende 
band" zoals sommige andere landen. Het ontbreekt ook in 
Nederland niet aan stemmen, die verkondigen, dat „vele nieuwe 
zegels met hoge toeslag millioenen in het laadje zouden brengen", 
(Fin. Weekblad van 231146); men vergeet dan echter, dat wij 
onze goede naam te grabbel zouden gooien. 

EERSTE BONDSVERGADERING SINDS DE BEVRIJDING. 
Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van' de „Utrechc

sche Philatelisten Vereeniging" wordt dit jaar de Bondsvergade
ring te Utrecht gehouden. Voor de eerste maal sinds de 
bevrijding van ons Vaderland komen de philatelisten van geheel 
Nederland bijeen in de oude bissschopsstad. 

Het voorlopig program is aldus vastgesteld: 
Vrijdag 5 September 1946. 
5.00—6.00 uur. Ontvangst van alle afgevaardigden op het 

Stadhuis door het Gemeentebestuur. 
Daarna gemeenschappelijk dmer. 

20 uur. Feestavond, welke gehouden wordt in de N.V. 
Schouwburg. Na afloop bal. 

Zaterdag 7 September 1946. 
10.30 uur. Opening van de Bondsvergadering in' gebouw 

Tivoli. 
13.00 uur. Gemeenschappelijke koffiemaaltijd. 
14.00 uur. Opening van de tentoonstelling, in gebouw 

Tivoli. 
16.00—17.00 uur. Receptie van het Bestuur der U. Ph. V. 
1?.00—19.00 uur. Borreluurtje, waarna het grote Bondsdiner zal 

plaats vinden. 
Zondag 8 September 1946. 
10.00 uur. Eventuele voortzetting van de Bondsvergadering. 

Het plan bestaat om enige philatelistische voordrachten te laten 
houden, doch daaromtrent is nog geen beslissing genomen. 

Zowel op Zaterdag 7 als op Zondag 8 September wordt een 
speciale afstempeling gebruikt. Het Hoofdbestuur der P.T.T. 
heeft toestemming verleend voor het aanmaken en gebruiken van 
twee verschillende stempels. De jubilerende vereniging stelt tevens 
speciale kaarten beschikbaar, welke bij den heer H. van Riezen, 
Oosterkade 24 bis A, Utrecht, tegen de prijs van 25 cent per 
stuk kunnen worden besteld. 

Gebrek aan plaatsruimte maakt het onmogelijk een historische 
beschouwing over de jubilerende vereniging te geven. Ik moet 
dus helaas volstaan met een woord van hirtelijke gelukwens, 
daarbij de hoop uitsprekend, dat de U. Ph. V. in het komende 
lustrum moge groeien en bloeien, steeds blijvend een van de 
toonaangevende verenigingen op philatelistisch gebied in 
Nederland. 
Moge ook de Bondsvergadering, welke voor belangrijke besluiten 
gesteld zal worden, haar bezieling vinden in het ideaal, dat de 
Bon'd voor ogen staat: de vereniging van alle verzamelaars in 
zodanig verband, dat de philatelie daarmee het best wordt 
gediend. v. P. 

lincB 

.^(g©ai Odiin dl®]n 
"ÏCooffdlriÊdlaffitcTüTr 

1. Op veler verzoek deel ik mee, dat de „Stichting Nedet
landsch Kun'stbezit", waarover ik op blz. 52 een mededeling 
publiceerde, is gevestigd te Amsterdam, Heerengracht 548. 

2. De Algemene vergadering van de „Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars" heeft op 30 Juni j.1. met alge
mene stemmen een motie aangenomen, waarin wordt aangedrongen 
om in het Maandblad de ben'aming „NederlandschIndië" te hand
haven en deze niet te vervangen door „het niets zeggende, op 
valsche gronden door opstandelingen naar voren gebracht en door 
eenige politieke partijen in Nederland klakkeloos overgenomen 
wordende „Indonesië". Mijn antwoord op deze motie is als volgt: 
zolang Hare Majesteit de Koningin en Harer Majesteits Regering 
in officiële redevoeringen, zoals de Troonrede van 23 Juli 1946, 
spreken over Indonesiërs en Indonesië, acht ik mij ten volle ver
antwoord dit woord eveneens te gebruiken. 

3. De Troonrede van 23 Juli 1946 wijst op naamsverandering, 
niet alleen van Indonesië ^zèlfs al zou de vroegere naam worden 
gehandhaafd, dan zou de nieuwe spelling, die weldra officieel 
wordt ingevoerd, nieuwe postzegels noodzakelijk maken !), maar 
ook van Cura9ao. De benaming „Nederlandse Antillen" zal 
natuurlijk ook haar plaats op de postzegels vinden. 

4. Het Staatsblad publiceert een K.B. van 18 Juli 1946, krach
tens hetwelk de departementale indeling wordt gewijzigd. Voor ons 
is van belang, dat de zorg voor de zaken van het Staatsbedrijf 
der P.T.T. van „Binnenlan'dsche Zaken" overgaat naar het Mini
sterie van Verkeer. 

5. Nogmaals wijs ik op de deviezenbepalingen. Verschillende 
verzamelaars zonden postzegels naar relaties in het buitenland; de 
brieven kwamen veelal terug naar den afzender met de mededeling, 
dat „bij herhaling bekeuring zal plaatsvinden". Het is nu toch wel 
afdoende bekend, dat het verzennden van' postzegels naar het 
buitenland en ontvangen van postzegels uit het buitenland VER
BODEN is, tenzij men in het bezit is van een vergunning, welke 
slechts in uitzonderingsgevallen wordt verleend door De Neder
landsche Bank N.V., Kantoor Deviezenvergunningen, Rokin 6, 
Amsterdam C. 

V. P. 
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Nederland 
Overzeesche 

fiebiedsdeelerf 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 

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

NEDERLAND, 
Postzegels met portretten van de Prinsesjes. 

Staatsblad No. G. 156 bevat een K.B. van 25 Juni 1946, waarin 
o.a. wordt aangekondigd: „Gedurende een door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken te bepalen tijdvak worden van Rijks
wege ten bate van het bescherming en hulpbehoevende kind 
in het algemeen, uitgezonderd de zuigelingenbescherming, en van 
de tuberculosebestrijding, bijzondere postzegels aan de kantoren 
der Posterijen verkrijgbaar gesteld". „De in het vorige artikel 
bedoelde postzegels worden uitgegeven in door onzen genoemden 
Minister aan te wijzen waarden. De zegels worden verkocht met 
een door hem in overleg met Onzen Minister van Sociale Zaken 
vast te stellen toeslag boven de frankeerwaarde". „Zij dragen 
onderscheidenlijk de beeltenissen van Hare Koninklijke Hoog
heden Prinses Beatrix, Prinses Irene en Prinses Margriet". „De 
geldigheidsduur voor het gebruik eindigt met den 31sten 
December 1947". 

Wantteer ons volgende nummer verschijnt, zijn de zegels 
misschien in omloop. 

Postzegel 2^ cent 1896, type I met korte breukstreep. 
Dr. L. Frenkel deelt ons mede: 
Van deze uitgifte, die uitsluitend in type I 

werd gedrukt, kenden wij van de 1/4 cent 
waarde, exemplaren met korte en lange breuk

2<]|»%aĵ <l streepen. (Zie afbeelding fig. 19 op blz. 119 
2 m van het handboek „Postzegelkunde en Post

wezen"). 
Van de 2K cent waarden in type I kenden 

wij slechts de lange breukstreep, afgebeeld in 
fig. 20 van genoemd handboek. Than's toont 
ons de heer C. Broekhuizen te 'sGravenhage 

exemplaar met korte breukstreep, hiernevens afgebeeld, dat nog 
eerder werd beschreven. 

NEDERLANDSCHINDIE. 
Zooals te verwachten was zijn er na de lijst in het vorig nummer 

vele aanvullingen voor den dag gekomen; ze volgen hieronder, 
■waarbij voor het gemak de oude nummering zooveel mogelijk ge
handhaafd blijft. Een aantal in Juli ontvangen aanvullingen moet 
tot het volgend nummer wachten. 

UITGIFTEN VAN 1941/42 (G. KOLFF & Co.) 
De 50 cent (teekeningKonijnenburg) bljjkt in' twee duidelijk ver

schillende tinten te bestaan: Bleeklilabruin en bruinlila. 
Bij de porten is vermeld, dat de vellen uit 200 zegels bestaan; 

het was beter geweest, te melden dat deze vellen bestaan uit twee 
blokken van ICO zegels naast elkaar, zooals bijna alle bij Kolff 
gedrukte zegels. Wij ontvingen boekblokken van' verschillende 
waarden, waarvan de telnummers op de zijranden tot 10 en niet 
tot 20 liepen. 

JAPANSCHE BEZETTINGSZEGELS. 
1942—45, Ankeropdrukken. 
14a. Karbouw met wmk. 1 c. zwartgrijs (no. 246), II rood. 
'"^ 25 cent blauwgroen, II rood. 

20 c. roodviolet, II rood. 
40 cent groen, II rood. 
60 cent ultramarijn, II rood. 
80 cent rood, II groen. 
1 gld. violet, II rood. 
2 gld. blauwgroen, II rood. 

een 
niet 

20 
22. 
41. 
43. 
44. 
45. 
46. 

Wat de 5 en 12)^ cent van N e d e r l a n d betreft, die eveneens 
met ankeropdruk voorkomen, dit blijkt niet zoo gek te zijn als 
het lijkt. Verschillende groote kantoren' hadden Nederlandsche 
zegels in voorraad, die, ingesloten in brieven naar Nederland, als 
antwoordporto moesten dienen. En aangezien alle aanwezige zegels 
werden overdrukt waren ook deze Nederlandsche er bij. Hooren 
deze opdrukken nu in een Nederlandverzameling thuis ? ? 

De kwestie, of er ook machinale ankeropdrukken bestaan, is 
nog niet opgelost. Er worden nu weer machinale opdrukken ge
meld van Ambon (gekleurde) pn Bali (zwarte). Wie kan ze ons 
toonen, en dan liefst in paren of blokken ? Aan losse zegels lijkt 
het ons uiterst moeilijk uit te maken, of we moeten authentieke 
gegevens over het overdrukken op die eilanden ontvangen. 

Ankerzegels met waardeopdruk. 
Hierbij de afbeelding van eenige van deze opdrukken. 
67. 2 sen op 5 c. blauw cijfertype. De opdruk is in roeden 

boedruk. In het midden van het zegel een figuur als een kop
staande hoofdletter T, links 2, recht sen. Over dezen opdruk 
vernamen we uit Borneo:. 

rwmvwwvmiii^iFwwww^r^ 

i « i | i « * « « « l « i « l « * !» '»»»>» » » » > » » » > » ! ■ 

i « i É è « t t i ' « < 

I ■• • • • ■ • ■ • ■ • ■ ■ ■ ■ 

^ * ' "        . ^ r g i 

De Jappen eischten. dat op alle boekjes of brochures, zooals die 
in de inheemsche winkeltjes te koop worden aangeboden, een post
zegel van 2 cent geplakt moest worden. Hierdoor raakten de 
2 centzegels vlug uitgeput, zoodat tot het overdrukken van 5 cent
zegels moest worden overgegaan. Kantoren, die veel 2 centzegels 
hadden, moesten hun overschot afstaan; zoo kreeg Pontianak 2 
centzegels van Bandjermasin. Het provisorium moet zeldzaam zijn. 

73a. ƒ 8.50 op 3 cent karbouw, groen, z o n d e r watermerk. 
De roode opdrukken op de zegels 68 tot en met 73a zijn' in 

broekdruk uitgevoerd en wel zeer waarschijnlijk in twee druk-
gangen, de bovenste regel met 4 teekens en de regel met de waarde 
afzonderlijk; er zijn tenminste allerlei verschillen in de stand en 
de plaats van de beide regels onderling. Volgens een correspon
dent zouden de vier teekens luiden: DEN SIN KAWASE, d.i. 
„telegrafische postwissel". Zouden de zegels alleen voor dit doel 
zijn gebruikt, dan zouden ze in een afzonderlijke rubriek post-
wisselzegels moeten worden opgen'omen. 

Volgens denzelfden correspondent zouden deze waarde-opdruk
ken ook z o n d e r de bovenste regel van 4 teekens bestaan en 
aldus hebben gediend voor gewone poststukken en postwissels. We 
hebben deze echter nog niet gezien. 

1943. Opdruk „Bal". 
Er blijkt te Menado (de Minahassa) een serie van 17 waarden 

met bal-opdruk te zijn uitgegeven, samengesteld uit zegels van vier 
verschillende Ned.-Indische uitgiften (misschien zijn het er nog 
wel meer !) Bijn'a alle zegels, die wij zagen, hadden bovendien een 
ankeropdruk; twee zegels waren er zonder anker. Het kleine 
ankertje komt in twee soorten voor (rond van onderen en meer 
puntig), beide in type I. Op de 7 K c. is het violet, op de andere 
waarden zwart. 

De opdruk „roode bal" is zeer onregelmatig, min of meer rond, 
klein'er of grooter (doorsnede van 8 tot 15 mm), kleur van heel 
licht rose tot roserood. Kennelijk handwerk. 
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De oude landsnaam is grondig met Oost-Indische inkt onzicht
baar gemaakt, ook dit is op alle zegels met de hand gedaan ! Soms 
is het een doorloopende zwarte balk, dus een geheele rij zegels 
tegelijk met inkt bewerkt, soms is blijkbaar zegel voor zegel 
onderhanden genomen. De streep of balk is dan' ook van wisse
lende dikte en vaak onregelmatig. Het geduld en de ijver van de 
postbeambten daar zijn te bewonderen. Maar voor deze serie geldt 
in hooge mate met een variant op een modern gevleugeld woord: 
„Give us the tools and we'll fake the job" ; evenals zooveel andere 
Jap. opdrukken zijn deze Menado-zegels uiterst gemakkelijk na te 
maken. Vooral de zegels zonder anker. 

A. Zonder anker-opdruk. 
73a. 5 cent blauw, karbouw (no. 251 B). I 
73b. 1 gld. violet Konijnenburg. 
B. Met anker-opdruk. 
Karbouw: 
73c. 
73d. 
73e. 
73f. 
73g. 5 
Dansers: 
73h. 4 

1 cent zwartgrijs, zonder wmk. 
2 cent roodviolet, met wmk. 
2% cent sepia, met wmk. 
3 cent groen, met wmk. 

cent blauw, met wmk. (251 B). 

cent sepia. 
73i. 7 Vi cent lila. 
Kreisler: 
73j. 20 cent roodviolet, met wmk. (255 B). 
73k. 25 cent blauwgroen, zonder wmk. 
Konijn'enburg: 
73m. 10 cent rood, get. MVi. , ^ 
73n. 1 Scent blauw. 
73o. 30 cent geelbruin. 
73p. 50 cent lilabruin. 
73q. 60 cent ultramarijn. 
73r. 80 cent rood. i 
73s. 1 gld. violet. 

UITGIFTEN VOOR JAVA. 
Serie 1 Juli 1943. 
De 10 cent blauw blijkt met twee tandingen voor te komen: 
82. 10 cent blauw, tanding K \2%. 
82a. 10 cent blauw, lijntan'ding 12 X 12. 

Opdruk op Konijnenburg, 10 cent. 
De eerste opdruk, die we van Java zagen, is 

het hierbij afgebeelde teeken in omranding op 
een IC cent Konijnenburg met stempel Lem-
bang (bij Bandoeng), gebruikt op een brief uit 
Lembang naar Bandoeng omstreeks Juli 1942. 
De opdruk is zwart. 

Misschien geldt voor dezen opdruk (omdat 
we van andere zijden er nog niets over gehoord 
hebben) wat in een Indischen brief in „De 
Postzegelkroniek" vermeld wordt : „Ik wil 
beginnen met de verzamelaars te waarschuwen, 

de opdrukzegels terdege te laten onderzoeken door een expert, 
daar de Japanner de gewoonte had, bij ' t versturen van een brief, 
óp de postzegel zijn naam te stempelen. Soms leken deze namen 
bedriegelljk veel op de opdrukken". 

Postspaarbankzegel. 
Van verschillende zijden ontvingen we een postspaarbankzegel 

van 5 sen blauw, voorstellende een meisje dat een spaarbankboekje 
aan het loket afgeeft waarboven« Prangko Taboengan Pos, en waar
onder: Chokinkyoku. Het zegel was natuurlijk niet als frankeer-
zegel bedoeld, maar het zou er een enkele keer voor gebruikt zijn. 
We hebben het echter nog nooit op een brief gezien. 

UITGIFTEN VOOR SUMATRA. 
1942. Opdruk) liggend kruis. 
90a. 35 cent donkerviolet (Kreisler). 
(90b wordt dan: 10 cent rood. Konijnenburg). 
91a. \7)4 cent (Konijnenburg). 
91b. 25 cent (Konijnenburg). 
Alle drie afkomstig van Pakartbaroe. 
91c. 50 c. bruin (Konijnenburg). 
9ld. 1 gld. violet (Konijnenburg). 

131a. 
132 a. 
132b. 
133a. 

De Vyi en 50 c. ook nog met bovendien 5 teekens (Dai Nippon 
Jubin), gebruikt in Padang. ' 

1943(?) Opdruk voor Bangka. 
92. 1 c. zwartgrijs (karbouw), (wmk. ?) 
92b. 3 c. groen (karbouw), met wnk. Opdruk rood. 
(De IVi c. wordt dan 92a, de 3}^ c 92 c, de 4 c. 92d.) 
1943(?) Opdrukken „balk en T" . 
De machinale opdruk blijkt ook bij de karbouwzegels voor te 

komen; we zagen de 2J4 c , maar andere waarden zullen ook wel 
bestaan. 

114a. 2J^ cent sepia (karbouw), no. 248. 
Verdere aanvullingen: 
126a. 5 gld. geelbruin. 

3 c. groen (no. 249). 
15 c. ultramarijn (no. 254). 
25 c. blauwgroen (no. 256). 
40 c. groen (no. 259). 

140a. 20 c. lilabruin. 
141a. 30 c. geelbruin. 
141b. 35 c. paars. 
141c. 50 c. lilabruin. 
Bovendien de 5 cent groen en 12}^ cent blauw van Nederland, 

type-Konijnenburg ! ! 
Met bovendien opdruk van drie teekens in' kastje werden 

gemeld: Karbouw 1 en 3J4 cent. Danser 5 cent. 
1943(?) Zegels van Malakka, op Sumatra gebruikt. 
Behalve de genoemde werd nog een 30 c. van de Straits bekend. 
Van Japansche zegels, in Indië gebruikt (zie blz. 45. rechter 

kolom) nog de 12, 14 en 20 sen. 
1943(?) Plaatselijke opdrukken. 

Van A t j e h (vijfpuntige ster waarin de letter P) zijn bekend: 
Karbouw: 
147a. 1 c. zwartgrijs. 
147b. 2 c. roodviolet. 
147c. 2K c. sepia. 
147d. 334 c. grijs. 
Cijfertype: 
147e. 5 c. blauw. 
Danser: 
147f. 7% c. lila. 
Porten: 
147g. 5 cent. 
147h. 10 cent. 
P a l e m b a n ' g : het teeken in vierkantje (no. 148) wordt ge

vormd door de initialen van den postchef aldaar: I P. L. — Be
halve het genoemde zegel komen met dezen opdruk nog voor: 148. 
Karbouw 2% c. sepia, 148a. Cijfertype 5 c. blauw, Dansers:) 148b. 
4 c. sepia, 148d. 7% c. lila. De genoemde 5 c. wordt dan 148c. 

De opdrukken van drie teekens, al of niet in kastje (nos. 149— 
178) zijn gebruikt op Sumatra's Oostkust. Als nos. 172a — k 
moeten hier tusschengevoegd worden de portzegels 1, 2^, 3%, 
5, 7K, 10, 15, 20, 25, 30 cent en 20 op 37}^ cent. 

De opdrukken van vijf teekens (nos. 179—188) zijn eveneens 
gebruikt op Sumatra's Oostkust, bovendien in' Padang en Lam-
pong. Hier tusschen te voegen: 186a. port 1 cent, en 187a. port 
10 cent. 

De opdruk van een balk ook op de 15 c. Koningin (wordt 
no. 189a) zie afb. Misschien is dit een opdruk van de Repoeblik. 

FRANKEER ALS REGEL 
MET EEN NATIONALE HULPZEGEL 
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UITGIFTEN VOOR MALAKKA, 
1942. Opdrukken. 
De nos. 284—297 en 396—403 bestaan met opdruk van rechts 

naar links én van links naar rechts. 
Nos. 429—441: De 2 c , 40 c. en de dollarwaarden hebben zwar

ten opdruk, alle andere rood. 
Nos. 442—456: De waarden van' 10 c. en hooger hebben een 

grooteren opdruk dan de lage waarden. 
Nos. 482—485: De opdruk, in Latijnsche letters, luid: DAI 

NIPPON/YUBIN. Toen het jaar 1942 (2602) ten einde liep werden 
nieuwe opdrukken gemaakt, waarin dit jaartal niet voorkwam. 
Echter kwam, toen er pas vier waarden aldus waren overdrukt, 
de order af dat geen Latijnsche letters meer gebruikt mochten 
worden, alleen Japansche teekens. Vandaar dat de in 1943 en 
later uitgegeven zegels alleen Japansche opdrukken hebben. 

No. 493 met dikke 6 bestaat niet. 
Nos. 524—536: De porten van 3, tot en 12 c. bestaan wél 

zonder opdruk. 
Nos. 541—549:De tweede en derde regel moeten luiden:' 3 op 

5 c , 6 op 5 c. met breede 6 enz. 
REPOEBLIK INDONESIA. 

Van' de op Java uitgegeven opdrukken op Karbouw-, Dansers-
en Jap. zegels komen nog steeds meer variëteiten voor den dag. 
We moeten de nummering van de nos. 1—10 opgeven; elke week 
komen er nieuwe combinaties aan het licht. 

Na no. 3 moet worden opgenomen 3 cent groen, karbouw, roode 
opdruk, 2 lijntjes door landsnaam. 

Dikke letters (als van het op blz. 51 afgebeelde blok Ic.) eii 
balk van 2 mm dik: 

1 cent karbouw (met wmk.), opdruk rood en bruin. 
2 cent danser, opdruk rood. 
2% cent „ „ „ 
j cen t j , )) )) 
4 cent „ „ „ 
3W cent „ „ „ 
7J4 cent „ „ ,, 
De twee regels REPOEBLIK en INDONESIA hebben verschil

lende standen t.o.v. elkaar. Soms staat de I onder het been van de 
R, soms meer naar rechts. 

Dunne letters (als op blz. 51 afgebeeld blok 1% c.) en 2 lijntjes: 
2 cent danser, opdruk rood. 
2 cent „ „ zwart. 
5 cent „ „ rood. 
7K cent „ „ zwart. 
Dunne leters als de vorige, maar balk van I K mm dik door 

landsnaam: 
2 cent danser, opdruk zwart. 
2% cent „ „ zwart. 
2% cent „ „ rood. 
De 10 c. blauw van de Japansche serie (no. 13) komt, evenals 

het onoverdrukte zegel, voor met kamtanding \2% en lijntan-
ding 12 X 12. 

De 2 sen van de serie in liggend formaat (no. 76) komt voor 
met alleen een smalle roode lijn door de Jap. inscriptie. Gezien met 
afstempeling van S o e r a . . . 10.4.46. De opdruk is blijkbaar boek
druk; de woorden Repoeblik Indonesia ontbreken. 

1946. Vrijheidsfonds-zegels. 

Op 17 Mei verschenen twee weldadigheidszegels voor het Vrij-
heidsfonds, een 15 (-f- 35 sen) karmijnrose en een 40 (-)- 60 sen) 
oranjegeel. De 15 sen toont een Indonesisch schildwacht met rood- ^ 
witte vlag, palmen op den acntcrgrond. De 40 sen vertoont een 
gezicht op een fabriek, met boortoren, waarboven eenige vlieg
machines. Inscriptie boven: FONDS KEMERDÈKAAN, onder 

N. R. INDONESIA. Dun wit papier zonder wmk. Boekdruk 
(rastercliché), afmetingen van het beeld 18 X 21K mm, ongegomd, 
slechte lijntanding 11K X 11K. Uitgegeven in Medan. 

Een 5 sen en een 40 sen met andere teekening zouden nog in 
voorbereiding zijn. 
1945—46. Locale opdrukken Medan. 

Een verzamelaar zond ons een lijst van 309 verschillende van 
deze producten. Door het in gebruik nemen van meer opdruk-
stempels zijn er ongetwijfeld nog veel meer mogelijkheden ontstaan. 

Volledigheidshalve moeten we nog drie nieuwe opdrukstempels 
vermelden, die ondertusschen in gebruik genomen zijn. De afbeel
dingen van dit drietal gaan hierbij. 

V. „Rep. Indon'esia" in c u r s i e f - l e t t e r s . Lengte 21% mm. 
VI. „REPOEBELIK/INDONESIA" (let op de spelling !), twee-

regelig. Deze opdruk is in boekdruk. Zegel 39 van het vel heeft 
een opdrukfoutje: Repoebélik (met accent). Lengte regels 18 en 
15 mm., hoogte samen (>% mm. 

VIL „REP: IND:f', handstempel. Lengte 17 mm. 
Ook deze opdrukken hebben we al op diverse emissies gezien. 

DE BEVRIJDINGSSERIE. 
In de eerste plaats de verbetering van een drukfout in het 

tweede nummer: de hoogste waarde is niet 2 gld., maar ƒ 2.50. 
De serie is ondertusschen uitgebreid met een 15 cent donker

blauw, in de hier afgebeelde teekening. 

De serie blijkt in November 1945 in gebruik genomen te zijn 
(alleen buiten Java), de vroegst bekende afstempeling is van 
Merauke 20.11.45; tot het eind van het jaar komen ge
mengde frankeeringen voor met zegels van de Konijnenburg-

, serie en Anker-opdrukken; van 1 Januari af zijn de vroeger-ver-
] schenen zegels ongeldig en mogen alleen de Bevrijdingszegels 
' worden gebruikt. Een en ander natuurlijk alleen op de in Neder-

landsch bezit zijnde kantoren. Op Java is de serie sinds 18.4.46 
j in gebruik. 

Op den bovenrand van de vellen komt een randdruk voor, be-
[ staande uit een breede band met arceeringen. In het midden is de 

band onderbroken voor een nummer. 
! De eerst-verschenen waarden hebben alle het nummer F 11912, 
I de 15 cent heeft nummer F 12162. Plaatnummers zijn het dus niet; 
I waarschijnlijk is het het nummer voor een bepaalde druk-opdracht. 

NICA-OPDRUKKEN. 
Toen de Nederlandsche strijdkrachten het Nederlandsche ge

deelte van Timor her-bezetten, vonden zij daar in gebruik zegels 
van het Koninginnetype, door de Japanners overdrukt met een 

' anker en drie Jap. teekens. Deze zegels werden opnieuw overdrukt: 
j N I C A 

TIMOR. 
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Exemplaren van de 17^4 cent en 1 gld. werden gemeld, met de 
mededeeling dat verschillende andere waarden van de serie den
zelfden opdruk ontvingen („Stamps" van 30 Maart 1946). ƒ 

Hetzelfde blad meldt opdrukken: 
NICA NICA 

AMBON en MOROTAI 
voor gebruik op deze eilanden. Wie kan ons de zegels toonen ? 

Het bestaan van de Nica/Morotai-opdrukken wordt door een 
Indischen kenner sterk in' twijfel getrokken; toen de Nederlanders 
het eiland bezetten brachten zij tegelijk een voorraad van de 
Bevrijdingszegels mee. 

Wél bestaat een opdruk N I C A / SOEMBA, die wij hierboven 
afbeelden. De opdruk is in zwart, in een kastje van 19J4 bij 16/4 
mm; tusschen de beide woorden bevindt zich de afbeelding van 
een paardekop. De opdruk is liggend, van onderen naar boven, 
geplaatst op een 20 cent Kreisler (Spec. cat. 255 B), die al eerder 
voorzien was van een Ankeropdruk in rood, in type II (Dai rechts). 
Brieven met deze zegels werden in het begin van dit jaar hier te 
lande ontvangen. Ze dragen nog een Japansch stempel, zoodat de 
data van verzending niet zijn na te gaan. 

Ned.-Indische port-opdrukketu 
Op 11 Maart 1946 zijn voor het door de Nederlanders bezette 

Indische gebied vier opdruk-portzegels verschenen. Ze zijn over
drukt bij de drukkerij Celebes, die tijdelijk als Landsdrukkerij 
fungeert. Overdrukt zijn drie waarden van de than's ingetrokken 
Konijnenburg-serie. 

De waarden en oplagen zijn: 
2}i op 10 cent rood (tanding 12J4) 86.800 stuks, 

10 cent rood (tanding 12J4) 19.800 stuks, 
20 cent violet 19.400 stuks, 
40 cent groen 10.000 stuks. 

De opdrukkleur is zwart voor alle waarden. De afb. van de 
2% op 10 cent hierbij; op de andere waarden is de afstand tus
schen de beide opdrukregels iets grooter. 

Deze zegels mogen ongebruikt n i e t aan het publiek worden 
verkocht. 

Eenige aanvullin'gswaarden zijn in voorbereiding. 
Zeer talrijke verzamelaars danken wij weer voor hun medewer

king; de plaatsruimte laat niet toe, hen deze keer allen te 
vermelden. Verantwoording in het volgend nummer. 

C U R A C A O . 
1939-40. Sluierserie. , 
De Spec. Cat. vermeldt de 50 cent en 2.50 met lijntanding 

14 X 14 ; ook de 1.50 bestaat met deze tanding. 
1942. Cijfertype. 
Van alle vijf waarden van het laatste cijfertype (bierfleschetiket) 

is op 6 Maart 1942 een oplaag uitgegeven, die bij G. Kolf f & Co. 
te Batavij is gedrukt. De oplaagcijfers zijn: ■ 

1 cent 
1J4 cent 
2 cent 
2% cent 
5 cent 

110.000, 
1.080.000, 

70.000, 
325.000, 
320.000. 

Offset, waarschijnlijk vellen van 200 (2 blokken van 100) 
met oplaagletters A en op de zijranden telnummers 110. Ver
schillen met de Haarlemsche druk: iets dikker en geelachtiger 
papier, iets lichtere tinten, minder gladde gom. Kamtanding 
12!4 : 12'/4 (Nederl. druk 13}^ : \2%). De teekening is identiek met 
de Nederl. druk, alleen zijn de punten van de sterren tusschen 
landsnaam en C E N T iets langer, waardoor de onderlinge afstand 
van de sterren iets kleiner is. 

194142. Koningin, type Nederland 1940, Indische druk. 
Gedrukt bij G. Kolf f Sc Co. te Batavia verschenen op 10 Mei 

1941 de 10 cent oranjerood en 15 cent blauw in het typeVan 
Konijnenburg, op papier zonder watermerk en met lijntanding 
13K X 13K, in rotogravuredruk. Iets geelachtig papier, gom dikker 
en glänzender dan van de hieronder genoemde waarden. 

Op 1 November 1941 verschenen met deze teekening: 
6 cent lila oplaag 1.060.000, 

12}^ cent groen 380.000, 
20 cent oranje 85.000, 
21 cent grijs 22.000, 
25 cent purper 68.000, 
2 7 ^ cent donker(grijs)bruin 22.000, 
30 cent geelolijf 100.000. 

Deze waarden hebben kamtanding 12}^ : 1234. Vellen van 200 
(2 blokken van 100 naast elkaar met een witte strook ertusschen), 
oplaagletters A en telnummers links en rechts. 

Op 2 Maart 1942 werd de serie uitgebreid met drie waarden in 
grooter formaat (21 X 26 mm.): 

50 cent olijfgroen, lijntanding 12K X 12% oplaag 115.(JP0, 
IK gld. olijfgrijs, lijntanding 13K X liVt 65.000, 
2K gld. wijnrood, lijntanding 13% X 13H 66.000. 

Ook de eerstverschenen 10 en 15 cent zijn later (juiste datum 
onbekend) met kamtanding 12J4 : 12K uitgegeven. Oplagen (hierbij 
inbegrepen de zegels met lijntanding): 

10 cent oranjerood 370.000, 
15 cent blauw 600.000. 

Van deze serie waren in Sept. 1945 de 20, 21, 25, 27)4, 30 cent 
en 2.50 uitverkocht. 

In een vorig nummer werd een bericht uit de Echo van 31 Oct. 
1943 opgenomen over zeven waarden van deze serie, die in Londen 
gedrukt zouden zijn. Van geen van onze correspondenten hebben 
wij hier iets over gehoord, zoodat het bericht waarschijnlijk 
onjuist is. j 'i _ _j  j  , 

1943. Eilandenserie. 
Verschenen op 1 Februari 1943. Zes waarden met op elk een 

gezicht op een van de zes eilanden. Zie beschrijving in een vorig 
numiper. Ontwerp van P. A. de Blieck, diepdruk van Bradbury, 
Wilkinson & Co., kamtanding 13 : 13K (dus 13)4 : 13 voor de 
1^ cent in staand formaat), wit papier zonder watermerk. 

1 cent violet (rand) en r o o d b r d n (midden) : Bonaire, haven
gezicht. ^ 

IH cent donkerblauw en groen: St. Eustatius, fort, 
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2 cent grijs en roodbruin: Saba, uit zee opstijgende rots, wschl. 
gezicht op het eiland. 

2% cent donkergroen en oranje: St. Maarten, gezicht op de baai. 

mmmrmm 
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5 cent rood en zwartgrijs: Aruba, kade met kerktorentje. 
6 cent lila en blauw: Curafao, groot gebouw (raadhuis ?) en 

wschl. fort. 
De serie is nog steeds verkrijgbaar. Dank aan den Heer Ros te 

's-Gravenhage voor de afbeeldingen. 
1943. Prinses Margriet-serie. 

Ook deze serie werd al in een vorig 
nummer beschreven. Vier waarden, IJi 
cent oranje, 2>̂  cent karmijn, 6 cent grijs
zwart en 10 cent blauw met de afbeelding 
van het geheele koninklijke gezin, naar 
een foto, genomen kort na de geboorte 
van Prinses Margriet. 

Kamtanding 133^ : 13. Vellen van ICO. 
Gedrukt in Engeland bij Bradbury, "Wil
kinson 8c Co. (drukkersmerk op den on
derrand der vellen). Uitgegeven op 2 No
vember 1943; verkocht t.m. 31 Maart 
1944; geldig t.m. 31 December 1944. 

Oplaagcijfer: 150.C00. 

1945. Portzegels, Engelsche druk. 
Drie portzegels, van 10, 12>^ en 25 cent, in de oude teekening, 

in Engeland gedrukt. 
De teekening is precies gelijk aan de Nederlandsche; de afme

tingen van het zegelbeeld zijn 18 X 22 H mm. (de Nederl. 18 
X 2 1 ^ mm.); die van het geheele zegel zijn gelijk. 

De druk is boekdruk; de kleur is donkergeelgroen, een iets 
andere tint dan de gewone Curajao-porten. De tanding is K 
11̂  : nv,. , , , , 

Papier en gom zijn gelijk aan de Nederlandsche laatste 
drukken. Randdruk: boven en onder blanco; zijranden niet 
gezien. Velgrootte onbekend. ^ 

"Wij zagen de afstempeling Willemstad 27.12.45. 
Nieuwe serie op komst ? 
Op Cura9ao zou binnenkort een nieuwe serie in een ietwat 

gewijzigde Konijnenburg-teekening verschijnen. 
Deze zou ook, voor zoover te Curayao bekend, aan de Neder

landsche verzamelaarsloketten komen. 
Luchtpost. ^ • 

1941. Prins Bernhard-fonds (Luchtvaartfonds). 
Luchtpostserie met toeslag ten bate van het Luchtvaartcomité, 

gedrukt in Amerika bij de American Bank Note Company te New 
York. Teekening: in het midden de rood-wit-blauwe en de oranje 
vlag, gekruist met daarboven de Nederl. leeuw (geel, zwart om

lijnd) en daaronder in een rood-wit-blauwe band: Nederland zal 
herrijzen. In de omranding bovenaan: Curajao / Prins Bernhard 
Comité, links en rechts LUCHT resp. POST, onderaan waarde plus 
toeslag. Onder het zegelbeeld het drukkersmerk. 

Omranding diepdruk (staaldruk), middenstuk offset. Meerkleuren
druk (zegelkleur én oranje, rood, blauw en geel). "Waarden: 

10 "-f' 10 cent rood, , 
15 -f 25 cent groenblauw, 
20 + 25 cent bruingrijs, 
25 -t- 25 cent violet, 
30 -t- 50 cent roodoranje, 
35 -f 50 cent blauwgroen, 
40 + 50 cent roodbruin, 
50 c. 4- 1 gld. grijsblauw. 

Lijntanding 12 X 12. Ontwerper onbekend. Uitgegeven op 11 De
cember 1941; geldig t.m. 31 December 1943. 

Dit is een dure serie. In Curasao zijn van elke waarde 8600 
stuks verkocht; de totale oplaag zou 30.000 stuks zijn. 

1942. Luchtpostserie. 
De groote luchtpostserie van 15 waarden, die reeds vroeger in 

het Maandblad beschreven is en onder nos. 26 t.m. 40 ook in den 
Spec. Cat. is opgenomen, waarnaar wij (in verband met de plaats
ruimte) voor verdere bijzonderheden verwijzen. "Waarden 10, 15, 
20, 25, 3C, 35, 40, 45, 50, 60, 70 cent, 1.40, 2.80, 5 en 10 gld. 

Ontwerper onbekend; misschien P. A. de Blieck. Diepdruk van 
Bradbury, "Wilkinson & Co. "Wit papier zonder watermerk, kam
tanding 12/^ : 13}^, formaat 35 X 25 mm. Uitgegeven volgens 
bericht van het postkantoor Curajao in September 1942; volgens 
een aankondiging van het postkantoor te Paramaribo (waar deze 
zegels ook verkrijgbaar zijn) en volgens bericht uit Amerikaansche 
bron op 20 October 1942. 

De serie is nog steeds in koers en, naar allerlei brieven bewijze.!, 
niet alleen voor luchtpostbrieven, maar ook voor gewone brieven 
geldig. 

1943. Voor Krijgsgevangenen. 
Plaatselijke zwarte opdruk „Voor 

Krijgsgevangenen" en nieuwe waar
de op de vier hoogste waarden 
van de luchtpostserie van 1942: 

40 + 50 c. op 1.40 g. 20.000, 
45 + 50 c. op 2.80 g. 20.000, 
50 -t- 75 c. op 5 g. 20.00C, 
60 -f 100 c. op 10 g. 20.000. 
De opdruk is aangebracht door 

drukkerij OHviera (?) te Paramari
bo. De toeslag komt ten goede aan 
de Nederlandsche krijgsgevangenen. 

Uitgegeven in vellen van 25 (5 X 5) stuks. Datum van uitgifte 
1 December 1943. 

Afwijkingen: 
- Krljgs inplaats van Krijgs: alle waarden (éénmaal per vel). 
- V en K in ander lettertype, met kleine dwarsstreepjes: 40 cent 

(vijfmaal per vel). 
- Lang inplaats van kort srtreepje achter Krijgs-: 45, 50 en 

60 cent (éénmaal per vel). 
- Gebroken r in Krijgs: 50 en 60 cent. 
- Gebroken g: 40 en 45 cent. 
- Punt in O van 5C: 40 cent. 
- Gebroken r in Voor en breuken in het kruis (rechter en 

onderste balk): alle waarden. 

MÉftMMMMMMMi 
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1944. Roode KruisIuchtpostserie. 
Portret van Prinses Juliana — omlijsting in nationale kleuren — 

jood kruis in linkerbovenhoek. Acht waarden met toeslag 
(10 + 10, 15 + 25, 20 + 25, 25 _+ 25, 30 + 50, 35 + 50, 
40 + 50, 50 + 100 cent; kleuren zie eerste nummer). 

| ^ ^ ; f o » Ä C Ä O 

Ontwerp en druk van de American Bank Note Company (het 
drukkersmerk bevindt zich onder het zegelbeeld); diepdruk voor 
de rand en het portret en rotogravure voor de rest van de tee
kening. De toeslag is ten bate van het Nederlandsche Roode Kruis. 
Uitgegeven op 16 Augustus 1944, verkocht t.m. 10 Mei 1945 en 
geldig voor de frankeering t.m. 31 December 1945. 

Lijntanding 12 X 12.  De oplaag bedraagt 100.000 series, maar 
waarschijnlijk zijn er niet meer dan 40.C00 van verkocht. 

Twee Steuncomitéseries. 
Op 1 Juli 1946 hebben twee weldadigheidsluchtpostseries het 

licht gezien, beide volgens de Inschriften uitgegeven door of namens 
het Curajaoschi Nationaal Steuncomité, de eene voor Nederland, 
de andere voor OostIndië. Beide series hangen, wat het ontwerp, 
enz. betreft, met elkaar samen. Beide in liggend formaat, afm. van 
het geheele zegel 40 X 26 mm, van het beeld 36 X 21J^ mm. Wit 
papier zonder wmk., kamtanding 11 : 11. Druk: rotogravure, de 
waarde echter in zwarten boekdruk. De drukker is ons nog niet 
bekend. Waarden en toeslagen voor beide series dezelfde. Het iets 
beschadigde lettertje t van de 15 + 25 et van de Nederlandserie 
komt ook voor bij de 15 + 25 et van de serie voor Indië. 

A. „Curajao helpt Nederland". Links een schild met de naam 
van het Steuncomité, waaronder waarde en toeslag, rechts de kaart 
van Nederland. 

10 + 10 cent, grijsgroen en oranje. 
15 + 25 cent, karmijnrood en groengrijs. 
20 f 25 cent, groen en bruingeel. 
25 + 25 cent, violet en groengrijs. 
30 + 50 cent, olijfgroen en lichtbruin. i 
35 + 50 cent, bruinlila en geelbruin. 
40 + 75 cent, blauw en lichtbruin (beige). 
50 + 100 cent, grijsviolet en lichtbruin (beige). 

fc^.,..,..>.>i........^.^:k, 

B. „Curayao helpt onze Oost". Links een schild met de naam 
van het Steuncomité, waaronder waarde en toeslag, rechts de 
kaart van Ned. Indié. Zelfde waarden en zelfde kleuren als de 
vorige serie, maar de kleuren in omgekeerde volgorde. 

10 + 10 cent, grijsviolet en lichtbruin (beige). 
15 + 25 cent, blauw en lichtbruin' (beige). 
20 + 25 cent, bruinlila en geelbruin. 
25 + 25 cent, olijfgroen en lichtbruin. 
30 + 50 cent, violet en groengrijs. 
35 + 50 cent, groen en bruingeel. 

40 + 75 cent, karmijnrood en groengrijs. 
50 + 100 cent, grijsgroen en oranje. 

SURINAME. 
1942. Roode Kruisopdrukserie. 
In het Decembernummer werd vermeld, dat de opdruk + 5 op 

7K cent scheepje van de I n d i s c h e druk was; het is echter 
gebleken dat de opdruk op zegels van de N e d e r l a n d s c h e druk 
IS aangebracht. 

1943. Prinses Margrietserie. 

Afbeelding van de geheele Koninklijke 
familie, zooals afgebeeld in een vorig nr. 
2% cent oranje, 7% cent karmijn, 15 cent 
grijszwart en 40 cent blauw. 

Gedrukt in Engeland bij Bradbury, Wil
kinson & Co. van staalplaten (drukkers
merk op den onderrand der vellen). Vel
len van 100, kamtanding 13 K : 13. 

De serie werd uitgegeven 2 November 
1943, den dag van aankomst van Prinses 

Juliana in Suriname. 

laagcijfers : 
IVa cent 
7% cent 

15 cent 
40 cent 

in Suriname : 
55.000 

175.0C0 
50.000 
60 000 

in Engeland 
75.000 
50.000 
50.000 
50.000 

Nieuwe serie Van 1945. 
In de beschrijving van de groote nieuwe serie in he: December

nummer zijn twee waarden vergeten, de 35 cent blauwgroen en 
de 50 cent oranje. 

Hierbij de afbeeldingen van de lagere waarden, waarvan de 
IH cent inmiddels uitverkocht is. 

rmmwvm [TWWWWWWWWfWWWff 

■MM lAM« 

' % f % ^ . , . . . w . . 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD V O O R PHILATELIE * 69 

mmmmmm^m' 

Een nieuw zegel van 12J^ cent. 
Het blad .Stamps" publiceert een berichtje, afkomstig v.-in 

den Administrateur van Financiën te Paramaribo, dat het tarief 
voor brieven naar het buitenland verlaagd wordt van 15 tot 
12J^ cent. Daarvoor is een nieuwe waarde van 12}^ cent 
noodig, die in Nederland is besteld en vermoedelijk in de teeke-
ning van de koerseerende serie zal zijn. 

Dit zegel is ondertusschen op 12 Juni 1946 verschenen. Het is 
in de Konijnenburg-teekening, de kleur is blauw, iets matter dan 
\ a n de Nederlandsche llYj cent. Het is kennelijk bij Enschedé 
gedrukt; kamtanding 13K : 12J4. "Wit papier zonder watermerk. 

Hierbij de afbeelding van een van de drie 

■portzegels, gemeld in het DeQembei;nummer. 
Zooals daar vermeld zijn de zegels licht-lila-
bruin' van kleur, steendruk van de American 
Bank Note Company, welke naam onderaan de 
zegels staat vermeld, onder toevoeging van het 
woord „Litho". De velranden zijn blanco. 

De teekening is klassiek-Amerikaansch; de 
zegels konden ook van Uruguay of een andere 
staat zijn'. De landsnaam wordt er niet op 
vermeld. 

Luchtpost. 
1941. Luchtpost, Indische druk. 
Zelfde teekening als de in Nederland gedrukte zegels (Hermes 

met posthoorn), maar offsetdruk van G. Kolff & Co. te Batavia. 
Dikker papier ; lijntanding 13% ^ 13H ; doffe, dunne gom. Vellen • 
van 200 (2 blokken van 100 naast elkaar met witte tusschenstrook). 

20 cent lichtgroen. 
40 cent oranje. 

2K gld. citroengeel. Oplaag 24.000, waarvan later 97C0 over
drukt. 

5 gld. groen. Oplaag 2000 ! 
10 gld. lichtbruin. Oplaag 16.000, waarvan later 9700 overdrukt. 
De kleuren van de zegels van 20 en 40 cent zijn iets lichter dan 

van de Nederlandsche druk. De teekening komt zeer nauwkeurig 
overeen met de oorspronkelijke, maar toch zijn er op eenige 
plaatsen kleine verschillen te zien, speciaal in de arceeringen, b.v. 
boven „Suriname", op rechter onderarm, linker pols en helm. 

1941. Luchtpost, Engelsche druk. 
Enkele luchtpostwaarden in de Hermes-teekening werden ge

drukt bij Bradbury, Wilkinson 6c Co., Engeland. Diepdruk, lijn
tanding 12 X 12, vellen van 100. 

10 cent rood, 
60 cent donkerlila, 

1 gld, zwart. 

Er is een verschil in teekening tusschen de Nederlandsche en 
Indische druk eenerzijds en de Engelsche druk anderzijds, zooals 
vroeger al in het Maandblad beschreven en afgebeeld. De m 
Nederland en Indië gedrukte waarden hebben twee streepjes als 
band om het uiteinde van de posthoorn, de Engelsche zegels hebben 
er drie. Bovendien zijn er geringe verschillen in de arceering boven 
„Suriname", dit is bij de 1 gld. duidelijker dan bij de 10 cent. 

1945. Luchtpostopdrukken (noodhulpuitgifte). 
Op 12 Maart 1945 werden, behalve de al eerder genoemde op

drukken op frankeerzegels, ook drie opdrukken op luchtpostzegels 
uitgegeven, die voor luchtpostfrankeering bestemd waren. Het zijn: 

22}^ op 6C cent luchtpost, Engelsche druk. Oplaag 50.000. 
1 gld. op 2% gld. luchtpost, Indische druk. 9.700. 
5 gld. op 10 gld. luchtpost, Indische druk. 9.700. 
De opdrukkleur voor alle drie waarden is rood. De opdruk 

is uitgevoerd door drukkerij Oliviera (?) te Paramaribo. Vellen 
van 100, de opdrukvormen bestonden uit 100 cliché's. 

Als belangrijkste afwijking bestaat de 22j4 op 60 cent m e t 
k o p s t a a n d e n o p d r u k , er zijn twee vellen = 200 stuks 
van gevonden. 

Verdere afwijkingen: ^ 
- 223^ cent: kopstaande „ 1 " van de breuk: op zegels 9 en 51. 
- verschillende stand van de opdrukcijfers ten opzichte van het 

blokje door de oude waarde (ons getoond door den heer Pot:er) . 
- 5 gld.: de staart van de 5 eindigt in een punt inplaats van 

in een bal: zegel 91 en andere (3 of 4 maal per vel). 
Voorts gebroken cijfers en letters, en verschillen in de dikte 

van de balk door de oude waarde. 
Wij zagen den opdruk 22 K op 60 cent, de % is zonder breuk-

streep; de opdrukcijfers zijn 4K mm. hoog; de oude waarde is 
gedeeltelijk door een klein liggend blokje bedekt. 

Deze 22 }4 cent blijkt een nieuwe waarde in de luchtpostserie 
te zijn. „De West" van 28.2.45 bevat de volgende aankondiging: 

„Bij Besluit van 20 Februari 1945 is bepaald : 
Art. 1. 

De luchtpostzegels bestaan uit 11 soorten, namelijk van 10, 
15, 20, 22H, 40 en 60 cent en van 1, 1%, 2^4, 5 en 10 gulden. 

Art . 2. 
De hierna genoemde frankeer- en luchtpostzegels worden tijde

lijk, zoolang de nog aanwezige voorraad strekt, tot een beperkt 
aantal voorzien, van afdrukken van andere waarden en voor deze 
waarden uitgegeven, t.w. 

1. het frankeerzegel van 7% cent. Dit zegel is voorzien van 
een met zwarten inkt verkregen afdruk van het getal „2%" ter
wijl het getal 7/4 door middel van twee strepen in zwarten inkt 
is geschrapt. 

2. het frankeerzegel van IC cent met de beeltenis van H. M. 
de Koningin. Dit zegel is voorzien van een met zwarten inkt 
verkregen afdruk van het getal „5" gevolgd door de letters „et", 
terwijl het getal 10 en de letters et. daarachter door middel va a 
een streep in zwarten inkt zijn geschrapt. 

3. het luchtpostzegel van 60 cent. Dit zegel is voorzien van 
een met rooden inkt verkregen afdruk van het getal „223^", 
terwijl het getal 60 door middel van een streep in rooden inkt 
is geschrapt. 

4. het luchtpostzegel van 2J4 gulden. Dit zegel is voorzien van 
een met rooden inkt verkregen afdruk van het getal „ 1 " gevolgd 
door de letters „Gld", terwijl het getal 2^ door middel van 
een streep in rooden inkt is geschrapt. 

5. het luchtpostzegel van 10 gulden. Dit zegel is voorzien van 
een met rooden inkt verkregen afdruk van het getal „5" gevolgd 
door de letters „Gld", terwijl het getal 10 door middel van een 
streep in rooden inkt is geschrapt. 

Art. 3 . 
Dit besluit treedt in werking op 12 Maart 1945. 
De Administratie van Financiën maakt bekend, dat de in art. 2 

van dit Besluit bedoelde overgestempelde frankeer- en luchtpost
zegels zullen worden verkrijgbaar gesteld uitsluitend aan de loketten 
van het Postkantoor te Paramaribo. 

In verband met de beschikbare voorraden van de hoogere waar
den zullen van de zegels van 1 en van 5 gulden aan één en de
zelfde persoon niet meer worden verkocht dan ten hoogste 
25 stuks tegelijk." 
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1946. Roede Kruis-Iuchtpostopdrukserie. 
Op 24 Februari 1946 werden ter gelegenheid van een post

zegeltentoonstelling van de Eerste Surinaamsche Philatelisten-
vereeniging, die samenviel met het eerste lustrum van het Suri
naamsche Roode Kruis, twee zegels van de nieuwe serie uit
gegeven met een toeslag ten ba tel van he: Roode Kruis, 10 + 40 
cent lichtblauw, 15 + 60 cent bruin. 

De zegels zijn in de vier hoeken overdrukt met een Lotha-
ringsch kruis (met twee dwarsbalken); links en rechts van het 
medaillon verticaal de woorden LUCHT resp. POST; boven de 
waarde-aanduiding stait de ioeslag (-f- 40 resp. + 60). De op-
drukkleur is rood. 

Een groot deel van den oplaag die 59.000 stuks bedraagt, is 
verwerkt op een speciaal voor dit doel bedrukte enveloppe, die 
ook een bijzonder tentoonstellingsstenipel draagf. 

De serie is geldig tot en met 31 December 1946. 
Verschillende lezers dank voor toezending van de enveloppe 

en nadere toelichtingen ! 
Wij danken talrijke verzamelaars zeer voor hun medewerking, 

waardoor hopelijk een vrij volledig overzicht tot stand is gekomen. 
In het bijzonder ons collega-blad „Mijn Hobby", o.a. voor het 
welwillend afstaan van eenige cliché's ter reproductie, en de 
redactie van „Netherlands & Colonial Philately", New York, voor 
vele waardevolle gegevens. Den heer H. J. L. de Bie danken wij 
zeer voor talrijke oplaagcijfers van Suriname. 

'oststuMkeiL 

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

NEDERLAND. 
Briefkaarten, 
De 5 cent groen in het type-van Konijnenburg verscheen nu 

op een derde cartonsoort: licht-roomkleurig. 
De 4 cent blauw in het duifjestype verscheen in klein for

maat (73 bij 105) op licht-roomkleurig carton. 
De verhuiskaart van VA cent grijs verscheen eveneens op dit 

licht-roomkleurige carton, echter met een gewijzigde zetting. Het 
kad»r aan de achterzijde is thans 98 bij 68 mm. in plaats van 
100 bij 6 8 ^ mm., de eerste regel aan de achterzijde is thans 
92% mm. lang, vroeger 94 mm. 

Nooduitgifte-briefkaarten. 
Hiervan verschenen nog: 

16.5 cent groen op geelbruinachtig carton (lichter dan 17). 
17.5 cent groen op geelbruinachtig carton (afwijkend van de 

gemelde nr. 4 wat waardestempel en van nr. 5 wat carton 
betreft). 

Ook verschenen er half-ambtelijke spoorwegbriefkaarten op 
nooduitgifte-briefkaarten: 

4 cent blauw op ruw carton (nr. 10) verscheen bedrukt met 
Model 1202 K. 1278 132.5000.8.45. 

5 cent groen op glad geel carton (nr. 14) verscheen bedrukt 
met Model 1203 K. 1278 132.5000.8.45. 

Geïllustreerde briefkaarten 
De op blz. 53 vermelde opdruk-briefkaarten zijn verschenen. 
De opdruk „5" werd aangebracht op alle nog voorradige geïl

lustreerde briefkaarten, 84 verschillende afbeeldingen aan de 
achterzijde vertoonend: 

24 afbeeldingen Stedenserie 
24 „ Kasteelenserie 
24 „ Molenserie 
12 „ Landschapserie 
Verschillende verzamelaars maakten mij er op attent, dat 

Kasteel nr. 17 ook bestaat met in den linkerbenedenhoek een 
kopstaande „5". Zeldzaam schijnt deze drukfout niet te zijn. 

Bij de Stedenserie en de Molenserie komen de afbeeldingen voor 
op „wit" en op „chamois" carton, zooals beschreven in het 
Maandblad van Januari, Maart en April 1943. Daar het nood
zakelijk is die medeelingen aan te vullen kom ik er in een 
volgend n'ummer op terug. 

Bij de horizontale afbeeldingen van de Stedenserie zijn te 
onderscheiden de afbeeldingen, die hetzelfde op de briefkaart zijn 

, geplaatst als de voorzijde, en afbeeldingen, diepten opzichte vin 
de voorzijde kopstaand geplaatst zijn. In deze * laatste soort zijn 
a l l e horizontale afbeeldingen verschenen. Ook hierop kom ik 
nög terug. 

Arbeidslijst 
De arbeidslijst van 5 cent duifjes-type is vervangen door een 

arbeidslijst van 5 (10) cent groen in het type van Konijnenburg. 
Antwoordcoupons. 
De lijst, verschenen in het Maandblad van Mei 1943 moet wor

den aangevuld met een opdruk, die blijkbaar plaatselijk wordt 
aangebracht. 

Nr. 14 15 cent, werd in den Haag overdrukt met een violette 
handstempel-opdruk „25 CT", en in Amsterdam met „25" of "25.". 

Intusschen is begin Maart in sommige plaatsen ook reeds de 
definitieve antwoordcoupon van 25 cent verschenen, in hetzelfde 
type als voorheen. 

NEDERLANDSCH INDIE. 
Toen ik destijds in 1944 het „Supplement voor Nederland en 

overzeesche gebiedsdeelen" op de „Groszer Ganzsachen Katalog" 
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samenstelde, vermeldde ik enkele uitgaven met een vraagteeken. 
Dit waren: 
Postblad S (JU Karbouw-type violet) gedrukt in offset i.p.v. 

rotogravure. 
Briefkaart 67 (10 en 10 Koningin rood), gedrukt te Haarlem. 

En verder vermeldde ik dat de 3}4 cent grijs, 3>^ en 3J4 idem 
(Karbouw) en 10 cent Koningin' rood eveneens in offset i.p.v. 
rotogravure zijn gedrukt. 

Briefkaarten 67 blijkt in Indië verkrijgbaar te zijn geweest (was 
niet aan de philatelistenloketten in Nederland). 

Nu heb ik een „officieele" opgave ontvangen van hetgeen bij 
de firma G. Kolffi & Co. te Batavia is gedrukt, in de jaren 
1940—1942. Dit zijn: 

1941. Postblad. Ontwerp Kreisler (karbouw-type) offset-druk. 
7% cent lila. 

1941. Briefkaarten. On'twerp Kreisler (karbouw-type) offset-
druk. 3K cent donkergrijs. 

3J4 en 334 cent donkergrijs. 
1941. Ontwerp van Konijnenburg (Koningin). Rotogravurc-

druk. 10 cent rood. 
1941. Verhuiskaart. Ontwerp J. F. Dickhoff (danser). Offset-

druk. 2 cent rood. 
Vermeld wordt ook dat er postbladen in het danser-type zij.i 

aangemaakt, het is echter niet bekend of deze nög zijn verschenen. 
Van de in het „Supplement" vermelde poststukken is dus alles 

inderdaad verschenen met dien verstande echter dat de 10 cent 
kaart niet in het Kreisler-type werd herdrukt, doch in het nieuwe 
type-van Konijnenburg werd uitgegeven. 

Tenslotte is te melden dat in' het „Bevrijdings-type" verscheen 
een boiefkaart (groot-formaat) van' 3J4 cent blauw op crème 
carton (type postzegel 5 cent, afgebeeld op blz. 27). 

Mij werden ter inzage voorgelegd drie briefkaarten uit den 
Japanschen bezettingstijd. 

KARTOEPOS 

'ALAMAT 

1.3% cent blauw met waardestempel van de eerste bezettings
serie: Zuidzee-landschap met palmboomen, in het midden de 
Japansche vlag. Boven de scheidingslijn Japansche karakters, 
waaronder KARTOEPOS. Rechts van de scheidingslijn boven de 
ruimte voor het adres Japansche karakters en eronder ALAMAT, 
links onder Japansche karakters en daaronder NAMA DAN 
ALAMAT SIPENGIRIM. De waarde is ook in het Japansch 
aangegeven. Tekst en waardestempel in blauw. 

K A R T O E POS 

ALAMAT 
2. De waardestempel vertoont een Japansch bovenschrift, en 

als onderschrift: 3% cent 3%. In het middenvak een anker, waar
op in het midden een vijfbladige bloem (te vergelijken met de 
opdruk op de postzegels). Tekst en waardestempel in karmijn-
rood. Onder de scheidingslijn bovendien nog een 9-tal Japansche 
letterteekens. 

Deze twee kaarten zijn gedrukt op een slecht grijsachtig car
ton in het formaat 90 bij 139/140. 

3. Een Japansche veldpostkaart_ (? ?), waarop in rood twee 
rechthoeken, een met lijnen en drie Jap. letters, de rechter ge
stippeld. Aan de rechterzijde benedenwaarts 5 Jap. letterteekens. 
Daarover heen is gedrukt een normaal verdeelde briefkaart. 
.Waardestempel: liggende rechthoek in grijs, met ploegende ossen 
tegen acbwrgrond van vulkaan, 5 Sen. Boven de scheidingslijn; 

Jap. letters en KARTOEPOS. Links onder Jap. letterteekens en 
NAMA DAN ALAMAT SIPENGIRIM en twee afzenderslijnen. 
Rechts van de scheidingslijn vier* adreslijnen. Alles in grijze druk. 
Grijs carton. 

Verder worden mij nog vermeld: 
4. Jap. bezetting, serie voor Malakka 

en Riouw-eilanden. Waardestempel 4 cent 
(als afgebeeld op blz. 25 Maandblad) rood 
(tinbaggermolen). Formaat 85 bij 139. 
Roomkleurig glad carton. Bovenaan één 
regel Jap. teekens, rechts van de scheidings
lijn' Jap. teekens en Alamat met 4 stippel
lijnen, links een regel Jap. teekens, waar
onder NAMA DAN ALAMAT SIPEN
GIRIM met vier stippellijnen. 

5. Briefkaart van 104 bij 148 mm. Geelachtig ruw carton. Zegel
beeld rood en sepia, in de vier randen: boven INDONESIA 
MERDEKA, links REPOEBLIK, rechts INDONESIA, onder 17 
AGOESTOES 1945. In het midden rechts boven de waarde 
5 Sen, verder een Javaansche danser met op den achtergrond een 
Javaansch huis. De scheidingslijn laat 2/3 van de ruimte voor 
het adres. In sepia rechts: KARTOEPOS/PERINGATAN en 
ALAMAT, links boven de roodwitte vlag en BANGSA INDO-
NESIA/MENGHENDAKI PERDAMAIAN/DOENIA DAN 
INGIN TETAP/MERDEKA, onderaan ALAMAT PENGIRIM 
met 2 stippellijnen. 

Voor toezending van andere enveloppen, postbladen of brief
kaarten houd ik me aanbevolen. 

Mij werden nog ter inzage gezonden: 
Postblad 7% cent, karbouw-type, violet met P.T.T. (drie ge-

styleerde vogels) voori „Djangan enz." met violette opdruk anker 
en Jap. teekens. 

Dit postblad werd in Indië gedrukt in offset i.p.v. rotogravure, 
de binnenzijde vertoont een andere kleur violet, dan bij de Haar-
lemsche druk. „Afzender" staat normaal (niet kopstaand). Hieruit 
blijkt dat nr. 5 dus ook zonder deze opdruk heeft bestaan. 

Verhuiskaart, 2 cent violet, karbouw-type, met violette opdruk 
anker en drie Jap. teekens. 

Antwoordcoupon. De antwoordcoupon van 17% cent werd 
eveneens overdrukt met anker-opdruk (handstempel in violet) met 
3 Jap. teekens. (No. 5, gemeld in Sept. nr. 1945). 

Briefkaarten. De hierboven onder 2 vermelde kaart bestaat ook 
met een meer vermiljoen getint waardestempel. 

In hetzelfde type, maar in kleiner formaat, 91 bij 130 verschenen: 
4 CENT 4 in karmijn, en vermiljoen. 
Bovendien met andere cijfers „4" en andere Latijnsche letters een 

briefkaart, waarvan de achterzijde ruw grijs carton vertoont, en 
de voorzijde glad is. 

In groot formaat 107 bij 152 verschenen op glad geel canon twee 
briefkaarten, waarvan de waardestempel een rechthoek vertoont, 
waarin „NED. INDIE", daaronder het Nederlandsche wapen met 
ongekroonde leeuwen en daaronder de waarde. Tekst: BRIEF
KAART, KARTOEPOS en lager: ADRES ALAMAT en 5 stippel
lijnen, alles rechts van de dubbele scheidingslijn, links onder: NAAM 
EN ADRES VAN DEN AFZENDER/NAMA DAN ALAMAT 
SIPENGIRIM en 2 stippellijnen: 

a) 3'Ä cent zwart; 
b) 10 cent vermiljoenrood (bovendien Fransche tekst: Carte 

postale enz.). 
Ook de formulieren blijken te zijn overdrukt. Een binnenlandsch 

postwisselformulier „E 194C—812—A 6—175" en „5974—39", resp. 
links en rechts onder werd overdrukt met het violette anker en 
daarboven 3 Jap. teekens. Daarna werden blijkbaar Japansche for
mulieren verstrekt. Ik zag een „Poswesel" met Japansche en Malei
sche tekst. 

In aansluiting op de reeds gemeldft kaarten, blijkt nog het 
volgende te zijn verschenen: 

Briefkaarten: 
In het Karbouw-type verschenen twee kaarten, waarbij in de 
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plaats van „Nederlandsch-Indië" en „Briefkaart" enz. Japansche 
teekens gekomen zijn. In het waardestempel is te lezen: DAI 
NIPPON. 

a. formaat 105 bij 148, 3J4 cent grijs, voorzijde grijsachtig, 
achterzijde glad wit carton. 5 adreslijnen, 4 afzenderslijnen; 

b. formaat 90 bij 139, 3>^ cent grijs, voor- en achterzijde 
donker roomkleurig carton. 4 adreslijnen, 2 afzenderslijnen. 

Het type ploegende karbouwen tegen achtergrond van vulkaan 
is niet alleen verschenen op een Japansche veldpostkaart, doch 
ook als gewone briefkaart. 

a. 3}^ Sen op lichtgrijs carton. Formaat 90 bij 139. Vier 
adreslijnen, 2 afzenderslijnen; 

b. 5 Sen als voren, waardestempel van beide kaarten donker
grijs; 

c. de reeds gemelde kaart van 5 Sen, als overdruk op een 
Jap. veldpostkaart met foode karakters en gestreepte en gestip
pelde vakken. I \^ 

De Japansche veldpostkaarten zag ik in drie soorten: 
a. overdrukt als boven onder c. gemeld. Bestaat wellicht ook 

zonder opdruk. 
b. idem met duidelijker afgedrukte Japansche karakters in 

rood. Overigens in hetzelfde formaat, op glad wit carton; 
c. als b. op donker roomkleurig carton; 
d. een kaart (93 bij 139), waarop als vignet is afgedrukt een 

roode liggende rechthoek, waarin een witte duif, gezeten is op 
een soldatenhelm. Om de afbeelding goed te zien, dient me^i de 
kaart verticaal te houden. Verder links daarvan nog twee lig
gende rechthoeken met Jap. karakters. Aan de rechterzijde be-
nedenwaarts 5 Jap. teekens. .Wit, glad carton. 

Verhulskaarten. 
Een „Kartoe-Pindahan" verscheen is het danser-type, 2 cent 

rood, met 5 adreslijnen. 

Verder verscheen een kaart volgens bijgaande afbeelding: een 
wereldbol, waaronder DAI NIPPON, met waarde 2 cent, even
eens in rood. 

Opdrukken. 
De opdruk, afgebeeld op blz. 27 Maandblad, 2e kolom onder

aan, werd in paars afgedrukt op de verhuiskaart van 2 cent 
Karbouw-type met balk door de oude landsnaam. 

Eveneens werd deze opdruk aangebracht op de kaart van 10 
cent met betaald antwoord (deze bestaat, zooals mij werd mede
gedeeld ook zonder opdruk) in paars, echter zonder doorbalking 
van de oude landsnaam. Deze mededeelingen werden ontleend aan 
een ,Amerikaansch blad. 

SURINAME. 
In het Gouvernementsblad van Suriname No. 165 wordt af

gedrukt het besluit No. 3515 van 3 November 1945 (bevattende 
wijziging en aanvulling van G.B. No. 85 van 12 Juli 1938) betref
fende het in gebruik stellen en de wijze van uitgifte van post
zegels, briefkaarten e.a. postformulieren van Suriname. Over post
stukken daarin het volgende: 

„In afwachting van den aanmaak van nieuwe briefkaarten, wor
den echter tijdelijk, zoolang de voorraad strekt briefkaarten ver
krijgbaar gesteld met zegelstempels naar; het model der frankeer-
zegels der eerste serie der vorige uitgifte, t.w. met in het midden 
een schip in volle zeilen en in den bovenrand het woord „Suri

name" en in den onderrrand het woord „cent", voorafgegaan 
door een groot getal ter aanduiding van de waarde." 

Idem „naar het model der frankeerzegels der tweede serie der 
vorige uitgifte, t.w. voorzien van de beeltenis van H. M. Koningin 
"Wilhelmina met het onderrandschrift: „Suriname" en daarboven 
ter rechterzijde de waarde-aanduding." 

Idem voor de briefomslagen van 7% en 12J4 cent, waarvan 
zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar worden gesteld briefom
slagen van 7% cent met zegelstempel scheepjestype. 

Deze officieele gegevens zijn niet heelemaal duidelijk. Zouden 
werkelijk de voorraden van Mei 1940 tot heden toe voldoende 
zijn gebleken ? Of heeft men die, evenals de zegels ook in Indi?, 
Engeland of Amerika (in een gewijzigde druk ? ?) in het zelfde 
scheepjes- en sluier-type nabesteld ? Wanneer het eerste waar 
blijkt, waar kans op is, dan zijn de oorlogsjaren voor den ver
zamelaar van Surinaamsche poststukken weinig kostbaar ! 

Wel worden nu tegelijk met de nieuwe frankeerzegels, nieuwe 
briefkaarten en enveloppen in een nieuw type aangekondigd, maar 
eerst nadat de restanten zullen zijn uitverkocht. In het scheepjes
type bestaan: envelop 7% cent lila, briefkaart 5 cent, idem met 
antwoord betaald. In het sluiertype bestaan: envelop 15 cent blauw 
(met twee verschillende binnenzijden), briefkaart 10 cent, idem met 
betaald antwoord. 

De envelop van 15 cent wordt nu in het nieuwe type vervangen 
door een van 12 J^ cent. Voor toezending van nieuwtjes houd ik me 
aanbevolen. 

De beeren Benders, de Bie, Dr. Borel, Bunge, Frank, Reinou 
Kingma, van der Leeuw, Marijs, Polling, Schoufour, Tops, de Veer, 
de Vos, de Vries, Van West, Van de Westeringh, Van der Willigen, 
Wittkämper en Van Wijk dank voor hun medewerking. 

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

EERSTE VLUCHT K.L.M. VENEZUELA-AMSTERDAM 
Wij ontvingen ter iniage een enveloppe, welke met de Ie 

vlucht Venezuela—Amsterdam door de K.L.M, werd vervoerd. 
Het stuk draagt het vertrekstempel Caracas 7 Juni 1946 en is 
bovendien voorzien van een speciaal 4-regelig stempel (violet): 
„PRIMER VUELO / VENEZUELA—EUROPA / VIA AMSTER-
DAN — HOLANDA / POR K.L.M.". Het stuk draagt geen 
aankomststempel. 

Zojuist bereikt mij een briefkaart van den heer Th. Seth Paul. 
De briefkaart vertoont rechts-boven het Rijkswapen, daarboven 
"Ned. Indië"; onder het wapeni "10 et." Links van het wapen de 
woorden "Briefkaart, Carte Postale, Kartoepos"; "Adres, Adresse, 
'Alamat". Links van de scheidingslijn "Afzender-Expediteur, Sipen-
girim, NIG-2478". Alles in oranjerode kleur. 

De briefkaart is afgestempeld 
MALINO 

CONFERENTIE 
JULI 1946, in grote rechthoek. 

V. P. 

Frankeer als regel 
met een Nationale Hulp zegel! 

— VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 73 

>'ii« fiff w i 111 ■ m PI IJl 

Op 24 Juni jl. vierde de heer Louis Yvert, de grondlegger v a i 
de bekende firma Yvert te Amiëns, zijn tachtigste verjaardai; 
Grootmeester der philatelie, samensteller van de bekendste cata
logus, redacteur van de Echo de la Timbrologie, verzamelaar van 
naam. Een staat van dienst, die meer dan zestig jaar van zijn 
leven omvat. Onze hartelijke gelukwensen. 

VAN PEURSEM. 

pel^erkeri, 
Wdsdinftcnl 
Catalogi, en§.; 

Plaatsgebrek maakt het onmogelijk om thans recensies van 
boeken en tijdschriften te plaatsen. Bovendien is de heer P. S. 
van ' t Haaff geruime tijd in Amerika. Op veler verzoek noem ik 
hier de namen van enige ter recensie ontvangen boekwerken, welke 
door bemiddeling van' de boekhandel kunnen worden aangeschaft. 

1. Catalogue de Timbresposte Yvert & TellierChampion, 
vijftigste editie 1946. Uitgave Yvert ^ Cie, Amiëns. 

2. Catdlogo de Espana Gdlvez. 1945. 6 Ptas. Uitgave M. Galvez, 
Piincipe, Madrid. 

3. Catalogue des cartespostales publicitaires, par A. M. Brück, 
frs. 35.—. Uitgave A. M. Brück. UcceBrissel. 

4. Islands Frimerker, door Ir. C. A. Pihl. Uitgave Norsk Fila

telistisk Tidsskrift. Oslo. 
5. Afrique Equatoriale Franyaise, door Louis Corbelli. Uitgave 

van A. Molder, Lissabon. 
6. Essais des timbresposte de Roumanie door Edouard Cohen. 

Uitgave van A. Molder, Lissabon. 
7. A description of United States Postage Stamps, 1847—1945. 

Uitgave van Post Office Department. Washington DC. 
8. Philatelie Who's Who Series, nummers 1 tot 8. Een phila

telistische portretgalerij van Argentinië, Bolivia enz. 10 doUarccnts 
per deeltje. Uitgave van de Pan' American Union, Washington DC. 

9. The story of Panama, bij Albert Kunze. 15 doUarcents. Uit
gave Pan American Union. Washington DC. 

10. Stamp Collecting in the Schools. 10 doUarcents. Uitgave 
Pan American Union, Washington DC. 

11. The Amazon, bij Albert Kunze. Pan American Union, 
Washington DC. 

V. P. 

1. Vlak na de bevrijding verscheen „De Posthoorn"; deze werd 
opgen'omen in „Post en Zegels". Thans bereikt ons het bericht, 
dat de ondernemende redactie van „Mijn Stokpaardje" het blad 
„Post en Zegels" heeft overgenomen. Verheugende concentratie in 
dt philatelistische pers. 

2. Een origineel denkbeeld ! Onlangs werd door een musicus, 
tevens philatelist, op de vergadering van een onzer verenigingen 
een aantal fragmenten van bekende composities ten gehore ge
biacht. De prijsvraag luidde: a. van welken componist zijn de 
fragmenten; b. op welke postzegels staat de componist afgebeeld ? 
Wie kan ons vertellen, wie deze musicus geweest is ? Het denk
beeld is nl. niet alleen zeer origineel, maar ook van grote propa
gandistische waarde voor de philatelie. Navolging waard ! 

3. Tijdens de zomermaanden van het 
jaar '43 werden wegens papiergebrek de 
reclameborden in den lande volgeplakt 
met biljetten van den armen meneer 
JODEWIN. De oergeestige, want „gcr
maanse" kunstenmaker, die dit mis
maaksel ontwierp, zal niet hebben kun
nen dromen, dat de drie vooraanstaan
de geallieerde staatslieden, die te zamen 
JO(sef Stalin) (Franklin) DE(lano Roo
sevelt) WIN(ston Churchill) vormden, 

nog eens broederlijk samen op één postzegel zouden worden afge
beeld. Jodewin' is vergeten, de drie staatslieden nu niet bepaald ! 

4. Sommige verzamelaars 
hebben niet bemerkt, dat de 
„Bantams", de kleinformaat 
zegeltjes van de Unie van 
ZuidAfrika, niet alleen be
staan met Kaapse en met 
Engelse Inschriften, maar te
vens met twee of drie soorten 
perforatie. Van de J^ d bv. 
bestaan' zes verscnillende ze
gels, nl. aan beide verticale 
zijden doorstoken, links door
stoken en rechts getand, en 
links getand en rechts door
stoken, de drie combinaties 
zowel voor de Kaapse als de 
Engelsche zegels. Van de 2 d. 
bestaan bv. „maar" vier com
binaties. 

Is het overigens algemeen bekend, dat van de tweede serie van 
ZuidAfrika, van 1913, rolzegels bestaan ? Deze zijn' verticaal 
or. getand. 

5. In Yvert en Gibbons worden 
slechts een klein gedeelte van de zg. 
„antikankerzegels" van Panama ver
meld. Deze zegels mogen als gewone 
frankeerzegels worden gebruikt, doch 
hoogstens één per brief. (Het zijn dus 
geen toeslagzegels !) Mij zijn tot he
den bekend de vier kleuren van 1939; 
de zegels verschenen met jaartal 1943 
en met jaartal 1945 in dezelfde vier 

kleuren. Van 1940 zijn mij bekend de oranje, groene en karmijn
rode zegels, van 1942 alleen een violet zegel. Bestaan van de 
jaren 1940 en 1942 geen andere kleuren, en zijn de zegels niet 
verschenen met de jaartallen 1941, 1944 en 1946 ? 

tttmiiM 

mrrm ffirn 

sssiliÄiiili: 
' ■ " 1  '  ' 

6. President G. Villaroel werd op Zon
dag 21 Juli 1946 uit het venster van' zijn 
paleis te La Paz geworpen; zijn lijk werd 
aan een lantarenpaal opgehangen. De zon 
van 20 December 1943, toen Villaroel zijn 

voorganger Pefiaranda afzette, is dus wel 
snel ondergaan. 

V.' P. 

Tertoonstellin^en 

Zoals elders in dit blad is meegedeeld, wordt op Zaterdag 7 en 
Zondag 8 September a.s. in Tivoli te Utrecht een postzegelteh
toonstelling gehouden. Deze expositie wordt georganiseerd door de 
„Utiechtsche Philatelisten Vereeniging". Nadere gegevens komen 
in het volgende Maandblad. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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i '^eremisms^m^ 
Aanvullingen van de lijst van Verenigingen, welke wij 

publiceerden in ons vorige nummer, blz. 5658. 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 

Alphen a. d. Rijn: secr. J. M. van Dijk, Raadhuisstraat 75, 
Alphen a. d. Rijn. 
Boskoop: secr. J. F. Bruins, Burg. Colijnstraat 80, Boskoop. 
'sGravenhage: secr. Mr. G. W. A. de Veer, "Waalsdorperweg 
80, 'sGravenhage. 
Haarlem:! secr. J. H. Geerling, Gesar Francklaan 13, Heemstede. 
Krommenie: secr. D. Andrea, Krommenieerrijweg 116, Wormer

veef. 
OverBetuwe: kan vervallen. 

Vereen, van Postzegelverzamelaars „De Globe", Arnhem. 
Afd. Velp: secr. A. F. Sanders, Burg. Mr. A. H. Brandtlaan 1, 
Velp (G.). 
Vergaderi|fig 3e Zaterdag van de maand Hotel Naeff, Velp. 
Zevenaar; secr. J. G. Rosenberg, Markt 51, Zevenaar. 

Ned. Phil. Ver. „ O p Hoop van Zegels", Haarlem. 
Secr. M. W. v. d. Koog (i. p. v. W. M.). 

Postzegelvereeniging „Vlissingen". 
Secr. A. J. W. Mathijssen, Hofplein 18, Middelburg. 

Nederlandsche Philatelisten Vereeniging „De Verzamelaar". 
Secr. Joh. Grimmelt, Havenstraat 31, Bussum. 

Postzegelvereeniging „BrunssumHocnsbroek". 
Secr. P. V. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade. 

Philatelistenclub „Eindhoven". 
Secr. J. Dolhain, De Genestetlaan 5, Eindhoven. 

Postzegelvereeniging „Den Helder". 
Secr. L. M. F. Ruder, Soembastraat 36, Den Helder. 
Vergaderingen op 25 September, 16 October, 27 November en 
18 December, alle op Woensdagavond 8 uur in de Vakschool 
voor meisjes. 

Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secr. J. Verlinden, Grenulaan 30, Terneuzen. 

Ned. Ver. v. Poststukkenverz. 
Secr. H. G. v. d. Westeringh, W. de Zwijgerplantsoen 1, Utrecht. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Tilburg". 
Secr. mevrouw T. Boender, Ringbaan Oost 77, Tilburg. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Jeugdclub iedere Ie Dinsdag van de maand 's avonds 7.30 in 
het V.C.F. Huis, Gracht 10 te Leiden. 

IRrieVcribiJ^ 

De heer W. de Bruin Azn. te Amsterdam vraagt mij, of ik 
in dit nummer van het Maandblad wil meedelen, waarom ik zo 
fel antiDuits ben. Ik ben antiDuits, ten eerste, omdat ik Ne
derlander ben; ten tweede, omdat ik niet sinds 1933 permanent 
heb gesuft; ten derde, omdat ik niet volslagen imbeciel ben. 

v. P. 

Als gevolg van de bescheiden omvang van het Maandblad kan 
in elke aflevering per gegadigde slechts één' advertentie van 
maximaal 1/12 pagina geplaatst worden. Willen de adverteerders 
hiermede rekening houden en geen ellenlange teksten voor 
advertenties inzenden, daar dan de mogelijkheid bestaat, dat bij 
de noodzakelijke bekorting van de tekst juist het voor inzender 
belangrijkste gedeelte weggelaten wordt. 

De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58II , AmsterdamC 
VEILINGEN 

Onze eerstvolgende veiling vindt plaats 
VRIJDAG 26 JULI en ZATERDAG 27 JULI a.s. 

in het Gebouw „Frascati", Nes, Amsterdam 
RONDZENDINGEN 
Voor opname in den SUPPLEMENTCATA
LOGUS (verkoop op Zaterdag 27 Juli 1946) 
bestaat nog tot UITERLIJK 24 JULI aanstaande 
gelegenheid prima materiaal toe te voegen 

Verbinding wordt 
gezocht met 

PHILATELIST 
in Holland 

Boerge Klokkedal 
Frederiksvej 16 
Copenhagen, 
Denemarken (uo) 

28e Postzegel veiling 
van de 

N.V. POSTZEGEL VEILING 
DE VRIES EN DOLLEMAN 

Noordeinde 126 a, 'sGravenhage 
(waarin opgenomen 

I de Sutherlandveiling) 
te houden op Zaterdag 13 en 
Maandag 15 Juli te 2 uur n.m 
in CaféRestaurant „de Kroon'' 

Spui 10, te 'sGravenhage 
Catalogus wordt op aanvraag 

toegezonden 
Voor onze SEPTEMBERveiling 
kunnen inzendingen reeds thans 

plaats vinden (85) 

Te koop of in ruil gezocht: 
POSTZEGELBOEKJES 

(zgn. carnets uitgegeven door de 
posterijen) 

Alleen boekjes met complete 
velletjes zegels komen in' aan
merking. Uitsluitend Neder
land, België en Scandinavië 

V A N L E E U W E N (100) 
Stooplaan 44 — Dordrecht 

SOHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

RONDZENDINGEN 
♦ 

NIEUWTJES 
van geheel Europa 

♦ 
Levert op mancolijsfen bijna 

ieder zegel van Europa 
♦ 

VRAAGT EENS NAAR 
ONZE PRIJZEN (83) 

Te koop gevraagd 

Kilowaar Bundels 
etc. 
Schriftelijke aanbiedingen 
met prijsopgave aan 

E. F. H. Bruens 
Dordtsche Straatweg 655 

ROTTERD AMZuid 

BOD GEVRAAGD op Amerika
verz. 3859 z. in prachtige klemb. 
± 67400 frs cat. waarde, veel 
postfr. J. KUIJPERS, Minderbr. 
Singel 46, Roermond (101) 

mit V op de hoogte blUven ? 7 7 
Sluit dan een nieuwtjesabonnement 
of vraagt toezending van 

HET LAATSTE NIEUWS 
aan: Bennie Haagsma 
K. du Jardlnstraat 27, Amsterdam 

Betaal straks geen zwarte prijs 
van f 50,— of meer voor een YVERT 19471!! 
doch bestel deze nieuwe editie reeds heden bij ons tegen dé 
officieele prijs van ongeveer f IQ̂ — pe| stuk. 
Levering direct na verschijnen (September of October) bij 
vooruitbetaling, rembours of anderszins. 
Daar wij waarschijnlijk slechts eenige 
honderden cipl. zullen kunnen be
machtigen is vroegtijdige bestelling 
door U vereischt. Zendt daarom 
reeds thans een kaartje. 

H. FIORAHI 
Koninginneweg 61 
AMSTERDAMZd. 
T»l. 2700«  Giro 240i55 
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CORRESPONDENTIE 
met verzamelaars gezocht 
in alle 
Europeesche landen 
W, J O H . D E J O N G 
ASSEN - OUDESTRÄAT 

( 4 5 ) ^ 
— Philatelist ^ 
.32, (Holland) g 

Bij ons verkrijgbaar: 
De Catalogue de timbres-poste de France 

I N T E R 
uitgave Mei 1946; bevattende de postzegels 
van Frankrijk, alsmede de nog in 1946 te 
verschijnen ui tg. der Fransche kol. 140 pag. 
w.o. IC pag. met afb. in kleurendruk ! ! 
Slechts een beperkt aantal ex. voorhanden; 
bestel dus spoedig! Franco ƒ 1,45 na ont
vangst op onze Postrekening 110.70 

POST2EGELHANDEL HEYMANS 
Postbus 897 — Giro 110.70 — R o t t e r d a m 

i 
NATIONALE HULP(,,,, 

Nationale Hulpzegels, afkomstig« van 
frankeering bij abontiement koopt U 
voor ƒ 75,— per »/„„ bij 

Postzegelrondzendverkeer 
„DE ORCHIDEE". 

Aarnout Drostlaan 88, 's-Gravenhage 
3 ^ S E 

Van Seventer's 
Postzegelhandel 

Mwi Binnenweg 127 b - ROTTERDAM 
GEVESTIGD 1910 

Levert in alléén prima kwaliteit, 
ook volgens man'colijst: 

NEDERLAND EN 
OVER2. GEBIEDSDEELEN 

ook op typen en tandingen, 
EUROPA EN 

OVERZEE-LANDEN 
tegen lage prijzen. 

Te koop voor den meest biedende: 
Ook in ruil voor zegels: 

1. Gebr. in pr. staat verk. „Ka-
be" album (No. 311 H.S.) spec, 
alb. Nederl. en Overzeesche Ge-
biedsdeelen bij tot op heden (zon
der zegels) in 7 lederen gewatt. 
br. banden in huls cartonpapier, 
bladen goud op snee. 
2. Schaubek-album v. Gross 
Deutschland in 2 blauwe linnen 
banden. Uitg. 1942 Gebr. in pr. 
staat zonder zegels. 
3. Zumstein Europa cat. 1946. 
Bod aan: 

W. M. LANKHORST 
SantUorstlaan 64 - Wassenaar 

Een greep uit onze voorraad 
ALBANIË 
1913 Yv. Nr. 14/19 cpl. ƒ 22,50 

20/24 „ „ 1 2 , -
25/39 

1914 „ 31/30 
38/42 

1919 „ 61/66 
67/72 
73/78 

1922 „ 120/126 
127 

128/129 „ 
1924 „ 130/134 „ „ 

135 
136/139 „ „ 
140/142 „ „ 

. 144/150 „ „ 
Uw mancolijst naar 
postzegelhandel PHILIDELPHIA 

J. M. GOSSE, HAARLEM 
Kruisweg 43, Tel. 15515 

Giro 135793 
Bankier: Incassobank Haarlem 

., „ 27,50 

» „ 27,50 

6 , -
0,25 
C,50 
4 , -
0,20 
3,25 
4 , -
4,50 

RnPlfiPQ vooronsrond-

gevraagd. Provisie 10 %. 
Afrekening maandelijks of 
volgens overeenkomst. Zen
dingen aan Enschedcsche Phi
latelisten fereenigins pA-
G. BELTMAN, penningm., 

Goolkatenweg 162, 
ENSCHEDE. (JO 

Te koop gevraagd blanco album, 
klemband, met zwart papier ruit
jes bedrukt, IJsland brieven met 
nummerstempels. J. J. PLOMP, 
Aerdenhout (113) 

500 verschillende postzegels der 
wereld uit mijn doubletten ƒ 2.70 
franco. D. v. OMMEN, Epe 
Populierenlaan, Postgiro 132330 

(19) 

HoUandia Club, Intern, postzegel 
en correspondentie Club met 
leden in alle deelen der wereld. 
Vraagt prospectus aan (76) 
J. P. Adriani, Breestr.l30a, Leiden 

Koop steeds alle mij ontbrekende 
P U N T S T E M P E L S 
van Nederland en Koloniën 

C. JANSEN Cz. - Utrecht (5) 
Fred. Hendrikstr. 53. Giro 60094 

Wie helpt mij aan een 
Yvert Catalogus 1945—'46. 

Br. te richten aan' J. B. MARS 
Frans Halsstr. 38, Nijmegen (97) 

Verzamelaars en Handelaars 
Laat uw rondzendboekjes en ver
koopkavels door ons in orde 
maken. Wij weken af, plakken op 
en catalogiseeren. Vraagt Inlich
tingen, en condities onder No. 108 
Bureau van dit Blad. 

Contact gezocht met bezitters van 
Juist verschenen gelU. briefkaarten 
om door koop of ruil (ook tegen 
zegels) mijn verzameling te com-
pleteeren. Br. m. opg. aan (106) 
H. van der Zee, Winsum (Gr.) 

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

betaling genomen. 

Fililacelistische literatuur (boeken, tijdschrif
ten en speciaal-catalogi) gevraagd over Ne
derland, Frankrijlc en België en hun over
zeesche Gebiedsdeelen. 
Aanbieding met prijs aan A. Kcrssemakers, 
Berkel-Enschot N. Br. (18) 

Te koop gevraagd door speciaal verzamelaar 
Catalogo «spsoal d * lot »Hos corroos 
lolorafo da Espana. Madrid, Impronla 

La Rafa. 
Aanbieding VAN DER WEYDEN, 

Krelagestraat 36, Haarlem. (22) 

TE KOOP GEVRAAGD een 
Yvertcatalogus 1944 of 1945. 
Aanbiedingen met prijs aan: 
L. H . DIEPENHORST, Leede 85 

R O T T E R D A M (119) 

BIGMAILS met diverse aanbiedingen op 
postzegelgebied uit diverse landen 
aangeboden ad f 0,60 per zending. 
Elke maand andere aanbiedingen. 
Neemt een proef. 

C. J. H. TER RIET, Veenstr. aa, Enschede 

BOD GEVRAAGD 
op een gebruikte doch in goeden 
staat zijnde vierdeeiig Ka-Bé album, 
onzichtbare schoefsluiting. houtvrij 
papier, bij tot 194a, Europa deel 

Brieven; J. G. F. COOLEGEM 
Dahliastraat 7, Alkmaar (120) 

Te koop of in ruil gevraagd: 
Zeldzaamheden, variëteiten, foutdrukken, 
zeldzame afstempelingen, brieven enz. 
van Frankrijk 1/60 en Kolon. Algem. 1/23. 

'«■ Ook ReduurFrankrijk No. 14, aa, 29 
^ en 60. Ook engros.  W. J. ENSINK 
O.Z. Achterburgwal 17911, Amsterdam C. 

LUCHTPOST 
D e laatste nieuwt jes. 
Lez ing , vel l ing, rul len. 

ELKE Iste DONDERDAG S uur. 
(124) ELKE 3de ZONDAG 3 uur. 
BZPC, DE KROON, Spui 10, Don Haag. 

Wilt U op de hoogte blUven 7 7 7 
Sluit dan een nieuwtjesabonnement 
of vraagt toezending van 

HET LAATSTE NIEUWS 
ian: Reunie Haagsma 
K. du Jardlnstraat 27, Amsterdam 

AANGEBODEN: off. „KaBe" album (ledig) 
nr. 2841. Wohlfeih; Ausgabe 1937, 4 deelen 
(klemband) bev. de werelddeelen Afrika, 
Azië en Australië, als nieuw. 

D. J. VAN MANEN, (131) 
Deurloostraat 71. — Amsterdam. 

Verschenen: 
Beroemde Zeevaarders en Ont
dekkingsreizigers op postzegels Pr. f0,85 ff
De Dierenwereld op postzegels Pr. f 1,53 fr. 
De Plantenwereld op postzegels Pr. f 1,19 fr. 
Letterkunde en Muziek op postz.Pr. fr. f 1,71 
Bestellingen worden uitgevoerd na ' 
ontvangst van postwissel aan het 
adres van de schrijfster 
Mevr. M. J. VAN HEERDTKolfï 

Eemnesserweg 91  Baarn. 

Q R I B K B N I ^ A N D . 
Te koop gevraagd oud Griekenland ia prima 
staat, Yvert No. i tot ïoo, losse zegels, 
partijen, en ook boekjes uit rondzendverkeer 
op zicht gevraagd. 

F. J. W. V. STRALEN, (95) 
Tollensstraat 113 a, Den Haag. 

Voor de betere zegels — Luchtpoststukken 
enz.,_ stuur uw mancolijst of vraag zicht
zending. S.v.p. referenties opgeven. 

Adviezen — Taxeeren. 
P. DUPON, Dr. Abr. Kuyperstraat 61, 

Vlaardingen. — Phil.Num. (98) 

Bod gevraagd op Vliegbrieven: i. Dingaans
vlucht (relour)i 2. Eerste vlucht A'damSydney 
retour 28«"38; 3. Eerste vlucht '45 A'dam
Bauvia met stempel cencuur; 4. Eerste snelle 
vlucht Ned.Suriname met stempel censuur 
interneeriiigsdienst. (107) 
Fa. J. DUYNSTEE, Mytensstr. 32, Den Haag. 

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rutland, Rust. Levant, Rutt. China, 
Ukraine, Aierbaidjan, Botouffl, GeorgiS, 
Armenië. Zoek connectie met derg.'speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(8) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

Pcttzegolalbum. Gevraagd uitgebreid z.s.a.n. 
Europa en AiiSalbum of tpeciaalalbumi 
ran Eur. landen. Eventueel zonder banden. 
Zonder of met klein aantal zegels. 

H. S. LARIVE, 
Fred. Hendrikplein 40, Den Haag. (109) 

Philatelitlitche literatuur (boeken, tijdschr. 
en spec, cat.) gevraagd over Nederland, En
geland, Frankrijk en hun overzeesche ge
biedsdeelen. 
Aanbieding met prijs aan N. J. DROST, 

Park laan 37 rood, Haarlem. (112) 

BOD gevraagd op eenige series 
Curasao Luchtpost Rodekr. (Pr. 
Jul.) op brief m. eerstedags afst. 

G. MATHLENER, 
Is. Hoornbeekstr. 63, Delft. (126) 

Wie kan mij helpen aan de supple
menten 1937 van mijn Schaubek 
album 83/86/167/169? 

Brieven aan J. WENMAKERS 
Past. Kribsweg 37a, Maastricht. (123J 
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KINDERZEGELS 1941 
ZOMERZEGELS 1941 
MEEUWEN (5-50 et.) 
VOLKSDIENST 1944 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Complete se r ies postfrisch, 
zonder plakker . 

Offerten onder No. 122 bureau v.d. blad. 

TE KOOP GEVRAAGD: 

Michel Duitsland Catalogus 
niet ouder dan 1935. 

Handboeken over Oud Duitsland. 
Postzegels van Griekenland, 
speciaal grote Hermeskoppen. 

R. M. FEENSTRA, Annastraat 21, 
CAPELLE a/d. IJSSEL. (127) 

Gezocht: 
Een serieuze postzegelverzamelaar, 

die met een verzamelaar in Amerika 
in correspondentie wil treden en 
zegels verwisselen. 

Correspondentie in Hollands of Engels. 
Schrijf s.v.p. naar 

FRANK REEK (.20 
Route No. 1 Mesquite, Texas U.S.A. 

H E T bekende adres voor alle betere nieuwtjes 
(ook in paren, strips en blokken) moment, o.a. 
(vrijblijvend) Albanië 257/79, Ipost 37/43, Occ. 
26/45, D'land S.A. en S.S. nieuwste em.. Farcer 
Eng- bez. 1/5, Frankr. Emp. 6, Griekenland 
452/61, Ipost 40/9, Hongarije 603/5 get. en 
onget. Spanje Pilar cplt. onderzeebootblok, 
Oostenrijk Hitler achter tralies, Joego-Slavië 
alle gelegenh. zeg. 397 en 399 compl. vel, 
IS en BLIJFT 
N.V. SCHWERIN, Lindelaan 15, BUSSUM 

Telefoon 6265 (K 2959) 
Van div. relaties versch. prima beleggingsobj. 
in commissie; o.a. Nederl. ongebr. Boh. & Mor. 
id. compl. Eng. Fr. Ital. Port. Kol. enz. enz. 

Vraagt zichtzending prijscourant of zendt 
mancolijst. 

IJlllllliMiiiiiiiiiiii ll||{|||lliuii||||||||ini|||{{|{|iiniiiiq|||lliiMiill||||||l illlllllg 

I Fraaie verzameling I 
I Europa | 
I behalve Nederland, J 
I Cat. Yvert ruim f 135000 frs., J 
P honderden postfr. ex., blocs enz., 1 
p zeer goede kwaliteit, g 
I Prijs f2750,—. I 
f Aanvr. no. 129 v.d. blad. = 

silllllliiiiii iiiii iiiiiiiiiijiiiiiiiiiiii iiuUUNlluiiuiilliUHMNiillllIKi^ 

Complete series, ook losse waarden 
ZEEHELDEN 
GERMANSCHE SYMBOLEN 
KINDER- en ZOMERZEGELS 
in iedere kwantiteit tegen hooge prijs 
TE KOOP GEVRAAGD 

B J. D E H E E R 
C o o l s i n g e l B 5 
Vóór 
Oude Passage tegenover Groote Ziekenhuis 

voor gebruikte zegels in prima kwaliteit. 
Kind '24 f 0,90 '2i f 0,90 '26 f 1,40 '27 f 0,80 
Kind '28 f 0,80 '29 f 0,80 '30 f 1,3} ,31 f3,2} 
Kind '32 f2,2} '33 f 1,80 '34 f 2,— '3} / 0,90 
Toorop f},— Tent.!t. f 17,}0 Rd.Kruisf3,7} 
Olymp, ƒ 6 . — Ti^mhr. f 1,80 G. Glazen f 4,}0 
Zeeman f3,7} Salve H. f 6,— Zomer'3} f 1,20 
Z. 1936fl,—Zomer'37 f 0,80 Zomer '38 f 0,6} 

Betaling in contanten of tegen nieuwtjes. 

£udekm - Qm&t&idam-Z. 
Postbus }103 Postgiro 3}3322 
Nieuwtjesdienst! ! Vraaagt onze condities. 

Doublettenboekjes a 160 vakjes p. 10 f 1,7}. 
Ludeker's klanten zijn tevreden. 

Aangeboden: 
Ruilboekje met zegels van Ned. en 
Overz. Gebiedsdeelen, waarde Hekker 
1946 ƒ 466.—,! tegen 70 %. 
Te koop gevraagd: 
losse ongebruikte waarden meeuwen serie 
partijtje tegen 2/3 nominaal. 
Brieven mot to : 

POSTZEGELS (116) 
FRETSTRAAT 24 — NIJMEGEN 

Aanbieding België 
308/14 Kastelen 7 w. f 22,50; 394/00 Ridder 
7 w. f 54,— ; 438/45 Boudewijn 8 w. f 3,75; 
556/67 Orval IV12 w. f 6,75; 617/24 Ambach
ten 8 w. f 3,60, 
Frankrijk 585/86 Krijgsgevangenen 2 w. f 1,40; 
587/92 Ber. Mannen 6 w. f 3,80; 600 TourviUe 
1 w. f 0,60; 601 Gounod 1 w. f 0,30. 
Monaco 225/33 Louis II 9 w. f 1,15; 234/48 
Prinsen 15 w. f 16,50; 265/73 St, Devote 9 w. 
f 10 
Luxenburg Madonnablok 1 w. f 8,85. 
Liechtenstein 173/76 Vorsten I 4 w. f 14,75; 
182/85 Vorsten U 4 w. f 14,75; 189/92 Vorsten 
m 4 w.- f 14,25. 

Alles Postfrisch — Giro 411570. 
Porto tot f 10,— extra. 

e. BROERS - Dorplein 128 - BUDEL. 

F. VAN BERKEL 
POSTZEGELHANDEL 

SPUISTRAAT 328 — AMSTERDAM 

Postgiro 461617, Telefoon 32164 

U vraagt ? Wij hebben groote sorteering 
nieuwe series van Europa tegen scherp 
con'curreerende prijzen 

Te koop gevraagd (115) 
Nederland engros aanbiedingen met prijs 

Ervaren Philatelist, 
spoedig naar Ned. O.-Indië terug
kerend, belast zich gaarne met 

PHIL. OPDRACHTEN. 
Tevens voor hoogste bieder af te geven 
25 postfrissche series Dansen (N.O.I.). 
Ook in ruil voor complete series Ned. 

G. N. F L A M M A N , (125) 
Groenelaan 17 - BEVERWIJK. 

Aanbieding Fransche Koloniën: 
France Libre 2e uitgifte 
116 wrd. post en luclitpost compl. 
Ffrcs. nom. 1980 per serie fl . 80. ' 
Tciiad au Rhin 90 wrd. 
Ffrcs. 3150 nom. per serie fl . 125.-

Vrijblijvend op voorraad. 
ANNE DE VRIES, 

Firma BLOK & Co., Amsterdam-O. 
Sumatrastr. 2 4 7 - Telef. 5 5 7 9 0 

Postrekening 123689. (128) 

1 MEI — 30 AUGUSTUS 
Ten bate van oorlogsslachtoffers en 

ter voorziening in oorlogsnoden 
EEN DAAD!: 

Frankeer als regel 
met een Nationale Hulpzegel. 



MEEUWTJES - gebruikt op postpakketkaartcn 
prima kwaliteit 

20, 25, 30, 40, 50 per 100 van ieder ƒ 11.50 
Losse waarden, behalve de 40 et. ook leverbaar 
Traliezegels 2 ^ / 5 , — xx ƒ 18,— 175,— 
Combinaties lYiÏÏVi et. xx „ 0,90 8,— 
Zd. Nederland compleet xx „ 3,25 31,— 
AanvuUingsw. Zd. Ned. xx „ 2,25 21,— 
llYi et. Zd. Ned. xx „ 0,35 3,— 
Ons onbekende bestellers gelieven vooruit te 
betalen. Porto steeds extra. Wij verzoeken U 
beleefd ons Uw adres te willen opgeven, waarna 
wij U steeds onze speciale aanbiedingen gratis 
doen toekomen 
POSTZEGELHANDEL H . W. H O F L A N D 
Westzijde 44 b — Zaandam — Telefoon 2098 
Giro 257158 Bank: Twentsche Bank N.V. 

B A N K I E R S K A N T O O R 

M. DE JONG & Zoon 
Opgericht 1847 

(Dr. Jos. Janssens - Drs. H . C. de Lint) 
M O L E N S T R A A T 15a 
■ s  G R A V E N H A G E 

A L L E B A N K Z A K E N 
SafeInrichting 

met bewaargelegenheid voor 
p o s t z e g e l , v e r z a m e l i n g e n 

Speciale philoteHstlsche ofdeellng 

Telefoon 116177 (3 lijnen) 
Haagsche Beurs 1 14 8 4 0 
P o s t r e k e n i n g 16033 

Ook de 
„Nelcor% Cellophane Postzegelétuis" 
de beschermers van Uw postzegelverzameling, 
zijn' wederom leverbaar 

Vraagt U eens bemonsterde offerte en 
ook U zult enthousiast bestellen 

HANDELSONDERNEMING „ N E L C O R" 
SCHERPENZEEL (Gld.),  Dorpstraat A 78 

Postgiro no. 351921 
Indien den laatsten tijd van den oorlog 
bestellingen of aanvragen zijn gedaan, 
waaraan wij door de toen aanwezig 
zijnde omstandigheden niet tegemoet 
konden komen, bieden wij hiervoor 
onze verontschuldiging aan en zien wij 
deze alsnog tegemoet 

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

RelterdamN. — St. Agathastraat f5b 
Giro No. 490557 

Heeft U al eens kennis gemaakt met 
onze prima verzorgde rondzendingen 
tegen billijke prijzen ? 
Vraagt eens een proefzending aan 
Rondzendingen zijn ook beschikbaar 
voor clubs en kleine vereenigingen 

Meer deelnemers in' een plaats minder kosten 
van doorzending. Ook nieuwtjes leveren wij 

tegen concurreerende prijzen 

EERSTE EMISSIE N E D E R L A N D 
en oude zegels van andere landen 
in prima kwaliteit tegen goede 
prijzen te koop gevraagd 
Ook verzamelingen en dergelijke 

A. i ^ A A S f Postzsgelhandel 
Damrak 84, Amsterdam, 

ZICHTZENDINGEN ! 
Momenteel geweldige keuze ! 
Vraag direct aan ! 
' t Kost U niets ! 
U is altijd tevreden ! 
S.v.p. Landen opgeven 
Elk gevraagd land leverbaar 
Zendt p.o. een kaartje, 
en wij zorgen voor de rest. 

R O N D Z E N D VERKEER 
H. OVERDUIN 

ROZENHAGENPLEIN 12, HAARLEM 

POSTZEGELHANDEL 

A. J. DE W I T 
K O N I N G I N N E W E G 175, AMSTERDAMZ. 

TELEFOON 93489 

aankoop herdenkingszegels 
massagoed van' alle landen 

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

Fa. W. Joh. de Jong 
ASSEN 

Er kunnen weer nieuwe deelnemers 
worden ingeschreven. 
Hebt U materiaal ? Zendt het ons. In 
onze rondzendingen worden uitsluitend 
goede zegels opgenomen. Voor be
middeling wordt 10 % van de verkoop 
afgetrokken 

MAANDEUJKSCHE AFREKENING (99) 

lllllliuilllllllllllliiiillllllllllllliiii Illinillllllliiiiiimillllllllllllihiilllllllllllliiiillllll 
TER OVERNAME GEVRAAGD 

een goed rendeerende 
Postzegelhandel. 

Brieven onder No. 88, bureau van dit blad 
illlin"ill|Il|i|||lirrii|||ll||n(Hnimmiin|(tt||111flllii"i"ilini||||||||lliiil|||||||||||iMii||||i 

EEN WELKOM G E S C H E N K ! 
Album Nederl. en Overz. Gewesten, 
losbladig, bij tot 1946 ƒ 15,— 
Bijbehorende catalogus „ 1,— 

Myn 57e veiling vond plaats 21 en 22 Juni j.1. 
Voor mijn volgende veiling kan goed materiaal 
worden in gezonden. Vlugge contante afwerking 

Postzegelhandel K. A. WEEDA, 
ZOUTMANSTRAAT 14 a — D E N H A A G 
Telefoon 394543 — Postrekening 27773 

Uit voorraad leverbaar: 
35 et Nederl.-Indië Nr . 258 met Watermerk 

Hekker prijscourant ƒ 0,50 per stuk 
ä ƒ 20, — p . 100 

Eventueel nemen wij hiervoor in ruil: 
349/354 Zomer 1940 cpl. a * 2,50 ° 1.25 
355/372 tralies cpl. l. * 20,— 
373/377 Kind 1940 cpl. 4 * 1,25 ° 0,75 
378/390 meeuwtjes epl. k * 2,25 
391/395 Zomer 1941 cpl. è * 0,50 ° 0,35 
396/400 Kind 1941 cpl. a * 0,50 ° 0,35 
404/410 Symbolen 1 t /m 5 et. a * 0,19 

Losse waarden 80 % nominaal 
Plaatjes en weldadigheidsz. volgens inkoopHjst 

P H I L I P S 
Postbox 53 Vijzelstraat 66 Amsterdam-C 

Postgirorekening 326871 

Ons album: 

Nederlandsche 
Postzegels 

in den oorlog 1940-19U 
op prima houtvrij papier in luxe band 
biedt plaats aan alle zegels wel' 
Nederland in den oorlog versehene 
(131 stuks) (Prijs ƒ 3.90) 
franco toezending p. post na overmaking 

van ƒ 4.15 
De Deventer Postzegelhandel 

H . K. BERGHUYS (82) 
Deventer, Nieuwstraat 78 

Telefoon no. 4018, Giro no. 268434 

V A N L E E U W E N biedt aan: 
NIEUWTJES in abonnement met recht van 
gedeeltelijke terugz. van niet gewensehte zegels 
RONDZENDDIENST zonder extra kosten of 
verplichte uitname (Boekjes moeten franco 

teruggezonden worden). Ook nieuwtjes zijn 
in de rondzendingen opgenomen 

INSTEEKBOEKEN in diverse maten en prijzen 
POSTZEGELALBUMS van Nederland en 
Overzeesche gewesten en blanco albums 
CATALOGI — GOMSTROOKJES ENZ. 

MAANDBERICHT met duidelijke omschrij
ving van de aanbiedingen wordt op aanvraag 
gaarne geregeld gratis toegezonden 
VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — LEIDEN — Lokhorststraat 

Giro 65664 — Telefoon 21937 

A D R E S V E R A N D E R I N G 
Met ingang van 1 Augustus 1946 zijn 
de kantoren van de 

HAAGSCHE POSTZEGEL VEILINGEN 
gevestigd: 

Smidstwater 27, Telefoon 1164f6, Den Haag 
—O— 

Inzendin'gen voor de eerstvolgende 
veiling alsmede alle correspondentie 
te richten tot 1 Augustus a.s. aan 

R. K O R M O S, Auctionaris 
Pr. Mariannelaan 152, Voorburg 

of aan den heer 
K. Babajeff, Huis te Hoornkade 23, Rijswijk 



POSTZEGEL-PAKKETTEN 
fraai opgemaakt in cellophaan-couverts, leveren 
wij in elk kwantum en elke gevraagde soort. 
Nederland en Overz. gebiedsdeelen. Wereld, 
Landen-pakketten en Overzee. Door directe 
import zijn' wij in staat tegen de voordeeligste 
prijzen te leveren, terwijl o.m. de nieuwe bui-
tenlandsche oorlogsuitgiften in onze pakketten 
opgemaakt worden. Vraagt onze uitgebreide, 
nieuwste prijsl. van onze zgn. Eenheidspakk 

BUNDELGOED en MASSAWAAR 
wordt nog steeds tegen hooge prijzen door ons 
ingekocht ! ! Nederland en Indië, Europa en 
Overzee. Uitsl. af gew. per 100 of 1000 en meer 

Fa. GAANDERSE — HAARLEM 
Import Postzegel Engroshandel Export 
Prinsesselaan 25 - Telefoon 21429 - Giro 52 

Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V. 

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 

THEO ENGELKAMP 
LANGE POTEN 7 - DEN HAAG 

tWAT ZEGGEN DE KOOPERS: 
Wij hebben bij Engelkamp zoals altijd 
p r e t t i g en g e s c h i k t gekocht! 

DE VERKOOPERS: 
Niettegenstaande alles, hebben wij bij En
gelkamp een g o e d e o p b r e n g s t ge
maakt, wij zijn tevreden. 

Onthoudt dit : 
WILT GIJ VERKOOPEN MET SUCCES, 
T H E O ENGELKAMP U W ADRES ! ! 

AANBIEDING 
Nederl. Indië bevrijding Cpl. ongebr. ƒ 10,— 
Nedrl . Indië Dansers gebr. of ongebr. „ 7,50 
Curasao eilanden serie ongebr. Cpl. „ 0,90 
Suriname 2 nieuwe Luchtpost opdr. „ 7,5C 
Surin'ame 3 Luchtpostzegels opl. 9700 „ 62,50 
„Lado" Tandingmeters zuiver en be

trouwbaar „ 0,10 
„Lado" Albumband met wervelsluiting „ 3,50 
„Lado" Inplakboekjes met 160 post

zegelvakjes „ 0,15 
„Lado" Album v. de jeugd 24 pagina's „ 0,80 
„Lado" Blanco Album met 50 prima 

witte bladen „ 1,50 
Alles plus porto — Giro no. 306603 
T H E O L A M - POSTZEGELHANDEL 

Voorstraat 53 — Dordrecht 

AANBIEDING POSTFRISCH 
België, Ostende-Dover 1946, serie 3 w. ƒ 0.65 
Finland, 8 M, Sportwedstrijden 1946, „ 0.20 
Italië, Poolsch Legioen II, 1946 5 w. „ 1,25 
Vaticaan, Concilie Trente, 1946 14w.„ 3.— 
Noorwegen, museum, 1944, 2 w. „ C.35 
Noorwegen, Prins Olav, 1946, 4 w. „ 1.50 
Tsj. Slowakije, 1 jaar bevrijding, 2 w. „ 1.15 

„ Bevrijdingsblok, „ 0.75 
„ Nieuwe portserie, 9 w. „ 1.15 

IJsland, 1933, Schipbreukelingen, 4 w. „ 2.60 
Australië, Hert . Gloucester, 1945 3 w. „ 1.— 
Australië, Vrede's serie 1945 3 w. „ 1.— 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H . LANSDAAL, Leiden 
Vrouwensteeg 3, Tel. 23233, Giro 41.85.73 
Nieuwtjesdienst — Rondzendingen — 
Postzegelveilingen 

KINGMA'S BULLETIN 
47e jg. tijdelijke vervanging van 

POSTZEGELNIEUWS 
ƒ 2.50 p. j . Geïll., nieuws, off., ruiladres enz. 
De Postzegelverzamelaar 172 pag., 400 afb. 
ƒ 3.—. De Ruyter cplt. 50 c. Tub . 1906 
ongebr. ƒ 1.40, Kind 38 ƒ 1.—, 12 div. tralie 
ƒ 2.—, 100 in 10 soorten ƒ 20.—, Kind 40 
ƒ 1.—, Zomer 41 45 c. Kind 41 40 c. Germ. 
Symb. cplt. * ƒ 1.25, 10 ser. ƒ 12.— Volksd. 
60 c . Kind 45, 55 c. 

VRAAG ONZE R O N D Z E N D I N G E N 

REINOU KINGMA, 
APELDOORN, Telefoon 99018 

SPECIALE AANBIEDING ! 
Duitschland—Zuid-Amerikavaart echt 

gevlogen per Zeppelin 1 brief 2 X 2 
Mark en 1 brief paartje 4 Mark. Prijs 
der beide brieven (15000 Fr) ƒ 3C0.— 
Liechtenstein Madonnablok gebruikt 
15000 Fr. prijs ƒ 300. 

Wij geven deze zegels ook in ruil voor 
postfrisch Ned. en Overzeesche Gebieden 

Postfrisch Ned. en Overzeesche Gebie
den tegen hooge prijzen te koop 
gevraagd. 
POSTZEGELHANDEL 

A. JAASMA, 
Postbus 280 — Leeuwarden 

I M P O R T A 
POSTZEGELGROOTHANDEL - D E N HAAG 
Jan Hendrikstraat 50 — Tel. 180448-334930 

Wij leveren:. 
Albums - Stockboeken - Gomstrookjes (Arrow) 
Blanco bladen (Schaubeck en KaBe formaat) 
Opgemaakte pakketten - series - enz. 

Vraagt offerte of reizigersbezoek 
Verkoop alleen aan den handel 
Wij vragen te koop: massagoed, 
bundels en partijen en betalen 
hiervoor een goeden prijs 

P O S T Z E G E L H A N D E L „ Z U I D " 
Sarphatipark 107 — Amsterdam Zuid 

Telefoon 97728 — Postgiro 357531 
Wij kunnen U bijna alles van Nederland en 
Overzeeschegewesten, gebruikt en ongebruikt 

leveren, alles van prima kwaliteit 
Vraagt daarvoor onze nieuwe prijscourant 1946 

laatste uitgave, prijs franco ƒ 1.10 
en U kan naar hartelust bestellen 

Boven ƒ 10.— v. franco, daaronder porto extra 
Voordeelige aanbieding. 
P.T.T. ong. per stuk ƒ 0.10 
Postkar., ong. per stuk „ 0.10 
Volksdienst ong. per stuk „ 0.65 
Zeeheldenserie compleet ong „ 1.50 
Zomer 1941 ong. per stuk „ C.75 

„ „ gebr. „ , ,• 0.45 
Betaling per postwissel of postgiro 357531 

Te koop gevraagd: 
Alle gelegenheidsuitgaven alsmede 
kinderpostzegels per 100 en meer. 

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

Offerten met prijsopgaaf worden gaarne 
ingewacht! 

M. J. A. van der Haagen, 
Nieuw adres: Van Lennepweg 67, 
Den Haag. - Telefoonnr. 550454. 
Telegram-adres: „HAAGPHIL". 

POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
Uniabuurt 14 Giro 295477 L e e u w a r d e n 
SPECIALE AANBIEDING DUITSCHLAND 
748/59 Weermacht I compl. (fr. 250) ƒ3 .50 

761 Machtsovername (fr. 100) „ 1.40 
784 9 November Herdenking 1943 „ 0.75 

791/03 Weermacht II compl. (fr. 125) „ 2.10 
804 Hitler 's verj. 1944 (fr. 75) „ 1.25 

805/10 Postkameraadschap (fr. 65) „ 1.35 
812/13 Goudsmeden 1944 (Sierkan) „ 1.35 

814 Oldenburg 1944 „ 0.85 
815 Dag V. d. Postzegel 1944 „ C.55 
821 Bruine Band 1944 „ 0.95 

822/23 Gr. Prijs van Weenen 1944 „ 0.80 
824 Volkssturm 1945 „ 0.63 

Alle zegels zijn ongebruikt. Tot ƒ 10 p . extra 
Vraagt toezending van' onze maandelijksche 

aanbiedingen ! 

ALLES PRIMA KWILITEIT 
Nederland 

Alle Kinderzegels in roltanding 
(8 series, 31 waarden) ƒ 45.— 

Zeeman (compl. serie) 5.25 
Roode Kruis id „ 5.— 
Olympiade id „ 8.— 
Goudsche Glazen id „ 5.25 
Alle Zomerzegels (7 series, 33 waarden) „ 9.— 
Roltanding, verst, hoeken compl. serie, 

14 waarden „ 4.75 
Indië Luchtpost 1931, ƒ 4.50 en ƒ 7.50 „ 9.— 

Port i steeds extra 
Levering na ontvangst van postwissel of 

stortin'g op Postrekening 165298 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 

(A. M. N . V. d. Broeke) 
N. Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam (C.) 

tm 
• „HETVUAMSCHPOSTZEGELTIIDSCHRIFT" 
Het graaggezien'e Belgische blad dat 
ieder Nederlander aangenaam verrast ! 

Uitgebreide nieuwighedenrubriek. 
Actualiteiten. Wetenswaardigheden, 
Binnen- en buitenlandsch nieuws, 
mededeelingen enz. 

Prijs: 5 Gld. per 12 nummers 
(12 nummers per jaar) 
Proefnummer gratis op aanvraag ! 

Uitgever: J O S . V. J. V E R R E S T 
Tramstraat 30 - T i e l t (België) 
Verkoopers 

in alle grootste Nederlan'dsche steden 


