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Ie BELANGRIJKE HERFSTVEILING 
VOOR DE2E VEILING KAN TOT 25 AUGUSTUS 
INGEZONDEN W O R D E N . 
Zeer discrete behandeling ! Snelle afwikkeling. 
CATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG. 

J).L¥AliiJlPfliirËli^ 
NOORDEINDE 3 7 , DEN HAAG 
COOLSINGEL A 3, ROTTERDAM 

Reeds veilingen sinds 1892 

Wilt U ook... 
Uw kleine ontbrekende nummers eens aanvullen? 
Van vrijwel all» Europese landen hebben wij ztcht-
boekjes. Op aanvraag volgt landsgewijze toezending. 
Vraagt nog heden het gewenste land eens ter Inzage. 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON 
PASSAGE 2 5 - 2 7 DEN HAAG 

GEVRAAGD: 
VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA 

GESPECIALISEERDE VERZAMELING 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

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

PHILEA 
B L A N C O A L B U M ' " ^^ bekende vooroorlogse 

kwaliteit leverbaar, echtei 
niet in klem- doch in schroefband, form. 27 X 32 
cM. inh. 75 bladen prima houtvrij albumpapier m. 

licht geruite onderdruk. Smaakvolle banden in moderne kleuren, linnen 
rug en kanten. Prijs slechts f 7.— + porto. Sedert 1940 is een der
gelijk album nog niet voor zoo'n lagen prijs aangeboden. 
A U F DER H E I D E ' S H I L V E R S U M , s u r i n a m e L 3 1 , giro i / oo 

P O S T Z E G E L H A N D E L A M S T E R D A M , N . Z . voorburgwal i s i 
Vraagt gratis toezending van onze voordeelige Juni aanbieding, 

waarin vele nieuwe uitgaven en div. series zijn aangeboden. 
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HEKKER - Rokin 10 - AHSTERDAM-C. - Giro 21278 

J . K . R I E T D I J K 
POSTZEGELVEIL INGEN 

S INDS 1919 

DEN HAAG — LANGE POTEN 15a 

VACANTIE-AANBIEDING xx 
Nederland 

no. 12 50 ct. g ƒ 36.50 
no. 130 2% gld g ƒ 27.50 

Suriname 
no. 92 20 ct. xx ƒ 1.25 
no. 115 opdr. xx ƒ 12.50 
no. 117 opdr. xx ƒ 12.50 

= postfr.; g = gebruikt, 

no. 131 5 gld XX ƒ 45.-

Luchtp. 23 R. Kr. xx ƒ 6.25 
Luchtp. 24/26 c.p. xx ƒ 35.— 
1931 Steuncomité xx ƒ 11.75 

Port no. 29 40 c. xx ƒ 6.25 
SUTHERLAND - Postbus 4 3 0 - 's-Gravenhage 

Kant.: Kon. Wilhelminalaan 98, Voorburg. — Tel. 722369 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

D E POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e UITGAVE 

1947 

erna 

Inzendingen voor de 1sie 
Herfstveiling worden nu 
reeds gaarne ingewacht! 

ft 

S-GRAVENHAGE, Prinsestraat 58-éO, hoek Juffr. Idastraat 
Telefoon 110319. Correspondentie-adres: Postbus 45. 

Bankierskantoor M. de Jong en Zoon. Den Haag. Bank: 

N.V. Drukkerij Borghouts, Tel. 28277, Burg. Hoffmanstraat 23, Rotterdam. 



Het enthousiasme en de snelle uitbreiding van 
het aantal deelnemers aan ons rondzendverkeer, 
is wel het beste bewijs, dat onze zendingen bij 
de Philatelisten goed in de smaak vallen. 
U heeft zich misschien nog niet aangesloten ? 
Come along now even een brief kaartje met 
Uw adres en verzamelgebied en wij schrijven 
ook U kosteloos in. U ontvangt dan regelmatig 
leuke zendingen, die U zeker veel genoegen 
zullen verschaffen. ' 
En daarom vandaag nog even een kaartje naar: 

Postzegelhandel „SUCCES" 
P o . t b u . 237 - L E E U W A R D E N . (227; 

In Augustus verschijnt het album v. d. Bond 
NEDERLAND EN OVERZEESE GEWESTEN 
volledig compleet, schroefband, houtvrij papier 
ƒ 4.90 plus 75 et. Porto en verpakking. Bestelt 
U direct, aflevering dadelijk na verschijnen. 

Indië 
1941 Konijnenburgtype 60 en 80 c x ƒ 6.50 
1945/1946 Bevrijding (13 w.) x „ 4.75 
1946 Australische druk (5 w.) x „ 0.45 

Cura9ao 
1944 Luchtp. Rode Kruis (8 w.) x „ 19.75 

Suriname 
1938 „Emancipatie" (4 w.) x „ 2.75 
1940 „Weldadigheid" (4 w) x 3.— o „ 3.25 
1946 Luchtp. Rode Kruis (2 w.) x „ 2.50 
POSTZEGELHANDEL W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 huis — Amsterdam-Zuid. 

ZOMERAANBIEDING ! , ; 
Restanten uit voorraad ! ! ! S 

100 Europa' \ f ■, ■ 
100 Overzee ^ ^ - P'' i 
100 gemengd j ^='««^«»'ng. 

Deze collecties zijn spotgoedkoop ! U S 
vindt er steeds iets voor uwe verzameling S 
Sij en dit is tevens prachtig ruilmateriaal. S 
Zendt Postwissel en ik lever p.o. franco 

■ aangetekend. Profiteer van deze aanbie

■ ding. Vraagt tevens een Zichtzending 
■ van ons RONDZENDVERKEER. : 

: RONDZENDVERKEER H. OVERDUIN j 
i Rozenhagenplein 12  Haarlem : 

i i ^ H ^ B ^ H ^ ^ B ■ ■ ■ ■ ■ WÊÊÊÊÊÊM ^ H ^ H i 

Juiste gegevens over Oostenrijk 
geeft het nieuwe intern. 3talige maandblad 
MERKURKURIER. Oplaag 20.000 per 
maand. Abonnprijs voor 1947 f 2,70. 
Proefn. wordt U tegen 2 intern, antw. cou
pons rechtstreeks toegezonden door de 
MerkurKurier, Postfach 250, Innsbruck 1 
(Tirol), Oostenrijk. 
Opgave van abonn. en betalingen uitsl. 
aan de alleenvert. voor Nederland, 

Postzegelhandel GOSMAN, 
P. C. Hooftstraat 36  Amsterdam 

T»l. »8012  Postrck. 192800. 

^ ^ ^ WÊKÊ^ ^ H H M H ^ ^ mÊÊÊ^ 

1 ct., 1% ct., 2 ct. per frank. 
H.H. verzamelaars ! Grote wereldverzamelinj 
waarin zeer vele zeldzaamheden zowel ongest 
als gest. met duplicaten, waaruit per verzame 
ling *^ordt verkocht. Er zijn verzamelingei 
van Nederland en Overz. Geb., Europa, Duitse 
Engelse, Franse, Italiaanse, Portugese, Spaans« 
Koloniën. Wordt per stuk uitverkocht, bij af

name van minstens ƒ 50.—. Zendt uw manco-
lijst aan C. J. H. Rootlieb (oudste adres Ac 
.1885). Zuid Oost Buitensingel 219. Telefoor 
722758. 's-Gravenhage. P.giro 444540. Offreer 
U.S.A. Yv. Nr . 397 en 399. gebr. ƒ 5.— prims 
verz. briefkaarten. Holknd en Overz. Geb. 50C 
versch. gebr. en ongebr. in prima exemplarer 
slechts ƒ 7 5 . — . 

BLANCO ALBUMS 
schroefband formaat 25 x 2S'A licht geruite 

onderdruk, houtvrij papier, onzichtbare 
schroeven. 

100 dunne bladen in half linnenband, kunst-
lederpapier platbedekking, gedeeltelijk afwas-

baar, no. 4 Prijs ƒ 5.75 Porto ƒ 0.45. 
No. 7. 75 dikke bladen No. 9. 200 dunne 
bladen beide halfkunstlederenband met dito 
hoeken, kunstlederpapier platbedekking, dus 
geheel afwasb. Prijs No. 7 ƒ 6.45. Porto ƒ 0.45 
No. 9 ƒ 9.25. Porto ƒ 0.45. Aan onbekenden 
levering tegen vooruitbetaling op Giro 198391 

Alle vorige aanbiedingen blijven geldig. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Adr. V. Os t ade l aon 64 bis A, Utrecht. 

MAAK EENS KENNIS MET „MIJN STOKPAARDJE" 
Heêrlands populaire Postzegelblad. Duizenden abonneerden zich reeds; U nog niet?? 
"Wij zenden U op aanvraag een GRATIS proefnummer, waarin U alle inlichtingen vindt. 
Schrijft aan: P o s t b u s 1, Hulst, Zld. eti he t k o m t in o r d e ! 

POSTZEGELHANDEL M a r i a W e s t e r h u i s 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C., TeL 31319 

Nederland 
No. 348 ƒ 10.— gebr. ƒ 6.— 

Ned.-Indië 
Bevrijding compl. ongebr. „ 4.50 

Curasao 
Jubileum 1923 compl. ongebr. „ 140.— 

Suriname 
Jubileum 1923 compl. ongebr. „ 135.— 

Bohemen en Moravië 
gehele land compl. ruim Yvert 
frcs 12.000, 179 zegels ongebr. ƒ 80,— 

(226) 

ZUADRESSIERUNGSTAUSCH 
von neuen Briefmarkenausgaben 
mit Holland und Belgien (einschl. 
Ueberseegebiete) wünscht 

CRISTIAN ROTHFUSS 
STUTTGART 13 

Schönbühlstrasse 5 5 
Würtemberg/Deutschland 
Amerik. Zone (212) 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

R O N D Z E N D I N G E N 
VOOR VERENIGINGEN 

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 

Levert op mancolijsten 
bijna leder zegel van Europa (83) 

VRAAGT EENS NAAR ONZE PRIJZEN 

TE KOOP 
Zo goed ais complete verzameling 

Ned. en Overzee. 
"Waarde catalogus Ver. v. Handel. 

ruim ƒ7000.—. 
België prachtcoUectie 

waarde Yvert 1947 frs. 250.000. 
Liechtenstein prachtcoUectie 

waarde Yvert 1947 frs. 110.000.— 
Biedingen te zenden aan no. 222 

bureau van dit blad. 

Aanbieding BELGIË. 
84/87 ° ƒ 4.30 573/82 * ƒ 1.90 

100/07 ° „ 8.— 583/92 * „ 2.15 
122 ° „ 7.50 593/01 * „ 3.65 

129/31 * „ 5.— 602 * „ 12.50 
221/33 * „ 18.— 603/14 * „ 6.50 

21.— 615/22 * „ 2.40 
6.50 623/24 * „ 7.50 

14.— 625/30 * 
410 * „ 24.— 

301 * 
305/07 ° 
325 * 

* 
411/18 * „ 3.45 
458/65 * „ 3.— 
481/83 * „ 4.20 
488/95 ° „ 6.50 

„ 3.60 
631/40 * „ 9.25 
647/52 * „ 4.40 
653/60 * „ 4.— 
661/69 * „ 6.— 
670/96 * „ 9.75 't»»/y3 " „ Ö.3U 5/U/yb ^ , 

Beneden ƒ 10,— port extra. 
POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
Uniabuurt 14, Leeuwarden. Giro 295477. 

AANGEBODEN 
CELLOPHANE COUVERTS 

VOOR POSTZEGELPAKKETTEN 
IN DE MATEN 

7% X lOH cm. i f 4.— per 100 
8 x i m cm. ä ƒ 4.50' per 100 
9 X 14 cm. ä ƒ 5.— per 100. 

H. B. V. DOOREN 
St. Jozefplein 8 - ASTEN 

Postgiro 3 7 0 9 5 8 (214) 



Alle 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 Overzeese Gebiedsdelen, 
per jaar, franco p. post f 5.—. 
Buitenland, per jaar, franco p. post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummers van oude jaai^angen: 
Per jaargang f 1.25. Per nummer f 0.15̂  
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 

NEDERLANDSen MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

ZEESTRAAT 40, 'SGRAVENHAGE. 

OFFICIEEL ORGAAN V A N 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

24e Jaargang Augustus 1947 No. 8 (276) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

1/12 pagina 
1/16 . . . 
1/18 . . _. 
Kleine advertentie 

9 

6 , 
2 , 

Prijs van een z.g. »Kleine Annonce" 
f 2.— per Takje. Adveaenties groter 
dan i/l2 bladzijde werden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3, 6 en 12 ochtercenvolgcnde 
plaatsingen resp. J'/a» 5 en W/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De administratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing van 
advertenties, zonder opgaaf van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 'sGravenhage, telefoon 11.26.72. NIEUWE POSTZEGELUITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONELE AARD. 
ERELID DER REDACTIE: A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.) 
REDACTEUREN: Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlain 13, Arnhem, POSTZEGELS VAN NEDERLAND. 

A. J. Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Dr. l . Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman. Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. drs.. Laan van Poot 194, 'sGravenhage, telefoon 394$ 12 : FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage, teleloon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS: A. M. Benders, arts (Maurik, Gld.); H. J. L. de Bie (Nijmegen); M. J. Baronesse van HeerdtKolf f (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (SittardWatersleyde) 
J. A. Kastein (AmsterdamZuid); P. C. Korteweg (Bennebroek); J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (AmsterdamZuid); J. A. Tan der Vlis (Amsterdam) 

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

verenigingsberichten, adresveranderingen en alle brieven van administratieve aard te richten aan den administrateur E. J. vsn der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht; postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Een woord van afscheid. 
Met groot leedwezen stel ik de lezers van het Maandblad in 
nnis van het besluit van Dr. Benders om zijn functie als Re

cteur van ons tijdschrift neer te leggen. Overmatig drukke 
btsbezigheden maken het onmogelijk, dat de heer Benders regel

itig artikelen schrijft. 
Wij moeten ons allen bij dit besluit neerleggen. Met grote spijt. 

Benders was schijnbaar onverbrekelijk verbonden aan het 
aandblad, dat in September 1924 voor d^ eerste maal zijn naam 
rmeldde. In September 1925 werd de heer Benders, aanvankelijk 
i'men met zijn vriend en jaargenoot Mr. De Veer, redacteur 

•n de rubriek „Nederland". Enige jaren nam hij de rubriek 
leen voor zijn rekening. Steeds omvangrijker werden de penne

•uchten van den bekwamen philatelist Benders. Laat ik volstaan 
et één getal: sinds de bevrijding nam Dr. Benders meer dan 120 

olomraen van ons tijdschrift voor zijn rekening. In het bizonder 
lik ik aan het Meinummer v&n 1946, waarin de eerste, baan

rekende en later zo voortreffelijk gebleken opsomming van de 
ipanse bezettingszegels werd gegeven. 
De taak van Dr. Benders wordt thans door twee deskundige 

erzamelaars overgenomen. Wij hopen, dat de samenwerking even 
oed moge zijn als thans met Dr. Benders het geval was. Ik zal 
e gewaarde steun van dezen redacteur missen. Een woord van 
fscheid stemt w e e m o e d i g . . . . la mort est dans l'adieu d'un ami 
éritable. Een woord van hartelijke en oprechte da'nk, voor de 
irenlange, volkomen belangeloze medewerking aan het Maand

lad. 
De naa'm van Dr. Benders zal voortaan niet meer vermeld staan 

ij de rubriek „Nederland en Overzeese Gebiedsdelen". Wel blijft 
e heer Benders aan ons Maandblad verbonden als „vast mede

werker". Wij menen echter, dat de verdiensten van Dr. Benders, 
■oor de philatelie in Nederland en voor het Maandblad in het 
lizonder, op de meest juiste wijze naar voren gebracht worden 
loor zijn benoeming tot erelid van de redactie van het Neder

rndsch Maandblad voor Philatelie. VAN PEURSEM. 

Bnc iKo off dt r e d a (cft (ETUTTI 

De taak van Dr. Benders zal worden overgenomen door de 
heren Ir. H. J. W. Reus en A. J. Uylen. Van harte heet ik deze 
beide verzamelaars welkom in de redactie van het Maandblad en 
spreek de hoop uit, dat hun arbeid op gelijke wijze zal worden 
gewaardeerd als die van hun voorganger. Persoonlijk moge ik 
daaraan toevoegen, dat ik hoop te profiteren van een even aan
gename sainenwerking met hen, als ik steeds met mijn vriend 
Dr. Benders heb gehad. 

Vanaf heden verzoek ik alle verzamelaars, hier en in het bui
tenland, nauwkeurig rekening te houden met de veranderingen 
in de redactie. Men gelieve vondsten betreffende de oudere port
zegels, zowel van Nederland als van de Overzeese Gebiedsdelen, 
gelijk vroeger te melden aan Dr. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, 
Rotterdam. 

Voor alles wat de postzegels enz. van Nederland betreft, richte 
men zich tot Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 

Voor alles wat de postzegels enz. van de Overzeese Gebiedsdelen 
betreft, wordt men verzocht, zich te richten tot den heer A. J. 
Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven. 

Voor nieuwe uitgiften van het buitenland gelieve men de 
correspondentie te richten aan den hoofdredacteur. 

Tot mijn spijt heeft de heer P. S. van ' t Haaff gemeend te 
moeten beda'nken als redacteur van de rubriek „Boek en Tijd

schriftbeoordelingen". Ik zeg den heer Van ' t Haaff hartelijk dank 
voor het werk, dat hij, ook in deze functie, voor het Maandblad 
heeft gedaan sinds December 1942 I 



98 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE' 

Nederland 
Ove^Seese 

Gebiedsdcl 
AFSCHEID. 

Dit is de laatste rubriek Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 
die door mij verzorgd wordt. Na lange aarzeling heb ik gemeend, 
als redacteur te moeten bedanken, en wel uitsluitend door gebrek 
aan tijd. Het doktersvak eist de laatste jaren zoveel uren van de 
dag op, door het grote aantal zieken en de vele administratie, dat 
er niet voldoende overbleef voor de drukke Ma'andbladcorrespon

dentie, die vooral de laatste jaren — een verblijdend teken — 
een grote omvang had aangenomen. 

Twee en twintig jaar heb ik, met een korte oorlogsonderbre

king, maandelijks het nieuws in deze rubriek gemeld. Het zal 
vreemd vallen, dit ineens aan anderen over te laten, maar met 
een gerust hart laat ik deze rubriek aan twee goede opvolgers 
over, Ir. H. J. W. Reus voor Nederland en de heer A. J. Uylen 
voor de Overzeese Gebiedsdelen. 

De zeer prettige samenwerking met de hoofdredacteur, en ook 
met de mederedacteuren, heb ik zeer gewaardeerd; ook dank ik 
de talloze verzamelaars, die mij in de loop van de jaren van stof 
voor deze kolommen hebben voorzien. 

Als „vaste medewerker" hoop ik toch nog het contact met ons 
Maandblad te onderhouden. 

A. M. BENDERS. 

NEDERLAND. 
Weer zomerzegels. 

Na een onderbreking van 6 jaar verschijnen er dit jaar weer 
Zomerzegels, van 1 Augustus t / m 30 September, in de waarden 
2 f 2 cent rood (Dr. Henricus van Deventer), 

f 2 cent groen (P. C. Hooft). 
+ 2j4 cent paars (Johan de Witt). 
) 5 cent sepia (Mr. J. F. van Royen). 

cent blauw (Hugo Grotius). ■

4 

10 
20 + 5 

De zegels van 2 en 20 cent zijn ontworpen door Hub. Levigne, 
de 4 cent door S. L. Hartz, Ae 7% cent door Prof. Kuno Brinks 
en de 10 cent door mevrouw E. ReitsmaValenfa. Tekst en 
waardeaanduiding zijn van J. van Krimpen. 

De zegels zijn uitgevoerd in plaatdruk. Geen watermerk, kam

tanding 12% : 12. Zegelgrootte 24 x 31K mm, beeldgrootte 21K 
X 28% mm. 

De nettoopbrengst boven de frankeerwaarde dezer zegels, die 
als vroeger bestemd is voor culturele en sociale doeleinden, zal 
als volgt worden verdeeld: 

De helft voor sociale doeleinden, n.1. voor t.b.c.bestrijdir 
voor het Irenefonds, voor de Ned. Federatie van Instellingen vo 
de ongehuwde moeder en haar kind (F.I.O.M.), voor rheumatie 
bestrijding, voor de kinderuitzending en voor de A.V.O. (Arbe 
voor Onvolwaardigen). 

De helft voor culturele doeleinden, n.1.: voor opdrachten a; 
noodlijdende werkers op cultureel gebied, voor het Prins Ber 
hardfonds en voor het Voorzieningsfonds voor culturele werke 
voor steun in bijzondere gevallen. 

Aankondiging in Dienstorder H. 399bis van 9 Juli en een pet 
bericht van 11 Juli met een levensbeschrijving van de afgebeelde 

De zegels zijn op 1 Aug. verschenen; de kleuren komen overe< 
met de opgaa'f hierboven, alleen zouden we de 10 cent liever licl 
bruin noemen. 

Vellen van 100 met slechtzichtbare randlijnen. 
Het waardecijfer van de 4 cent is bijna onzichtbaar. 

Een nieuwe 2% cent ? 
In de nieuwe cijfertekening zal, naar we vernemen, alsnog e( 

zegel van 2K cent verschijnen, omdat naar dit zegel als aanvu 
lingswjarde nogal vraag blijkt te bestaan. 

Nieuwe waarden in het Hartz type. 
Medio Juli zijn de drie aangekondigde waarden van de nieuw 

serie verschenen: 
15 cent violet. 
20 cent blauw. 
30 cent oranje. 

Aan een uitvoerig artikel met vele afbeeldingen in „P.T.T 
Nieuws" van Juli ontleenen we, dat voor de waarden boven 
cent van deze serie plaatdruk zal worden toegepast. 

Zoals in het vorig nummer al vermeld zullen zegels in dez 
tekening z o n d e r opdruk voor het Cour Internationale de Justic 
worden aangemaakt, waarbij de inscriptie in de rand word 
opgenomen. 

Ook de hogere waarden van de gewone serie zullen alleen ee 
a'ndere rand krijgen, terwijl hier de achtergrond lichter zal zij: 
dan van de lagere waarden. 

Wellicht zullen ook de zegels voor onze Overzeese gebiedej 
onveranderd volgens dit ontwerp worden gedrukt. 

De nieuwe portzegels. 
Op 17 Juli verschenen (in Den Haag 

de aangekondigde nieuwe portzegels vai 
11, 16 en 40 cent; reeds op 10 Juli warei 
ook de waarden van 15 en 20 cent ver 
krijgbaar. 

De kleur van de zegels is matblauw. Ze 
gelgrootte 21 x 25 mm, beeldgrootte 18 
22 mm. Kamtanding 13 K : 12/^ (officiee 
13J^ : 12J^; we gebruiken met opzet d< 
nauwkeuriger aanduiding 12%). Rotogra

vure. Vellen van 200 met blanco randen 
op de zijranden telnummers; over een event 
etsingnummer is ons nog niets bekend 
Papier met watermerk cirkeltjes. 

Intrekking van de Bevrijdingsserie. 
Dienstorder H.428bis van 23 Juli meldt: 
1. De tijdens de bezetting in Engeland gedrukte Nederlandse 

frankeerzegels zijn, zoals op het overzicht van de voor frankering 
geldige zegels, enz. is aangegeven, geldig tot en met 31 Dec. '47. 

2. In verband hiermede wordt bepaald, dat bedoelde zegels, 
voor zover nog voorradig, tot 1 Septemberi a.s. aan het publiek 
mogen worden verkocht. Voorts behoren bedoelde zegels tot die 
datum zoveel mogelijk te worden gebezigd voor de frankering van 
postpakketten, enz. 

Uit de Dienstorder blijkt verder, dat er geen gelegenheid tot 
inwisseling van deze zegels bestaat. De na 1 September op de kan

toren nog aanwezige zegels van deze emissie moeten aan den 
Controleur te Haarlem worden opgezonden. 
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leuwe etsingnummers, enz. 
Cijfer 2 cent: L 5, R. 6. 

4 cent: L 4. 
Konijnenburg 7>^ cent: R XIII, L XV, R XVII. 
Hartz 6 cent: L/R I. 

10 cent: L/R II. 
15 cent: L/R I. 
20 cent: R L 
30 cent: R L 
35 cent: L L 

Van ête 7% cent Konijnenburg zagen we een veldeel in duidelijk 
chtere tint daw normaal, meer steenrood. 
De 60 cent Konijnenburg verscheen, evenals de in Juni gemelde 

cent, in een minder-glanzende, veel doffere druk. De vellen 
ebben hetzelfde nummer als de glanzende. Mogelijk dus alleen 
;n kwestie van ander papier. 

ostzegelboekjes. 
Aangemaakt zijn postzegelboekjes, bevattende 24 frankeerzegels 

an 10 cent in de tekening-Hartz. De verkoopprijs bedraagt 
2,40. 

(Dienstorder H.400 van 9 Juli 1947). 
De boekjes zijn ondertussen verschenen. 

fwijkingen. 
We za'gen de 10 cent van de Zeehelden-serie met een volledige 

piegeldruk, die op dezelfde plaats stond als de druk aan de 
oorzijde. I 1».̂  

NEDERLANDS-INDIE. 
)e Karbouwzegels. 

In een van de oude Indische postzegelbladen, van eind 1941, 
;omt het volgende berichtje voor: 

„Door een verzamelaar te Soerabaja werden, tusschen vele 
luizenden exemplaren, drie stuks gevonden van de 5 cent kar-
)Ouw, z o n d e r watermerk, met tanding 1 2 ^ '• li/4"-

De karbouwzegels zonder watermerk zijn uitsluitend bekend met 
anding I I K : 12J4; de 5 cent karbouw mét watermerk komt in 
)eide tandingen voor. In theorie is het bestaan van de 5 cent 
ronder watermerk in twee tandingen mogelijk, maar wij hadden 
r̂ nog nooit van gehoord. Wie kan ons deze vondst bevestigen ?? 
Na Mei 1940 zijn de 2 cent karbouw, oplaag G, en de 3 K cent, 

Dplaag B, met donkerbruine gom verschenen, waarschijnlijk in 
[ndië nagegomd. De gomrand loopt niet tot aan de velrand door. 

3e Moehammadijah-zegels. 
Op alle waarden van de Moehammadijah-serie komen de letters 

P.K.O. voor. De betekenis van deze afkorting is: Pernolong Ka-
:engsarü'an Oemoem, vertaald: Steun aan noodlijdenden in het 
algemeen. 

Nogmaals: Australische zegels in Indië. 
Het postkantoor van de Australische luchtstrijdkrachten op 

Morotai (het noordelijkste eiland van de Molukken) blijkt ook nu 
nog Australische zegels te gebruiken, zowel als Indische. We zagen 
enveloppen, afgestempeld Air Force P.O./Morotai, 28 Juni 1947, 
met o.a. een 2Kd. van de Australische vredesserie, en andere met 
een zegel v£.'n de Indische bevrijdingsserie. 

De oplagen der Dansers- en Konijnenburgzegels. 
(Vervolg van vorig no.) 

Nu het type Konijnenburg. 
10 cent. Aangemaakt 40.500.000 van platen 1, 19 en 20. Terug

gevonden 15.320.000. Op Java en Madoera zijn a l l e Koninginne-
zegels direct buiten gebruik gesteld en ingeleverd aan de Beheer
der van het Bureau Post- en Zegelwaarden, in de buitengewesten 
zijn zij met ankers, enz. overdrukt en opgebruikt. Naar schatting 
zijn er van de oorspronkelijke zegels rond 20.000.000 verkocht. 

15 cent. Eerste oplage 2.145.800, de tweede oplage is onafge-
werkt teruggevonden, verder zijn er teruggevonden 1.260.000. 
Geschatte verkoop van de oorspronkelijke zegels 750.000. 

17J4 cent. Eerste oplage 1.067.000, de tweede oplage is onafge-
werkt teruggevonden. Verder teruggevonden 340.000. Geschatte 
verkoop oorspronkelijke zegels 500.000. 

20 cent. Eerste oplage 2.180.000, 2e oplage 2.032.800, platen 9 
serieletter A, en 45 serieletter B. Restant 3.950.000. Geschatte 
verkoop oorspronkelijke zegel 175.000 è 200.000. 
25 c Opl. 607.600, rest. 500.000. Gesch. verk. 80.000 
30 c Opl. 1.842.000, rest. 1.000.000. Gesch. verk. 700.000 
35 c Opl. 212.200, rest. 200.000. Gesch. verk. 10.000 
40 c Opl. 1.355.200, rest. 1.040.000. Gesch. verk. 250.000 
50 c Opl. 743.000, rest. 358.000. Gesch. verk. -300.000 
60 c Opl. 657.300, rest. 80.900. Gesch. verk. 450.000 
80 c Opl. 546.400, rest. 185.200. Gesch. yerk. 300.000 

1 Gld. Opl. 875.500, rest. 257.100. Gesch. verk. 450.000 
2 Gld. Opl. 182.300, rest. 37.400. Gesch. verk. 100.000 
5 Gld. Opl. 66.700, rest. 61.700. Gesch. verk. 4.000 

10 Gld. Opl. 48.700, rest. 26.300. Gesch. verk. 15.000 
25 Gld. Opl. 16.600, rest. —.— Gesch. verk. 10.000 

Indien wij bovenstaande gegevens nader bezien, blijkt in de 
eerste plaats het grote Verschil in aantal van de oplaag van de 
10 cent met het destijds op blz. 42 van het Maandblad (Mei '46) 
gepubliceerde cijfer, n.1. bovenstaand 40.500.000, tegenovci" 
26.600.000 in het Maandblad. Het in dit stukje genoemde cijfer 
lijkt ons juister, daar het aangetroffen restant alleen al 15.320.000 
bedroeg, zodat dan de verkoop hoogstens rond 11.200.000 had 
kunnen bedragen, en hiervan nog de overdrukte (ankers, enz.) 
zegels afgetrokken zouden moeten worden, en dit voor een der 
meest courante waarden voor dagelijks gebruik (enkelvoudig brief-
tarief). 

Verder blijkt de 20 cent dus van twee platen gedrukt zijn. Wie 
kan mij letter B, liefst vergezeld van plai'tno. 45, tonen? Is deze 
tweede oplaag misschien niet in omloop gekomen? (De 20 cent B 
no. 45 is gebruikt voor de opdruk van de Makassar-portserie; 
zonder opdruk ons niet bekend. — Red). 

Onder „oorspronkelijk" gebruikte zegels te verstaan die aan
tallen, die vóór de capitulatie in Maart 1942 reeds aan de kan
toren/publiek verkocht waren. Dit zijn vanzelfsprekend schattin
gen, terwijl het verschil tussen oplage — oorspronkelijk gebruikt 
— en restant dus weergeeft die zegels, .die door de Jappen (en 
voor de Dansers ook door de Repoeblik) zijn gebruikt in al of 
niet overdrukte toestand. 

Bestellingen uit West-Indië bij Kolff & Co. 
Uit de oude nummers van Indische tijdschriften kwamen we te 

weten, dat er door het gouvernement van Curajao in 1941 zegels 
van 0.50, 1.50 en 2.50 in Indië bij de firma Kolff besteld zijn. 
Door Suriname werden besteld zegels van 0.50, 1.—, 1.50 en 2.50. 

Blijkbaar zijn deze bestellingen geen van alle meer uitgevoerd. 

JAPANSE BEZETTING. 
Het Postspaarbankzegel. 

Op blz. 64 ven de vorige jaargang ver
meldden we een postspaarbankzegel van 5 
sen blauw, door de Japanners op Java uit
gegeven, vermoedelijk zoiets als de spaar
zegels, die bij ons o.a. op scholen worden 
gebruikt.. Meermalen werd het zegel ons 
door lezers toegezonden, vandaar hierbij 
eens de afbeelding. Volgens het berichtje 
van het vorig jaar zou het zegel een enkele 
keer !:'ls frankeerzegel zijn gebruikt; we 
zijn het echter nog nooit als zodanig 
tegengekomen. 

Opdruk zesstralige ster van Benkoelen. 
In Benkoelen zou in het begin van de bezettingstijd door de 

Jappen een opdruk zijn gebruikt, bestaande uit een zesstralige ster 
waarvan het middelste gedeelte donker is gemaakt. Deze opdruk 
wordt ons gemeld op de 50 cent Kreisler; opdrukkleur niet ver
meld. Wie kent andere waarden ? 
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Zegels van Sarawak in Indië gebruikt. ' 
. In het Octobernummer van 1946 werd een zegel van 5 cents 

van Sarawak afgebeeld, voorzien van een Japans opdrukj'e (twee 
tekens in een ellips). We ontvingen nu ook een 10 cents bruin
rood van dezelfde serie, met dezelfde opdruk. Dit zegel zou ook 
op Ned.-Indisch gebied gebruikt zijn (Natoena- en Anambas-
eilanden). 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Java. 

De opdrukken. 
In het Februari-nummer, op blz. 13 bovenaan, staat vermeld dat 

op één na alle Repoeblik-opdrukken op de 5 cent danser vals 
zij"n. Men vestigt er onze aandacht op, dat dit natuurlijk moet 
zijn: op één na alle opdrukken van J a v a . 

In „Mededeelingen" no. 7 van de N.I. Vereen, v. Postz. verz. 
komen enige belangwekkende gegevens over de Repoeblik-zegels 
van Java voor, waarvan een en ander hier wordt overgenomen. 

I. Rondschrijven van het hoofdkantoor der Indonesische pos
terijen te Bandoeng van 23.10.45, no. 7982. Hierin wordt in hoofd
zaak bericht, dat de landsnamen op de N . I. postzegels en de Jap. 
bezettingszegels zullen worden doorgehaald en de zegels over
drukt met „Repoeblik Indonesia". 

Er werd overdrukt in Bandoeng (vermoedelijk in de eigen druk
kerij van de P.T.T.) en later in Djocja. De Bandoeng-opdruk be
staat uit drie smalle strepen op de karbouw-zegels en twee smalle 
strepen op de danserszegels en op de Jap. zegels. De Djocja-opdruk 
bestaat uit één dikke balk (2 mm.) Overdrukt werden: 

Bandoeng-opdruk: -1 en 3H c. karbouw in rood; 2 c. karbouw 
in zwart. 
-2^ c. danser in zwart; 3, 4 en 5 c. danser 
in rood. 
Jap. landschap serie: 3K c. zwart, 5 c. in 
rood. 
-Jap.' Java-serie: 3^2 c. in zwart, 5, 10, 20 
en 40 c. in rood, 60 en 80 c. in zwart. 

Djocja-opdruk: 1 c. karbouw in rood, 1 c. id. in bruin, 2, 
2J^, 3 en 4 c. danser in rood. 

Aangenomen dient te worden, dat alle andere Java-opdrukken 
vals zijn. Wij noemen enkele uit vele als voorbeeld: 1 smalle 
zwarte streep, 1 smalle rode streep, 2 smalle zwarte strepen (al 
deze op de danserszegels), 1 breede rode streep op de 5 en 7^4 c. 
danser, enz. Voorts bestaan talrijke vervalsingen, waarbij de 
strepen van de echte opdrukken zijn gevolgd, doch het afwijkende 
lettertype (vaak speciaal de letter R) de vervalsing verraadt. 

II. Rondschrijven aan de postkantoren op Java en Madoera, uit
gezonden door het hoofdkantoor der Indonesische posterijen te 
Djokjakarta d.d. 21.2.46, no. 237. Hierin vermeldt men eerst, dat 
enkele maanden tevoren het hoofdkantoor in Bandoeng een stempel 
heeft gezonden „Repoeblik - Indonesia P.T.T.", thans geeft men 
aanwijzingen voor het gebruik. Deze stempel moet worden aange
bracht op poststukken, voorzien van zegels zonder indicatie Re
poeblik Indonesia. Na aanbrenging moeten de zegels op de ge
bruikelijke wijze met het datumstempel worden afgestempeld. Uit
drukkelijk wordt aan het slot vermeld, dat de aanduidingen Ned.-
Indië en Dai Nippon eerst doorgehaald dienen te worden. Op 
basis van deze bepaling kunnen de diverse doorhalingen met inkt, 
potlood, paarse en zwarte handstempeltjes enz. als officieel aan
gemerkt worden. — In de praktijk waren de afmetingen van de 
desbetreffende stempel 15 x 53 mm. 

III. In aansluiting aan het bovenstaande dient melding te worden 
gemaakt van de kleinere stempel „Repoeblik Indonesia" (12 >̂  x 
2734 mm), die men aantreft. Deze stempel heeft geen officiële 
status en steunt niet op een instructie van het hoofdbestuur der 
Indonesische PTT. Het is zuiver een uiting van nationalisme van 
de beambten van het Indonesische postkantoor op Weltevreden, 
die het „op verzoek" aanbrachten op alle bestaande zegels, mits 
niet de beeltenis van de Koningin dragende. Naar believen in rood, 
zwart of met zelf-geleverde stempelinkt. 

Deze stempel is overigens tegelijkertijd officieel gebruikt (noch
tans zonder instructie van het hoofdbestuur) bij afdrukken uit een 
frankeermachine, ter vervanging van postzegels (postkantoor 
Weltevreden). 

IV. De Ned.-Indische portzegels werden herhaaldelijk als pos 
zegels gebruikt, in navolging van hetgeen geschiedde tijdens 
Jap. bezetting. 

V. Men treft verscheidene post- en portzegels aan, overgedrul 
met een plaatsnaam. Informaties wijzen uit, dat deze handelii 
geen officiële status heeft, doch vast staat, dat een en ander g 
schiedde op meerdere, ver van elkaar verwijderde plaatsen. Voo 
beelden: 

5 c. wajang, overdruk Repoeblik Indonesia. 
Plaatsnaam Soekaboemi. 

10 c. Boroboedoer, zonder overdruk. Plaatsnaam Sukaboemi. 
20 c. port. Plaatsnaam Pekalongan. 
15 c. port. Plaatsnaam Indramajoe, in kastje over 2 zegels. 
30 c. port. Plaatsnaam Bogor (Buitenzorg). 
1 gld. port. Plaatsnaam Tjiandjoer. 
VI. Men komt ook frankeeringen tegen, waarop de overdru 

„Repoeblik Indonesia" -)- twee rode strepen met de hand 
rood is aangebracht. (Geaccepteerd zonder Strafport). 

VI. Men komt poststukken tegen, gefrankeerd met van brie; 
kaarten uitgeknipte zegels, eveneens geaccepteerd zonder strafpor 

VIII. Eigen uitgiften van de Repoeblik. Als eerste de 20 -f 1 
sen ten bate van het Vrijheidsfonds Indonesia, de bekende stie 
met rood-witte vlag. Uitgegeven te Batavia 12.1.46. Vellen van 10 
stuks. Enkele dagen later verscheen de 10 + 10 sen, bruin, even 
eens in vellen van 100. 

(Deze 20 sen zagen wij onlangs in verticale paren, tussen d 
zegels ongetand). 

IX. De serie van 3 waarden (5—20—30 sen), gemeld in Mb 
Juli/Aug. '46 blz. 86—87, uitgegeven Juli 1946, zijn gedrukt in d 
voormalige Landsdrukkerij aan de Struiswijkstraat te Batavia. Veile 
van 100 zegels. 

X. De serie ter herdenking van de Indonesische revolutie. Ge 
drukt in de Drukkerij „Merdeka" (thans weer Drukkerij „D 
Unie") te Batavia. Eerste dag van verkoop in Batavia 19.8.46 
De velgrootte is niet bij alle waarden gelijk: 

-vellen van 20: 40, 60 en 200 sen. 
-vellen van 50: 10, 30 50 en 100 sen. 
-vellen van 100: 80 sen. 
De ongeperforeerde exemplaren dezer zegels moeten wordei 

aangemerkt als afkomstig uit de drukkerij buiten de postautori-
teiten om. i 

De definitieve serie. 
Een verdere aanvullingswaarde van de thans gebruikte defini

tieve serie is een 5 sen blauw, in de tekening van de 60 sen 
(de plundering en uitmoording van Zuid-Bandoeng, Maart 1946) 
Evenals de andere waarden getand en zonder gom. 

Over de aanvullingswaarden 3, 5 en 15 sen van de „definitieve" 
serie nog het volgende: 

3 sen: vellen van 20. Tanding L 10%. Telnummers links van 
onder naar boven 1—4, boven 1—5. Onder en rechts letters A. 
Ook ONgetand. 

5 sen grijsblauw, vellen van 50. Telnummers links van onder 
naar boven 1—10, boven 1—5. Onder en rechts letters A. Zou 
ook ongetand bestaan. 

15 sen: vellen van 20. Telnummers alleen boven 1—5. Alleen 
rechts letters A. We zagen ook paren met breede witte tussen-
stroken, zowel verticad als horizontaal. Dus oorspronkelijk vellen 
van 80 stuks (4 x 20). Ook ONgetand. 

Aan „Mededelingen" No. 8 van de N.I. Vereen, verz. wordt 
nog ontleend: Gedrukt in de drukkerij van Balai Poestaka te 
Batavia. De perforatie geschiedde eerst op het hoofdpostkantoor 
te Batavia, daarna te Djokjakarta. I.v.m. de spoed bij de uitgifte 
werd een kleine hoeveelheid ongetand naar Djokja verzonden en 
daar in omloop gebracht. 

Bovengenoemde 3 zegels werden voor het eerst uitgegeven te 
Malang t.g.v. de opening van de „K.N.I.P." op 23 Maart 1947; 
verkoop aan het publiek te Batavia op 24.3.47. 

FRANKEER AL UW CORRESPONDENTIE MET 
ZOMERZEGELS 
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Nieuwe waarden van 500 en 1000 sen. 
Als verdere aanvulling van bovengenoemde serie verschenen: 
500 sen, rood. Hoog formaat. Inscriptie Djakarta 19.9.1945. 

Voorstelling: enige Indonesiërs met vaandels. 
1000 sen, lichtgroen, liggend formaat. Voorstelling: militair 

ruiter te paard met verrekijker voor de ogen. 
Als die andere waarden ongegomd; tanding L 10%. 

Twee nieuwe zegels van 50 en 60 sen. 
Onlangs zijn twee nieuwe zegels in staand formaat verschenen, 

beeldgrootte 20 x 25J^ mm., slechte pintanding 11%. Ongegomd. 
50 sen grijsblauw: wajangpop. 
60 sen karmijnrose: 2 handen, 1 met dolk, 1 m. roodwitte vlag. 

Sumatra. 
De nieuwe opdrukserie. 

Bij de nieuwe serie opdrukken, op blz. 14/15 beschreven, zou 
ook nog behoren een 20 sen op 33^ cent karbouw; we hebben 
deze echter nog niet zelf gezien. 

Aan afwijkingen werd nog gemeld: 
—1 Roepiah op 10 c. zónder balk-en-T-opdruk. 
—1 Roepiah zonder de opdruk ,Repoeblik Indonesia'. 
—1 Roepiah met dubbele opdruk „ „ 
—50 SEN met dubbele opdruk „ „ 
—50 SEN met een dikke en een dunne balk in ' t «lidden, 

inplaats van één dikke balk. 

Nog nieuwere opdrukken. 
Op de 40 sen rood (Soekarno) zijn in Mei of Juni allerlei op

drukken verschenen, met een ontelbaar aantal variaties. Bijna 
op elk van de 50 zegels per/ vel is de opdruk weer anders. Men 
houde ons ten goede dat wij er niet te diep op ingaan ! 

50 sen op 40 sen, zwarte opdruk, twee strepen door oude 
waarde. Grote en kleine cijfers 5 en O, dikke of dunne strepen, 
in alle mogelijke combinaties. 

ƒ 1 . — (1 Roepiah) op 40 sen, zwarte opdruk. Hier variëren 
vooral de streepjes achter de 1, maar ook het cijfer, enz. 

ƒ 1.50 op 40 sen, zwarte opdruk. Een uitgezochte collectie 
verschillende cijfers. 

ƒ 2.50 op 40 sen, zwarte opdruk. Idem idem. 
ƒ 3.50 op 40 sen, zwarte opdruk. Idem idem. 
ƒ 5.— op 40 sen, zwarte opdruk. Idem idem. 
Verder zijn er luchtpostopdrukken op de Kemerdekaan-zegels. 
— „Pos Udara — 10 Rp." op de 40 sen rood met inscriptie 

'Fonds Kemerdekaan'. Een blokje is over de oude waarde gedrukt. 
— „Pos Udara — 20 Rp." op de 5 sen blauwgroen van deze 

serie, waarvan de woorden 'Fonds Kemerdekaan' uit het zegel 
verwijderd zijn. Ook hier een blokje over het oude waardecijfer. 

Opdrukken op Jap. plakzegels. 
In Mei zijn te Palembang, om te voorzien in een tekort aan 

hoge waarden, opdrukken vervaardigd op onafgewerkte plak
zegels uit de Jap. tijd. Deze zegels lagen daar nog zonder waarde
aangifte, ongetand en ongegomd. Steendruk, vellen van 100. Ze 
werden voorzien van een opdruk in zwart: „prangko"/(wc'arde)/ 
N.R.I. en ter plaatse zeer primitief geperforeerd, waarbij nogal 
eens een perforatielijn werd overgeslagen. Aldus zijn verschenen 
de opdrukken. 

ƒ 0.50 
ƒ ! . -
ƒ 2 . -
ƒ2.50 

Alle op een rose plakzegel, de ƒ 1 . — echter ook op een nóg 
slechter uitgevoerd zegel in steenrode kleur. Blijkbaar zijn 

„prangko' en „N.R.I." in één keer gedrukt, de waarde later 
afzonderlijk, er zijn tenminste opvallende verschillen in stand. 
Verder staat er txhter het eerste waardecijfer óf een punt óf een 
komma óf helemaal niets. 

Andere opdrukken van Palembang als „B.P.K.P.P." in cirkel. 
„P.T.T./N.R.I." in cirkel, R I in vele modellen, enz. enz. moeten 
het bij deze vermelding laten. 

Diverse opdrukken. 
In de „Mededeelingen" van de N. I. Vereen, v. Postz. verz. te 

Batavia van Januari worden de volgende opdrukken vermeld, ge
zien op fragmenten van echt-gelopen briefkaarten en brieven uit 
Sumatra. 

— 10 en 50 cent Konijnenburg met balk- en T-opdruk, met 
een handstempel, bestaande uit een zwarte bol waarin uitgespaard 
de letters N.R.L (Negara Repoeblik Indonesia). Stempels Langsa 
5.11.46. 

— 50 sen bruin van de Jap. uitg. voor Sumatra met diagonaal 
geplaatste 'handstempel N.R.I. Afgestempeld met stempel in Jap. 
karakters, vermoedelijk Medan, 14.11.46. 

— 50 sen bruin van de Jap. uitg. voor Sumatra en 10 c. Konij
nenburg met Bangka-opdruk, beide met een tweeregelig hand
stempel P.T.T./Indonesia. Beide gestempeld Telok Betong 6.6.46. 

— 25 cent Konijnenburg met alleen een liggend kruis over de 
beeltenis, afstempeling van Sawah Loentoe 19.18.46(?). 

Zelf zagen we nog de volgende opdrukken: 
Een opdruk in primitieve hoofdletters (echt gebruikt op brief-

stuk !), tweeregeHg „ P T T / INDONESIA" op de 10 cent Ko
nijnenburg t. II met violette Bangka-opdruk en op de 5 cent van 
de Jap. plaatjesserie voor Sumatra. Afstempeling Tandjong— 
Karang 16.9.46 (bij Telok Betong). 

— Een zeer onvolmaakt opdrukje „Repoeblik Indonesia", zwart 
handstempel, 15 x 4}^ mm, hoofdletters, op de gehele definitieve 
Jap. serie voor Sumatra, alleen waren voor de blijkbaar niet meer 
voorradige 10 en 20 c. een 10 c. Konijnenburg en een 20 c. Kreisler, 
beide met balk-en-T, genomen. Dit fraais zou uit Djambi afkom
stig zijn. 

— Eveneens uit Djambi een gummi-handstempel, zeer primitief, 
N R I. We zagen dit in violet op 5 sen Japan (Togo), het zou op 
meer zegels voorkomen. 

— Indertijd hebben we gemeld de boekdruk-opdruk „Repoebelik 
Indonesia". Deze is nu in een nieuwe variatie verschenen; de tekst 
is dezelfde, de opdruk is geplaatst op de 10 c. Konijnenburg (type 
I) met machinale balk-en-T-opdruk, en de in die opdruk voor
komende Jap. teekens Sumatora (Sumatra) zijn door een gearceerde 
balk min of meer onzichtbaar gemaakt. Deze balk bestaat óf uit 
vier groepen van vier horizontale streepjes, óf uit een reeks van 
verticale streepjes. Beide „typen" komen op een en hetzelfde vel 
en samenhangend voor. 

Portzegels. 
Dat de Ned.-Indische portzegels door de Repoeblik niet alleen 

als frankeerzegels worden gebruikt, blijkt uit een briefstukje, dat 
we zagen, waarop het portzegel van 40 cent voorzien was van 
een violet stempeltje „Denda", het Maleise woord voor „boete". 
De plaatsnaam van de gewone stempel was helaas niet te 
ontcijferen. 

CURACAO. 
Rectificatie. 

In de opgaaf van de etsingnummers va'n de Konijnenburgserie, 
gedrukt bij Kolff (vorig no., blz. 80) moeten de nos. van de 50 
c , 1.50 en 2.50 luiden: 10, 11 en 12, zonder bijvoeging van L of R. 

SURINAME. 

Rode-Kruis-serie op komst ! 
In voorbereiding is een weldadigheidsserie, te drukken óf bij 

de American Bank Note Cy., óf bij de firma Enschedé. De toeslag 
is voor het Rode Kruis. Waarschijnlijk zal de serie uit voer waar
den bestaan, met een frankeerwaarde van ƒ 1 . — en een toeslag 
van 1.25 per serie. 
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Nog meer uitverkocht. 
Behalve de in het vorig nummer genoemde zegels vïi'n de koer

serende grote serie zijn nog uitverkocht de 2J^ en 25 cent. Als 
er niet spoedig aanvulling uit Nederland komt verwacht men een 
locale opdruk van lYa cent, omdat dit een veelgebruikte waarde is. 

Eveneens is uitverkocht de 1 cent port in de nieuwe tekening 
(Spec. cat. no. 33); de oplaag van dit zegel zou slechts 50.000 
stuks bedragen. 

Dank aan inzenders. 
Vriendelijk dank voor hun medewerking aan de heren C. Ale

wijnse, J. Dekker, L. Fri'nk, dr. Haeseker, Mr. J. C. A. M. v. Hal, 
H. N. Muts, H. Relyveld, Ir. H. J. W. Reus, A. W. Ruitenbeek, 
A. D. V. d. Sluys, dr. J. W. Smits, C. Spaan, Mr. A. W. L Talma 
Stheeman, H. v. Tinteren, G. C. Tops, A. J. Uylen. 

BELANGRIJKE MEDEDELING! 
Vanaf heden alle correspondentie betreffende de rubriek „Neder

land" te richten aan: 
den heer Ir. H. J. W. REUS, 

Ernst Casimirlaan 13, 
Arnhem. 

Vanaf heden alle correspondentie betreffende de rubriek „Over

zeese Gebiedsdelen" te richten mm.: 
den heer A. J. UYLEN, 

Herman Heijermanslaan 6, 
Eindhoven. 

NieuWe 
Ditc^ifter 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 

26 Maart 1947 Luchtpost. 5 cents karmijnrood in klein formaat. 
10 April 1947. Eeuwfeest van 

de geboorte van Joseph Pulitzer. 
3 cents roodviolet. Rechts portret 
van Pulitzer, links de woorden 
„Our Republic and its press will 
rise or fall together". (Onze 
republiek en haar pers zullen te

ztTnen in bloei toenemen of ten 
ondergaan). Op de achtergrond 
het Vrijheidsbeeld in de haven 
van New York. Oplaag 100 mil

joen ex. 

17 Mei 1947. Eeuwfeest van de postzegel. 3 cents blauw, in

schrift U.S. Postage Stamp Centenary portret van den eersten 
president George Washington, rechts dat van Benjamin Franklin. 

^HiLÄfEUC EXH 

Onder de portretten een postruiter, een ouderwetse trein, een 
moderne, gestroomlijnde trein en een oceaanschip. Tussen de 
portretten een vliegtuig en de jji'artallen 1847—1947. Gedrukt in 
vellen van 200 zegels; de eerste druk werd afgeleverd op 27 Maart 
van de platen 23596 en 23597; daarna werden de zegels gedrukt 
van de platen 23598 en 23599. De opdrukopdracht voor 125 
miljoen ex. werd gegeven op 21 Januari. 

19 Mei 1947. Jubileumblok ter gelegenheid van de eeuwfeest

tentoonstelling. (Zie artikel van den heer J. Poulie in het Juni

nummer). De 5 cents groenblauw werd gedrukt in de tekening van 
USA no. 1, de X cents bruinoranje in de tekening van no. 2, 
resp. met de portretten van Benjamin Franklin en George Was

hington. Oplaag 10 miljoen ex. / 
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De blokjes zijn ongetand, papier wit tot lichblauw; zij werden 
gedrukt in vellen van 30 stuks (5 x 6). Voor de rand en de 
5 cents werden gebruikt de platen 23592, 23600 tot 23611, 23636, 
voor de X cents de platen 23593, 23612, 23619 tot 23621, 23628 
tot 23631, 23637 tot 23640. Onder de beide zegels staat: lOOth 
Anniversary United States Postage Stamps; links: Printed by the 
Treasury Department, Bureau of Engraving and Printing, boven: 
Under authority of Robert E. Hannegan, Postmaster General, 
rechts: In compliment to the Centenary International Philatelic 
Exhibition. 

21 Mei 1947. De specide enve

lop in rode kleur draagt een 
afbeelding van 5 ets, waarop in 
relief borstbeelden van Washing

ton en Franklin. 

Op de tentoonstelling werden twee stempels gebruikt: een ronde 
stempel met rechts vier strepen en een kleinronde stempel met 
daarnaast in drie regels de aanduiding van de tentoonstelling. Er 
waren enige officiële „first day covers"; op één staat links in 
originele grootte een afbeelding van USA no. 1 en het portret 
van Franklin, dat als voorbeeld voor de zegels diende (van de hand 
van James B. Longacre); op een andere sta'at op dezelfde wijze 
USA no. 2 en het portret van Washington, een van de vele van 
de hand van Gilbert Stuart (die zelf op een zegel van 1940, 1 c 
voorkomt); een derde toont het portret van James K. Polk onder 
wiens bestuur de eerste zegels werden uitgegeven. Onder zijn 
portret „Old Dutch Church in N.Y." dat in 1847 als postgebouw 
werd gebruikt. 

Frankeer al Uw correspondentie met 
ZOMERZEQELS 
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9 Juni 1947. Zegel, uitgege
ven als hulde voor de docto
ren van Amerika. Afbeelding 
van het schilderij „The Doc
tor" v in den Britsen schilder 
Sir Luke Fildes (geb. 18 Oc
tober 1843 te Liverpool, ge
adeld in 1918, overleden om
streeks 1930). Op de dag van 
uitgifte alleen verkrijgbaar in 
Atlantic City N. J. Vanaf 10 

aan alle postkantoren. Oplaag 125 miljoen ex. 
c lilabrum. 

ZUID-AFRIKA (UNIE VAN-) 
gelegenheid van het bezoek van de Britse koninklijke fa

milie aan de Unie en de andere Zuidafrikaanse gebieden, werd 
aan Koning George VI een album aangeboden met opdracht van 
e'en Mmister-President veldmaarschalk Dr. J. C. Smuts. Op 18 
bladzijden bevonden zich de herdenkingszegels van de Unie, 
proeven in drie verschillende kleuren vs.n elk zegel in blokken 
\ an vier en de zegels in de gekozen kleuren, gedrukt op hand 
geschept papier, ongetand; de zegels met opdruk S.W.A. alleen 
m normale exemplaren. 

ZUIDSLAVIE. 

Juni 
3 

Ter 

15 Juni 1947. Ter gelegenheid van de Federale Sport Wed
strijden m Beograd van 15 tot 22 Juni, verscheen een serie van 
drie sportzegels in groot formaat. Ontwerpen van Athur stukeik, 
offset-druk van de drukkerij Rozankovski te Zagreb. Oplaag 
500.000 series. „Inschrift in latijnse of cyrillische letters: „Dan 
Fiskulturnika" (Prestaties op het gebied der lichaamscultuur"). 

1 d 50 bruin, jeugdige sportbeoefenireen; 2 d 50 rood, jong 
meisje; 4 d ultramarijn, grote groep gymnasten. 

De zegels zijn verkrijgbaar aan de postkantoren tot 14 Septem
ber a.5., geldig voor frankering tot 14 October. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door 

JAN POULIE. 

XXXV. 
(Vervolg van blz. 93 in No. 7 (275) van Juli 1947) 

Letland No. 134 t / m 136. 

Op 10 November 1923 werden uitgegeven de 1, 2 en 4 santimi 
van de 34ste uitgifte (nr. 110, 111 en 112), voorzien van een 
opdruk. Er werden overdrukt 200.000 stuks van elke waarde. 

De overdrukte zegels zijn alle van de eerste oplage (type I). 
De opdruk bestaat uit het embleem van de „Berendoderorde" (de 

„militaire Willemsorde" van Letland) voorzien van de letters 
LKIS, afkorting van Latvijas Kara Invalidu Savieniba = vereniging 

afb. 196 

van Letlandse oorlogsinvaliden en de waarde der toeslag t.w. 10 
santimu (afb. 196). 

De kleur van de opdruk is donkerblauw op de waarden 1 en 4 
santimi en lichtblauw op de 2 santimi. 

Alle waarden bestaan in de tandingen: 10 en l O x l l ^ ^ . 
In de tanding 113^x10 vond ik alleen de twee en de vier 

santimi. 
Tevens bezit ik de twee santimi met de toevalstandingen: 
lOx 1 0 x 1 0 X 11 }4 en 10 x 10 x I I K x 10. "Wat toevalstandingen 

zijn vindt U o.a. vermeld in Letland XXXIII en XXIV. 
De toeslag kwam ten gunste van een fonds voor oorlogsge

wonden. 
• De volgende tandingafwijkingen komen voor in 

.ending 10: 
2 santimi: verticaal dubbelgetand in paar. 
4 „ verticaal dubbelgetand in paar. 

In tanding 11J^ x 10: 
4 santimi: benedenvelrand dubbelgetand. 

De 2 santimi in tandmg 10 bestaat met verschoven 
afdruk van de opdruk (spiegeldruk-Abklatsch) op de 
achterzijde. 

Bovendien bestaat een tweezijdig gegomde 2 santimi 
(type I, tanding 10) met opdruk. Hoewel ook de 
4 santimi van dit type en tanding bij de onoverdrukte 
zegels voorkomt, is deze afwijking met opdruk nooit 
gevonden. 

Tenslotte bestain de volgende plaatfouten met op 
druk: 
2 santimi: gele vlek tussen T en V van Latvija. 

^ 4 „ rechter 4 gebroken. 
Proefdrukken van deze opdruk zijn mij niet bekend 

Vervalsingen bestaan van deze uitgifte niet. 
De verkoop der betreffende zegels liep niet vlot, aangezien deze 

bijna vijf jaar aan de loketten verkrijgbaar waren. 
Op 24 September 1928 werd de verkoop stop gezet en waren 

de zegels niet meer geldig voor frankering. 
Er IS te catalogiseren: 

Nr. 134. 1 santims (Nr. 110) met donkerblauwe opdruk, 
getand: 10, 1 0 x 1 1 ^ 

2 santimi (Nr. 111) met lichtblauwe opdruk 
getand: 10, lOxll'A, 113^x10 

4 santimi (Nr. 112) met donkerblauwe opdruk, 
getand: 10, 10x1134, 113^ x 10. 

Nr. 135. 

Nr. 136. 

De Postzegels van Macedonië 
door 

JAN POULIE. 

Het eerste artikel over deze zegels, afgedrukt in het Maart
nummer van dit jaar, heeft zelfs weerklank gevonden in het 
buitenland en wel o.m. in Bulgarije. 

Uit laatstgenoemd land heb ik verschillende brieven ontvangen 
en in verba'nd hiermede verdere inlichtingen verkregen. 

Van de zegels der uitgifte 1941 waren mij indertijd de juiste 
oplaagcijfer nog niet bekend, alleen vermoedde ik, dat zij intussen 
de 15 en 100 exemplaren zouden liggen. 
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Het doet mij genoegen U thans de juiste oplagen van deze 
uiterst zeldzame Europa zegels te kunnen melden: 

Opdruk: „Macedonië is van ons" 
10 Stotinki violet 92 stuks 
30 Stotinki oranje 12 stuks 
30 Stotinki donkergroen 43 stuks 

1 lev groen (Koning Boris) 84 stuks 
1 lev groen (P.R. Skvejkov) 25 stuks 

Opdruk: „Bulgarije Thracië" 
10 Stotinki violet 92 stuks 
30 Stotinki oranje 31 stuks 
30 Stotinki donkergroen 43 stuks 
1 lev groen (P.R. Slavejkov) 27 stuks 

De oplage van de 30 Stotinki oranje met opdruk: „Macedonië 
is van ons" is dus gelijk aan dien van de tien roebel met opdruk: 
„Eesti Post", Estland Yvert No. 33 (frs. 60.000). 

Zodra de zegels van Macedonië in de catalogi zijn opgenomen, 
zullen de vervalschingen wel los komen. Mijns inziens zal men 
later bij aankoop van deze zegels even voorzichtig moeten zijn 
als bij aankoop van de in 1885 uitgegeven opdrukken van Zuid-
Bulgarije, waarvan Yvert zegt: 

„Les faoisses surcharges puUulent". 

Aangezien ik beschik over voldoende beslist echt vergelijkings
materiaal verklaar ik mij gaarne bereid zegels van Macedonië te 
keuren. 

Voor verzamelaars van oorlogszegels of zegels der Balkanknden 
deel ik nog mede, dat ik mijn kleine speciaal-verzameling betref
fende de zegels van dit zeer interessante gebied zal exposeren op 
de tentoonstelling te Maastricht. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot de 
heer J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam. 

NEDERLAND. 
K.L.M.-vluchten Indië-Lijn. 

Van de heer R. Miedema ontvingen wij bericht, dat hij op zijn 
vraag aan de K.L.M, omtrent de frequentie-verhoging op de Indië-
Lijn tot een dagelijkse dienst, het antwoord heeft ontvangen, dat 
van de opvoering van de frequentie tot een dagelijkse dienst dit 
jaar nog geen sprake kan zijn. 

K.L.M, dienst Amsterdam—Maastricht—Luxemburg. 
De luchtverbinding Amsterdam—Maastricht—Luxemburg, waar

van wij in ons Mei-nummer vermeldden, dat deze 2 Juni geopend 
zou worden, is niet doorgegaan. Zolang de deviezenmoeilijkheden 
nog blijven bestaan en er dus te weinig toeristenverkeer is, bestaat 
er voor de K.L.M, geen aanleiding deze lijn van Maastricht tot 
Luxemburg door te trekken, 

BELGIË. 
Inwijding vliegveld Namen. 

Ter gelegenheid van de inwijding van het vliegveld te Namen 
op 22 Juni jl. werden de luchtpoststukken van een speciale datum
stempel voorzien: „Aerodrome de Namur (Temploux) 22 Juin 
1947". 

Eerste vlucht Sabena Brussel—New-York. 
Op 4 Juni jl. heeft de Sabena haar nieuwe wekelijkse luchtver

binding Brussel—New-York geopend; het is nog niet bekend of 
de met deze eerste vlucht vervoerde poststukken van een speciale 
stempel werden voorzien. Met ingang van 6 Juli wordt deze ver
binding tweemaal per week uitgevoerd, n.1. Woensdags en Zondags. 

Eerste vlucht Brussel—Caïro. 
Op 16 Juni jl. werd een nieuwe luchtdienst Brussel—Caïro 

geopend, (2 x per week). Door het „Comité national aéronautique" 
werden een aantal speciale enveloppen voor deze vlucht uitgege
ven; deze enveloppen zijn van bijzondere stempels voorzien ter 
gelegenheid van deze eerste vlucht. 

Nieuwe Belgische luchtdiensten. 
Op 16 Juni jl. werden nieuwe luchtdiensten geopend Brussel— 

Milaan, (3 x per week) en Brussel—Deauville (dagelijks), terwijl 
op 17 Juni de luchtdienst Brussel—Dublin (2 x per week) werd 
geopend. 

ENGELAND. 
Luchtpostblad. 

Hoewel de Engelse Posterijen nooit zijn overgegaan tot de uit
gifte van speciale luchtpostzegels voor Groot-Britannië, heeft men 
thans wel een speciale luchtpost-vouwbrief uitgegeven met een 
ingedrukte postzegel van 6 d. (lila) met afbeelding van Koning 
George VI. 

Het luchtpostblad is in grijze kleur en in de linker-bovenhoek 
staan de woorden: „By Air Mail / Air Letter / If anything is 
enclosed / this letter will be sent / by ordinary mail". 

U. S, A. 
Hélicoptêre-luchtpost. 

In ons nummer van Februari 1947 plaatsten wij bij het betref
fende artikel afbeeldingen van de speciale stempels, welke werden 
gebruikt bij de proefvluchten in de districten Los Angeles en 
New-York. 

Hieronder geven wij volledigheidshalve nog de afbeelding van 
de speciale stempel voor de proefvlucht in Chicago en omgeving. 
De kleur van de stempel is violet. 

Het stuk draagt de vertrekstempel „Chicago 111. Oct. 1 1.30 
p.m. 1946 A.M.F." en aankomststempel „Waukegan 111, Oct. 1 
4 p.m. 1946". 

t 
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Eerste vlucht FAM 18 New-York—Ankara. 
Hieronder laten wij nog de speciale stempel volgen, die op de 

met deze eerste vlucht vervoerde stukken werd geplaatst (kleur 
wijnrood). De stukken dragen als AS.: „Ankara 9.2.47". 

Eerste vlucht FAM 27 New-York—Bombay en 
New-York—Lydda (Palestina). 

Voor deze vluchten werd een aardige speciale stempel gebruikt 
met toepasselijke afbeeldingen; wij geven hieronder een afbeelding 
ervan. De stukken naar Bombay dragen VS. „New-York Jan 5 
'47" en AS. „Bombay R.M.S./ Air/ 9 Jan '47/ Set 2". 

c)/n^-C^at«-ti^/büs/cAc 

^ . '^yXt^LCt L^^aJCc^ZAA-

M^ l % 'Viy\x C'yCyiA/z^x^m. 

De vijf grote Nederlanders, die op de zomerzegels van dit jaar 
staan afgebeeld, zijn niet van gelijke bekendheid. In verband met 
de plaatsruimte zien wij af van biografische gegevens omtrent den 
groten dichter en historicus Pieter Cornelisz Hooft, den groten 

staatsman (wellicht Neerlands grootste !) Johan de Wit t en den 
volkenrechtsgeleerde Hugo Grotius, misschien de meest bekende 
Nederlander van alle tijden en zonder twijfel de grootste rechts
geleerde der mensheid. Hun levensbeschrijvingen zijn overal te vin
den. Wij volstaan met een korte biographic van Hendrik van 
Deventer en Mr. van Royen. 

Hendrik van Deventer werd geboren te 's-Gravenhage op 6 
Maart 1651; aanvankelijk was hij goudsmidsleerling, maar zijn vak 
gaf hem geen voldoening. In Duitsland bekwaamt hij zich in de 
geneeskunde; hij sloot zich aan bij de secte der Tabadisten, die 
zich later in Wiewerd (Friesland) vestigde. Na zijn huwelijk met 
een vroedvrouw, begint Van Deventer zich te bekwamen in de 
verloskunde; men beschouwt hem als de grondlegger der weten
schappelijke verloskunde; door zijn werk verwierf hij zich wereld
naam. Van Deventer overleed te 's-Gravenhage op 12 December 
1724. 

Mr. Jean Franfois van Royen werd geboren te Arnhem op 
27 Juni 1878; in 1890 werd hij ingeschreven als leerling (no. 477) 
van het Gymnasium Haganum. Na gepromoveerd te zijn in de 
rechtsgeleerdheid, kwam hij bij het Hoofdbestuur der P.T.T. 
Later werd hij daar algemeen secretaris; in deze functie heeft hij 
zijn stempel gezet op het bedrijf en speciaal op de aesthetische 
verzorging van alle uitingen van de P.T.T. naar buiten. Daarnaasi 
is hij een van de grote voorvechters geweest van de belangen der 
sier- en nijverheidskunst in ons land. Hij zelf was een zeer be
gaafd en fijnzinnig typograaf, die de Nederlandse boekkunst heeft 
verrijkt met tal van eigenhandig op eigen pers (de kunerapers) 
gedrukte uitgaven. Hij heeft toen het gevaar van de zg. „kuituur-
kamer" begon te dreigen, getracht de kunstenaars daartegen te 
verenigen in de N.O.K. (Nederlandse Organisatie van Kunstenaars). 
In 1942 werd Mr. Van Royen gearresteerd en overgebracht naar 
het concentratiekamp te Amersfoort Geestelijk ongebroken, heeft 
hij de ontberingen niet kunnen doorstaan en is op 10 Juni 1942 
overleden. In Mr. van Royen eert het Postbedrijf één van zijn 
belangrijkste functionarissen, het verzet één van zijn eerste slacht
offers en, dit mag ik hieraan wel toevoegen, het Gymnasium Haga
num één van zijn talloze slachtoffers uit de oorlogsjaren. 

Ter besctiemin^ 
Var Verzamelaars 

en Handelaren. 
Ir. H. J. W. Reus deelt ons mede: 
Vlak voor de oorlog werd er veel propaganda gemaakt voor 

een nieuw soort gomstroken, die plakten zonder bevochtigen en 
ook zonder meer te verwijderen waren. Dezer dagen zag ik in 
Amsterdam een collectie ongebruikte zegels, die er compleet mee 
bedorven was. Er waren grote (vette ?) vlekken in de zegels ge
komen. Ik heb mijn eigen verzameling nagegaan en daar het
zelfde euvel geconstateerd. Ik zal zien, hoe die vlekken te ver
wijderen zijn. Wie weet een oplossing ? 

ederkndse 
yostcrtjcn 

In het December-nummer van 1945 spraken wij de hoop uit, 
dat de zomerzegels t.z.t. de beeltenissen zouden geven van Grotius, 
Troelstra en Huizinga. Later noemden wij ook nog de naam van 
Johan de Witt . To t onze vreugde zijn twee van deze vier grote 
Nederlanders thans inderdaad door onze zomerzegels vereeuwigd. 

Het jaar 1948 is voor ons land een belangrijk herdenkingsjaar. 
Op de eerste plaats het vijftigjarig regeringsjubileum van de Ko
ningin; dan het derde eeuwfeest van de vrede van Munster; ten-
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slotte het eeuwfeest van de uiterst belangrijke grondswetsherziening 
van 1848. Het spreekt vanzelf, dat ter gelegenheid van het 
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina enige jubileumzegels 
zullen worden uitgegeven, zowel voor Nederland als voor de 
Overzeese Gebiedsdelen; wij vertrouwen, dat het Hoofdbestuur 
der P.T.T. hetzelfde standpunt zal innemen als in 1938 bij het 
veertig-jarig jubileum: énige zegels, in zeer grote oplage, in de meest 
voorkomende waarden en niet zoals in 1923, toen voor de Over
zeese Gebiedsdelen zegels van zeer hoge nominale waarde werden 
uitgegeven. 

De zomerzegels zouden zich bizonder lenen voor portretteen 
van enige belangrijke staatslieden; wij denken aan Thorbecke, 
Troelstra, Mgr. Nolens, Groen van Prinsterer en de Savornin 
Lohman. 

Zou de herdenking van de vrede van Munster geen goede aan
leiding zijn om een serie van enige herdenkingszegels uit te geven, 
zonder toeslag, met de beeltenissen van Willem van Oranje, Ol-
denbarnevelt. Prins Maurits en Frederik Hendrik en zo mogelijk 
één zegel met de afbeelding van het vredesverdrag? 

Tenslotte moet ons dit van het hart. In de afgelopen oorlog 
zijn enige plaatsen ds wraakmaatregel geheel of grotendeels door 
den vijand uitgemoord en de huizen platgebrand. Twee van deze 
plaatsen zijn ook door de postzegels aan de vergetelheid ontrukt, 
nl. Lidice en Oradour-sur-Glane. Zou het niet goed zijn, ook een 
zegel, desnoods zonder toeslag, uit te geven ter herinnering aan 
de uitmoording van Putten ? 

Lijst van de Frankeerstempels van Nederland en Over-
zeesche Gebiedsdeelen, 2e uitgave. Ing. E. J. Enschedé, 
Santpoort. 

Van de lijst van frankeerstempels Nederland en O. G. verscheen 
een tweede uitgave, bijgewerkt tot December 1946. Langzamer
hand wordt deze lijst een lijvig boekdeel, nu al 78 blz. stencil, 
en het zou niet onwenschelijk zijn wanneer er een boekje in handig 
iormaat daaromtrent verscheen. Gestencilde bundels zijn niet erg 
geschikt voor veelvuldig gebruik. Misschien ligt het op de weg 
van den Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars hier 
de behulpzame ha'nd te bieden. 

Intusschen zijn de verzamelaars van deze stempels met het 
werkje van den heer Enschedé voorloopig goed geholpen v. 't H. 

Hoe ontstonden de typen I en II in de postzegels der 
uitgifte 1867 Nederland? — Uitgave van het Nederlandse 
Postmuseum. Zes tekeningen op briefkaarten met een losse 
beschrijving. Prijs franco ƒ 0.50, postrekening 162000 van 
het Nederlandse Postmuseum, Den Haag. 

Een mapje met zes briefkaarten, op elk waarvan duidelijk de 
verschillen in de waardecijfers bij type I en II van de zes zegels 

POSTZEGELVEILIN 

van 1867 zijn getekend. Afzonderlijk daarbij een beschrijving van 
de aanmaak van deze zegels met verklaring va'n het hoe en waar
om van de twee typen. Voor Nederland-verzamelaars een interes
sant en practisch geheel ! 

Jammer alleen dat de tekeningen van de cijfers niet in alle 
gevallen geheel met de werkelijkheid overeenkomen. B. 

Katalog znamok Sbrsko, cierna Hora, Chorvatsko. Ui t 
gave Hugo Kolar, Bratislava (Tsjechoslowakije). Prijs 
10 Kcs. 

Als negende deeltje in de serie landen-catalogi van den heer 
Kolar verscheen een overzicht van de zegels van (oud-)-Servië, 
van de duitse bezetting (1941-1944), van Montenegro (1874-1914), 
Italiaanse en duitse bezetting (1941-1944) en Kroatië. Menige serie 
van Montenegro is hier niet of nauwelijks bekend. Het boekje 
geeft een goed overzicht van de zegels, zonder vermelding van 
typen en afwijkmgen. 

Prinet — Duitsland-Allemagne, 4e uitgave. „Editions 
Philac". Zuidstraat 6, Brussel. Prijs: 20 frs.b. 

In de bekende „Prinet"-serie verscheen een catalogus van de 
zegels v in Duitsland en van de bezette gebieden van de tweede 
wereldoorlog. Ook een groot gedeelte van de series van de Rus
sische zone wordt vermeld, helaas zonder afbeeldmgen. Wij hopen, 
dat in de volgende editie cliché's worden opgenomen, want juist 
deze zegels zijn nog niet algemeen bekend bij de verzamelaars. 

Die Flugpostmarken des Zweiten Weltkrieges, Europa-
Uebersee, door Karl Wasser. Uitgave „Der Sammler", 
Baden bij Wenen. Prijs 5 Sch. 

Op 51 blz. wordt een overzicht gegeven van de talrijke lucht
postzegels, die in de jaren 1939 tot 1945 zijn verschenen. Afbeel
dingen worden niet opgenomen, zodat de verzamelaar dikwijls 
voor raadsels blijft staan. 

Katalog znamok Slovensko, cechy a Morava, 1939— 
1945. Uitgave Hugo Kolar, Bratislava (Tsjechoslowakije). 
Prijs 10 Kcs. 

Overzicht van de zegels van de beide delen, waarin Duitsland 
de Tsjechoslowaa'kse Republiek tijdelijk had verdeeld. Terecht 
wordt als No. 1 van Slowakije de 60 h blauw met beeltenis van 
generaal stefanik (Yvert, Tsjechoslowakije no. 346) opgenomen: 
dit zegel werd pas uitgegeven na de uitroeping van de „onafhan
kelijkheid" van Slowakije. 

Katalog Znamok Raküsko 1850—1918; tweede deel: 
1918—1946. Uitgave van Hugo Kolar, Bratislava. Prijs 
10 Kcs per deel. 

Overzicht van de zegels van Oostenrijk, waarbij voord de zeer 
uitvoerige bespreking van de oudste zegels in het oog valt. Voor 
verzamelaars van Oostenrijk onmisbaar. v. P. 

Op 15 Augustus voltrekt zich een uiterst belangrijk historisch 
gebeuren: India krijgt een nieuwe status; het wordt verdeeld in 
twee dominions, India (met een Hindou-meerderheid) en Pakistan 
(met een Mohammedaanse meerderheid). De tegenwoordige post
zegels van India zullen van het toneel verdwijnen; de beide domi
nions krijgen afzonderlijke postzegels. Maar waarschijnlijk zal er 
op philatelistisch gebied mééér veranderen; naar verluidt zullen 
enige vorsten hun land tot soevereine staat proclameren, o.a. Hai-
derabad en Travancore. De zegels dezer landen zullen dan „vol
waardige" frankeerzegels worden en met uitsluitend geldig zijn 
binnen de grenzen van het eigen land. Wellicht zullen ook Mysore 
en andere staten het voorbeeld volgen, zodat wij ook voor die 
landen eigen zegels tegemoet kunnen zien. Dat ook de tegen
woordige zegels van Gwalior enz. zullen verdwijnen, is zeker; 
wat zal daarvoor in de plaats komen ? 
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De Philatelisten-Vereeniging Zuid-Limburg te Maastricht bestaat 
25 jaar. Op deze plaats een woord van hartelijke gelukwens voor 
het bestuur en de leden der jubilerende vereniging. Wij spreken de 
hoop uit, dat de feestelijkheden, welke ter gelegenheid van de 
zilveren jubilaresse op 15, 16 en 17 Augustus te Maastricht worden 
gehouden, ten volle mogen slagen. 

Zoals reeds herhaaldelijk werd medegedeeld, vinden ter gelegen
heid van het zilveren jubileum van de Phiktelisten-Vereniging 
„Zuid-Limburg" op 15, 16 en 17 Augustus a.s. te Maastricht 
belangrijke feestelijkheden plaats. Op blz. 73 vindt men uitvoerige 
mededelingen daaromtrent. Wij herhalen de belangrijkste punten: 

1. Jaarvergadering van de Bond (35e Nederlandse Philatelisten-
dag). . 

2. Nationale PostzegeltentoonsteUing in de voormalige Domini-
canenkerk. 

3. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling een grote verloting. 

Juist voor het ter perse gaan van dit nummer ontvingen wij 
het programma van de feestelijkheden te Maastricht. In dit handige 
boekje is o.a. opgenomen een catalogus van de tentoonstelling; 
duidelijk blijkt, dat vele belangrijke collecties worden ingezonden. 
In het September-nummer hopen wij een verslag van de tentoon
stelling te plaatsen. 

fzcein dl ö insein 
Woensdag 20 Augustus, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, 

drs. G. J. Peelen. 
Woensdag 3 September, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, 

drs. G. J. Peelen. 
In Augustus geen philatelistische uitzendingen va'n de V.A.R.A. 

BONDSMEDEDEELING. 

De Bond heeft van het Hoofdbestuur der P.T.T. bericht ont
vangen, dat zoodra de verstrekking van de ongebruikte zegels van 
ƒ 2.50, ƒ 5.— en ƒ 10.— zal zijn beëindigd, met verstrekking van 
zegels van hoogere waarde van Cura/ao zal worden begonnen. 

Ten aanzien van de beschikbaarstelling van de Nederkndsche 
zegels van hooge waarde kan worden medegedeeld, dat reeds vóór 
20 April besloten was tot verstrekking dezer zegels over te gaan. 
Immers op 21 April had de secretaris van de Bond een bespreking 
op het Hoofdbestuur ter vaststelling van de wijze van afgifte. In 

tegenstelling met de mededeeling op blz. 78 van het Maandbli-d 
moet dus worden vastgesteld, dat van samenloop van de vragen 
van het Kamerlid Deering met de verstrekking der zegels geen 
sprake is. Immers deze vragen werden gedaan zeker een maand 
nadat de Bond reeds met de toewijzing der zegels Wis belast. ') 

De definitieve agenda' voor de Bondsvergadering is aan de secre
tarissen der vereenigingen, mede ten behoeve van de afgevaar
digden, toegezonden. 

Van de series „Curasao helpt Nederland" en „Curajao helpt 
onze Oost" zijn nog een aantal verkrijgbaar. 

De aandacht wordt nog eens gevestigd op de zegels Nederland 
ƒ2.50, ƒ 5 . — en ƒ10 .—. Het ligt in het voornemen om binnen
kort de bemoeiingen van de Bond daarmede te beëindigen. 

■') Noot van den hoofdredacteur. Op blz. 78 wordt niet ge

sproken van een caoasaal verband; uitdrukkelijk werd melding 
gemaakt van twee a f z o n d e r l i j k e feiten. Zonder twijfel was 
het den heer Deering, evenals den hoofdredacteur, bekend, dat 
de zegels „vrijgegeven" zouden worden. Maar daarover handelen 
de vragen niet; deze waren gesteld n. a. v. de clandestiene uit

voer. Dat is iets anders ! 

( 

7 to»' 
L'CV' *•' Of» 

<ë}i 

In^ezordcm 
JUBILEUMPRIJSVRAAG V.N.F. 

De Vereniging „Nederknds Fabrikaat" heeft een prijsvraag uit

geschreven. 
Zij vraagt: Vervaardig vóór 1 Februari 1948 een ontwerp of 

werkstuk, afgestemd op het 50jarig regeringsjubileum van H. M. 
de Koningin. 

Men wacht inzendingen in rubrieken als: proza en poëzie, potten

bakkerskunst, metaalnijverheid, houtsnijwerk, naaldwerk, schilder

kunst, grafisch werk, leerbewerking, werkstukken van het nijver

heidsonderwijs e.d. 
Een tentoonstelling van de inzendingen, waar de industrie kan 

oordelen welke Nederlandse fantasie kan worden omgezet in 
Nederlands fabrikaat, wil zij omstreeks Pasen 1948 houden. 

De deelneming aan de prijsvraag staat voor ieder open. Nadere 
inlichtingen verstrekt het secretariaat, Prinsegracht 73, Den Haag, 
tel. 330100. 

oNDSj 
INFORMATIEBUREAU 

Over onderstaande personen worden door mij gaarne inlich

tingen verstrekt. (Postzegel voor antwoord s.v.p. insluiten). 
De beheerder van het Bondsinformatiebureau, 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 192, AmsterdamZ. 

a. de firma Roger Decampsde Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen 
(België). 

b. J. A. Toebosch, Nassaukade 160 I, Amsterd:;'mW. 
c. De Winschoter Postzegelcentrale (Dir. G. W. Timmer te 

Winschoten). 
d. De Asser Postzegelcentrale (dir. W. J. de Jong, Oudestraat 32, 

Assen). 

• F R A N K E E R T AL, U W C O R R E S P O N D E N T I E M E T 
Z O i V l B R Z B C E I v S . 
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Curasao ongebr. 
Brandkast ƒ 10,— 
89—99 Ge-sv. Jub. „ 15,— 
104—118. Herdenk. Gebr.,, 40,— 
1938 Jubilé „ 1,50 
Luchtpost 4—16 „ 15,— 
Krijgsgevangenen „ 35,— 
Suriname 
118—126 Ge^w. Jub. „ 15.— 
1927 Groene Kruis „ 1,50 
Brandkast „ 4,50 
1928 Heemstra „ 5,— 
1929 Groene Kruis „ 10,— 
1931 Steunfonds „ 10,— 
151—156 „ 4,50 
179—182 „ 3,50 
183—186 „ 2,50 
1938 Jubileum „ 2,— 
190—193 „ 2,50 
Luchtpost 1—7 „ 7,— 

24—26 ■ „ 32,50 
J. VAN VLIET & ZN. (225) 
Brediusweg 3, Bussum, TeL 6502. 

Aanbieding Zomer en Kind 
series Ned. en Overzee. 

Zomer '35 ongebr. gebr. ƒ 1.25 
,, '36 „ 1,90 „ „ 1,— 
„ '37 „ 1,75 „ „ 0,85 

Kind 

Indië Bevrijdingsserie ongebr. 
compleet „ 4,75 

Suriname Brandkast cpl. „ 4,75 
Volkskind „ 3,50 
Surinaamse Meisje „ 2,75 
Opdrukken vliegpost 1945 22J^ 
ct., 1 gld, 5 gld ƒ 3 6 , -

WIM ENGELKAMP 
Postbus 663 — AMSTERDAM. 

'38 
'39 
'40 
'36 
'37 
'38 
'39 
'40 

„ 1,70 
„ 1,70 
„ .1,70 
„ 1,65 
„ 1,65 
„ 1,35 
„ 1,40 
„ 1,25 

„ 0,75 
„ 1 , -
„ 1,15 
„ 0,80 
„ 0,65 
„ 0,65 
,. 0,70 
„ 0,50 

NED. EN OVERZ. GEB. 
AANBIEDING 
Toorop ° 4,25 A N W ° ƒ 5.— 
Olympiade ° 5,— 13^, 4%, 

ly^ gld vliegp. ° „ 6 , -
Courperm. I compl. „12,— 
Courperm. II compl. 16-19 

ook de No. A.p.serie „ 7.50 
Rode Kruis * 3,65 ° „ 3,25 
Rembrandt * 2,20 ° „ 1,60 
G. Glazen * 4,25 ° „ 3,50 
Zeeman * 5,— ° „ 3,— 
Kind 1924 * 1,— ° „ 0,75 

„ 1925 * 1,10 ° „ 0,85 
„ 1926 =* 1,75 ° „ 1,50 
„ 1927 * 1,50 ° „ 0,80 
„ 1928 * 1,80 ° „ i,— 
„ 1930 * 2,— ° „ 1,40 
„ 1931 * 4,50 ° „ 3,25 

J A C . M. E N G E L K A M P 
Spuistraat 301 - AMSTERDAM. 
Bij de N.Z.H. Tramhalte. 

Amer. bl. Stamp Cent pfr. 1.25 
Cura9ao Eil. ser. pfr. 1.— 

Koninklijke Fam. pfr. 2.— 
Denem. Sp.w. jub. n̂ w. pfr. 0.75 
Duitsl. H. V. Stephan 2w. 

n-w. pfr. 0.80 
G. Gouv. 1 jaar G.G. 

carton pap pfr. 2.50 
Joegsl. Vl.p. 12w nw. pfr. 5.50 
Luxemb. Intell. 5 c. tm. 

fr. 1.75 Yv. fr. 2970.— 
pfr, 20.— 

Oostenr. Seipel fr. 1500.— 
pfr. 18.— 

Kunstenaars n-sv. pfr. 0.80 
Rusl. Pavilj. fr. 1250 gebr. 11.25 

Djepperdam nieuw pfr. 1.25 
Tj.Sl-sv. Rev.bl. fr. 1000 pfr. 12.— 
Vat. Gons. v. Tr. 14w pfr. 1.75 
IJsland Tent . New York 

fr. 625.— pfr. 7.50 
LUDEKER — AMSTERDAM-Z. 
Postbus 5103, Postgiro 336559. 

ZOETEMAN, Rotterdam 
Nw. Binnenweg 299B - Tel. 37949 

Giro 106974. 
Moravië 
± ruim 

ƒ 4 . -
„ 1,80 
„ 1,85 
„ 2,50 
„ 1,75 

„ 2 , -
„ 2,25 
„ 4 , -
„ 1,75 
„ 7,50 
„ 2,50 
„ 2 . -

(215) 

K. BEUNDER, Postzegelhandel, 
Krimpen a.d. Lek, Schoolstr. 27, 
TeL K 1895-419, Postrek. 353094. 
Aangeboden alleen aan 
wederverkopers: Postfris (217) 
Kind '25 ongebr. ƒ 1.— 

levert U Bohemen en 
compl. op 1 na fr. 40 
12.000fr. 
België. 
556—67 
573—82 
583—92 
593—601 
603—12 
613—14 
Blokken 
11 + 12 
13 + 14 
15 + 16 

ƒ 7 5 , - . 

500 fr. 
192 fr 
217 fr. 
381 fr 
208 fr. 
350 fr 

250 fr 
300 fr 
500 fr 

17 200 fr 
10 + 10a 900 fr 

9 
8 

300 fr 
250 fr ' 

„ '26 , 
„ '27 , 
„ '28 
„ '30 , 
., '31 , 
„ '32 , 
„ '33 , 
„ '34 , 
„ '35 , 
„ '36 , 
„ '37 , 
„ '38 , 
„ '39 , 
„ '40 , 
„ '41 , 
., '45 , 

, „ 1.60 
, „ 1.40 
> „ 1.60 
, „ 2 . -

„4.20 
, „ 4.— 

„ 3.75 
, „ 3.50 
, „ 2.25 gebr. 

„ 1.80 „ 
» ) ) ■ ^ ' »» 

, „ 1.25 
„ 1.40 „ 

, „ 0.85 
„ 0.30 „ 
„ 0.30 „ 

1.25 
0.90 
0.65 

0.75 

0.22 
0.25 

Nederland en O. G. 
jo verschillende postzegels meteen Caialogus
wairde van minstens f j,jofr. aanget. f 2.50. 

V. d. WERF, (211) 
Badhoevedorp  Zwaluwstraat 39. 

DOUBLETTENBOEKJES i6 pag. royale 
afwerking liggend form, f 0,20 per 10 f 1,75. 
GOMSTROOKJES vooroorlogs prima kwa
liteit f i,3ï p. 1000 St., bij 10 pakjes ï gratis 
Alleen bij L. J . A . L U D E K E R . 
P o s t b u s 5 1 0 3 , AMSTERDAMZ. 

LUCHTPOST 
Uitgabreid nieuws, aankondiging 
van lezingen in Luclitpost Journaal. 
Maandblad der B.Z.P.C., Sfhuyt-
siraai 107, Den Haag. 

Orgaan plus contributie f 3 . 5 0 . 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegeldubs na ontvangst 
van f o 60 in zegels, postwissel of giro 
166831. 

C. J. H. TER RIET, Veenstr. 22, Enschede 

Scot cat. Deel 1 — 1947 
Amerika, Engeland en Koloniën 
aangeboden. Brieven onder no. 218 
aan het Bureau van dit blad. 

Te koop gevraagd: 
i U a s s a é o e d N e d e r l a n d 

per 100 en per looo (eventueel ook ruil). 
Uitsluitend aanbiedingen met prijs aan 

J. H. HENDRIKS, Archimedesplantsoen lobv. 
Amsterdam (Oost). 

Levenspositie gezocht 
door Jongeman, 

.oud 22 jaar, in bezit diploma H.B.S.B. in 
Postzegelbranche. Br. aan J. DE JONG, 
Runstraat i8, Utrecht. (228) 

Prijs dezer advertenties: 
ƒ 2.— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

Wie kan mij helpen aan 
Briefkaarten van Oostenrijk, 
bijgefrankeerd met raketzegeis 
van Ir. Schmiedl evt. anderen? 

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

POSTZEGELPAKKETTEN" 
Lever ik in ieder kwantum, keuze uit vele 
soorten. Alles opgemaakt in cellophane 
couverts. 

Aangeboden zegels en series van Ned. en 
Ovcrz. Geb. tegen billijke prijs engros. 

Levering alleen aan de handel. 
Te koop gevraagd massawaar van de hele, 

wereld, ook onafgeweekt. 
POSTZEGELHANDEL 

G. V. d. EIJNDE 
Merelstraat 2 5 - Utrecht. 

Verkoop van prachtige collectie 
Overzee tot 1930, ook landsgewijs. 

Zend Uw mancoiijst of vraagt zichtzen-
ding aan 

R. DE ROCHEMONT, 
Jufïermansstraat 38 - Oegstgeest. 

Spec, aanbieding: Compl. postfr. serie 
Déi. deTErapire (1941) der 24 Fr. Kol.fl 28,50. 

Tc koop gevraagd: 6 et. Konijnenb., elk 
kwantum afgeweekt en gebundeld per loo. 

{221) 

Heeft U doubletten? wordt dan lid (kos
teloos) van de ruilclub E.S P. (Echange Sans 
Payement).Uitsl. ruü tussen deleden onderl. op 
basis Yv. G»«n koop. Geen verkoop. Vraagt 
inl. (postz. V. antw s.v.p.) aan E. STEYNS, 
Dir. E.S.P., Groesbeckscheweg 113, Nijmegen. 
Ruilclub bestaat reeds sedert 193J. 

Nederlond en Overz. Gewesten. 
Verkoop mijn duizenden doubletten tegen 
60O/0 spec. cat. Uitsluitend aan verzamelaars! 
Zendt mancoiijst! Daarna desgewenst zicht-
zending. H. LINDEMAN, Jacob Catslaan 14, 
Schiedam. (219) 

Rondz. 1 cent per franc Yv, '47 
o p aanvraag doen wij U een zichtzending 
toekomen der door U gevraagde landen. 

G. HENDRIKSEN, 
(216) F. W. Reitzstraat 13, Gouda. 

Tekst van deze annonces vóór de len der maand 
in te zenden aan de administratie. 

Te koop of in ruil gevraagd; zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Russ. Levant, Ruu. China, 
Ukraine, Azerbaidjan, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hiltegersberg. 

Japanse bezetting Indië 
te koop gevraagd. 

Tevens Overzeeverzameling. 
EECEN, van Hall-laan 24, Naarden. 

. (213) 

Postzegelblad voor Indië. 
Wie wil mij ter lezing geven de jaargangen 
1934/36, '38 en later, die mij bij de evacuatie 
gestolen zijn. (^lo) 

H. W. BOREL, 
Apeldoornscheweg 34 — Arnhem. 

Gezocht van Noorwegen: 
locale emissies, „By Post" (alle 
soorten) zegels, poststukken, 
proeven, foutdrukken, etc. 
nieuw of gebruikt. Geef Franse 
zegels. 

Mme L. P. DE ESTEVE, 
39 Rue Cayrade 

Decazeville (Aveyron) France. 
(Corresp. s.v.p. Frans). 

Proefnummers 
buitenlandse bladen ! ! ! 
Stamps, Amerik. weekblad 0.50 
Stamp Collecting, Eng. w.bl. 0.40 
Philatelic Mag. Eng. ^ m.bl. 0.40 
Echo de la Timbrologie, id. 0.40 
Vlaams Post. Tijdschr. id. 0.50 
Quinzaine Philatelique id. 0.60 
Berner BFM Zeitung Zwits. 

mi'andblad 0.50 
Schweizer BFM. ZTG., idem 0.50 
Silombra 1947 m. supplement 6.— 
YVERT E N ZUMSTEIN 1948 

binnenkort leverbaar. 
Philatelistische Boekhandel 
RENNIE HAAGSMA 
OEGSTGEEST 



POSTZEGEL ALBUMS: 
Ie. Jeugdwereldalbum met cliché's en zegels, uitgave 1947, 

geheel verpa'kt in cellophane ƒ 2.25 
2e. Blanco album met flink aantal uitgezochte fraaie zegels, 

65 pagina's, geheel in cellophane verpakt 3.25 
3e. Losbladig album Nederland en Overzeese Gewesten, met 

cliché's, uitgave 1947 „ 4.75 
4e. Wereld album met gecartonneerde omslag met cliché's 

en flink kwcntum zeer fraaie zegels, uitgave 1947, 
geheel verpakt in cellophane „ 8.50 

Fa. OOM M A X - Schiedam - Lanye Kerkstraat S6 - Telefeon 67433 

^gcoo De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58 H, Amsterdam-C 
Regelmatig 2-maandeliiks grote openbare veilingen 
Voor onze SEPTEMBER-VEILING sluit de in
zendtermijn op Woensdag, 20 Augustus a.s. 

Op belangrijke objecten wordt gaarne 
voorschot verleend. 

R o n d z e n d l n ^ . Sluit U aan als lid-koper 
en/of verkoper bij ons prima verzorgd R O N D Z E N D -
VERKEER. Nadere inlichtingen op aanvraag. 

Estland 1931 YvertNr. 113/116 cpl. pfr. 
137a compl. postfr. 
150/153 compl. pfr. 
154/157 compl. pfr 
163/166 compl. pfr. 
171/174 compl. pfr. 
644/652 compl. pfr. 
691/704 compl. pfr. 

POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA, 
J. M. Gosse, Kruisweg 43, Haarlem, 
Telefoon 15515, Giro 135793. Bank: Incassobank. 

4\ " 

)} 

»> 
Spanje 

» 

1940 
1937 
1938 
1939 
1940 
1938 
1940 

20.— 
1 -

1 5 , -
10,— 
1 1 , -
9,— 

10,— 
2 0 , -

K O M T U ^ UIT, NEEN? 

WIJ WEL ! ! 
Het zijn afbeeldingen uit het 
grote studiewerk over de Japanse 
bezettingszegels van Nederknds-
Indië etc. door N. F. Hedeman 
en R. Boekema, dat weldra 
verschijnt. 
Op de postzegeltentoonstelling te 
MAASTRICHT is het te 
bezichtigen. 
De prijs, die extra laag wordt ge
houden, zodat iedere verzamelaar 
zich het werk kan aanschaffen, is 
dan bekend. 

UITGEVER: 
ROELF BOEKEMA 

Postzegelhandel 
ï .» ia**Hx Prinsestr. 58-60 Den Haag ¥Bti6« 

Ul/V V O O R O U D E R S 
verzamelen geeft minstens even veel voldoening als het postzegel-
verzamelen. Wij zoeken hen voor U na, tegen billijke prijzen. Wij 
beschikken over grote hoeveelheden familiewapens van burgerlijke 
families, welke grotendeels nog aan deze geslachten onbekend zijn. 
Levering van wapenschilderingen, graveringen, oude familieadver
tenties. Vraagt vrijblijvend prospectus aan het 

Heraldisch Genealogisch Bureau „De Banier" 
Dir. J. J. VAN MANCIUS. Meindert Hobbemastr. 28 Heemstede. 
Telefoon 21347. (204) 

6 September 
1937 1947 
10 jaar Postzegelgroothandel 
10 jaar levering van nieuwtjes 

Onze Jubileum-prijslijst wordt U op ver
doek gaarne en zonder enige verplichting 

gratis toegezonden. 

PHILIPS 
Postbox 53 - Vijzelstraat 66 

AMSTERDAM-C. 

WIJ BIEDEN AAN : 
Nederland, Zeeman ° ƒ 3.— ; 1940 Kind 
° ƒ 0.45; Tralie (18 wrd.) ƒ 15.—; 1941 
Zomer x of ° ƒ 0.35 Symbolen en Zeehelden 
X ƒ 0.75. 
Curasao, Kon. Fam. x ƒ 1.75; Juliana 
Rode Kruis x ƒ 21 .—; Suriname, Emanci
patie X ƒ 3 . — ; Bethesda ° ƒ 3 . — . 

De in onze vorige annonce aange
boden series zijn alle postfris. 
'Bestelt thans omgaand bij ons de 

YVERT 1948 
ZUMSTEIN 1948 

Wij leveren deze nieuwe edities 
onmiddellijk na verschijnen. 

H E Y M A N S 
Postbus 897 — Giro 110.70, — Rotterdam 

i 
► 

DE BREDASE POSTZEGELHANDEL 
PASSAGE 11  TEL. 7910 ■ GIRO 257891 

LEVERT UIT VOORRAAD : 
Alle formaten stokboeken, voor

druk en blanco albums, jeugd

albums, pincets, blanco bladen, 
gomstrookjes, catalogi enz. 
Hebt U iets nodig op philatelis

tisch gebied schrijf het ons ! ! 
Porti extra, levering na ontvangst 
van postwissel of storting. 

Postzegelpakketten, allen verschillend ! 
10 Fransche Kol. ƒ 0,35; 25 id. ƒ 0,75. 

100 Fr. Kol. ƒ 2,95; 10 Eng. Kol. ƒ 0,15. 
15 Eng. Kol., ƒ 0,20; 25 Eng. Kol. ƒ 0,30. 

100 Eng. Kol. ƒ 1,75; 10 Canada ƒ 0,15. 
25 Canada ƒ 0,40; 15 Beieren ƒ 0,25. 
25 Beieren ƒ 0,65; 25 Zwitserland ƒ 0,40. 
50 Zwitserland ƒ 0,75; 25 Spanje ƒ 0,35. 
50 Spanje ƒ 1,25; 100 Spanje 2,95. 

200 Spanje ƒ 8,50; 25 Hongarije ƒ 0,40. 
15 Yougo-Slavië ƒ 0,40; 25 Yougo-Sl. ƒ 0,65 

Porto tot ƒ 10,— extra. 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Giro 306603 

Voorstraat 53 - Dordrecht 

Advertentie-teksten uiterlijk de Ie der 
maand inzenden aan de Administratie. 

Voor de 

10e ZAANSE 
POSTZEGELVEILING 

kan nog prima materiaal worden 
ingezonden naar de 

Postzegelhandel Hofland 

W. P. van der VEN 
Westzijde 44 b — ZAANDAM 

Telefoon 2098 

Wij kunnen U op aanvraag op zicht 
zenden franco tegen franco : 
A Collectie der gehele wereld waar U 

uit kunt nemen wat U wilt voor 
ƒ 4 , — per 100. 

B Collectie Nederland en Overzee te
gen zeer scherpe prijzen. (229) 

C Collectie Europa a 1 ct. per Yv. fr. 
D Collectie Overzee k 1 et. per Yv. fr. 

G. BOL - lerseke 
(229) 



VOOR DE EERSTKOMENDE 
VEILING KAN WEER W O R 
DEN INGEZONDEN aan de 

NIJMEEGSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Erkend Veilinghouder 
P. A. J. VEEN. 
St. Annastraat 123. 
Nijmegen. (224) 

INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF 
ROSMARIJNSTEEG 4, AMSTERDAM 

Telefoon 42164 — Giro 365844 
De supplementen 1947 van de volgende Excel-
sioralbums Nederland zijn verschenen: 
60, 150, 225, 1300 A prijs ƒ 1.35 
5A, 6A, 7B, 15A, 250, 400, L400/1550 ƒ1 .60 
Alles porto en verpakking inbegrepen. 
Bestelling per giro of postwisseL 
Inplakboekjes 16 bl. 450 zegels 30 c. 
Inplakboekjes 16 bl. 160 zegels 15 c. 
Verzending minimum 10 st. 20 c. porto extra. 
Speciale korting voor de handel. 
Mapjes uitg. Nederl. postmuseum met beschrij
ving van ontstaan en versch. der typen 1 en 
2 der uitg. 1867, inclusief 6 reproducties op 
briekaartformaat, 50 cents franco. 

R. KLOEK. 

POSTZEGELHANDEL R. POSTEMA 
Heerengracht 227, Amsterdam 

Telefoon 49749. 

Onze e.V. veiling vindt plaats 
op 10 en 13 September a.s. 

Inzendingen hiervoor gaarne 
vóór 25 Augustus. 

Catalogus gratis op aanvraag. 

Tevens maken wij van deze gelegenheid 
gebruik uw gewaardeerde aandacht te 
vestigen op onze zeer uitgebreide zicht-
zendingsdienst van Europazegels. (220) 

D R I N G E N D TE KOOP GEVRAAGD 

DUITSLAND 
1941 Hitler's verjaardag, tot 800 stuks. ^ 

Grote Prijs van Berlijn, tot 300 stuks. 
1943 10 Jaar Machtsovername, tot 1500 stuks. 
1944 Bruine Lint, tot 1500 stuks. 

Hitler's verjaardag, tot 1500 stuks. 
25 jaar Luchtpost compleet, tot 2000 ser. 

POSTFRIS. 

Aanbiedingen met prijs aan: 

BASTIAANSE'S Postzegelhandel 
Emmalaan 25 Tel. 43985 Rotterdam/Hill. 

Kantoor gesloten Van 13 Augustus tot 
3 September a.s. 

ZICHTZENDINGEN. 
Breidt uw verzameling uit met behulp 
van goed verzorgde zichtzendingsboekjes 
van Nederland en O.G. tegen lage prijzen 
en prettige condities. S.v.p. opgeven: be
ginnend of gevorderd verzamelaar. Ook 
uitvoering van mancolijsten Ned. en O.G. 
Geadresseerde en gefrankeerde enveloppe 
voor terugzending en gefrankeerd giro-
stortingsformulier ingesloten. Philatelisti
sche frankering. (223) 

H. SLEGT, 
Groen v. Prinstererlaan 30 , Amersfoort. 

^m 
' Postzegelhandel 

„HOLLANDIA" 
Denneweg 182, 's-Gravenhage 
ZEER VOORDELIGE AANBIEDING ! 

De 1 gld. Jub. '23 Nederland 
postfris, zonder plakker. 
Slechts ƒ3.90. ' 

STEEDS NEDERLAND EN 
OVERZ. GEB. TE KOOP 
GEVRAAGD. 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
BUNDELWAAR ENZ. 

—o— 
ALLEEN AANBIEDINGEN MET 

PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 
W O R D E N GENOMEN. 

J. C. Bolkenbaas £i Zoon, 
Messchertstraat 32 a, 

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

SINDS 
1 8 8 5 DRUKKERIJ 

KINSBERGEN 
DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING-CATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

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

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. 

ZICHTZENDINGEN ! ! ! J ! ! 
Wilt U op een gemakkelijke en goedkope 
manier uw collecties aanvullen ? 
Vraagt dan eens één onzer schitterende 
zichtzendingen aan. 
Onze boekjes bevatten zo wel gewone 
als zeldzame exemplaren, gebruikt en 
ongebr. Nieuwigheden, luchtpost, enz. 
De boekjes zijn geprijsd van K—2 et. 
per Yvert frc. Gemiddeld is deze prijs 
1 Yi et. per fr. en zelden boven 1 Yi et. 
Heeft U nog manco's? Geeft ze ons op 
en U slaagt bijna altijd. 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Leeuwarden, Nieuwe Schrans 24 
Postbus 2 8 0 - Postrekening 4 8 0 2 7 2 . 

ALLES PRIMA KWALITEIT 

Nederland en Overz. Gebieden 
zowel series als losse No's, met 10 tot 40 "/o 
korting op prijzen Spec. C2.talogus 1947. 

Uitgebreide offerte 
in series Nederland 
& O.G. op aanvraag 

Speciaal-Catalogus 1947 
ƒ 1,25, per post ƒ 1.35. 

Neder.andsche Postzegelhandel 
A. M. N. V. d. BROEKE 

N.Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam-C. 
Post-giro 165298 — porti extra 

Postzegelhandel J. HORCHNER 
(HAAGSE POSTZEGELHANDEL) 

Laan van Meerdervoort 323 
DEN HAAG 

TELEFOON 330436 — GIRO 354469 
iMr* Zichtzending 

van zegels der gehele wereld uitgeprijsd 
in francs Yvert 1947. U zult op redelijke 
basis uwe verzameling kunnen aanvullen. 
Geeft ons op welke landen U interes
seren. Zendt ons uwe mancolijsten. Voor 
Nederland en O. G. alleen op manco

lijsten volgens speciaal catalogus of 
Yvert 1947 tegen voordelige prijzen. 


