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ZEER BELAKGRIJKE HERFSTVEILING 
No. 318. 29, 30 SEPTEMBER, 1 OCTOBER. 
Waarin veel verzamelingen in albums, landenverzameling, 
betere zegels en series van Nederland en O.G. en Europa. 
CATALOGUS GRATIS OP AANVRAAG. 

l.L^ÄlüPDIEiriN 
NOORDEINDE 37, DEN HAAG 

Voor 319e veiling kan tot 6 October 
ingezonden worden 

Een üerrassing 
blijkt telkens weer een zichtzending van 

G. KEISER & ZOON 
Passage 25-27 - DEN HAAG 

Vrijwel alle Europese landen voorradig. 
Vraagt het gewenste land eens ter inzage. 

Aangeboden een verzameling van Rusland en Sowjet-
Republieken in losbladig „Scott" speciaalalbum met lederen 
band: Yvert ca. 120.000 franc. De collectie bevat o.a. de 
Consulaire Luchtpostzegels: Yvert no. 2 en 3 in 3 typen 
Sanabria 1, la, Ib, 2, 2a, 2b PRIJS ƒ 950,—. 

I . R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmanstraat 41 (bij Javabrug) 
Den Haag - Tel. 114414 

WIJ LEVEREN U ZODRA VERSCHENEN IN SEPTEMBER 
OF OCTOBER A.S. DE NIEUWE YVERT-CATALOGUS 1948 
TEGEN DE VASTGESTELDE PRIJS. TENEINDE VAN 
TIJDIGE LEVERING VERZEKERD TE ZIJN, VERZOEKEN 
WIJ U ONS THANS REEDS UW BESTELLING OP TE GEVEN. 

AUF DER HEIDE's Postzegelhandel 
HILVERSUM AMSTERDAM 

N.Z. Voorburgwal 151 
Tel. 47103 

Surlnamelaan 31 
Tel. 4323 

FRANKRIJK POSTFRIS, GOEDKOOP, YVERT NUMMERS. 
266—68 ƒ9,— ; 300 ƒ4,75; 303 ƒ1,50; 305 ƒ1,25; 313 ƒ1,— ; 
316—17 ƒ1,— ; 318—19 ƒ0.50; 322—27 ƒ2,— ; 328 ƒ0,75; 
329 ƒ0,90; 338 ƒ1,50; 372—76 ƒ0,75; 380—85 ƒ2,50; 386—87 
ƒ0,90; 395 ƒ1,20; 398 ƒ12,— ; 399 ƒ1,— ; 417 ƒ0,60; 420 ƒ0,60; 
,424 ƒ0,60; 429 ƒ0,60; 430 ƒ0,60; 447 ƒ0,75; 459—60 ƒ0,75; 
461 ƒ3,50; 478—93 ƒ6,— ; 500—01 ƒ 1,—; 525 ƒ3,25; 542—44 
ƒ0,80; 553—64 ƒ3,— ; 565—66 ƒ0,60. 
HEKKER - Rokin 10 - AHSTERDAM-C. - Giro 21278 

Collectie Mr . X . Nederlond en O . 
Geb. en Europa wordt verkocht in 
Publieke veiling op 2, 3 en 4 October 
o.s. in opdracht der BEHEERDERS. 
Serieuze verzamelaars kunnen op verzoek de veilingscatalogus 

toegezonden krijgen. 
J. X. RIETDIJK, Lange Poten 15a, 's-Gravenhage 

ZELDZAME GOEDKOPE AANBIEDING Postfris: Nos.-
Yvert: Betaling na ontvangst bestelde, wegens geringe voor
raad. Porto extra. 
DUITSLAND 748/59 2,10; 761 0,90;762 0,05; 763/68 1,95; 
773/74 0,16; 775 0,70; 776 0,25; 777/78 0.65; 779/80 0,50; 
781 0,10; 782 0,18; 785 0,55; 804 0,65; 805/10 0,95; 821 0,90. 
Luchtpost 59/61 0,60. GENERAAL GOUVERNEMENT 
112/114 1,20; 123/27 1,15; 128/30 0,95; 131/35 1,10. 
BOHEMEN EN MORAVIE 102/04 0,30; 111 0,30; 
112/14 1,60; 115/16 0,25 TEL. 722369 
SUTHERLAND ■ Postbus 4 3 0 ■ 'sGravenhage 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

D Ë POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & TellierChampion 
POSTZEGELCATALOGUS 

52e UITGAVE 1948 
versch i jn t binnenkor t . 

Roe/r 
JDoek erna 

Inzendingen voor de 1ste 
Herfstveihng kunnen nog 
worden ingezondenl 

's-GRAVENHAGE, Prinsestraal 58-éO, hoek Juffr. Idastraat 
Telefoon 110319. Correspondentieadres: Postbus 45. 

Bankierskantoor M. de Jong en Zoon. Den Haag. Bank: 
1 
J 

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



PHILATELIST ISCHE 
L ITERATUUR 
TE KOOP GEVRAAGD. 

tj Aanbiedingen met prijsopgave aan 
J . G. M I L L A A R D , 
Hoveniersweg 18, Tiel. 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilinghouders 

Gasthuismolensteeg 13 
AmsterdamC. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

AANBIEDING 
„Lado" ■ Postzegelalbum met plaats voor 3500 
zegels, 550 voorbeelden ƒ 5,— 
„Lado" Postzegelalbum voor de jeugd 
met plaats voor plm. 1000 zegels „ 1,— 
„Lado" Albumband met wervelsluiting 
linnen rug » 3,50 
„Lado" Postzegeldroogboek „ 1,25 
„Lado" Postzegelboekje 160 vakjes 
met afrekeningstabel . ., 0,15 
„Lado" Postzegelboekje 500 vakjes 
afrekeningstabei gr. maat „ 0,45 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Giro 306603 

Voorstraat 53 - Dordrecht 

EXCELSIOR ALBUMS BIJ T O T 1940 
Europa 8-delig in klemband ƒ 190.— 
Europa 8-delig in schroefband ' „ 160,— 
Nederland & O.G. compleet tot 1947 „ 5,50 
België en Congo >> 15, 
Duitsland " ^5, 
Zwitserland » ^^-
Scandinavië » '"> 
Oostenrijk en Bosnië » 14,25 
Engeland » ^>~^ 
Idem met Gibraltar, Malta, Levant „ 12,50 
Supplementen vanaf 1940 verschijnen nog dit 
jaar ! Verpakking en verzendkosten worden 
extra berekend. 
Bestelt thans Yvert '48 ! Verschijnt in Oct. 

L. A. HARPENAU 
Gravenstraat 30, Tel. 34104, Amsterdam-C. 

Jongeman, 26 jaar, goed bekend 
met de postzegelhandel, zoekt 
daarin per 1 O C T O B E R a.s. 
plaatsing. Heeft M.U.L.O.-oplei-
ding en diploma's Typen, Steno
grafie, Nederlandse en Engelse 
handelscorrespondentie. (263) 

Brieven I. SPETTER, 
Kon. Wilhelminalaan 369, 
VOORBURG (Z.H.) 

Over manco's gesproken.... 
wist u, dat wij er een specialiteit van 
maken om zeer vele series per zegel uit 
te prijzen ? 
Tevens slechts 5 leden per sectie, dus 
steeds goed gevulde boekjes en billijke 
prijzen, 1 en 1 2̂ et. per Yvert franc ! 
Geef u nog heden op voor een proef
zending (zonder enige verplichting uwer
zijds) want; 

Waarom zoudt u verder nog gaan lopen 
Bij ons kunt u rustig thuis uw manco's kopen ! 

Beleefd aanbevelend (253) 
T. HARTEVELD'S RONDZENDVERKEER 

Essenburgstraat 14, Rotterdam-W. 
Tel. 32840. Bank: Rott . Boaz. Bank. 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 

Levert op mancolijsien 
bijna ieder zege! van Europa (83) 

VRAAGT EENS NAAR ONZE PRIJZEN 

Postzegelhandel J. HORCHNER 
(HAAGSE POSTZEGELHANDEL) 

Laan van Meerdervoort 323 
DEN HAAG 

TELEFOON 330436 — GIRO 354469 
iHT* 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. 

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. 

Mllllllllll Illllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÜllMllllllllllllmilllllllllIJln 

I Postzegelhandel 1 
I Neerlandia I 
I St. Agathastraat 15 b J 
f Rotterdam-N. 1 
I Giro 490557 1 
= Vraagt onze prima verzorgde f 
i . rondzendingen tegen voordelige ^ 
= prijzen, Ned.,. O. G., Europa, | 
s Overzee, Luchtpost! ^ 

i^illl|||||lll>iiilll||||||lllin|||{||{|iiN||||{{|iiiii||{|{|||iiii|||{||||ii iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiim 

ALLES PRIMA KWALITEIT 

Nederland en Overz. Gebieden 
zowel series als losse No's, met 10 tot 40 Vo 
korting op prijzen Spec. C£.talogus 1947. 

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

Bestelt thans omgaand bij ons de Yvert 1948 
Speciaal-Catalogus 1947 
ƒ 1,25, per post ƒ 1.35. 

NederJandsche Postzegelhandel 
A. M. N. V. d. BROEKE 

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

L 

Op 22 en 23 September 1947 houd ik j 
mijn 64e veiling in Hotel „Pomona" 

te Den Haag. 

Buiten een zeer belangrijke engros-
afdeling, afkomstig van het Beheersin-
stituut komt er zeer mooi materiaal 
onder de hamer. Catalogus verkrijgbaar 
ten kantore. 

Postzegelhandel K. A. Weeda, 
ZOUTMANSTR. 14a, DEN HAAG 
Telefoon 394543 - Giro 27773 
Bank: Ned. Handel Mij, D^n Haag. 

HUBBRT I^eviONB a a n Het w o o r d !! 
In het Sept. nr. van „Mijn Stokpaardje" als hoof dartikel een exclusief intervieuw met onze bekende graveur Hubert Levigne. 

Abonneert U ook op dit vooruitstrevende tijdschrift. Begin met een proefnummer aan te 
vragen, dat gratis toegezonden wordt als U schrijft aan F*OSt t>US I , H U L S X . 



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 lu i t end 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 jaargangen: 
Per jaargang f i.aj. Per Dummer f o.iy^ 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

ZEESTRAAT 40. 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL ORGAAN V A N 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 
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ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling); 

1/12 pagina . . f 9,— 
1/16 . . . f 8 , -
1/18 . . . f 6,— 
Kleine advertentie f 2,— 

Prijs van een z.g. .Kleine Annonce" 
f 2.— per vakje. Advertenties groter 
dan i/i2 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts èén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, é- en 12 achtereenvolgende 
plaatsingen resp. IVa. 5 en 10 "/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De administratie behoudt xich 
het recht voor de plaatilng van 
advertentie!, zonder opgaai van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, telefoon ti.26.72. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONELE AARD. 
ERELID DER REDACTIE: A. M. Benden, arts te Maurik (Gld.) 
REDACTEUREN : Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 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, 's-Gravenhage, telefoon 394512: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorpenveg 80, 's-Gravenhage, teleioon 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 Heerdt-Kolff (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.FJkl. (Sittard-Watersleyde); 
J. A. Kästeln (Amsterdam-Zuid); P. C. Korteweg (Bennebroek); J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. Tan der Vlis (Amsterdam). 

ADMINISTRA-nS. ^ 
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. 

VRAAQ EN ANTWOORD. 
In de duizenden brieven, die de redactie van het Maandblad 

ontvangt, worden herhaadelijk vragen van algemene aard gesteld 
of opmerkingen gemaakt, welke zeker belangrijk genoeg zijn, om 
gepubliceerd te worden. Enige van deze vragen en opmerkingen 
volgen hier. 

1. Binnenkort zullen de nieuwe zegels van Curajao door be
middeling van de Bond verkrijgbaar zijn voor de Nederlandse 
Philatelisten. Het gaat om een bedrag van ƒ115,50. Voor zeer 
vele verzamelaars is het onmogelijk deze zegels tegelijkertijd te 
kopen. De door velen gestelde vraag luidt: is het mogelijk, dat 
deze zegels geleidelijk worden aangeschaft ? 

Naar onze mening is de oplossing zeer eenvoudig. Wanneer op 
het formulier voor de verschillende zegels aparte vakjes worden 
gedrukt, zou bij aanschaffing van een of meer zegels een stempel 
op de desbettreffende vakjes gesteld kunnen worden door den 
postambtenaar. Uiteraard ligt het op de weg van de Bond om 
zich te dezer zake in verbinding te stellen met de P.T.T. Wij 
achten dit wel zeer gewenst. 

2. Binnenkort wordt het eerste stadium van de economische 
aaneensluiting van Nederland-België-Luxemburg een feit door het 
in werking treden van belangrijke wettelijke maatregelen. Door 
zeer velen in de drie „lage landen" wordt deze samenwerking (om 
nog niet van aaneensluiting te spreken) van harte toegejuicht. Van 
zeer geachte zijde suggereert men een verzoek aan de P.T.T. om 
„BeNeLux" (o, afschuwelijke gewoonte, die afkortingen !) ook door 
postzegels kenbaar te maken. Met andere woordea, dat Nederland, 
België en Luxemburg één of meer postzegels in de GEWONE 
serie frankeerzegels uitgeven in volkomen gelijke tekening, alleen 
met verschillende landsnaam en waarde-aanduiding. 

Inderdaad lijkt ons dit denkbeeld de overweging voor de P.T.T. 

der drie landen ten volle waard. Zou het niet mogelijk zijn, dat 
de zegels, die voor enkelvoudig drukwerk in het onderling ver
keer der drie landen gebruikt worden, in gelijke tekening en 
kleur worden vervaardigd ? Overigens zou dit geen novum zijn: 
de landen der z.g, „kleine Entente" en van de „Balkan-Entente" 
hebben destijds ook zegels uitgegeven in tekeningen, die veel 
onderlinge gelijkenis tonen. Alleen ging het in die gevallen om 
gelegenheidszegels. 

3. Zijn de beide weldadigheidsseries van Curafao van 1946 nog 
verkrijgbaar ? Deze vraag wordt mij bijna dagelijks gesteld. In
derdaad ! De series „Curajao helpt Nederland" en Curajao helpt 
Indië" zijn nog seeds voor de nominale waarde verkrijgbaar, d.w.z. 
voor ƒ 16,40 de twee series. Wanneer men het bedrag ƒ 16,40 stort 
of overschrijft op postrekening 6550 van Nederlands Volksherstel, 
's-Qravenhage, krijgt men de zegels aangetekend toegezonden. Het 
gehele bedrag (dus niet alleen de toeslag) komt ten gunste van 
Volksherstel. 

4. In het Maandblad komt herhaaldelijk de aanmaning „Fran
keert philatelistisch" voor. Niet iedereen blijkt te weten, wat men 
daarmee bedoelt. Wanneer een philatelist een brief zendt aan een 
anderen verzamelaar frankeert hij niet met een gewone postzegel 
van 10 cent of met zegels van 2 cent, maar hij gebruikt zomer-
zegels, kinderzegels of wel (tot 31 December !) de destijds in 
Engeland gedrukte zegels. Wanneer na 31 December de zg. Brad-
bury-zegels niet meer voor frankering geldig zijn, is toch nog 
altijd philatelistische frankering tot op zekere hoogte mogelijk: 
mqn gebruike dan bv. zegels van 1 cent, bij hogere bedragen bv. 
van 12K, maar nimmer de gewone zegels van 2 of 10 cent. 
T e n z i j . . . . men een medeverzamelaar niets gunt. 

v. P. 
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Mevrouw A. van der Flier-Zaal, echtgenote van den Admini
strateur van het Maandblad, is op 6 September na een langdurige 
ziekte overleden. Ik weet te spreken uit naam van de lezers van 
ons Maandblad, wanneer ik den heer Van der Flier en zijn twee 
zoons, uit ons aller naam, oprechte deelneming betuig. 

VAN PEURSEM. 

Een aangetekende brief, waarin zich een belangrijk deel van 
de copie bevond, bleef onderweg van 23 Augustus tot 6 September. 
Ten gevolge van deze vertraging komt het Maandblad later uit 
dan gewoonlijk. 

Nederland— ,̂ 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaari 13, Arnhem. 

BIJ DE AANVAARDING VAN H E T REDACTEURSCHAP 
NEDERLAND. „. 

Het was in het begin van Juli, dat mijn vriend Benders mij 
schreef, dat hij aan de Hoofdredacteur zijn ontslag als redacteur 
had aangeboden en mij verzocht, hem, voor wat betreft Neder
land, te willen opvolgen. 

Met grote spijt nam ik kennis van Benders' besluit; doch daarna 
drong zich de vraag aan mij op: Kan ik Benders vervangen ? Wel 
had hij mij bericht, dat Nederland en Overzee vanwege de grote 
hoeveelheid werk eraan verbonden in tweeën gesplitst zou worden. 
Maar meer dan tegen de hoeveelheid werk zag ik op tegen de 
verantwoordelijkheid, die ik tegenover de verzamelaars te dragen 
zou krijgen. 

De rubriek van Benders stond op een zeer hoog peil en het is 
mijn plicht te trachten hem te evenaren. 

Wel heb ik van mijn kinderjaren af „postzegels gespaard", maar 
dat wil niet zeggen, dat ik doorkneed ben in het vak en dat ik 
niet nog veel zal moeten leren. 

Ik weet, dat onze Hoofdredacteur mr. v. Peursem en ook mijn 
vriend Benders mij willen steunen, doch zou gaarne een beroep 
doen op mijn mede-redacteuren en de vele lezers van ons Maand
blad om mij bij te staan door het vermelden van alles wat wetens
waardig is op het gebied van de Nederlandse zegels, zodat de 
Rubriek Nederland een sieraad blijft voor ons Maandblad. 

Ir. H . J. W. REUS. 

DIK PAPIER. 
Het zal de meeste verzamelaars opgevallen zijn, dat het papier 

der Nederlandse zegels de laatste tijd sterk in dikte wisselt. 
In verband hiermede hebben we de Controleur P.T.T. verzocht 

ons de vierkante meter gewichten van het gebruikte papier op 
te willen geven, alsmede welke zegels daarop gedrukt zijn. 

Zijn antwoord hierop volgt in zijn geheel: 

„Uw brief van 14 dezer, met verzoek om inlichtingen omtrent 
het papier, dat voor de Nederlandse frankeerzegels wordt ge
bruikt, z;ou ik, zonder in détails te treden, als volgt willen 
beantwoorden. 
Elke druktechniek stelt haar eigen eisen aan het te bedruk
ken papier. Het ligt dan ook voor de hand, dat vooral voor 
geldswaardig drukwerk, waartoe de frankeerzegels behoren, 
leveringsvoorwaarden aan het papier worden gesteld. Elke bin

nenkomende zending papier wordt beoordeeld op gewicht per 
vierkante meter, mechanische sterkte, stofsamenstelling, enz. De 
positie der grondstoffen voor de papierfabricage is in het alge
meen nog altijd van dien aard, dat het praktisch niet mogelijk 
is papier van vooroorlogse kwaliteit te leveren. 

Het is daardoor evenmin mogelijk aan alle oorspronkelijk 
gestelde eisen ten volle vast te houden. 

Een van de middelen om, onder de gegeven omstandigheden, 
aan de minder goede bruikbaarheid van het huidige papier tege
moet te komen, bestaat in het een weinig verhogen van het 
vierkantemeter-gewicht, wat zich o.a. aftekent in een iets 
grotere dikte. 

Tot deze maatregel is onlangs overgegaan. Hoever deze maat
regel zich geleidelijk aan over de verschillende frankeerwaar-
den zal uitstrekken en hoelang ze zal worden gehandhaafd, zal 
afhangen van de verdere ontwikkeling van de papierpositie hier 
te lande". 

Helaas zijn wij nu nog niet veel wijzer geworden. 
Iets meer licht kunnen we onszelf verschaffen, door de onge

bruikte zegels te wegen. Hierbij moeten we echter ter dege be
seffen, dat we zo nooit het vierkantemeter-gewicht kunnen 
bepalen, omdat: 

1. drukinkt en 
2. gom aanwezig is en 
3. de zegeloppervlakken iets kunnen verschillen door het af

scheuren en de perforatie. 
Grote verschillen zijn echter wel vast te stellen. 
Om een voorbeeld te geven volgen hier de gewichten van blokjes 

van 4 zegels: 
4 c groen 171 mg 
7Ü „ Konijnenburg 173 „ 

17K „ „ 175 „ 
30 „ „ 177 „ 

5 „ „ 179 „ 
2 „ blauw 179 „ 
ZVs „ Meeuw 181 „ en 233 mg. 
6 „ Konijnenburg 183 „ 
6 „ Hartz 183 „ 

22 K „ Konijnenburg 184 „ 
20 „ „ 185 „ 
10 „ „ 190 „ 

1 „ Rood 233 „ 
Zeer duidelijk is het verschil tussen de 1 c Rood Krimpen en 

de 234 c Meeuw, enerzijds, en de overige zegels anderzijds, waar
van het gewicht echter onderling toch ook nog 10 "/o verschilt. 

Ook de 3 c. Meeuw, 15 en 25 c Konijnenburg komen.op dik 
papier voor. 

Om meerder inzicht te krijgen wil ik hierbij een beroep doen op 
onze lezers om de waarden, die naar hun' mening op dik papier 
verschenen zijn, ter inzage te zenden. 

NIEUWE ETSINGNUMMERS ENZ. 

Cijfertype 2 c: R 5, L 6. 
Type Hartz 10 c: L/R 3, L/R 5. 
Van de oude oplagen van de Konijnenburg-zegels, met raTid-

hjnen op de vellen is nu ook de 7% c R I nog voor de dag 
gekomen. 

Wat de perforatie betreft komt de 40 c I thans ook met in 
de bovenrand doorlopende perforatie voor, terwijl de 5 c L 13 
zowel met doorlopende als niet doorlopende perforatie in de 
bovenrand bekend is. 

INTREKKING VAN DE BEVRIJDINGSSERIE. 

In aansluiting op de Dienstorder H 428 bis van 23 Juli ver
scheen een Persbericht 5758/163, waaraan we nog ontlenen: 

Om tegemoet te komen aan de verlangens der verzamelaars, 
zullen de zegels echter nog tot en met 31 December a.s. verkrijg
baar zijn aan het philatelistenloket van het postkantoor te 's-Gra-
venhage, waar ze ook kunnen worden besteld door storting van 
het bedrag op postrekening nr. 211 ten name van de Directeur 
van het Postkantoor te 's-Gravenhage. 
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DE NIEUWE PORTZEGELS. 
Werd in het Augustusnummer vermeld, dat over een etsings-

nummer nog niets bekend was, th£.'ns kan hierover medegedeeld 
worden, dat de waarden 11, 15, 16, 20, 40 cent alle op de boven-
velrand het etsingnummer I dragen. Het bevindt zich juist boven 
de zegels 6 en 7 en is meestal door het perforaat, dat er juist 
overheen loopt. Zeer slecht zichtbaar. Abusievelijk is in het Augus
tusnummer vermeld, dat de vellen 200 stuks groot zijn, dit moet 
100 zijn. Telnummers 1—10 en 10—1. 

DE TANDING DER ZEGELS VAN 36 EN 70 CENT 
DER UITGAVE 1931. 

Als tanding wordt voor bovengenoemde zegels in de Speciale 
Catalogus nog altijd 12% opgegeven. Bij nameten zzA men echter 
zien dat ze 12% bedraagt. Het merkwaardige is echter, dat de 
Stanley Gibbons catalogus reeds jaren 12% vermeldt. Het is niet 
fraai, dat het buitenland ons hier wat moet leren over onze 
eigen postzegels. Nu we deze zegels toch onder loupe genomen 
hebben, zouden we nog op een fout willen wijzen, n.1. de plaat
sing van het 36 cents zegel in de rubriek Luchtpostzegels. Inder
daad werd het zegel van 36 cent aangemaakt ter voldoening van 
de totaalfrankering van een enkelvoudige luchtpostbrief naar Indië. 
Ware dit zegel in het type Veth verschenen, dan zou het nimmer 
in deze rubriek geplaatst zijn. Stanley Gibbons geeft dan ook bij 
het 36 cent zegel zeer terecht niet de aanwijzing Air Stamp. 

Indien we nochtans aan bovengenoemde indeling zouden willen 
vasthouden, zouden we om consequent te zijn de zegels van 70 
en 80 c als postpakketzegels moeten beschouwen, daar deze zegels 
bij de verhoging van de toegestane gewichten der postpakketten 
aangemaakt zijn. 

DE EENKLEURIGE PORTZEGELS VAN NEDERLAND. 
Ten behoeve van een samenvattend artikel over de eenkleurige 

Nederlandse portzegels zou ik alle lezers willen verzoeken mij de 
bij de verschillende oplagen gevonden drukkerstekens te willen 
mededelen, alsmede gegevens die dienstig kunnen zijn voor een 
overzicht. / -

Overzeese 
Gebiedsdelen 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer A. J. Uylen, Herman Heyermanslaan 6, Eindhoven. 

DE EERSTE SCHREDEN. 
Na het afscheidswoord van Dr. Benders, mijn voorganger, die 

zovele jaren deze rubriek verzorgd heeft, voel ik mij op de eerste 
plaats verplicht hem te danken voor het vele „nieuws" waarvan 
ik zelf zovele jaren heb mogen profiteren. 

Thans rust op mij deze taak, en hiervoor roep ik de hulp van 
allen in, die ook in de afgelopen jaren Dr. Benders in dit werk 
bijstonden. 

Ook hen past een woord van dank mijnerzijds, en ik hoop dat 
de medewerking die ik van hen zal mogen ondervinden, er toe 
zal bijdragen, dat deze rubriek steeds de meest betrouwbare in
formatiebron blijft voor de zegels van onze Overzeese Gebieds
delen. Ik dank hen allen reeds bij voorbaat. 

A. J. UYLEN. 

NEDERLANDS-INDIE. 
Op de Maastrichtse tentoonstelling waren twee inzendingen met 

Japanse bezettingszegels van Indië. Vooral de inzending van den 
heer N. F. Hedeman muntte uit door de uitgebreidheid, welover
wogen opzet, en de grondige studie die hiervoor gemaakt was. 
Vele nog niet in het Maandblad beschreven opdrukken waren 

geëxposeerd, waarvan zeer vele op echt gelopen stukken. Deze 
verzameling werd dan ook met de eerste prijs bekroond, terwijl 
tevens de Bondsmedaille toegewezen werd. 

Aan de hand van deze verzameling is ook de Speciale Catalogus 
van de Japanse bezettingsuitgiften in Indië opgezet, welke binnen
kort verschijnt, onder re.dactie van de heren Hedeman en Boe-
kema. Enkele bladen proefdruk hiervan waren reeds aanwezig, 
en de opzet is dusdanig verzorgd, dat wij hier voor het eerst 
sinds jaren weer over een groot philatelistisch studiewerk 
beschikken. 

Indien wij alle opdrukken op zouden nemen die in deze catalogus 
zijn opgenomen, en tot op heden nog niet in het Maandblad zijn 
beschreven, zouden wij enige nummers uitsluitend voor dit doel 
moeten reserveren. Het lijkt ons daarom juister om, nadat deze 
catalogus verschenen is, hieraan voor nieuwe opdrukken te refe
reren, en slechts die zegels/opdrukken nog te beschrijven die hierin 
niet zijn opgenomen. 

GEGEVENS BETREFFENDE HET I.P.L. STEMPEL 
VAN PALEMBANG. 

(Verstrekt door den heer I. P. Lengkong). 

b 
m 

M] ^ 
VI IV V 

Reden van uitgifte: 
In de overgangsperiode van het Japanse bestuur waren vele 

postzegels „verloren" gegaan, er was voor een waarde van ongeveer 
Hfl 200.000 gestolen, zodat slechts zegels met een bepaald merk 
werden geldig verklaard. 

Ie stempel (I). 
In afwachting van de aanmaak van een rubberstempel werd be

gonnen de eerste zegels te merken met de gouden zegelring van 
den heer Lengkong, waarin het monogram IPL, gevat in rand 
met uitstulping aan de bovenrand. Eerste dag van uitgifte 24 
Maart 1942. Met deze stempel zijn slechts weinig zegels bedrukt, 
een afbeelding is hiervan niet te geven, daar geen voorbeeld 
beschikbaar (ring is verdwenen). 

2e stempel (II). 
Dit was een rubberstempel met grote letters zonder rand en 

komt in twee vormen voor a) en b). Mogelijk ontstaan door slijtage 
van stempel, er bestaan ook afdrukken met sterk uitgevloeide 
inkt, waarschijnlijk uit de laatste dagen van deze stempel. 

3e stempel (III). 
Daar de eerste rubberstempel spoedig versleten was, werd een 

nieuwe stempel van betere kwaliteit . gemaakt, die een kleine 
letter in rand heeft. Hiervan komen voor a) b) c), deze stempel 
is het langst in gebruik geweest, en hiermede zijn de meeste 
zegels overdrukt. 

4e stempel (IV). 
Apart opgenomen, daar vorm te verschillend is om als onder

vorm van de 3e op te nemen. 

5e stempel (V). ^ 
Is vervaardigd tijdens de afwezigheid van den heer Lengkong 

door diens plaatsvervanger den heer Oh. Is ook slechts korte tiid 
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in gebruik geweest, daar hierna de Jap. opdrukken verschenen. 
Wat de oorspronkelijke stempels betreft, deze zijn geen van 

allen meer terug te vinden, de zegelring is zoek geraakt. De 
tweede stempel was versleten, de derde stempel is nog geruime 
tijd in het bezit van den heer L. geweest, doch ook deze is thans 
verdwenen. Idem 4 en 5. 

Vervolgens geven we onder VI nog de afbeelding van een valse 
stempel. Over het algemeen zijn de valse opdrukken keurig scherp 
afgedrukt, de echte merendeels slechts flauw of maar gedeeltelijk 
zichtbaar. 

Geldigheidsduur. 
Nooit ingetrokken, zegels verstrekt tot voorraad uitverkocht. 

O p l a g e . , ' i ; 
Officiële stukken en telstaten niet meer aanwezig, oplage van 

ieder zegel niet meer na te gaan. Totale waarde van alle over
drukte zegels ongeveer ƒ 2.000.000. Alle toen aanwezige zegels 
en strafportzegels werden overdrukt, van 1 c t/m ƒ 25,—, dus 
zowel karbouw, danser, Kreisler, Konijnenburg, als beide soorten 
strafportzegels. Van de strafportzegels waren enkele waarden niet 
meer aanwezig. 

Verkrijgbaarstelling: 
In de gehele residentie Palembang werden deze zegels naar alle 

hulppostkantoren gezonden (dus ook LAHAT). De plaatselijke 
stempel LAHAT is eigenlijk geen officiële uitgifte, deze moet 
worden beschouwd als een grapje van de plaatselijke beheerder. 

Verdere historie van Palembang. 
•Nieuwe aanvullingen van postzegels werden verzonden vanuit 

BOEKIT TINGGI (FORT DE KOCK) vanwaar eerst zegels wer
den ontvangen met handstempels DAI NIPPON in kastje (meren
deels 15 X 5 mm.) in kleuren, zwart, violet en rood. Daarna de 
bekende T opdruk. Echter zijn te Palembang ook wel andere 
plaatselijke uitgiften ten verkoop ontvangen, zo kwam vrij veel 
voor de z.g. Banka opdruk vooral in de hogere waarden als 60, 
80 c, 1 en 2 gulden. Dit kan verklaard worden door het toe
zenden van zegels uit andere plaatsen, waar een overschot aan
wezig was. En tenslotte werden deze langzamerhand alle vervan
gen door de „definitieve"(!) Sumatraserie. 

NIPPON M.A.OPDRUKKEN. 
Hierover schijnt het laatste woord nog niet gesproken te zijn, 

type I is reeds eerder beschreven, typen II en III zijn uit Zd. 
Sumatra afkomstig, men zegt Benkoelen. Zijn vervaardigd in de 
begintijd van de bezetting, toen NIPPON blijkbaar nog geen DAI 
NIPPON was. (DAI is groot). 

"̂  M/l ^ 
NEDERLANDS POSTKANTOOR BANGKOK. 

Getoond is enveloppe met Bevrijdingsserie met stempel Ned. 
postkantoor, Bangkok 18.4.46. Wie beschikt over nadere gegevens? 

CURACAO. 
Volgens persbericht PTT*5585/157 dd. 8.8.47 ligt het niet in de 

bedoeling van het Gouvernement van Curajao een nieuwe oplaag 
te doen verschijnen van de postzegels van het type Konijnenburg. 
Van deze waarden zijn hier te lande de waarden 21 en 50 c in
middels uitverkocht, en worden dus niet meer verkrijgbaar ge
steld. Volgens P T T mededelingen dd. 13.8.47 zijn thans ook de 
20 en 30 c uitverkocht. ' 

Correctie. 
Op biz. 80 yan het Maandblad is een kleine onjuistheid blijven 

staan. Niet de d r i e maar de t w e e hoogste waarden zijn ge
tand 13J4, de 50 c is namelijk getand met; 12J4. 

Verder kan de conclusie in de derde alinea niet juist zijn, dat 
door een b ij g e s l e p e n kam tanding g r o t e gaten ontstaat. 
Inlichtingen worden ingewonnen naar de juiste gang van zaken. 

SURINAME. 
De reeds aangekondigde noodopdrukjes in Suriname zijn verr-

schenen. Met Gouvernementsblad No. 117 dd. 9 Augustus werden 
de zegels aangekondigd, en 12 Augustus verkrijgbaar gesteld. De 

waarden zijn I K c op 7]/i c scheepje en 2K op 10 c Sluier, 
opdruk resp. blauw en zwart. Zie verder cliché's. Hiervoor zijn 
twee „normaal" ex. genomen, daar zoals bij alle locale opdrukken 
van Suriname wederom tientallen afwijkingen bestaan. Zo bestaan 
zegels waarvan de opdruk sterk naar rechts of links verschoven 
is, terwijl ook veel te hoge opdrukken bestaan, waardoor de 
blokjes de waardecijfers slechts ten dele of in het geheel niet 
bedekken. Vervolgens gehalveerde, korte, gebroken enz. breuk-
strepen, bij de 1J^ c bovendien belangrijk naar links of rechts 
verschoven 1 van J^ enz. enz. 

De zegels zijn verkocht in halve vellen, waarvan sommige randen 
afgescheurd waren (waarschijnlijk dus in halve vellen bedrukt) op 
de eerste dag van uitgifte, 12 Augustus, waren alleen bovenhelften 
te koop, op de 13e Augustus benedenhelften. 

Maximaal 50 stuks van iedere waarde werden aan elke koper 
verstrekt totdat voorraad uitverkocht (en dan ?). Oplaagcijfers 
m c 205.000, 2"^ c 305.000. 

Zodra complete vellen (dus de beide helften) ontvangen zijn, 
volgt verdere opgave van bijzonderheden. 

Spiegeldruk. 
Voorgelegd werd spiegeldrukje op gomzijde van de Weid. 

luchtpost 60 op 15 c (Sp. Cat. No. 28 Vliegp.) 

DANK AAN INZENDERS. 
Vriendelijk dank voor hun medewerking aan de heren: 

dr. A. M. Benders, E. Duzink, G. v. d. Eynde, dr. J. Haeseker, 
A. G. Höpink, J. Keyzer, C. J. J. v. Kuyp, H. Relyveld, A. G. 
de Rooy, F. J. Schepp. 

In toenemende m a t e . . . . een wel zeer verheugend verschijnsel., 
ontvang ik mededelingen van officiële instanties en van particu
lieren. Daarvoor betuig ik mijn hartelijke dank. Helaas is in dit 
Maandblad, ten gevolge van de verslagen van „Maastricht" slechts 
zeer weinig plaats voor de rubriek „Nieuwe Uitgiften". In het 
Octobernummer hopen wij de achterstand in te halen. 

'Oprechte dank aan het Hoofdbestuur der P.T.T., aan de Pers
en Propagandadienst der P.T.T., aan de Postadministraties van 
Argentinië, Australië, België, IJsland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, 
Oostenrijk, Panama, Polen, Sowjetunie, Tsjechoslowakije, Turkije 
en Zwitserland, den Directeur van het Postmuseum van Peru, de 
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t I S h o s i 0 \ INSKC 

„Centrala Filatelistyczna" te Warszawa, de dames M. J. Matzen

Fleddérus, M. van Schaik en N. M. A. SunierKruyt en de 
heren A. G. Bastiaanse, F. Behle, W. van Bellen, dr. A. M. Benders, 
Th. de Both ]t., P. Breedveld, M. J. F. Buikema, L. van der Burg, 
Z.Exc. dr. K. Erban, J. Geway, H. B. Gümoes, A. A. H. Hermans, 
drs. C. Heymans, C. J. Janknegt, Pater drs. G. Jansen O.F.M., 
S. Keiser, dr. A. A. W. M. Lievegoed, M. A. Manuskowski, F. A. 
Mdtenburg, W. F. L. Mügge, K. H. Philips, J. Poulie, C. Roggen

kamp, A. A. Snelleman, J. V. Stuart, ds. C. Sunier, J. Theelen, 
prof. dr. G. J.; Thierry, A. Touw, J. de Vries, J. Wemmers en 
L. Yvert. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

14 September 1947. 1,20 Kcs donkergrijs 
en 4 Kcs staalblauw, ontwerp van prof. 

1 ^ ^ K. Svolinsky, gravure van Jindra Schmidt. 

• i ö # . . » s*^^» Portret van den PresidentBevrijder van 
Tsjechoslowakije, Tomas Garrigue Masaryk. 
De zegels werden uitgegeven ter gelegen

heid van het feit, dat T.G.M, tien jaar ge

leden, op 14 September 1937, overleed. 
President Masaryk werd op 7 Maart 1850 

geboren als zoon van een lijfeigene; on

danks alles gelukte het hem om op het 
gymnasium, later aan de universiteit te 
komen. Benoemd tot hoogleraar muntte hij 

uit door scherpzinnigheid en gaafheid van karakter. In de politiek 
gekomen streed hij voor de vrijheid van de Slavische volken. In 
de wereldoorlog van 1914—1918 was hij hoogleraar te Londen, 
organiseerde een Tsjechoslowaaks leger en wist Wilson te over

tuigen van het recht van de Tsjechen en de Slowaken, de Serven 
en de andere door Oostenrijk onderdrukte volken. Vooral dank 
zij het optreden van Masaryk werd de uitroeping van de Tsjecho

slowaakse onafhankelijkheid op 28 October 1918 door de grote 
mogendheden erkend. Vanzelfsprekend was het dat Masaryk pre

sident van de Republiek werd. Hij bleef in deze functie werkzaam 
tot 14 December 1935. Op 14 September 1937 is hij overleden. 

Masaryk was een groot geleerde; een zeer begaafd staatsman; 
een vurig democraat; een edel man. Hij was één van de grootste 
figuren van alle tijden; in alle landen van de wereld denken velen 
met diepe bewondering en grote dankbaarheid aan Masaryk. 

Nationale Postze^eltentoonstellin^ 
M a a s t r i c k 1947 

door JAN POULIE. 

Het was voor de tweede maal dat 
„ZuidLimburg" een postzegeltentoon

O A 

t 
Z ^ -y 

^ ï ^E<v /bo , .  : o   .   „ 
Al ^^i-^ ^C^% Stelling organiseerde, immers ter gele

"" '' 1—7—I X f ^ genheid van de 16e Phiiatelisendag werd 
■^■r ^ C in 1925 door deze toen nog maar drie 

y_^\J 5 ^ jaren bestaande vereniging eveneens een 
» ^ ^ r ^ ^ postzegeltentoonstelling gehouden. Diat 
■<. '•r\ ^JTR^^ JJS * deze toen reeds actieve vereniging ge

'x> ' t o i j f^ f t^ Q^ bruik heeft gemaakt van hare thans vijf 
'^OGi,t:-\{\'^'^ en twintig jarige ervaring bewijst wel 

de zo juist gehouden tentoonstelling. 
„ZuidLimburg" mag terugzien op een 

geslaagde tentoonstelling. 
Het glasvraagstuk werd opgelost, zodat evenals in Rotterdam, 

ook hier alles achter glas kwam. Voorts behoefde men evenals 
In New York geen punaises voor het opzetten te gebruiken, trou

wens dit modern systeem van inschuiven der bladen is thans 
blijkbaar algemeen, aangezien dit ook wordt toegepast te Kopen

hagen. 
Slechts enkelen der exposanten van 1925 vindt men terug bij 

de inzenders van deze tentoonstelling. Er is dus blijkbaar veel 
nieuw bloed bijgekomen. 

Dat men ook zonder veel geld te besteden zeer interessante 
verzamelingen kan opzetten heeft deze tentoonstelling opnieuw 
bewezen. 

De tentoonstelling werd bezocht door ca. 1200 betalende bezoe

kers. Dit aantal is mij tegengevallen, de warmte en de beperkte 
hotelruimte zal wellicht de schuld zijn dat geen groter aantal 
bezoekers is gekomen. 

Er waren 74 inzendingen, terwijl de totale tentoonstellingsop

pervlakte ca. 400 M^ omvatte. 
Evenals in 1925 maakte 3T. Frenkel weel deel uit van de jury. 

De overige juryleden waren mr. Wolff de Beer en P. J. Hekker. 
Medailles ontbraken, er waren echter porceleinen borden ver

vaardigd naar een toepasselijk ontwerp van Tonny van der Ven. 
Deze wandborden waren in drie verschillende grootten en aan 

de achterzijde voorzien van de vermelding Ie, 2e resp. 3e prijs. 
Jammer dat op de borden niet de naam werd vermeld van de 

winnaars. De bijbehorende diploma's zullen dit echter wel weer 
goedmaken. 

De inzendingen waren gesplitst in elf klassen t.w.: 
A Nederland en/of Overzeese Gebiedsdelen (2 afd.) 
B Europa (3 afd.) 
C Landen na 1939. 
D Buiten Europa. 
E LuchtpostWeldadigheidsHerinneringszegels. 
F Zegels op brief. 
G Proeven, ontwerpen, gereconstrueerde platen. 
H Poststukken en stempelverzamelingen. 
I Verzamelingen opgezet volgens speciale richtlijn. 
K Herinneringsblokken. 
L Miniatuur verzamelingen van zeldzaamheden of unica. 

In de derde afd. van Europa: Landen na 1918 en van de klasse 
Proeven enz. waren geen inzendingen. Ook in klasse Herinnerings

blokken waren geen inzendingen, doch werd thans een collectie 
Herinneringsblokken geëxposeerd, welke was samengesteld door 
verschillende leden van ZuidLimburg. 

Van sommige inzendingen was veel werk gemaakt en hebben 
de overige inzenders die nog niet zo ver waren met de opzet van 
hun verzamelingen kunnen leren hoe een tentoonstellingsverzame

ling opgezet en beschreven moet zijn. Ik hoop dan ook dat de 
inzenders die niet bekroond werden, het niet zullen opgeven, maar 
na opnieuw opzetten van hun verzameling zullen terugkomen 
op de tentoonstelling welke het volgend jaar te Breda wordt 
gehouden. Zet uw tentoonstellingsverzameling blanco op, vermeld 
jaar van uitgifte, tanding, watermerk of andere bijzonderheden, 
geef duidelijk aan indien een zegel ontbreekt, door dit zegel wel 
te beschrijven en de ruimte er voor open te laten. 

Thans de inzendingen op de tentoonstelling. 
De inzending van het Postmuseum was hoogst interessant, alleen 

m.i. jammer dat bij de guldenwaarden 1898—1905 niet duidelijk 
was aangegeven welke verschillende tandingen met hetzelfde plaat

nummer bestaan. 
Wat betreft de overige inzendingen waren de meeste landen van 

Europa te bezichtigen. Ons eigen land alsmede Buiten Europa was 
zeer zwak vertegenwoordigd. M.i. was dit niet nodig geweest, 
aangezien op dit gebied veel betere verzamelingen bestaan. Blijk

baar is door ZuidLimburg niet voldoende propaganda gemaakt, 
dan welj dat angst voor de fiscus deze verzamelingen deed weg

blijven. Het wordt tijd dat men te bevoegder plaatse eindelijk eens 
gaat inzien dat dergelijke verzamelingen, waaraan soms gedurende 
bijna een mensenleven is gewerkt als belastingvrij wetenschappelijk 
bezit moeten worden beschouwd. Feitelijk moest men de Ned. 
Bond machtigen dergelijke wetenschappelijke verzamelingen welke 
vrij van vermogensheffing dienen te blijven te doen registreren, 
opdat de eigenaars hun bezit wederom durven vertonen, tot lering 
der beginnende verzamelaars. 

Dat men ondanks beperken toch goede verzamelingen kan op

bouwen leerde klasse E. 
In klasse G waren geen inzendingen. De collectie Ie emissie 

Nederland van schrijver dfczes werd in Kopenhagen geëxposeerd. 
Op dit gebied zijn echter vele verzamelaars die helaas blijkbaar 
niet durfden uitkomen. Ik hoop nogmaals dat de fiscus haar onjuist 
optreden tegen bona fide verzamelaars tijdig zal inzien opdat 
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dergelijk studiemateriaal ons in de toekomst niet meer behoeft te 
worden onthouden. 

In klasse H. was te genieten van drie zeer goede stempelverza-
melingen van zeer verschillende gebieden. 

In klasse I zijn vermeldenswaard de verzameling „Zegels in bij
zondere samenhang" en de collectie „Japanse opdrukken tijdens 
de bezetting van Ned.-Indië". M.i. is het echter niet juist dat 
in laatstgenoemde verzameling ook waren opgenomen Japanse 
opdrukken op Malakkazegels, welke blijkbaar ook in Ned.-Indië 
konden worden gebruikt; echter inplaats van voorzien te zijn van 
in Ned.-Indië gebruikte afstempelingen, waren deze zegels afge
stempeld in Singapore, Perak, enz. 

Deze klasse leerde ons bovendien dat met beperkte middelen 
toch verzamelingen kunnen worden opgezet welke zegels van de 
gehele wereld bevatten bijv. zegels met afbeeldingen van voor
stellingen uit de geschiedenis, afbeeldingen van dieren of schepen 
(van cano tot onderzeeër) en bijv. klederdrachten. 

Klasse K hoort m.i. niet op een tentoonstelling thuis aangezien 
„blokken" resp. „miniatuurvelletjes" tegenwoordig toch als niet 
gewenste uitwassen der philatelic moeten worden gerekend. Een 
uitzondering is misschien te maken voor de blokken die werden 
uitgegeven ter gelegenheid van Internationale Philatelistische Ten
toonstellingen. De overige blokken zijn m.i. ballast waarvoor elke 
propadanda dient te worden vermeden. 

In klasse L was vermeldenswaard een zeer mooie verzameling 
landmailporten van Ned.-Indië. 

Deze tentoonstelling mag, gezien de tijdsomstandigheden, als ge
slaagd worden beschouwd en ik wil eindigen met een gelukwens 
met het behaalde succes voor de organisatoren en in het bijzonder 
voor de geestelijke Vader der tentoonstelling, de heer Joh. van de 
Ven. Helaas was het hem niet vergund staande te blijven tot het 
einde der tentoonstelling. Het enorme werk dat ook hij voor de 
tentoonstelling verrichtte sloopte vlak voor het einde zijn krach 
ten. Moge hem een spoedig algeheel herstel zijn gegeven. 

Het Postze^eliestijn te Maastricnt. 
, p ^ Gedurende de 2e week van Augustus 

^O-" .S^^jr- stond Maastricht in het teken van de 
. ^ / I <^ postzegel, die zich de eerste dagen meer 

«2" /(CvY / 'C* in het bijzonder uitte in een koortsach-
'S) X^^^iv^ Z '•'S^ bedrijvigheid van de leden van 

X ^ 5 ^ ^ O „Zuid-Limburg". Later wezen spandoe-
cr_ I I f ,1 ^ ken ook de bevolking op het komende 
^^ /l. J^ ' gebeuren en van Donderdag af ver-

"Ö ' ' '^^TR^^ nP-^ schenen postzegelverzamelaars uit alle 
' ' ^CJUSTU"^ '^ oorden des lands, teneinde hun deel te 

hebben in de komende feestelijkheden. 
Het was voor een jonge vereniging, na moeilijke oorlogsjaren, 

geen gemakkelijke taak een waardige postzegeltentoonstelling in 
elkaar te zetten en de algemene vergadering van de Bond te ont
vangen. Zoiets kost maandenlange voorbereiding en grote opoffe
ringen voor hen, die worden aangewezen voor de leiding en uit
voering. De nog steeds abnormale omstandigheden waaronder wij 
dagelijks gebukt gaan, maken de toestand nog veel moeilijker dan 
vroeger en zo waren op allerlei gebied bezwaren te overwinnen, 
waarover men vroeger niet gedacht zou hebben. 

Onder de bezielende leiding van de ondervoorzitter van „Zuid-
Limburg", de heer Johan van de Ven, is men er toch in geslaagd 
iets te bereiken, waaraan velen nog tijden een aangename herin
nering zullen bewaren. 

De vacantietijd was oorzaak dat Maastricht overbevolkt was en 
nu ditmaal heel wat meer philatelisten, dikwijls vergezeld door 
hunne huisgenoten, zich naar de Algemene Vergadering van de 
Bond hadden opgemaakt, was het huisvestingprobleem er een van 
de eerste orde. Dank zij de leiding kreeg idereen toch nog be
hoorlijk onderdak. De grote drommen vacantiegangers bemoeilijk
ten eveneens de voedselvoorziening en de gloeiende warmte ver
oorzaakte uitgedroogde kelen, welke veelvuldig en in grote hoe
veelheden lafenis behoefden, Gelukkig was aan bier geen gebrek. 

Voor de ontvangende vereniging was vanzelfsprekend de ten
toonstelling hoofdzaak. Zij had de beschikking gekregen over een 
prachtige ruimte, de Dominikanerkerk, en daarin waren 400 M^ 
glas ondergebracht, die alleen op zichzelf al in deze tijden een 
merkwaardigheid waren. Wat er onder dit glas zich bevond 
behoort tot de tentoonstelling, waarover meer bevoegden dan wij 
een verslag zullen geven. 

Men had kans gezien de Maastrichtse autoriteiten te winnen 
voor het philatelistisch gebeuren en hoewel beiden naar wij menen 
geen philatelisten zijn, waren de Gouverneur en de burgemeester 
beide aanwezig bij de opening van de Tentoonstelling op Vrijdag, 
terwijl na een begroeting door de heer Joh. van de Ven, de bur
gemeester de tentoonstelling voor geopend verklaarde. 

Het bestuur der vereniging ontving na afloop een aantal ge
nodigden, die na gezellige kout zich aansloten bij de overigen, 
die reeds voor het nuttigen van de avonddis in de Gouwe Poort 
aanwezig waren. 

Prompt 8.30 uur werd de Algemene Vergadering van de Bond 
met een kort woord door de voorzitter, de heer Cramerus, geopend 
en gedurende een tweetal uren werd een lijvig programma afge
werkt, echter zo, dat de hoofdschotel van de agenda voor de 
volgende dag bewaard werd. 

Jammer was dat enkele verenigingen niet ter vergadering aan
wezig waren. Zo misten wij: Z.Z.Z., de Enschedese Philatelisten 
Vereniging, Assen, Amersfoort, Vlissingen, Zeeuws Vlaanderen en 
de N.P.V. Groningen. De uit middelpuntigheid van Maastricht zal 
daaraan niet vreemd zijn geweest. 

Van belang waren de discussies naar aanleiding van het verslag 
van de Bondsraad, eindigende met de belofte dat zo mogelijk twee
maal per jaar zal worden vergaderd, mits dan ook uit de boezem 
van de verenigingen punten ter behandeling naar voren worden 
gebracht. 

Het verslag van de penningmeester gaf aanleiding tot enige 
uitingen over de opzet van de Rekening en Verantwoording, die 
een volgend jaar door geleerden op dit gebied in orde zal worden 
gebracht. 

Bij de behandeling van het verslag van het Bondsinformatie 
bureau werd de heer Kasteln, die ontslag uit zijn functie als hoofd 
van dit bureau had gevraagd, door de voorzitter hartelijk dank 
gezegd voor alle aan de Bond bewezen diensten, waarmede de 
vergadering volledig instemde. De heer M. C. Loef zal de functie 
van de heer Kästeln overnemen. 

De voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk Reglement 
bracht geen moeilijkheden mede, doch een nader voorstel met 
betrekking tot dat Reglement, door het Bestuur ingediend, naar 
aanleiding van een door „Philatelica" naar voren gebrachte wen
selijkheid, bleek niet in goede aarde te vallen. Het betrof een 
kleine vermeerdering van het aantal afgevaardigden naar „de 
Algemene Vergadering" voor de allergrootste verenigingen en daar
door enige vermindering van de invloed van de allerkleinste. De 
Bondsraad had deze zaak in haar vergadering behandeld en hoe
wel er nog geen advies was uitgebracht, wist men dat de stem
ming in die vergadering voor het voorstel niet gunstig was.. 

De aanwijzing van de plaats, waar het volgend jaar de Bonds
vergadering zal worden gehouden, gaf aanleiding tot de mede
deling van „Breda" dat men daar in 1948 een tentoonstelling wil 
houden, waarbij men zal werken onder de auspiciën van de Bond. 
„Philatelica", wilde ditzelfde in 's-Gravenhage, waardoor bij stem
ming de plaats uiteindelijk moest worden aangewezen en de keus 
op Breda viel. 

Er zal ook hard gewerkt moeten worden om de Ned. Phi-
latelistendag 1948 in het kader der feestviering in dit jubeljaar 
een waardige plaats te doen innemen. 

Een commissie werd benoemd ter bestudering van het reeds oude 
vraagstuk der bestrijding van vervalsingen. Hierin werden de 
juristen Wolff de Beer, Loef en Talma Stheeman gekozen. 

Inmiddels was het tijd geworden om naar de bioscoop te gaan, 
waar de Franse philatelistenfilm zou worden gedraaid. Het was 
een goede gedachte daartoe over te gaan, al is de film ons danig 
tegen' gevallen. Grote fouten bij de behandeling der zegels vielen 
erg in het oog en verder was er behalve plaatjes, op philatelistisch 
gebied niets te zien. Een goede waarschuwing om niet te licht te 
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denken over de vervaardiging van een werkelijk goede philate-
listische film. 

De volgende dag werd de 35e Nederlandse Philatelistendag te 
half 10 door de voorzitter de heer Cramerus geopend met een 
toespraak, waarin enkele feiten uit het Bondsjaar werden herdacht. 
Vervolgens werd de Jaarvergadering voortgezet met behandeling 
van het Jaarverslag 1946—47. 

Wij merkten de aanwezigheid op van de directeur van het 
Postkantoor, namens de Dir. Gen. der P.T.T.; van de directeur van 
het Postmuseum en van de heer Schuermans, als vertegenwoordiger 
van de Belgische Bond. Bij de mededeling dat de klapper op de 
voornaamste Nederlandse Tijdschriften was gereed gekomen, werd 
aan de samensteller, de heer Costerus een exemplaar uitgereikt. 

Slechts de ruiling met het buitenland, in het Jaarverslag vermeld 
gaf aanleiding tot uitvoerige discussies, na afloop waarvan met 
algemene stemmen een motie werd aangenomen, aandringende op 
verbetering. 

Gaf het jaarverslag dus niet veel stof tot bespreking, vreemd 
was het dat geen der afgevaardigden een woord van lof over 
had voor het werk door het bestuur verricht. Enige appreciatie 
was toch wellicht niet misplaatst geweest. 

De herkiezing van de afgetreden bestuursleden geschiedde, waar 
geen andere candidaten waren gesteld, bij acclamatie. 

Er volgde nu de hoofdschotel, het Maandblad. Na het gereed 
komen van het jaarverslag had de Vereniging, eigenaresse van 'he t 
Maandblad, die nog niet mede wilde doen met de principiële be
slissing, inhoudende toetreding tot de eigenaressen door de Bond, 
zich wellicht node, bij deze beslissing neergelegd. Men zou nu, 
dadelijk na de vergadering aan het werk kunnen gaan. Het was 
een ijdele hoop, dat hiermede voor deze vergadering dit punt als 
afgedaan kon worden beschouwd. Verschillende verenigingen von
den het bereikte onvoldoende en wilden een eigen Maandblad, hoe 
dan ook. Gelukkig is ten slotte toch besloten nu eerst eens aan te 
zien wat de principieële beslissing in de praktijk zal uitwerken. 

Men had intussen voor de ontvangst door het Gemeentebestuur 
in het Raadhuis de vergadering geschorst en zij die de uitnodiging 
aanvaard hadden, hebben kunnen genieten van enkele mooie 
schatten in het Stadhuis aanwezig en die onder deskundige lei
ding konden worden bezichtigd. 

Het eind van de vergadering begon nu te naderen. Bij de nage
komen voorstellen is van belang het onderwerp: Richtlijnen voor 
opnemen van politieke delinquenten. Dit op zich zelf kwam niet 
tot een goed resultaat, wat ons inziens welhaast voortvloeit, uit 
de aard van het onderwerp, doch er werd nog eens gewezen op 
de wenselijkheid om aan het Bondsinformatiebureau op te geven 
de niet-aangenomen aspirantleden, met de redenen waarom, opdat 
andere verenigingen zich aan het gebeurde zonodig kunnen 
spiegelen. 

Bij de rondvraag kwamen verschillende vraagstukken naar voren, 
die zo goed mogelijk beantwoord werden. Een lijst van beschikbare 
sprekers voor ledenvergaderingen zal worden samengesteld; in het 
Maandblad zullen de functionarissen van de Bond worden ver
meld. Internationale philatelisten speldjes blijken nog steeds bij 
de U. Ph. V. verkrijgbaar te zijn. 

Nadat de laatste vraag gesteld was, werd de vergadering gesloten, 
om over te gaan tot het Bekertournooi, waarvoor zich twee 
gegadigden hadden opgegeven. 

Als eerste trad voor het voetlicht de heer H. J. C. van Beek 
met „De ontwikkeling van de luchtpost op de K.L.M.-Indië lijn" 
terwijl hij gevolgd werd door de heer L. Stein met „Een onpopu
lair verzamelgebied: Spanje". 

Een tiental door de voorzitter aangewezen afgevaardigden, waar
onder een dame, vormde de commissie van beoordeling. Bij het 
nieuwe Wisselbekerreglement is bepaald dat punten gegeven wor
den voor graad van wetenschappelijkheid, wijze van voordracht 
en inhoud. Beide heren overschreden wel enigszms de tijdlimiet, 
doch dit heeft geen afbreuk gedaan aan het verloop. De uitslag 
gaf de heer van Beek aan als winnaar, doch het verschil met df 
heer Stein was niet groot. De voordracht van beide sprekers was 
o.i. maar matig, doch bij beiden voelde men, dat veel studie 
was verricht en dat beiden grote liefde voelde voor het door hen 
behandelde onderwerp. Deze eerste poging de Wisselbeker weer 

in te zetten ter beoordeling van de wetenschappelijke beoefening 
van de Philatelie, moet naar ons oordeel als geslaagd worden 
beschouwd. 

Na deze vermoeiende werkzaamheden werd de vergaderzaal tot 
eetzaal omgetoverd, terwijl men elders gezamenlijk iets hartigs 
tot zich nam. Het officiële Bondsdiner dat om 7 uur aanving was 
zwaar bezet. Het is lang geleden dat zoveel philatelisten zich aan 
één dis verenigden. Over het algemeen was het gezellig al was 
het jammer dat door rumoer aan de uiteinden de officieële spre
kers zich moeilijk verstaanbaar konden maken. De wnd. burge
meester heeft voor hen, die buiten de provincie Limburg wonen, 
gloedvol de goede zijde van dit gedeelte van Nederland belicht en 
heeft een ieder opgewekt gezamenlijk mede ie wei ken tot de 
bloei van ons land. De heer Schuermans sprak over de verbroe
dering met België. De maaltijd was naar beheren en n.en zat 
lang aan, zolang zelfs dat „Zuid-Limburg" 's feestavond te laat 
begon. Waren de bekroningen gedurende het dme- reed; bekend 
gemaakt, de uitreiking van de prijzen geschiedde op de feest
avond en gaf aanleiding tot veel gejuich. 

Het was vroeg in de Zondagmorgen, dat de laatste feestgangers 
zich ter ruste begaven. 

Echter ook die Zondag hield de gastvrijheid van „Zuid-Limburg" 
niet op. Een zestal autobussen reden dien morgen van het Vrijt
hof door de schone Zuid-Limburgse streken naar Margraten om 
ten slotte op het „Fort St. Pieter" te eindigen, waar een Lim
burgse koffietafel het slot van het festijn betekende. 

Het merendeel der bezoekers keerde naar huis. terug, met de 
zekerheid, dat zij dit bezoek aan Zuid-Limburg en de 35e Neder
landse Philatelistendag niet spoedig zullen vergeten. 

VERSLAGGEVER. 

bststuWkeiL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiF 

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

In de loop van de maand September zullen briefkaarten ver
krijgbaar worden gesteld van 73^ en 12K cent, met een zegel-
afdruk in het nieuwe type (S. L. Hartz). 

Uitgifte vindt plaats volgens Dienstorder H 461 (13 Aug. 1947). 

NEDERLANDS-INDIE ONDER JAPANSE BEZETTING. 

De briefkaart 3j4 cent klein formaat (in het Kreisler-type) komt 
ook voor met aan de achterzijde een Jap. soldaat die naar een 
aanvliegend eskader vliegtuigen kijkt. Onderschrift: 

Berkorbanlah ! Oentoek pembangoen;;'n Asia raja, (Offert voor 
het ontwaken van Groot Azië). In de linkerbovenhoek aan de 
adreszijde is in zwart te lezen: Menbeli kartoepos bergambar ini, 
berarti ki ta/ membantoe Pembelian Pesawat Terbang, seba'gai/ 
soembangan Pembelaan Tanah Air dan mem-/ bertjepat roentoeh-
nja Inggeris dan Amerika. (Koopt deze prentbriefkaarten met het 
doel vliegtuigen aan te kopen tot verdediging v^ii het vaderland 
en tot vernietiging van Engeland en Amerika). 

Volgens mijn berichtgever zouden deze kaarten in een oplaag 
van 2020 stuks gedrukt zijn bij de drukkerij Parijs en verkocht 
zijn voor ƒ0,15 (frankeerwaarde 3)4 cent). Indien dit waar is, 
heeft de Japanse bezetter van de opbrengst dezer kaarten nu 
juist niet zoveel vliegtuigen kunnen aankopen. 

De heer van Oss dank voor zijn medewerking. 

Ulli I Illllllll lllllllllllll1lllllllllli;Ui|IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMll IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

FRANKEERT AL U W 
CORRESPONDENTIE MET ZOMERZEGELS. 
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Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot de 
heer J. C. E. M. Dellenbag, Staten-.veg 172 c, Rotterdam. 

NEDERLAND. 
Speciale vlucht K.L.M. Amsterdam—Holland (Michigan) 
op 11 Augustus 1947. 

In verband met het 100-jarig bestaan van de stad Holland in 
Michigan (USA) voerde de K.L.M, een speciale vlucht uit. Het 
was alleen maar mogelijk philatelistische post mee te geven met 
deze vlucht, waarvoor door de K.L.M, speciale enveloppen werden 
uitgegeven a ƒ0 ,10 per stuk. Deze enveloppen waren geadresseerd 
aan „Post Office, Holland (Michigan) USA." en door vermelding 
van het adres van de afzender op de achterzijde, ontvangt men 
de stukken na de vlucht automatisch retour. 

Onze Posterijen vonden het blijkbaar niet nodig een speciale 
stempel voor deze vlucht te laten maken en daarom werden alle 
stukken te Amsterdam afgestempeld met de reeds bekende ma
chinestempel „1847—1947 Eeuwfeest Holland Michigan USA.", 
zods afgebeeld, in het Juni-nummer op blz. 72, doch dan mee 
plaatsnaam Amsterdam en datum 11-8-1947. Voor zover de zegels 
niet door de machinestempel geraakt zijn, zijn ze van een gewone 
dagtekeningstempel voorzien. 

In Holland (Michigan) ontvangen de stukken een aankomst
stempel. 

Dit is de eerste maal in onze luchtpostgeschiedenis dat het 
alleen maar mogelijk was philatelistische post mee te geven en 
in verband hiermede waren dan ook alle speciale couverten van 
de K.L.M, reeds bedrukt met het adres van het Postkantoor te 
Holland (Michigan). Wij weten natuurlijk niet, welke overwe
gingen hebben geleid tot uitsluiting van gewone luchtpost aan 
ontvangers in Amerika geadresseerd, doch wij hopen, dat bij toe
komstige speciale vluchten eerste vluchten etc. voortaan wederom 
de oude gedragslijn zal worden gevolgd, waardoor wij vrij zijn 
in de adressering van onze luchtpoststukken. Dat de K.L.M, slechts 
één soort speciale enveloppen heeft laten aanmaken, nl. die met 
het adres van het Amerikaanse postkantoor zijn bedrukt, is zeer 
begrijpelijk. Gezien de enorme omvang van het luchtverkeer 
heeft men op de K.L.M, kantoren wel ander werk dan de „en
veloppen-verkoop" ! 

Opening wekelijkse luchtpostverbinding Amsterdam— 
Johannesburg, v.v. 

Op 16 Augustus jl. werd door de K.L.M, de wekelijksche lucht-
verbinding Amsterdam—Johannesburg v.v. geopend. Zoals bekend 
werden reeds geruime tijd iedere 14 dagen speciale vluchten n^'ar 
Zuid-Afrika gemaakt. 

Batavia—Amsterdam in 42 uur. 
De „Nijmegen" met gezagvoerder Groeneveld is na Donderdag

avond 7 Augustus 1947 te 11.20 uit Batavia te zijn vertrokken de 
9de Augustus te 10.45 te Amsterdam aangekomen. Aan boord 
bevonden zich 20 passagiers en 3K ton post. Deze vlucht is een 
recordvlucht, in 42 uren volbracht. Geland werd in Colombo, 
Negombo, Sjarja en Caïro. 

K.L.M, opent een luchtdienst op Gothenburg. 
Met ingang van 1 September jl. heeft de K.L.M., in samen

werking met de Zweedse luchtvaartmaatschappij A.B. Aerotrans-
port een dagelijkse rechtstreekse luchtdienst geopend tussen 
Gothenburg en Amsterdam. 

FRANKEERT AL UW 
CORRESPONDENTIE MET ZOMERZEGELS. 

TÉ'dscïiriften 
Catalogi, ens-

Omstreeks 15 October verschijnt de 52e editie van de Yvert-
catalogus. '■' H U i l 

In dezelfde tijd verschijnt de nieuwe Europacatalogus van 
Zumsteln. 

Ter gelegenheid van het 29e Britse Philatelisten Congres, dat 
van 9 tot 12 September jl. te Birmingham werd gehouden, zijn 
enige souvenirs uitgegeven. (Adres van het Comité: Francis J. 
Field, Ltd. Sutton Coldfield). Ten eerste een jubileumenvelop; 
ten tweede vier „blokjes' sluitzegels; ten derde de afbeeldingen van 
de poststempels, welke in Birmingham werden gebruikt sinds 1740. 

Begin Augustus overleed te PanamaCiudad op 82jarige leeftijd 
onze landgenoot prof. dr. John de Pool. Deze verdienstelijke 
Nederlander, die niet minder dan 14 buitenlandse decoraties en 
twee eredoctoraten kreeg, was een uitnemend historicus (toon

aangevende biographieën van Boli'var en zijn tijdgenoten; een ge

schiedenis van Curafao), sportbeoefenaar (wereldkampioen scher

men), beeldhouwer en schilder. Hij vervaardigde o.a. het stand

beeld van Brión, dat te Willemstad is opgericht en waarvan wij 
de reproductie vinden op de postzegels van Curasao van 1934; 
van zijn hand zijn ook de ontwerpen voor de sportzegels van 
Panama van 1937. Bijna twintig jaren van vriendschap verbinden 
mij met dr. de Pool, dank zij onze gemeenschappelijke bewonde

ring voor den bevrijder BoHvar. Ook op deze plaats moge het mij 
vergund zijn dezen groten „Bolivariano" te gedenken. v. P. 

Op 16 Augustus overleed te Apeldoorn plotseling de heer 
J. A. C. Reinou Kingma op zeventigjarige leeftijd. De heer King

ma was een van de oudste postzegelhandelaren van ons land en 
uitgever van „Postzegelnieuws". 

PHILATELISTENVERENIGING „ZUIDLIMBURG" 
TE MAASTRICHT. 

Bekroningen Nationale Postzegeltentoonstelling 
op 15, 16 en 17 Augustus 1947. 

Gespecialiseerd: ' ' ^ 
Eerste prijs J. van de Ven, Maastricht. Frankeerzegels Ned. 

Tweede prijs Janco Koolman, 'sGravenhage; derde prijs G. H. 
van Grunningen, Den Helder. 

Europa. i [j 
Gespecialiseerd: eerste prijs, gouden medaille (met lof der jury); 

J. Eygenraam, Schiedam (Roemenië); verdere eerste prijzen 
I. Vooren, Schiedam (OudOostenrijk); P. Wittkämper, Bussum 
(Finland); ir. A. G. Ferf, 'sGravenhfge (Monaco); tweede prijzen 
R. M. Feenstra, Capelle a/dd IJssel (Griekenland) en mevr. M. 
MatzenFleddérus, 'sGravenhage (Servië); derde prijzen Joh. Wol

fers, Schiedam (Engeland) en C. J. Vermeulen, Boskoop (Enge

land). 
Niet gespecialiseerd: eerste prijs J. Dekker, Amsterdam (Zweden 

en Denemarken); tweede prijs J. Hermans, Maastricht (Liechten

stein); derde prijs L. Stein, Capell? (NBr.) (Spanje). 
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(Ne 1939). Tweede prijzen N. H. Defesche, Maastricht (België); 
en P. H. Jacobs, Maastricht (Monaco). 
BuitenEuropa. 

Eerste prijzen dr. P. H. van Gittert, Utrecht (Marokko) en 
J. F. Alen, Maastricht (Belgisch Congo); tweede prijs G. H. van 
Grunningen, Den Helder (Deens WestIndië); derde prijs R. Ro

denburg, Leeuwarden (Tripolitanië). 
Luchtpostherinnneringszegels. 

Eerste prijs J. Poulie, Amsterdam (Letland); tweede prijs P. H. 
Jacobs, Maastricht (Nederland); derde prijs H. Rorije, 'sGraven
hage (België). 
Zegels op brieven. 

Eerste prijs A. van der Sloot, Schiedam; tweede prijs H. J. C. 
v!;'n Beek, Hilversum; derde prijs P. Dupon, Vlaardingen. 
Poststukken en Stempels. 

Eerste prijs met lof der jury J. Eygenraam, Schiedam, (aanteken

stempels); eerste prijs J. Poulie, Amsterdam (Letland); tweede prijs 
P. G. Melsert, 'sGravenhage (Nederl. puntstempels); derde prijs 
J. Polling, Haastrecht (gelegenheidsstempels). 
Verzamelingen met speciale opzet. 

Eerste prijs met bondsmedalje: N. F. Hedeman, 'sGravenhage 
(philatelistische studie van Ned.Indië tijdens Japa'nse bezetting); 
eerste prijs H. Zwijnenburg, Rotterdam (zegels met bijzondere 
samenhang); tweede prijzen V. Borstlap, Rotterdam (scheepvaart 
op postzegels) en W. B. Tobé, Rotterdam (kerkgeschiedenis in de 
Philatelie); derde prijzen J. F. Alen, Maastricht (oorlog op post

zegels); Joh. Wolvers, Schiedam (Engeland) en J. van de Ven, 
Maastricht (toeslagzegels na 1940). 
Zeldzaamheden en Unica. 

Eerste prijs met zilv. medaille, dr. H. Schouten, Bussum (his
torische Landmailportzegels en stempels van Nederland). Een 
extraprijs (zilv. medaille) voor de beste Limburgse inzending 
kende de jury toe aan de heer J. van de Ven, Maastricht, die in 
drie klassen goed voor de dag kwam. Een ets, aangeboden door 
het Gemeentebestuur van Maastricht, werd toegekend aan den 
heer P. Poulie, Amsterdam. 

TREKKINGSLIJST der verloting goedgekeurd bij beschikkin,; 
van de Minister van Justitie dd. 18 April 1947, 2e Afdehng A No. 
1770 en gehouden ten overstaan van Notaris M. J. H. H O E N E N 
te Maastricht op 23 Augustus 1947. 

De nummers staan in volgorde der prijzen, beginnen met 
prijs No. 1 tot en met 500. 

7413, 579, 5056, 6066, 517, 5014, 7923, 4660, 5017, 7415, 7962, 
3082, 3344, 55, 3030, 8892, 7471, 4269, 1058, 8264, 625. 6992, 
6832, 8512, 3128, 1336, 3507, 454, 7995, 764, 2538, 8404, 3858, 
2998, 9697, 4715, 4698, 7499, 2881, 4582, 2309, 8898, 4897, 3184 
9539, 429, 4693, 7318, 6664, 7211, 3487, 5093, 4699, 7210, 2389, 
2448, 2174, 1226, 2459, 80, 2477, 9759, 1906, 2349, 7477, 623, 
2303, 1069, 6829, 8965, 4242, 9969, 696, 2648, 2131, 2974, 1108, 
7029, 230, 1125, 2696, 7075, 3380, 3117, 9106, 2949, 9570, 7833, 
3285, 65, 218, 5521, 715, 9190, 4205, 950, 3037, 384, 1821, 

401, 9001, 6686, 2642, 2752, 869, 6995, 7458, 4845, 4667, 7215, 
7227, 1124, 1861, 8154, 7153, 226, 2305, 6815, 3378, 2476, 7393, 
3974, 3724, 123, 7806, 397, 7494, 7706, 3965, 8426, 351, 7821, 
2317, 9022, 6725, 1369, 1238, 5958, 7433, 1426, 6915, 26, 162, 

141, 6931, 7900, 8871, 7445, 702, 7016, 6883, 4901, 2615, 1609, 
7269, 3181, 9883, 485, 7779, 1755, 3381, 3108, 7306, 9029, 9885, 
4105, 7237, 7116, 6929, 5600, 3390, 3865, 3132, 3207, 3080, 7255, 
9695, 425, 215, 2475, 3114, 9243, 6896, 7495, 9436, 3303, 3019, 
7261, 3069, 2670, 5740, 3174, 7763, 288, 3497, 883, 3131, 7007, 
2483, 687, 976, 8009, 3365, 7199, 1638, 758, 2820, 1635, 7270, 
4382, 4005, 875, 8183, 2970, 7444, 693, 7223, 8010, 7349, 7582, 

882, 5635, 7271, 1404, 7350, 326, 9553, 2162, 762, 3163, 3003, 
439, 6798, 8921, 7825, 5293, 4172, 2760, 7330, 730, 3797, 6483, 

4615, 7712, 8978, 607, 9633, 4949, 3086, 8956, 4043, 9013, 2409, 
6737, 5627, 6919, 7485, 2287, 1139, 5848, 854, 4425, 2254, 150, 
9308, 7762, 8663, 2027, 2225, 2373, 782, 608, 4705, 6842, 5347, 
2098, 7W, 6991, 1804, 1564, 9273, 8822, 7592, 472, 7605, 7815, 

8079, 
8136, 
2053, 
6274, 
6801, 
7132, 
324, 
279, 
1284, 
9409, 
6432, 
598, 
3116, 
1747, 
4838, 
9415, 
661, 
6729, 
1414, 
2433, 
De 

P. H 

2571, 
7184, 
1218, 
1822, 
9849, 
7015, 
7764, 
749, 
2266, 
8141, 
2288, 
3343, 
2051, 
9881, 
3064, 
1119, 
2767, 
5065, 
7914, 
2580, 

2724, 
7154, 
7496, 
8339, 
7231, 
2620, 
2008, 
8445, 
8292, 
8969, 
3852, 
2781, 
1825, 
40, 

7195, 
7782, 
2189, 
7331, 
2922, 
3740, 

7233, 
7362, 
1216, 
8838, 
1484, 
376, 
329, 

7067, 
2783, 
2255, 
1950, 
492, 
1212, 
1915, 
6908, 
2112, 
1712, 
2230, 
332, 
763, 

prijzen kunnen a 

6752, 
7253, 
5787, 
15, 

919, 
3071, 
2170, 
7772, 
9451, 
3357, 
8833, 
2552, 
1388, 
8325, 
3060, 
5488, 
6850, 
1759, 
9915, 
1654. 

7320, 
2411, 
4689, 
4880, 
5701, 
7284, 
8453, 
2608, 
5302, 
6768,, 
4263, 
9904, 
4789, 
9467, 
8016, 
8644, 
3305, 
8558, 
1386, 

1709, 
6805, 
7025, 
4587, 
1849, 
4694, 
9455, 
8078, 
1327, 
8106, 
711, 
8011, 
1750, 
58, 
74, 

6912, 
357, 
9583, 
7182, 

fgehaald worden 
Jacobs, Brusselseweg 18 

het lot onder bij voegm g van 

1390, 
3161, 
8418, 
9285, 
2141, 
305, 
4589, 
4528, 
33, 

7501, 
3766, 
6816, 
179, 
4663, 
6846, 
1970, 
338, 
8770, 
3966, 

na 18 
te Maastricht, of. 

48, 
8689, 
1593, 
6567, 
2059, 
5198, 
3648, 
7344, 
1085, 
4327, 
7054, 
3677, 
1039, 
2576, 
2586, 
4867, 
2111, 
7141, 
7170, 

1180, 
4758, 
6723, 
2511, 
1042, 
1614, 
8540, 
7213, 
2838, 
4586, 
1515, 
427, 
9306, 
1742, 
8551, 
237, 
6983, 
1787, 
7138, 

uur bij den 
na inzendin 

25 cent aan postzegels 
en aantekenen, toegezonden worden 

â J H rr% ̂̂ rér 

voor 

I 
^ 

6803, 
1434, 
6840, 
3646, 
473, 
2388, 
4573, 
5218, 
5556, 
874, 
975, 
3825, 
908, 
11, 

1720, 
4322, 
1615, 
8102, 
3393, 

heer 
g van 
porto 

_ ■ ■ » 

M^ 
itzendlBingcinJjiJi > 

Woensdag 17 September, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur. 
Drs. G. J. Peelen. 

Maandag 22 September, V.A.R.A., Hilversum II, 17.05 uur. 
Mr. J. H. van Peursem. 

Woensdag 1 October, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, 
Drs. G J Peelen. 

Daar een verzoek tot oplagevermeerdering van het Maandblad 
werd afgewezen, is het gewenst tot vermindering der te verzenden 
nummers te komen. In verband hiermede zou aan hen, die op het 
zelfde adres wonen kunnen worden volstaan, hun voorlopig één 
exemplaar toe te zenden. Zodra de omstandigheden het wedir 
veroorloven wordt de oude toestand weer hersteld. Berichten van 
hen, die om een of andere reden hiermede niet accoord gaan, 
worden gaarne bij de administratie ingewacht. 

Als gevolg van de beperkte oplage waarin het Maandblad mag 
verschijnen en een verzoek tot oplage vermeerdering niet werd 
toegestaan, kunnen voorlopig geen nieuwe abonnementen worden 
aangenomen en zullen de thans lopende abonnementen na beëindi

ging voorlopig niet worden verlengd. 

RAAD VAN BEHEER. 
Beknopt verslag van de vergadering van de Raad van Beheer 

van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waarin opge

nomen „De PhilateHs", gehouden op Zaterdag 26 Juli 1947, des 
middags half twee in Hotel „Terminus" te 'sGravenhage. 

Voorzitter: de heer P. S. van ' t Haaf f. 
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de VerenigingenEigena

ressen; „Nederlandsche Vereeniging", „Breda", „Hollandia", U. Ph. 
V., H.P.V., „Philatelica" en R.P.V., de hoofdredacteur, de ad

ministrateur en een vertegenwoordiger van de Amsterdamsche 
Vereen, „de Philatelist". 
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Een vertegenwoordiger van de aangesloten verenigingen-niet 
eingenaressen is niet aanwezig. 

De hoofdredacteur verstrekt uitgebreid verslag over de gang 
van zaken gedurende de laatste maanden, de redactie betreffende. 
Uit dit overzicht blijkt het aftreden van den heer Benders, arts 
te Maurik, als redacteur Nederland en Overzeese Gebiedsdele,']. 
De Raad van Beheer neemt met leedwezen van deze beslissing 
kennis; den heer Benders zal de Léon de Raay-medaille worden 
toegekend als waardering voor zijn publicaties gedurende het 
laatste jaar. 

Besloten wordt een arbeidsovereenkomst, tevens instructie voor 
den Hoofdredacteur samen te seilen. 

Het blijkt, dat de papiertoewijzing nog steeds zorgen baan. 
terwijl de oplage van het maandblad iedere maand groter wordt. 
Er zal toe moeten worden overgegaan de losse abonnementen 
voorlopig af te schaffen, terwijl een beroep zal worden gedaan op 
gezinsleden, genoegen te nemen met 1 exemplaar gezamenlijk. 
Het voorstel tot het voor vrije verkoop beschikbaar stellen van 
het maandblad wordt aangehouden. 

Steeds wordt bij de autoriteiten aangedrongen op vergroting 
der papiertoewijzing, opdat wederom zo spoedig mogelijk ver-
enigingsnieuws zal kunnen worden opgenomen. 

Nu de Léon de Raay-medaille in ere is hersteld, zal het in de 
bezettingsjaren aangenomen voorstel tot stichting van een maand
bladmedaille worden ingetrokken. 

Financiële regelingen worden getroffen met hoofdredacteur en 
administrateur. 

Verschillende wensen betreffende het uiterlijk van het maand
blad komen naar voren en hebben betrekking op kleur en papier
soort, het hoofd van het blad, de cliché's en de typografische uit 
voering in het algemeen. 

Besloten wordt, het verslag van de Bondsvergadering niet op te 
nemen wegens plaatsgebrek; wel zal een verslag verschijnen van 
de tentoonstelling te Maastricht en van de Philatelistendag. 

Op een desbetreffende vraag deelt de hoofdredacteur mede, bij 
hem inkomende aanvragen voor het lidmaatschap van verenigin
gen, geen namen van verenigingen bij voorkeur te noemen. 

De Secretaris van de Raad van Beheer, 
VAN DE WESTERINGH. 

BONDSNIEUWS. 
Voorzitter: J. C. Cramerus, Breda, Overaschestraat 118. 
Secretaris: P. S. van ' t Haaf f, 's-Gravenhage, Oostduinlaan 189. 
Penningmeester: J. C. J. Polling, Haastrecht, Waaiersluis. 
Rechtskundig Adviseur: Mr. W. S. Wolff de Beeer, Amsterdam, 

Keizersgracht 606. 
Hoofd Keuringsdienst: P. J. van Harderwijk, Rijswijk, Heeren

straat 43. 
Chef Bondsinformatiebureau: Mr. C. M. Loef, Boskoop. 

De secretaris verzoekt hen, die zich bereid verklaren in vereni
gingen voordrachten te houden op philatelistisch gebied, hem te 
willen opgeven de onderwerpen en de voorwaarden, waarop zij zich 
beschikbaar stellen. 

Het ligt in het voornemen, om de beschikbaarstelling van de 
zegels van hoge waarden (ƒ2,50, ƒ 5 , — en ƒ10,—) te doen op
houden in October a.s. 

De secretarissen van de verenigingen worden verzocht om de 
laatste aanvragen niet later dan 1 October a.s. in te zenden. 

INFORMATIEBUREAU 
Over onderstaande personen worden door mij gaarne inlich

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

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

b. J. A. Toebosch, Nassaukade 160 I, Amsterdim-W. 
c. De Winschoter Postzegelcentrale (Dir. G. W. Timmer i 

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

Assen). 

A. P. J. Geels, Sparrelaan 9, Rijswijk (Z.H.) 
E. A. J. Steijns, Groesbeekscheweg 113, Nijmegen. 
F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
J. H. Hendriks, Archimedesplantsoen 10b, Amsterdam-O. 
W. Th. van Keulen, Electrotechn. Bureau, Nuenen (N.B.) 
G. F. A. Traa, Beetslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
H. J. Koeman, Postzegelhandelaar, Amsterdam (adres onbe

kend). 

MEDEDELING. 

De lezers worden hierbij verzocht hun klachten en aanvragen 
om informaties in den vervolge toe te zenden aan Mr. C. M. 
LOEF te BOSKOOP, die mij als Beheerder van het Bonds-infor-
matiebureau is opgevolgd. 

J. A. KASTEIN. 

Herstveiling. Eind September—begin October. Firma J. L. va 
Dieten, Noordeinde 37, 's-Gravenhage. 

FRANKEERT AL U W 
CORRESPONDENTIE MET ZOMERZEGELS. 

Thuiswerkers gevraagd voor het 
opplakken van stroken. Brieven 
met referenties en verlangd loon 
per 100 op te plakken zegels on
der no. 238 van dit blad. 

Voor alle mogelijke en schijnbaar 
onmogelijk te herstellen boeken 
etc. wende men zich tot 

„Enkhuizer Boekbinderij". 
Verrassend. . . . niet alleen in uit
voering maar ook in prijs. Zendt 
als drukwerk, wij retourneren 
franco postpakket. Adres: J. Blok, 
Zuider Havendijk 32, Enkhuizen. 

(245) 

POSTZEGELHANDEL 
Nederland 

No. 355/372 Tralie (15 

Indië 
Karbouw M.w. (7) 
1939Weld.h. 266/271 
1940 Rode Kruis 273 
Curasao 
Konijnenb.-type 2% g-
Eilanden serie 
Luchp. No. 30 (schaars) 
1944 Rode Kr. op brie 

Uw Manco naar 

H A P O 

w) 
X ƒ 

X „ 
X „ 
X „ 

X „ 
X „ 
X „ 

f „ 

1 6 , -

0,60 
3,50 
1 -

6,— 
1,25 
1,75 

2 2 , -

Burgemeester Tellegenstraat 21 
AMSTERDAM (Z). (265) 

Uit grote voorraad maken wij U 
buitengewoon fraaie NEDERL. 
& OVERZ. GEB. ZICHTZEN-
DINGEN tegen billijke prijzen. 
Momenteel zoeken wij te koop 
een betere EUROPA COLLEC
TIE en EUROPESE LANDEN 
afzonderlijk. 
Tegen hoge prijzen kopen wij 
NEDERLAND koers, lyi, 5 en 
10 Gld., gebruikt in prima kwali
teit. Gaarne offerte of z.zending. 
POSTZEGEL-ENGROSHANDEL 

J. van der Oord, Haarlem. 
Damstraat 4 rd.. Tel. 17909. 
Bankiers: Rotterd. Bank 
Postrekening 510998 (248) 

Te koop aangeboden 

Tentoonslellingstafels 
van de Zwolse postzegel
vereniging, staande in de 
Emmaschool te Zwolle. 
Te bevragen bij 

G. J. LOGT 
Steenstraat 19, Zwolle 
Telefoon 6165 
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Goedkoop aangeboden Postfris 
BELGIË. 

Yv 496—503 ƒ 7,50 
512 „ 1,25 
519—526 „ 12,50 
538—546 „ 1,25 
556—567 „ 3,— 
573—582 „ 1,25 
583—592 „ 1,25 
593—601 „ 2,25 
602 „ 8,50 
603—612 „ 1,50 
613—614 „ 3,— 
615—622 „ 1,50 
623—624 „ 6,— 
631—638 „ 3,25 
639—640 „ 6,— 
647—652 „ 3,25 
661—669 „ 5,— 

POSTZEGELH. K. BEUNDER. 
Schoolstr. 27, Krimpen a.d. Lek 
Telef. 419 - Giro 353094 (249) 

Nederland 
N o 4 
N o 5 
No 78 en 79 
No 129 
No 133 
N o 163—165 
No 265 en 266 
Roltanding. 
No 33—56 
No 57—70 
No 72 
No 78—81 
No 82—85 

ongebr 

ƒ 3,50 
„ 3,50 
„ 35,— 
.. 2,— 

„ 2 3 , -
„ 7,50 

„ 4 , -

»ebruikt 
ƒ 1,25 
„ 0,70 
„ 1 , -
„ 0,90 
>, 1,25 

— 
„ 1 , -

— 
„ 4 , -
„ 4 , -
„ 3 , -
„ 1,60 

No 90—93 „ 6,50 
No 94—97 „ 5,50 ,. 
No 98—101 „ 4 , ~ ,. 
Indie 135—137 „ 6, -
Suriname 210—213 1,50 

POSTZEGELHANDEL 
J. V. VLIET & ZN. 

Brediusweg 3, Bussum, Tel. 

2 , -

3,50 
3,— 

(260) 
6502 

Aanbieding Zomer en Kind 
series Ned. en Overzee. 

Zomer '35 ongebr gebr ƒ 1 25 
„ 
) J 

)) 
)> 
»» 

Kmd 
» 
„ 
„ 
„ 

Indie 

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

„ 1,90 
„ 1,75 
„ 1,70 
., 1,70 
„ 1,70 
„ 1,65 
„ 1,65 
» 1,35 
„ 1,40 
„ 0,85 

Bevrijdmgssene 
compleet 

Surmame Brandkast 
Volkskind 
Surmaamse 
Opdrukken 
e t , 1 gld, ; 

Meisje 
vliegpost 

' gU 

, „ 1 , -
, „ 0,85 
, „ 0,75 
, .. 1 -
, „ 1,15 
, „ 0,80 
, „ 0,65 
, „ 0,65 
, „ 0,70 
, „ 0,50 

ongebr 
„ 4,75 

cpl „ 4,75 
„ 3,50 
„ 2,75 

1945 22)^ 
ƒ 3 0 , -

WIM ENGELKAMP 
Postbus 663 — AMSTERDAM. 

Kind 1931 ° 
1933 ° 
1934 ° 
1935 ° 
1936 ° 
1937 ° 
1938 ° 
1939 ° 

Zomer 1937 ° 
1938 ° 
1939 ° 
1940 ° 

Zeeman ° 
Luchtfonds ° 
Indie K N I L M ° 

ƒ 3 , -
„ 2 , -
„ 1,90 
„ 0,90 
„ 0,75 
„ 0,60 
„ 0,60 
„ 0,60 
„ 0,75 
„ 0,65 
„ 0,80 
„ 0,95 
„ 3 , -
„ 0,90 
„ 1,40 

Suriname Vliegp 1/7 * „ 7,— 
Levering aan onbekenden tegen 
storting op Giro 198391. Porti ex 

Utrechtsche Postzegelhandel 
Adr . V. O s t e d e l a a n 64 bis A 

UTRECHT. 

Tekst van deze annonces 
vóór den len in te zenden 

aan de admmistratie. 

Rondz. 1 cent per f ranc Yv . '47 
Op aanvraag doen wij U een zichtzending 
toekomen der door U gevraagde landen 

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

Neder land en O v e r z . G e w e s t e n . 
Verkoop mijn duizenden doubletten tegen 
ÖQO/O spec cat Uitsluitend aan verzamelaars' 
Zendt mancolijst' Daarna desgewenst zicht-
zendmg H LINDEMAN, Jacob Catslaan 14 
Schiedam (264) 

LUCHTPOST 
Uitgsbreid nieuws, aankondiging 
van lezingen in Luchtpost Journaal. 
Maandblad der B.Z.P.C., S^huyt-
straat 107, Den Haag 

Orgaan plus contributie f 3 . 5 0 . 

BIGMAIL met rudadressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f o 60 in zegels, postwissel of giro 
266831 

C J H TER RIET, Veenstr 22, Enschede 

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

Aangeboden zegels en series van Ned en 
Overz. 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. 

iiiiiiiprimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiimi 
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Frankeert al uw correspon
dentie met Zomerzegels. 
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Frankeert al uw 
correspondentie 

met ZOMERZEGELS. 

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

Overzee Verzamelaars! 
Onze vorige advertentie had 
een E N O R M succes 

Daar wij een specialiteit maken van de 
zegels van Buiten-Europalanden, is het ook 
Uw be lang onze welverzorgde zichtzendin 
gen aan te vragen Wij hebben een langj 
ervaring en zijn uitstekend gesorteerd, speciaal 
in de oudere (klassieke) zegels (271) 

R. DE ROCHEMONT, 
Juffermansscraat 38 — Oegstgeest 

Landmailportzegels en 
landmailportstempels 

TE KOOP GEVRAAGD Aanbiedingen aan 
Dr H SCHOUTEN, 
N Hilvers weg 24, Bussum 

TE KOOP GEVRAAGD 
gebruikte zegels los en op brief, tevens ge 
bruikte poststukken (briefkaarten, enveloppen, 
postbladen) van de Japanse bezetting Indie 
door Dr S C H O U T E N , N Hilvers weg 24, 
Bussum (266) 

Te koop of te ruilen gevraagd N e d e r 
land puntstempels op 5 et 1872 en geper 
foreerde Roltanding zegels eveneens van (zgn ) 
voorlopers en opvolgers der geperf roltan 
ding S v p brieven met specificatie aan 

JOS MAUSSEN 
(274) Kapoenstr 19a, Maastricht 

Aangeboden Nederlond en Overz G e 
bieden catalogus waarde ruim f 700 — Tegen 
aannemelijk bod (261) 
Brieven J O H BAKKER, Corn v 
d Lijnstraat 211, Den Haag. 

Bod gevraagd op half vel (100 stuks) 
50 ets. Meeuwtype met horizon
taal watermerk 

J DOORGEEST, 
(252) Rosmolenstr. 62, Zaandam 

AANGEBODEN- Ned Maand
blad voor Philatehe van Febr 1924 
t/m Juni 1943 

P SCHOENMAKERS 
Honigmanstraat 99, Heerlen (236) 

AANGEBODEN tot 5jO o van de hanae-
laars catalog verzameling Nederland compleet 
doch niet gespecialiseerd De kinder- en 
zomerzegels in gebruikt en ongebr Verder 
O G gevorderd doch niet compleet Alleen 
en bloc Te zien te Rotterdam 

Brieven N o 240 aan het Bur v d Blad 

TE KOOP AANGEBODEN: 

POSTZEGELALBUM 
DUITSLAND 

me-st oude zegels, heel 
weinig nieuw, waarde 
140 mille francs 

Inlichtingen onder N o 242 aan 
het Bureau van dit blad 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Te koop aangeboden Oud USA oa 
Confederate States 1862 1^ Dienstzegeis 1873, 
Speciaal delivery, Krantenzegels, Gelegenheid 
zegels Veel ongestempcld 
Totaalwaarde p l m 5800a frs Prijs f400 — 

M V EVERDINGEN, 
Tongersestr 5} — Maastricht 

Te koop wereld verzameling + 10 000 
zegels, beh Ned en O G 

Na 6 uur. (235) 
P J LICHT, 

BI V Treslongstr 10 UI, A'dam W. 

Rondzendverkeer R. VISSER 
L.straatweg 51 , Heerenveen 
vraagt dringend boekjes ä lo^/o van Ncd en 
O G en pTaatjesseries voor de jeugd billijk 
geprijsd Geef U op voor ons prima rond 
zendvcrkeer (246) 

B o d g e v r a a g d o p Z w i t s e r l a n d n o . 
3 1 1 f r a n c G r i s - t i l a s (gebruikt) met gele 
draad achterzijde Yvert 1947 fr 5000 — 
Mooi exemplaar (251) 

B r i e v e n t e r i c h t e n a a n H D 
C A R D , B o s w e g 2 5 t e V e l p ( G l d ) 

GEZOCHT ^ 
Oranje Vrijst Yv nr 4 en a i , Transvaal 
Yv nr 109, Tanger Yv nr 9, Canada Yv 
nr 91 

M P KOKJE, 
(247) Waalsd weg 223, Den Haag 

T E R OVERNAME Yvert 1944 f 3 — , 
Yvert 1946 f 7 50 Nummersvan het Maand
blad van Juni 1941 (234) tot Juni 1943 (2j8) 
volledig f 3 — Zending franco (25S) 

A TACONIS, 
Blau-Hüs — Oranjewoud 

Laat ook dit seizoen Uw V e r 
k o o p b o e k j e s door ons in orde 
maken Vele tevredenheidsbetuigm-
gen ter inzage Vraagt inl onder 
no 268 aan het Bureau \ d Blad 

BRAZILIË. Door verzamelaar te 
koop aangeboden unieke verzame
ling plm 5000 ex Groot gedeelce 
pfr , cpl series en eep partij bloes 
Brieven no 243 bureau v d blad. 

Ter overn. gevr. Michel Europa 
V '40 of later in g st Wie kan mij 
helpen aan afl 29 v Kohl Briefm 
Handb ' Mr Niegeman, L v 
Suchtelen v d Haare 3, Bussum 

Te koop: Deel I Standard Scott 
Cat 1946 ƒ 5,25 Contact gezocht 
met U S A-verzamelaars Ie Luit 
LSK C. van Eimeren. Joh. Ver-
hulststr. 84, Amsterdam-Z. (241) 

500 verschillende postzegels der 
wereld uit mijn doubletten ƒ 2,80 
franco D. v. OMMEN, Epe, 
Popuherenlaan, Postgiro 132330. 

(19) 

Prijs de/er advertenties: 
ƒ 2.— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 
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POSTZEGELALBUMS: 
Ie. Jeugdwereldalbum met cliche's uitgave 1947 ƒ 1,— 

Blancoalbum met 65 pagina's „ 1,25 
Jeugdwereldalbum met cliche's en zegels, uitgave 1947, 
geheel verpakt in cellophaan „ 1,75 
Blancoalbum met flink aantal uitgezochte fraaie zegels, 
65 pagina's, geheel in cellophaan verpakt 2,50 
Wereldalbum met gecartoneerde omslag met 701 
cliche's en 84 bladzijden, nieuw geheel bijgewerkt „ 3,95 
Losbladig alb. Ned. en Overz. Gew. m. cliche's, uitg. '47 „ 4,75 

2e. 
3e. 

4e. 

5e. 

6e. 

Fa. OOM M H - Schiedam - Lange Kerkstraat 56 - Telelson 67433 
TE KOOP AANGEBODEN : 

Nederland 1923 No. 130, 2K Gld. ger. 
Nederland 1907 No. 42, Port 50 op K et. 
Nederland 1924 No. 136-138 Tentoonstellingsserie 
Nederland 1921 No. 1-7 Br.kastserie cpl. 15 c—734 G. 
Nederland 1913 No. 1-8 Dienst Armenwetserie compl. 
Indië'21 No. 1-7 Brandkastserie compl. 15 c.—7K Gld. 
Indië'22 No. 149-159, Jaarbeurs Bandoeng serie cpl. 20 c. 
Indië'41 No. 275-289, Konijnenburg serie compl. 10 c.— 
Alle werkwagen van 10-12 en van 1-5 uur. (233) 25 Gld . gebr. 

2 5 , -
12,50 
20,— 
80,— 
3 0 , -
80,— 
4 5 , -

700,— 
C. VAN REYENDAM - Waalstraat 62 - Amsterdam-Z. 

Verzamelaar biedt aan de volgende landencollecties: 
Italiaans Somaliland 251 st. pfr. 9400 frans voor ƒ 90,— 
Ivoorkust 201 stuks postfris 17.400 francs voor „ 170,— 
Kroatië 139 stuks postfris 5300 francs voor „ 50,— 
Bohemen en Moravië geheel compleet. 1/19 ge
bruikt; rest postfris 12.485 francs voor „ 105,— 
Uitsluitend onberispelijke zegels. Meest complete series 
Brieven onder nummer: 276 bureau van dit blad. 

GARANTIE. Door betrouwbare en vlugge relaties in het buiten
land ontvangen wij de meeste nieuwtjes direct na verschijnen. Het 
is derhalve niet onmogelijk, dat door ons soms een hogere prijs 
wordt berekend, dan door handelaren, welke deze nieuwtjes pa'i 
later ontvangen. Wij hebben derhalve besloten met ingang van 1 
Sept. de prijzen te garanderen met dien verstande, dat door ons 
het te veel betaalde zal worden gerestitueerd, indien de koper 
kan aantonen, dat dezelfde serie binnen 10 dagen na ontvangst 
door een erkende importeur voor een lagere prijs wordt aange
boden. Wij behouden ons echter het recht voor de series terug 
te vragen, indien genoemde prijs naar ons oordeel te laag wordt 
geacht. Levering uitsluitend aan winkeliers en wederverkopers. 
Postbus 53 P H I L I P S Amsterdam-C. 

De , Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58II, Amsterdam-C 
Regelmatig 2-m3andeliiks grote openbare veilingen 
Voor opname in de supplement-catalogus (verkoop 
op de restantendag, Zaterdag 4 Oct., van onze a.s. 
veiling) bestaat nog tot 27 Sept. a.s. gelegenheid 
materiaal toe te voegen. Op belangrijke objecten 
wordt gaarne voorschot verleend. 
R o n d z e n d i n ^ * Sluit U aan als lid-koper 
en/of verkoper bij ons prima verzorgd RONDZEND-
VERKEER. Nadere inlichtingen op aanvraag. 

U W 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) 

Zumstein 1948 f 10.- + f 0.50 porto 
Yvert 1948 f 18- + f 0.50 porto 
De Yvert-Catalogus verschijnt begin October, 
terwijl de Zumstein-Catalogus einde September 

uitgegeven wordt. 
De import van deze nieuwe edities is beperkt! 
Stort dadelijk ƒ 18,50, resp. ƒ 10,50 per ex. op 
onze Postrekening 110.70 ! U bent dan ver

zekerd de catalogus(sen) onmiddellijk na 
verschijnen te ontvangen ! ! ! 

Postzegelhandel HEYMANS 
Postbus 8 9 7 — Rotterdam 

NIEUWTJESDIENST 
Ik wens uitbreiding te geven aan mijn nieuw-
tjesdienst en roep U op bij wijze van proef 
ƒ 10,— of meer te storten op mijn giroreke
ning 353322 waarna direct de eerste zending 
aan Uw adres verzonden wordt. Bij uw stor
ting gelieve U gelijktijdig de U interessereade 
landen op te geven. Indien de zending U be
valt,, hetgeen ik niet betwijfel, gelieve U het 
bedrag der factuur te gireren, bij ontvangst 
wordt U dan automatisch de volgende zending 
gemaakt. 
U kunt door uw betalingen der facturen het 
tempo regelen, waarop U nieuwtjes wenst te 
ontvangen. Stort daarom omgaand aan: 
L. J. A. LUDEKER — 20 jaar Philatelist 

Postbus 5103, AMSTERDAM-Z. 

Daar gebleken is, dat de naam van onze 
zaak wordt verward met die van de Asser 
Postzegelcentrale (Dir. W. J. de Jong), 
achten wij ons verplicht om te vermel
den, dat wij met bovengenoemde zaak 
niets hebben uit te staan, evenmin als 
met de Winschoter Postzegelcentrale 
(Dir. G. W. Timmer). 

GRONINGER POSTZEGELCENTRALE, 
(R. B. de Jonge - J. de Jonge) 

Tel. 24094-29095 (K 5900). 
Lid van de Ned. Ver. van Postzegelhan
delaren en van het Verb. v. Postzegel
handelaren in Nederland (277) 

SPECIALE AANBIEDING: 
Curajao luchtp. 11 ƒ 0,90 Cat. 1.50) 
Idem 53/68 „ 20,— 
Suriname id. 24/6 „ 32,50 Cat. 47,—) 
Idem 27/8 „ 2,45 Cat. 4.50) 
Binnenkort weder verwacht: Ned. Indië 35 ct. 
en ƒ 5 , — (nos. 280 en 287) Oostenrijk Ren-
nerblok 4 velletjes onget. opl. 10.000, Zwit
serland frs. 2,50 Ie vlucht naar U.S.A., Hon
garije en San Marino zeldzame Roosevelt-
series alles tegen dag-prijzen. 

Postzegelhandel N.V. SCHWERIN 
BUSSUM 

Lindelaan 15 — Postgiro 131455 
Bankier Amsterdamsche Bank Bussum 
H E T adres voor alle betere Nieuwtjes ! 

AANBIEDING. 
Nederland 

ƒ 119A 
134/35 
139/40 
232/35 
240/43 
274/77 
283/86 
6/8 L.P. 

België 
488/95 
496/503 
511 
Alles Postfris 

0,65 
5,35 
0,35 
1,85 
4,20 
2,90 
1,90 

32,50 

8,25 
9,40 
9.75 

Porto 

512 
513/18 
519/26 
547/55 
601 
602 

Frankrijk 
568/71 
576/80 
584 
585/86 
587/92 
742 

ƒ 1 0 , - f 

1,75 
17,75 
1 4 , -

3,85 
2,25 

12,— 

1,90 
6,50 
0,42 
1.05 
2,90 
0,25 

tot 
C. BROERS, Dorplein 128, BudeL Giro 411570 

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. 

n 
I 



ALBANIË 
Van Albanië zoek ik de volgende zegels: 

1, 2, 3, 9, 12, 13, 37, alle gebruikt. 
42b, 42c, 42d, 42e gebr. of ongebr. 
43, 43a, 43b, 43c, 56, 57, 58, 59, 60 
gebruikt 97, 101 ongebruikt. 

AANBIEDINGEN LIEFST MET 
ZICHTZENDING VAN GEGA
RANDEERD ONVERVALSTE 
EXEMPLAREN AAN 

H. Nolet, Bennekomscheweg 17, Ede. 

ZICHTZENDINGEN 
Wij hebben momenteel zeer fraaie boekjes van: 

NEDERLAND & O.G. 
DANZIG 

DENEMARKEN 
DUITSLAND 

VOORM. DUITSE KOLONIEN 
LUXEMBURG 

N O O R W E G E N 
OOSTENRIJK 

ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

Deze boekjes zenden wij U gaarne ter inspectie 
indien U terugzending binnen 3 dagen garand. 
POSTZEGELHANDEL M. D. POSTMA 
Uniabuurt 14 - Leeuwarden - Giro 295477 

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 & Zoon, 
Hesschertstraat 32 a, 

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

Een zucht van verlichting! 
voor d e verzamelaars 

Het h a n d b o e k o v e r d e 
J a p a n s e b e z e t t i n g s z e g e l s 

»Dai N i p p o n in Zuid-OostAzië« 
door N. F. Hedeman en R. Boekema 

is beg in October verkr i jgbaar . 
Prijs fl. 7.60 p l u s p o r t o . 

U kunt het bestel len via Uw postzegelhan
delaar of direct bij d e u i tgever : 

ROELF BOEKEMA, 
Postzegelhandel - Prinsestraat S8-60 
Cor responden t i ead res : Postbus 4S 

Telefoon 110319 - Den Haag - Giro 247130 
Bank: Bankierskantoor M. d e Jong en Zoon. 

i)ip~ TE KOOP GEVRAAGD 
VerzameHngen of losse stukken van 
Zwitserland en Liechtenstein. 
Een greep uit wat ik betaal: 

Zwitserland: 
Nabablok 
Bundesfeierblok 
Liechtenstein: 
25 h. ultramarijn no. 36 
Prins Jean II 
Zeppelins no. 7/8 
Vaduzblok 
Zeer hoge prijzen voor Cantonale Ortsposten 
van Zwitserland. 
Brieven met prijsopgave aan: 
M. G. VAN DER HOEVEN 
V. Nijenrodestraat 75 — Den Haag (234) 

Postfris. 
ƒ 3 0 , -
„ 9 , -

„ 5 5 , -
„ 70,— 
„ 4 5 , -
„ 200,— 

Gebruikt. 
ƒ 2 5 , -
„ 9 , -

„ 40,— 
„ 65,— 
„ 4 5 , -
„ 1 8 0 , -

SINDS 
1 8 8 5 

I 
DRUKKERIJ 
KINSBERGEN 

DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING - CATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

N.Spiegelstr. 60, Tel. 37239, A'dam 
L (lO) 

a. KAAS 
P o s t z e g e l h a n d e l 
vanaf 1 SEPTEMBER 

N.Z. Voorburgwal 2 4 2 
Naast Algem. Handelsblad 

Dus voor iedere bezoeker van 
Amsterdam weer gemakkelijK te 
bereiken voor 

AANKOOP, VERKOOP EN 
ADVIEZEN 

DE NIJMEEGSCHE 
POSTZEGEL VEILING 

houdt in de tweede helft van 
October haar 

TWEEDE VEILING TE 
NIJMEGEN. 

Goed materiaal kan nog worden 
ingezonden aan: (267) 

P. A. J. VEEN 
ERKEND VEILINGHOUDER 

ST. ANNASTRAAT 123, NIJMEGEN 

Ü P - 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. 

Rondzendüerkeer 
H. OVERDUIN 

Rozenhagenplein 12 - HAARLEM 

DRINGEND 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. 

25 jaar Luchtpost compleet, tot 2000 ser. 
POSTFRIS. 

Aanbiedingen met prijs aan: 

BASTIAANSE'S Postzegelhandel 
Emmalaan 25 - Tel. 43985 - Rotterdam/HilL 

WW^ Kantoor gesloten van 13 Augustus tot 
3 September a.s. 

E Te koop gevraagd ongestempeld: ^ 
i Indochine, Yvert no. 224, 230, 236, 237, j 
f 238,, 240, 241, 242, 243, 244, 249, 250, 1 
I 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, J 
f 261, 262 (drie maal), 263 (3 maal), 264 1 
= (3 maal), 266, 267, 268, 269, 271, 274, J 
f 275, 286, 287, 288, 289. 1 

I Mr. J. H. y. PEURSEM f 
I Zeestraat 40 | 
I 's-GRAVENHAGE. J 
iiTUllUllllllllllllllillllllllillllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIII Illllllllllllllli 
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SPECIALE O. G. AANBIEDING 
Indië: 
1938/39 Karbouw m. w.m. (7 w) 
1945/46 Bevrijding (13 w.) 
1946 Australische druk ( 5 w.) 

Carayao: 
1942 Luchtp. 26/40 (15 w.) 
1944 Luchtp. Rode Kruis (8 w.) 

Suriname: 
1945 4 opdruk-zegels 210/213 
1945 Luchtp. 3 opdrukken 24/26 
1946 Luchtp. Rode Kruis 27/28 
Levering aan onbekenden na ontvangst van 
postwissel. Beneden ƒ 10,—■ porti extra. 
Uitgebreide prijslijst Nederland en O.G. gratis. 
POSTZEGELHANDEL W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 huis — Amsterdam-Zuid. II 

X 
X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

f 0,50 
4,75 
0,45 

58,— 
19,75 

1,80 
30,— 
2,50 

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 Nederknd en Overzee te
gen zeer scherpe prijzen. (229) 

C Collectie Europa ä 1 ct. per Yv. fr. 
D Collectie Overzee ä 1 ct. per Yv. fr. 
Bod gevraagd op mooie verzameling 
puntstempels 2250 stuks in 253 ver
schillende nummers in twee blanco 
albums. (275) 

G. BOL " lerseke 

z o JUIST VERSCHENEN ! 
De nieuwe VIER-IN-EEN prijscourant, bevat

tend vergelijkende prijsnoteringen van 
de meest courante zegels en series van 

geh. Europa, resp. volgens Yvert, 
Zumstein, Stanley Gibbons en 

Scott. De VIER-IN-EEN 
vertelt U in één oog

opslag hoe een 
bepaalde serie in ieder der genoemde vier 
toonaangevende catalogi genoteerd staat. 
Prijs slechts ƒ 1,85. Handelaren korting. 

Uitgave: 
H. A. GOSMAN 

Postbus 211, Amsterdam 
Telefoon 98012 — Postrekening 192800 

N.V. Postzegelveil ing 

De Vries & Dolleman, 
Noordelnde 126a, 's-Gravenhage. 

ONZE 36e VEILING WORDT 
ULTIMO SEPTEMBER GEHOU
DEN TE 'S-GRAVENHAGE, 
WAARIN VELE SPECIALITEI
TEN VAN NEDERLAND EN 
OVERZ. GEBIEDEN. 

Catalogus gratis op aanvraag. 

m^ m mti^Ê^ÊéÊi^^^tm'^^i^iMM 
POSTZEGEL- EN ALBUMHANDEL 

H. A. Hanuskowski, 
Wagens t r aa t 105, ' s -Gravenhage . 

Zoals van ouds bevelen wij ons aan 
voor het uitvoeren van mancolijsten 
van Nederland en Overz. Gewesten. 

Ook in typen en tandingen. 

TEL. 1116 10, na 5 uur 77 55 31. 

Postrekening 33.530. 

Ter verkoop aangeb. verz. Nederland en Over
zeese gebieden vanaf 1852 tot 1941 in blanco 
album ± 1500 stuks in prima staat uitsluitend 
postfrisse exemplaren met een cataloguswaarde 
ƒ 11500,— (speciale catalogus 1947 waarvoor 
bod gevraagd ook voor 
Een vijfdelig Schaubek 1940 der gehele wereld 
met 16500 stuks versch. ± 750.000 fr. Yv. 1946 
op aanvraag te bezichtigen bij 
C. J. H. ROOTLIEB, Z.O. Buitensingel 219 
Telef. 722758, 's-Gravenhage, Postgiro 444540, 
Verdere offerte van serieboekjes 25 boekjes uit 
v.o. kwaliteit voor seriën verkoop met ge
perforeerde stroken met 20 pagina's zonder 
firma bedrukt. Deze kunnen ingevuld worden 
met landsnaam, cat. prijzen 25 stuks ƒ 1,25, 
100 stuks ƒ 5,— alles prima papier om te 
beschrijven. 

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

Nederland ƒ 10,— No. 348 gebr. ƒ 6,— 
Roltanding No. 57-70 gebr. „ 4,75 
Ned. Indië Bevrijding ongebr. „ 4,50 
Jubileum 1923 ongebr. „ 42,50 
Suriname Luchtpost No. 24-26 ongebr. „ 30,— 
Oostenrijk luchtpost No. 32-46 ong. „ 28,— 
Estland luchtpost No. 7-11 ongebr. „ 3,50 
Duitsland Leipziger Messe 1947 

ongebr. ƒ 1,20 
(269) 

ZOETEMAN BIEDT AAN: 
Estland 

No. 81—83 * 750 fr. 
86—90 * o 230 fr. 
67—68 o * 2500 fr. 
67—68 get. * 3250 fr 
113—116 * 2050 fr. 
110—112 * 7400 fr. 
97—109, 129—130 * 3555 fr. 
117—120 * 337 fr. 
125—128 * 2500 fr. 
145a, o 150 fr. 
131 * 750 fr. 
150—153 * 1500 fr. 
158 * 450 fr. 

Giro 106974, Rotterdam, TeL 37949 
Nieuwe Binnenweg 299B 

7-
2 — 

20,— 
3 0 , -
18,50 
6 5 , -
3 2 , -
3,25 

2 0 , -
0,85 
6,50 

12,50 
4 , -

(259) 

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. (270) 

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

Leidsche Postzegelveiling. 
VOOR ONZE BELANGRIJKE 
HERSFSTVEILING KAN NOG 
GOED MATERIAAL WORDEN 
INGEZONDEN. 
Vraagt toezending der catalogus 
voor deze belangrijke veiling. 

Leidsche Postzegelhandel, 
H. LANSDAAL, 
Vrouwensteeg 3, Leiden, Telef. 23233. I 
Aanbieding België (allen ongebruikt) 

258/266 
267/272 
293/298 
301 (blok 
308/314 
326/332 
342/350 
353/355 
356/362 
363/374 
385 
377/383 
386/389 
Beneden ƒ 10,-
C. PAMEIJER; 

ƒ 1 9 , -
„ 9,50 
„ 12,50 
„ 15,25 
„ 1 9 , -
„ 2 4 , -
„ 2 0 0 , -
„ 9 , -
„ 37,25 
„ 2 7 5 , -
„ 1,50 
„ 48,50 
„ 1,75 

— port 

390/393 
394/400 
404/406 
407/409 
438/445 
447/454 
458/464 
471/477a 
488/495 
496/503 
504/511 
513/518 
519/526 

extra. 

ƒ 18 n 
38,50 

2,50 
2,10 
2,— 
2,25 
2,75 
9,50 
8,50 
9,25 

19,25 
17,— 
13,75 
(262) 

Homeruslaan 13, Zeist. 

WW Dordtse Postzegelhandel biedt aan: 
Italiaanse duikbootbasis Bordeaux, Zumstein 
no. 54-70 ƒ 275. Zéér zeldzaam ! 
Turkije no. 991 gebruikt ƒ 1,50 
Turkije no. 992 gebruikt „ 2,75 
Beieren dienst no. 42 ongebruikt „ 1,50 
Zichtzendingen Engelse en Franse Koloniën. 

Dordtsche Postzegelhandel 
Postbox 85 ■ DORDRECHT - Giro 243401. 


