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ONZE 

181ste VEILING 
is in bewerking. 

Voor volgende veilingen kan 
steeds worden ingezonden." 

's-GRAVENHAGE - L. Poten 15a 
TELEF. 11.70.20 (K 1700) , 

Onze 138'*̂  Postzegelveiling 
zal einde Mei plaats hebben en bevat belangrijke 
afdelingen N e d e r l a n d en O.G., E u r o p a en 
O v e r z e e , Catalogus gratis. 
In April verscheen de nieuwe 

HEKKER PRIJSCOURANT 
voor de zegels van Nederland en O.G. met vele 
prijsveranderingen, die de huidige marktwaarde 
het best weergeven. Prijs f 1.05 franco. 

Ons „ F a v o r i e t " album voor de zegels van Neder
land en O.G., gedrukt op prima houtvrij papier in fraaie 
en stevige schroef band, geheel bij tot eind 1947, 
125 albumbladen met 500 cliché-afdrukken. Onbetwist 
het beste album. 

Prijs f 15.- plus 50 cent verzendkosten. 
Elk jaar verschijnen hierop supplementbladen. 

Hekker's Postzegelhandel cv. 
ROKIN 10 - AMSTERDAM - POSTGIRO 21278 

323e VEILING 
wordt begin Juni a.s. 
gehouden. 

Catalogus gratis op aanvraag 
Voor volgende veiling kan reeds inge
zonden worden. 

Deze belooft zéér belangrijk te worden. 

A a n b i e d i n g schaarse series Roemenië: 
•1945Yv. 833-35 frs. 1500 Zu. 981A-983B f 19.— 
1945 Yv. 854-65 frs. 2400 2u. 1002-13='-of g f27.50 
1944 Yv. bloc 14-15 frs, 1200 Zu. 923-24 f 12.— 
1945 Yv. bloc 16 Zu. 975 frs. 18 f20.— 

J. L. VAN DIETEN 
NOORDEINDE 37 - DEN HAAG 



. S^,eciaaCaeH^ameiaa>có 
aan Med&dand en Cliwi^zAeie Qe&ieden. 
Een unieke gelegenheid Uw manco's aan 

te vullen biedt mijn 

25e SUf^t^^eg^ludling.. 
Deze bevat een zeer grote gespecialiseerde 

collectie Nederland en Overzeese 
Gebieden zowel ongebruikt als gebruikt 
tot 1948 

Geveild wordt op 
Woensdag 2 6 en 
Donderdag 2 7 Mei a.s. 
in Hotel „POMONA", 
Molenstraat 53, Den Haag, 
's middags om 2 uur precies. 

Rijk geïllustreerde catalogus voor serieuze 
verzamelaars GRATIS, 

ixoel/ 
ijoQKema 

Phil. Expert — Beëdigd Makelaar. 
Postzegelhandel - Postzegelveilingen 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
Giro 247130 - 's-GRAVENHAGE . Telefoon 110319 
Bankrelatie: Bankierskantoor M. de Jong & Zoon, Den Haag 

Voor mijn 

26e V^eiÜn^ 
welke o.o.v. in Juni zal worden gehouden 
ontving ik naast andere inzendingen o.m. 
een schitterende collectie Kaap de Goede 
Hoop en vele andere klassiek'e zegels. 

Hebt U iets interessants te veilen stelt U zich 
omgaand met mij in verbinding. 

Uitgever: 

»Dai Nippon in Zuid Oost Azië" 
Standaardwerk over de Japanse bezetting. 
Prijs f 7 . 6 0 + 2 0 et. verzendicosten. 

Een vertrouwd adres . IS voor U alles f 

W i a B I B D B N A A N : 
NEDERLAND 

Nr. 
° 3 15 et. 
° 6 15 et! 
° 14 1 et op brief 
° 48 5 gld 
° 80 10 gld 
* 129 1 gld 
* 130 2K gld 
° 130 2% gld 
* 131 5 gld 
° 131 5 gld 
° 133 1 g / 1 7 ^ et 
* 136/38 Tentoonst. 
° 136/28^ Tentoonst. 
° 278 Luchtvaart 
* 421 Postkoets 
* 422/26 Volksdienst 
* 6 134 gld luehtp. 1,70 
* 7 4 ^ gld luehtp. 4,25 
° 9/15 Cour I 11,— 
° 16/19 Cour II 6,50 
° 20/24 Cour III 0,95 
* 28 Port 50/1 gld 
° 28 Port 50/1 gld 
* Brandkast 1 /7 
INDIE 
° 1 10 et. enget. 
° 2 10 et. getand 
» 24 12J^ et. 
* 80 2 M gld Java 
° 60 1 gld 
° 61 2% gld 
* 276 1 7 ^ et 
° 15 Luchtpost 

Fl. 
32,50 
27,50 
16,50 
85,— 

100,— 
3,50 

3 5 , 
26,75 
37,50 
27,50 

1,65 
17,50 
16,— 
0,70 
0,08 
0,30 

27,50 
26,75 

112,50 

32,50 
37,50 
5,75 

23,50 
2,25 

13,75 
1,15 
3,15 

Nr. 
° 16 Luchtpost 
* 39 Port 1 gld 
C U R A C A O 
* 73 1 ct. 
* 80 2% gld 
* 101 Wi op 2 ^ 
° 101 1% op 2% 
* 120 23^ gld Herd. 
* 146 21 et. 
* 147 25 et 
* 148 27% et 
* 1/3 Luchtpost 
° ■17 10 op 20 
° 41/44 Krijgsgev. 
•̂  45/52 Juliana 
* N I W I N compl. 
SURINAME 
* 104 5 et 
* 105 10 et 
* 106 20 et 
* 107 50 et 
* 108 1 gld 
* 109 2% gld 
* 110 5 gld 
■̂  220/05 Rode Kruis 17,50 
* 206/09 Kon. f am. 3,20 
* 16 40 et Luehtp. 3,90 
•* 17 2>4 gld L.post 20,— 
° 18 5 gld groen 285,— 
* 19 10 gld 85,— 
" 23 10 + 5 6,50 
* 27/28 TBC 2,50 
* 29 Port 40 et 6,75 

Fl. 
4,25 
0,70 

2,75 
5 5 , 

2,25 
2,25 

42,50 
6,90 
3,25 
7,25 

85,— 
17,50 
34,75 
19,75 
1,10 

0,40 
0,95 
1,90 
8,75 

12,25 
47,50 
77,50 

U vraagt natuurlijk ook onze 
ZICHTZENDINGEN NEDERLAND & OVERZ. GEB. 

of zendt ons hiervoor Uw mancolijst. 
1»VIJ Z O E K E N X E K O O P 

Nationale Hulp, Kind 1947 gebr. en postfr., enz. enz. in 
kwantums met prijs. Verder alle betere stukken Neder
land en Overz. Geb., gelegenheidsseries uitgegeven tijdens 

en na de Bevrijding in kwantums. 
Voor betere series betalen wij gemiddeld wat U ook op 

veiling bij verkoop krijgt. 
YVERT 1948 (bijna uitverkocht). 

GIBBONS SIMPLIFIED 1948 Geh. Wereld ƒ 1 1 ,  . 
„STAMP COLLECTING", Eng. standaardwerk, 350 pag. 
■± 64 pag. foto's; gebonden in geheel linnen band ƒ 6,95 

Geen vooruitbetaling. — Alle aanbiedingen vrijblijvend. 
* = postfris, ° = gebruikt. — Porto steeds extra. 

Verzoeke beleefd geen orders beneden ƒ 3,— 
Speciaal adres voor Nederland en Overz. Gebieden 

Fa.SUTHERLANDi 
mtJkis 430, 's^ramu 

(Kant.: Kon. Wilhelminalaan 98, Voorburg, tel. 72.23.69) 



Al le correspondentie betref

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

Dordrecht. 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 
ABONNEMENTSPRIJS 
voor niet aangeslotenen 
(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 1.25. Per nummer f 0.15. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" 
H O O F D R E D A C T E U R J. C. N O R E N B U R G , 

BERGSELAAN 101a, R O T I E R D A M N . 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

ADVERTENTIE
i/2 pag. f 35 — 
1/3 „ fM, 
l/4 >. f lo,— 
1/6 ■> f i 5 

25e Jaargang Mei 1948 No. 5 (285) 

TARIEVEN: 
1/8 pag. f 12,— 
i/9 » fi ' .— 
I/I2 ,. f 9,— 
i/l6 „ f 8 , 
l/i8 „ f 6,— 

Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor 
leden van aangesloten verenigingen) f2,— 
per vakje. 
Bij 3, 6 en 12 achlereenvolgcBd* 
plaatsingen rcsp. Ji'.». 5 en 10 o/p reduc
tie, behalve op „Kleine Advertenties" 
De prijs van een advertentie op de 
voorpagina is JOO/Q hoger dan op een 
andere plaats, op de achterpagina 25 % 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De admlalslratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing Tan 
advertenties, zonder opgaai van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
ERELID DER REDACTIE: A. M. Benden, arts te Maurik (Gld.) 
REDACTEUREN: Ir. H. J. W. Reut, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem, POSTZEGELS VAN NEDERLAND. 

A. J. Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Dr. L. Frenlcel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broelcman, 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. dr».. Laan van Poot 194, 'sGravenhage, telefoon 394511: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage, teleioon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
Dr. P. H. van Cilterl, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

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

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

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

^ e n "OAH d e n 
"^(001 d[ff cd[i3ii(Cft CtPTT 2ïP 

V O O R W O O R D . 
Mocht het Aprilnummer weer meer het aanzien hebben van 

ons blad van voor de oorlog — hetgeen zeer zeker verheugend 
aandeed —, toch waren wij zelf nog niet tevreden, aangezien de 
inhoud nog te veel leed onder een overvloed van advertenties en 
een te veel aan verenigingsnieuws. 

Nu ondergetekende het gehele hoofdredacteurschap voor zijn 
rekening heeft genomen verheugt het hem, dat hij ook in deze 
minder goede verhoudingen in het blad veranderingen kan bren
gen, dank zij de door hem met de Raad van Beheer daaromtrent 
gevoerde besprekingen. Hoewel de inhoud van ons vorig nummer 
v.'at het redactionele gedeelte betreft reeds op een beter peil stond 
dan we de laatste tijd gewend waren, toch hoopt ondergetekende 
met uw al'er hulp er in te slagen ook dit peil op te voeren nu er 
voldoende ruimte voor goede artikelen beschikbaar is. 

Voor uw aller medewerking of suggesties houdt ondergetekende 
zich dan ook warm aanbevolen. 

T. C. NORENBURG. 

«dM mk 
BERICHT VOOR ADVERTEERDERS. 

H.H. adverteerders wordt nogmaals in herinnering gebracht, dat 
advertenties uiterlijk de Ie der maand, waarin het blad uitkomt, 
in het bezit van de administratie moeten zijn. Bij inzending na die 
termijn is de opname niet meer mogelijk. Toezending van waar

schuwingskaarten zal niet meer plaats hebben. 

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

Buiten gebruikstelling frankeerzegels 7J^, 12J4 en 22 K cent. 
In D.O. H 254 vinden we het volgende: 
1. Bij het in werking treden van het aanhangig gemaakte wets

ontwerp tot wijziging van de Muntwet, zal de halve cent uit het 
Nederlandse muntstelsel verdwijnen. 

2. In verband hiermede zullen t.z.t. de posttarieven, welke op 
ten halve cent eindigen, worden gewijzigd. 

3. De bij de Controleur en op de kantoren aanwezige frankeer 
zegels van 7%, llYi en 22K cent zullen, door gecombineerd ge
bruik, zoveel mogelijk worden opgebruikt. Hiermede moet dade
lijk na ontvangst van deze do. worden aangevangen. 

4. Onder de aandacht wordt gebracht, dat bij verkoop het 
gebruik van de onderwerpelijke zegels niet aan het publiek mag 
worden opgedrongen; als regel zal het gebruik zich derhalve be
perken tot de gevallen, dat door de loketambtenaren porten en 
rechten worden gekweten. 
5. Hieronder zijn enige mogelijkheden van gecombaineerd ge
bruik genomen: 

7% + 7}4 = 15 cent aantekenrecht, interlocale brieven t/m 
100 gr., postwissels t / m 25 gld en girostortingen t/m 1500 gld. 

4 X 7% = 30 cent expresserecht, postpakketten t / m 1 kg. 
7^2 + \2% =: 20 cent. Buitenlandse brieven t / m 20 gr. interloc. 

brieven tot 300 gr., postw. t/m 50 gld., girokwit. t / m 500 gld. 
7K | 223^ = 30 cent brieven t/m 10 gr. per luchtpost naar 

Indië, postpakketten t / m 1 kg., expresserecht en postwissels t/m 
iOO gld. 
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12K + 12J^ = 25 cent. Gewone aangetekende binnenlandse 
brieven, giro-kwitanties t / m 1000 gld, binnenlandse brieven t / m 
500 gram. 

XlYi + 2 2 ^ = 35 cent brieven t / m 1000 gram port en 
aantekenrecht van buitenlandse aangetekende brieven t/m 20 gr. 

223^ -f 22K = 45 cent postpakketten t/m 3 kg. 
6. Teneinde het debiet van de hierbedoelde zegels te bevor

deren, zullen door de Controleur ter voldoening aan de aanvragen 
door de directeuren, instede van de door de directeuren gevraagde 
frankecrzegels van 15, 20, 25, 30, 35 en 45 cent ten dele zegels 
in de waarden van 7%, MVi en 22J^ cent worden verstrekt. Op 
hun beurt behoren de directeuren op overeenkomstige wijze te 
handelen met betrekking tot de aan de loket-ambtenaren en het 
ressort te verstrekken zegels. 

Hierbij zijn twee opmerkingen te maken. In de eerste plaats 
is het merkwaardig, dat niet gesproken wordt over de frankeer-
zegel van 2}^ cent, die toch wel evenzeer zal moeten verdwij
nen. Mogelijk neemt men aan, dat de voorraden hiervan toch wel 
\erbruikt zullen worden. 

De tweede is deze, dat uit het in de D.O. vermelde volgt, dat 
de 7/^ en 12J^ cent zegels in het Hartz-type aan de loketten 
verkrijgbaar zullen zijn. "Was dit in vele plaatsen tot nog toe niec 
het geval, door de automatische toezending zullen aan de kan
toren deze zegels te koop zijn en zal ieder wel in de gelegenheid 
gesteld worden ze aan te schaffen. 

Nog één keer de 6 ^ cent port. 
De in het Aprilnummer vermelde afwijking: gezakte T in com-

bmatie met gezakte E is ons nu ook ter inzage gezonden bij de 
opdruk van 4 op 6}^ et. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Type van Krimpen 2 et: 16. 
Type Hartz 10 et: L/R 18. 

Overzeese 
Gebiedsdelen 

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

SURINAME. 

KopstaanJe op
druk I K o p 7 K 
et. 
Hiernaast geven 

wij een foto van 
de 1>^ op ly^ et 
met dubbele op
druk, waarvan één 
kopstaand. 

NEDERLANDS-INDIE. 
Nieuwe zegels. 
De kleuren der reeds gemelde zegels type Hartz/v. Krimpen zijn 

als volgt 20 et blauw; 25 et blauwgroen; 40 et lichtgroen; 45 et 
magenta; 50 et terracotta; 80 et rood; ƒ 1 , — paars; ƒ10,— licht
groen; ƒ 2 5 , — oranje. Beeldgrootte voor de zegels tot en met 80 
et 18 X 22,7 mm.; vanaf ƒ 1 , — 21 x 26,4 mm. Voor de ƒ10 ,— 
en ƒ 25,— waarden gelden dezelfde beperkende bepalingen als 
voor die van ƒ 2,— en hoger d.w.z. deze mogen niet ongebruikt 
worden verstrekt. 

CURACAO. 
De verschoven Niwinopdruk. 

Reeds vermeld op biz. 15 
No. 282, is nevenstaand 
afgebeeld. 

Japanse bezetting Ned.-Indië. 
Tot ons genoegen kurnen wij mededelen, dat de heren Hedeman 

en Boekema, zich op ons verzoek opnieuw bereid verklaard heb
ben, hun artikelenreeks over de Japanse Bezettingszegels te ver
volgen, hetgeen te beginnen met dit nummer wederom geschiedt. 
Zowel de vele brieven die naar aanleiding van onze vraag op 
bldz. 15 No. 282 van het Maandblad binnenkwamen; en waarvoor 
wij inzenders danken; als de ruimere papiertoewijzing, waardoor 
meer plaats is beschikbaar gekomen, waren voor de Raad van 
Beheer van het Maanblad aanleiding om het genomen besluit be
treffende deze artikelen te herzien. 

JAPANSE BEZETTING NED.-INDIE. 
bewerkt door de heren Hedeman en Boekema. 

Pontianak. 
Volgens het in het Januari-nummer geplaatste artikel van den 

heer A. P. van Gogh, zouden de Moehammadija-zegels met opdruk 
No. 1 violet als maakwerk beschouwd moeten worden. Men doet 
echter goed de genoemde conclusie te herzien. Ook in deze resi
dentie waren n.1. verschillende Mohammedaanse bonden en clubs, 
die er zeer trots op waren, dat zij „eigen" zegels gekregen hadden 
en deze dus bij voorkeur ook gebruikten. Wel werd op 31 Octo
ber 1941 de verkoop der Moehammadijaserie aan de loketten ge
staakt, doch niet de geldigheid ingetrokken. Men frankeerde er 
dus rustig mee verder ! Na de bezetting mochten echter op 
bevel der Japs geen onoverdrukte Nederlands Indische zegels op 
poststukken geaccepteerd worden. De ingeslagen voorraad Moe-
hammadijazegels was evenwel nog niet uitgeput, dus zat er niets 
anders op dan ze te laten japanificeren. Analogie met het op 
Sumatra gebeurde. Ergo geenszins een welwillendheidsopdruk of 
maakwerk. Postaal gebruikte exemplaren zijn weliswaar schaars, 
doch zeer normaal. 

Tevens kunnen wij thans meer mededelen over de blauwe 5 cent 
Cijfer met de rode opdruk 2 sen toegevoegd aan de violete anker-
opdruk No. 1. Deze zegels zijn ook postaal gebruikt. Wanneer 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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echter een tokohouder het één of andere geschrift, dat steeds 
voorzien moest zijn van een 2 cents zegel, per post wilde ver
sturen, dan was het voor hem voldoende om zijn firmastempel 
daarover af te drukken. Hier treedt dus het eigenaardige feit 
op, dat een frankeerzegel afgestempeld werd met een firmastempel, 
^olledig ter vervanging van een postaal vernietigingsstempel. 

Onze twijfel, betreffende de 10 et Kreisler zonder watermerk 
met de grote violette ankeropdruk No. 1, werd weggenomen, 
doordat wij een volkomen goed gebruikt exemplaar in handen 
kregen. Tevens vermelden wij de 30 et Konijnenburg met klein 
violet anker No . 3 en de dubbele zwarte ankeropdruk No. 1 op 
de 60 et Konijnenburg. 

Palembang. 
In opdracht van den heer Lengkong heeft de heer Soewardi 

het houten stempel IPL zonder rand, groot formaat, vervaardigd, 
waarvan slechts één exemplaar bestaan heeft. Later maakte S. 
tegelijkertijd 2 stuks rubberstempels met IPL in rand, die onderling 
natuurlijk iets verschillen. Het derde stempel met I.P.L. in kastje 
werd pas gemaakt, nadat de heer Soewardi overgeplaatst was naar 
de postspaarbank en de door hem vervaardigde stempels versleten 
v/aren. De opdracht to t het aanmaken van het derde stempel 
werd gegeven door de plaatsvervangers van Hr. Lengkong n.1. de 
heren B. T. Oh en Sitanella, die ook aansprakelijk zijn voor het 
klein • formaat IPL zonder kastje. De maker der beide laatstge
noemde stempels is nog onbekend. 

De opdruk IPL zonder kastje in violette kleur zagen wij op 
de 2 et Karbouw zonder watermerk. IPL met kastje in zwart op 
de 1 et Karbouw, 5 et Karbouw en de 20 et Kreisler, allen met 
watermerk en in violette kleur op de portzegel (Kolff) 15 et. 

Te Palembang werden er ook zegels door middel van het Dai 
Nippon in recht kastje gejapanificeerd, terwijl men ook aldus 
overdrukte frankeerzegels uit Soematera Timoer ontving en ge
bruikte. Men heeft in deze residentie twee hoofdtypen geconsta
teerd en wel: 

Ie. met grote Kanjitekens in het rechte kastje, dat tot formaat 
heeft 5 X 13, 5 X 14, 5 X UVs, 5 ^ x 14 of 6 x 14 mm. Afstera-
pelingen met Palembang, 'Martapoera, Pagaralam, Tandjong 
Radja, Tebing Tinggi, Lahat, Moeara Enim, Kajoeagoeng, Soe-
rcelangoeng, Bataroedja, Sekajoe, enz., enz. tussen November 1943 
en Februari 1944. 

2e. met kleine Kanjitekens in het rechte kastje, dat tot formaat 
heeft: 4% x 15, 4i4 x 15^^;, 5 x 15, of 5 x 1 5 ^ mm. en afge
stempeld in dezelfde voornoemde plaatsen gedurende hetzelfde 
tijdvak. 

Kenmerkende verschillen tussen de in Palembang, Soematera 
Timoer, Atjeh en Tapanoeli gebruikte Dai Nippon in recht kastje 
opdrukken kunnen wij nog niet aan de weet komen. 

Soematera Barat. 
De 5 Kanjitekens, toegevoegd aan het balkenkruis, komen in 

drie formaten voor, welke wij zullen aangeven met de kleine 
letters a, b en c. Men leze voor a het formaat 4 x 26 mm., voor 
b het formaat 3 x 18 mm., terwijl het formaat c zich hiertussen 
beweegt. 

Violet kruis met onderstaande violette tekens: Uitgifte 1934— 
1937: 15 b j , 25a en b, 35a. Uitgifte 1938—1939: 15a, 20a, 35a. 

Zwart kruis met onderstaande zwarte tekens op de uitgifte 
1934—1937: 15a, 20b, 25a, en bJ. Uitgifte 1938-1939: 20a, 25a, 
35a. Konijnenburg: 35a, 2 gld a, 25 gld. a. 

Violette tekens met onderstaand kruis op Konijnenburg: 10 et. 
Ia en b, 10 et IIb, 15b, 17Ka en b, 30a, 40a, 50a, 60a, 60b, 80a, 
1 gld. a en c, 2 gld. a, 5 gld. a. 

Zwarte tekens met onderstaand zwart kruis op Konijnenburg: 
10 et' Ia, 15a en c, 17^a, 20a, 25a, 30a en c, 35a, 40a, 50a, 60a, 
80a en e, 1 gld. a en c, 2 gld. a. 

Violet kruis met onderstaande zwarte tekens op uitgifte 1934— 
1937: 25a. Uitgifte 1938—1939: 20a en c, 25a, 35b. 

Zwart kruis met onderstaande violette tekens op uitgifte 1934— 
1937: 50b. Uitgifte 1938—1939: 35b. 

Violette tekens met onderstaande zwart kruis op Konijnenburg: 
15 c, 1734 b, 25b, 40b, 60a en c, 1 gld. a en c. Konijnenburg 
Nederland: 5 c, 12/4 c. Zwarte tekens met onderstaand violet 

kruis op Konijnenburg: 10 et Ib, 15a, 17'Ab, 25b, 30a, 50a, 80a, 
1 gld.c. 

Atjeh. 
Nieuw is de violette Atjeh-ster, grof, op de 1 et Karbouw zon

der watermerk. 

Tapanoeli. 
De Japanse vlag in rode uitvoering op de uitgifte 1934—1937: 2, 

334 en 25 ct., op de 5 et Danser en op Konijnenburg: 30 S, 40 N, 
50 P, 60 Q. Ook werd hier de 5 et. Danser met de rode opdruk 
Dai Nippon zonder kastje gebruikt. 

Sumatra. 
Wij zagen de machinale T opdruk op de 15 et Kreisler zonder 

w atermerk. 

Bandjermasin. 
Nieuw zijn de blauwe opdruk type 4 op de 7 34 et. Danser 

en de kopstaande violette opdruk op de 5 et. Cijfer. Tevens 
ontvingen we een echt gelopen luehtpostcouvert, waarop voor 
normale frankering behalve zegels van de serie Grote Oost met 
nieuw zegelbeeld ook een overdrukte strafportzegel van 25 cc 
was geplakt. Een mooi bewijs dus, dat de strafportzegels ook als 
gewone frankeerzegels gebruikt werden. 

Makassar. 
Wij zagen goed gebruikte exemplaren, overdrukt met het zwarte 

spitse anker type 11, van de uitgifte 1934—1937: 5, 10 (Kreisler), 
60 et en 1 gld. en het zwarte ronde ankertype 10 op de 10 et 
Kreisler zonder watermerk ! Raar maar waar. Tevens de dubbele 
zwarte opdruk type 11 op de 3 et. Karbouw en 15 et Kreisler, 
beiden met watermerk, de 5 et Cijfer, de 1 gld Konijnenburg en 
de 5 et. Port (Kolff). Verder de violette opdruk. Type 10 op de 
10 et II Konijnenburg, welk zegel ook met de blauwe opdruk 
type 10 voorkomt. Type 10 in zwarte kopstaande uitvoering op 
de 60 et Konijnenburg en type 11 in zwarte kopstaande uitvoe-
tmg kregen wij ook in handen. 

Tevens vernamen wij,. dat op Boeton verkrijgbaar zijn geweest 
van de Japanse frankeerzegels der uitgifte 1930 de 2 sen oranje 
(Nautai vulkaan), de 4 sen groen (Kegonwaterval), benevens de 
Singapore Kanraka zegels en de twee Japanse propagandazegels, 
uitgegeven ter herdenking van de verraderlijke overval op Pearl 
Harbour. 

Menado. 
Hier melden wij: Kleine bal met zwart type 10 en mach. balk 

op de 15 et. Konijnenburg: 
Grote bal/zwart type 10/Maeh. balk op: 5 et Karbouw met 

watermerk. 
Kleine bal/zwart type 11/Mach. balk op: Konijnenburg 2 gld. Q. 
Grote bal/zwart type 11/Hand balk op: 3 et Karbouw met 

watermerk. 
Kleine bal/violet type 11/Hand balk op: Konijnenburg 2 gld. P. 
Kleine bal/zonder anker/Hand balk op: Konijnenburg 60 et P. 
Grote bal/zonder anker/Hand balk op: Konijnenburg 50 et Q, 

60 et P, 80 et P, 1 gld. P, Karbouw met wm. 
Grote bal/zonder anker/Mach. balk op: Konijnenburg 10 et. I. 

Ambon. 
Ambon zond de onoverdrukte zegels naar Singaradja en ging er 

slechts toe over om zelf te overdrukken, wanneer de gejapanifi-
ceerde zegels van Singaradja te lang uitbleven. Men gebruikte dan 
o.a. de ronde zwarte opdruk met als Inschrift Yubin Koku Cho 
Ambon (blz. 160 van het Handboek). 

Verder melden wij de groene opdruk type 12 op de 50 et 
Kreisler zonder watermerk en de 60 et en 1 gld. Konijnenburg. 

Bali. 
Oranje type 12 op 1 gld. Kreisler zonder wm. en dubbel op 

2 et Karbouw met watermerk. 

Nippon MA. 
Zwart type 34 op Kreisler zonder watermerk 334 et. 
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Nieuw Guinea. 

Commander E. D. Bowie, Bermuda, zond ons ter inzage en 
vroeg onze mening over een zwarte ankeropdruk met als boven
schrift het Dai Nippon in Kanji schrift op de frankeerzegels van 
Brits New Guinea. Deze opdruk is gesignaleerd op de uitgifte 
1932—1934; % d. oranje, 1 d. groen, \yi d. bruin, 2H d. groen, 
'iyi d. magenta, 6 d. bistre en de 10 sh. rose, benevens op de 
Air Mail 1939: \% d. bruin, 6 d. bistre, 9 d. violet. De betreffende 
ankeropdruk is geheel verschillend van de in ons Indië gebruikte 
variëteiten. Ten einde een mening te kunnen vormen verzoeken 
wij een ieder, die hier meer over weet te vertellen, om ons in te 
lichten. 

Salomons Eilanden. 
Een onzer bekenden vertelde ons destijds in Indië in handen 

gehad te hebben verschillende met een ankeropdruk overdrukte 
zegels van de Salomons Eilanden. Helaas wist hij zich noch de 
waarden, noch de opdruk precies te herinneren. Aangezien wij 
met het geven van onze inlichtingen vanzelfsprekend niet over 
één nacht ijs mógen en kunnen gaan, verzoeken wij ook hier weer 
om liefst gedocumenteerde gegevens. 

Banka Billiton. 
Kortelings spoorden wij een vervalsing op van de op deze eilan

den gebruikte opdruk, welke zeer gemakkelijk van de echte is te 
onderscheiden. Men lette hiervoor op het lampionvormige teken 
rechtsboven in de omraming. Bij de echte opdruk vormt het aan-
hangseltje een voortzetting van cirkelomtrek, bij de vervalsing 
is het min of meer een voortzetting van de staande as. De kleine 
ellips in het midden der as is bij de echte opdruk platter en 
raken de bogen onder en boven datzelfde ellipsje de cirkelomtrek 
niet, hetgeen wel het geval is bij de vervalsing. Enkele exemplaren 
werden te goeder trouw hier aangevoerd. 

Bali. 
Ook hier duikt een vervalsing op. Bij de echte opdruk type 12 

ziet men bij de samenkomst van de weerhaken en de steel van 
het anker de steel zich voortzetten in de vorm van een klein 
boogje onder de zijarmen, die op zich zelf genomen ook een boog 
vormen. De vervalsing wijkt hiervan af doordat de zijarmen een 
stompe hoek vormen zonder dat de steel een „druppel' veroor
zaakt. Wij zagen zwarte afdrukken dezer oplichterij. 

Vit^ifter 
Vanaf dit nummer zal voortaan deze rubriek ook door onder

getekende worden verzorgd. Zij die tot op heden aan deze rubriek 
medewerkten, hetzij door inzending van zegels, hetzij van berich
ten, worden beleefd verzocht hun inzendingen voortaan aan 
ondergetekende te richten. 

Door de ziekte van de heer van Peursem is deze rubriek niet 
op de hoogte van de tijd gebleven en zal het moeilijk zijn alle 
achterstallige copy in deze nog uitvoerig te plaatsen. Het streven 
van ondergetekende zal er dan ook in de eerste plaats op gericht 
zijn de nieuwe uitgiften van de laatste tijd te brengen, ook al 

ontstaat daardoor een hiaat met hetgeen tot nu toe is gepubli
ceerd. Zo mogelijk zal met korte vermeldingen dit hiaat zo goed 
mogelijk worden aangevuld. 

Voor de ook voor dit nummer verleende medewerking aan 
deze rubriek worden alle inzenders hartelijk dank gezegd. 

DE HOOFDREDACTEUR. 

Albanië. 
In Dec. 1947 verscheen een gelegenheidszegel naar aanleiding van 

het Congres der Oorlogsinvaliden. 
1 1, rood (strijdenden). 
Op 17-11-1947 verscheen een serie zegels ter herdenking van 

de Ie verjaardag van de agrarische hervorming (bodemverdeling). 
Deze zegels zijn uitgevoerd in rotat iedruk en vervaardigd naar 

foto's. De tanding bedraagt \\% : 12J4. 
1,50 1. violet (Groep boeren in feesttooi). 
2. 1. bruin (generaal Hoxha deelt landtoewijzingscertificaten 

uit gedurende een maaltijd). 
2,50 1. blauw (boerenfeest). 
3. 1. rood (men drinkt op de gezondheid van Hoxha). 

Ter gelegenheid van de herdenking van de 3-jarige bevrijding 
verschenen 5 zegels met opschrift „Republica popuUore" (volks
republiek) en een vijfstralige ster in een der bovenhoeken: 
1,50 1. rood (brandend dorp). 
2,50 1. lilaróod (soldaten in een verschansing). 
5 1. blauw (soldaten in stelling liggend) 
8 1. violet (soldaten op transport). 
12 1. bruin (bergtroepen). 

Andorra (Spaans). 
15 Febr. 1948 verscheen een nieuwe serie postzegels met af

beeldingen uit dat land. 
20 c. violet (inwoner van Andorra). 
30 c. grijs (wapen van de republiek). 
50 c. groen (Ordiniplein te Andorra). 
75 c. blauw (gehoorzaal te Meritaell). /j® 
90 c. lila (Ordiniplein te Andorra). 
1 Pes. rood (Kapel te Mei-itaell). 
1,35 P. violetblauw (wapen van de republiek). 

Ter completering van deze serie worden nog verwacht zegels 
van 2, 5, 10 en 25 c. en van 4 en 10 P., alsmede een luchtpost
zegels van 1 P en een Expressezegel van 25 c. 

België. 

aSEjn-'^ 
lÉÉtfriMMMÉÉHHUhii 

Dec. 1947 verscheen de gebruikelijke 
tuberculosebestrijdings-serie in soortge
lijke uitvoering als vorige jaar. 
65 c H- 35 c oranjegeel (Nivelles). 
90 c -t- 60 c roodviolet (St. Truiden). 
1,35 fr + 1,15 fr bruin (Charleroi). 
3,15 fr + 1,85 fr blauw (St. Nicolaas). 
20 fr. -I- 20 fr donkergroen (Bouillon). 

Op 2 Februari 1948 verschenen de eerste zegels van een serie 
welke ten doel heeft de aandacht te vestigen op de Belgische 
nijverheid. Thans zijn verschenen: 
60 c. groenblauw. (Chemische industrie). 
1,35 fr roodbruin (Kunsthandwerk). 

(Landbouwproducten). 
(Haven van Antwerpen). 
(Textielindustrie). 
(Staalwerken). 

Op 16 Febr. 1948 verschenen 3 Pakketpostzegels in het boog
schutters-type en wel: 
9 fr op 8 fr bruin, 
11 fr op 10 fr grijs en 
13,50 fr op 12 fr violet. 

1,75 fr oranje 
2,25 fr blauwgrijs 
3,15 fr blauw 
6,30 fr lichtpaars 
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April 1948 verschenen 2 series toeslagzegels ten bate van de 
Abdij van Achel en Chèvremont en de Beiaardierschool te Me-
chelen. 
65 c + 65 c bruin (St. Benedictus en Totila op de Monte Cassino). 
1,35 fr + 1,35 fr groen (De nieuwe Abdij van St. Benedictus). 
3 15 fr + 2,85 fr. lichtblauw (St. Benedictus als wetgever). 
10 fr + 10 fr magenta (dood van St. Benedictus). 
65 c + 65 c lichtgroen (H. Begga en het kasteel van Chrevemont). 
1,35 fr + 13,5 fr rood (de kerk, het klooster en de kapel van 
Chèvremont). 
3,15 fr + 2,85 fr blauw (de heilige Vrouwe van Chèvremont en 
de kapel van 1688). 
IC fr + 10 fr (de heilige Vrouwe en het wapen van Carmel). 

Bulgarije. 
Ter gelegenheid van het 2e Con

gres der Arbeiders-organisaties (O.R. 
P.G.) gehouden van 29 Febr.—2 
Maart 1948 te Sofia verschenen 2 ze
gels en wel: 
4 1. donkerblauw (arbeider met vlag). 
60 1. bruinrood (arbeider en wereld
bol). 

Het laatste zegel was voor de 
luchtpost. De oplage van deze zegels, 
die in offsetdruk zijn vervaardigd, 
bedraagt 320.000 stuks van ieder. 

Van de koerseiende gewone zegels zijn thans de volgende zegels 
verschenen: 

(Nationaal theater). 
(Parlementsgebouw). 
(Postgebouw). 
(Presidentsgebouw). 
(Postgebouw). 
(Nationaal theater). 
(Postgebouw). 
(Nationaal theater). 
(Parlementsgebouw). 
(Postgebouw). 

Ter herdenking van het 100 jaar geleden overlijden van Vassil 
Evstatieff Apriloff, verscheen een zegel 4 L. lilabruin. 

Ook vroeger werd hij reeds op de postzegel herdacht. 
Voorts verscheen een zegel met de afbeelding van het S.S. 

„Rodina" 50 L blauw. 
In Maart '48 verschenen 3 toeslagzegels ten bate van de post-

beambten: 
4 L -f- 2 L sepia (brievenbesteller). 

10 L + 5 L rood (telegrafist). 
20 L 4- 10 L blauw (telefoniste). 

Duitsland. 
Ter gelegenheid van de Leipziger voorjaarsbeurs, gehouden van 

2—7 Maart j.1. verschenen 2 zegels (zonder toeslag): 
50 pf blauw (tolcontróle in 1388). 
84 pf groen (oprichting van een goederenstapelplaats in 1433). 

De oplage bedroeg 16 millioen stuks. 
Ter aanvulling van de z.g. 3 zónezegels verschenen: 
10 pf groen (zaaier). 

15 pf bruin (planter). 
30pf rood (arbeider). 
50 pf blauw (oogster). 
60 pf lichtbruin (arbeider). 
5 R.M. indigo (duif met tak boven geketende handen). 
Voor de Franse zone verschenen voor de provincie Baden enige 

aanvullende waarden, zodat deze serie thans omvat: 
2 pf grijs (J. P. Hebei). 
3 pf bruin (landsdracht). 

10 pf grijsblauw (H. B. Grien). 
12 pf groen (J. P. Hebei). 
15 pf violet (landsdracht). 
16 pf olijfgroen (slot Rastatt). 
20 pf (H. B. Grien). 
24 pf karmijn (slot Rastatt). 

50 c. Hchtgroen 
50 c. lichtgroen 
1 L. groen 
1 L. groen 
2 L. bruin 
2 L. wijnrood 
4 L. donker blauw 
4 L. blauw 
4 L. blauw 

20 L. blauw 

45 pf lilarood (landsdracht). 
60 pf bruinoranje (J. P. Hebei). 
75 pf blauw (H. B. Grien). 
84 pf donkergroen (Zwarte Woud). 
I Mk bruin (kerk te Baden-Baden). 
Voor de provincie Württemberg verschenen nog enkele aanvul

lingswaarden in de opdruk-serie in Franse waarden, zodat de serie 
thans bestaat uit: 

10 c op 2 pf grijs. 
60 c op 3 pf oranje. 

1 fr op 10 pf violet. 
2 frs op 12 pf olijf groen. . 
3 frs op 15 pf donkerbruin. 
4 frs op 16 pf lichtblauw. 
5 frs op 20 pf lilarose. 
6 frs op 24 pf roodbruin. 
9 frs op 30 pf lichtgroen. 

10 frs op 50 pf zwartblauw. 
14 frs op 60 pf blauwviolet. 
20 frs op 84 pf lichtbruin. 
50 frs op 1 Mk donkergroen. 
50 frs op 1 SM donkergroen. 

Engeland. 
In de koerserende serie verscheen een aanvullingswaarde 
I I p bruinviolet. 

Finland. 
Hier verscheen in een oplage van 8 millioen stuks een opdruk 

12 Mk op 10 Mk. 
In het bekende leeuwentype zal nog verschijnen een zegel van 

24 Mk. 
Op 13 April 1948 verschijnen weer de Rode Kruiszegels en wel 

met portretten van Finse dichters: 
3 4 - 1 Mk groen (Zachris Topelius). 
7 ^ 4 - 2 Mk rood (Fredrik Pacius). 

12 4- 3 Mk blauw (John Ludwig Runeberg). 
20 4- 5 Mk lila (Fredrik Cygnaeus). 
De oplage van het eerste zegel zal 1 millioen en van de overige 

zegels ieder 700.000 stuks bedragen. 

Frankrijk. 

Op 19 Januari 1948 verschenen de vol
gende drie zegels: 

6 fr 4- 4 fr. violet, met afbeelding van 
Louis Braille, de uitvinder van het blinden-
schrift. Het zegel is getekend en gegraveerd 
door Raoul Serres. 

50 fr 4- 30 fr sepia, met afbeelding van 
St. Exépury, een bekend vlieger en schrijver. 
De tekening en gravure is van P. Gandon. 

100 fr 4- 70 fr blauw, met afbeelding van 
luitenant-kolonel Dagneaux. Getekend en 
gegraveerd door P. Gandon. 

Ter gelegenheid van de 50-jarige 
herdenking van Clement Ader, 
die reeds eerder op de postzegel 
werd herdacht, verscheen een 
luchtpostzegel met toeslag: 

40 fr + 10 fr blauw, met af 
beelding van een vleermuis waar-, 
voor een vliegtuig. Dit 2-motorige 
vliegtuig is de „Vleermuis", waar 
mede de roem van Ader onster
felijk is geworden. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw Tcennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging ! 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 



62 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

lÉH 

Op 6 Maart 1948 verscheen een zegel ter 
gelegenheid van de „Dag van de Post
zegel": 

6 fr + 4 fr donker sepia, met afbeel
ding van Etienne Arago, de postmeester-
generaal, die in 1848 in Frankrijk de post
zegel deed invoeren. 

Op 5 April 1948 verscheen een serie van 
8 zegels, met toeslag, ter herdenking van 
de revolutie van 1848. 

1 fr + 1 fr groen (Lamartine). 
3 fr -f 2 fr roodbruin (Ledru-Rollin). 
4 fr + 3 fr bruinlila (Louis Blanc). 
5 fr -|- 4 fr blau.wgroen (A. M. Albert). 
6 fr + 5 fr donker blauw (P. J. Proud-

hon). 
IO fr + 6 fr karmijnrood (Blanqui). 
15 fr -(- 7 fr donkergroen (Barbès). 
20 fr -I- 8 fr violet (mr. Affre). 

Hongarije. 
Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de Sovjet-republiek 

verscheen in 1947 een serie van 3 zegels met afbeelding resp. van 
Lenin en Stalin: 

40 f -f- 40 f olijfgroen en roodbruin. 
60 f + 60 f karmijnrood en blauwgrijs. 

1 F -|- 1 F ultramarijn en zwart. 

0?''''i:mfßv'''^i» 

^%£»mik 

Tjj.^. 

Op 21 Dec. 1947 verscheen nog 
een zegel ter gelegenheid van de 
„1 lag van de Postzegel", hetwelk 
alleen te verkrijgen was als men een 
toegangsbewijs voor de tentoonstel
ling ad 50 f kocht. De tekening i ' 
van Kadar György. 

30 f oranjebruin, open postkoets. 
Ook in dit land wordt de revolutie 

van 1848 herdacht en wel docr de 
uitgifte van een 4-tal zegels met de 
afbeelding van het Hongaarse wapen. 
1 f blauw. 
2 f bruin. 
3 f rood en 
4 f groen en rood. 

Op 15 Febr. 1948 verschenen di' 
eerste zegels van een serie ter her
denking van de 100-jarige onafhan
kelijkheid. 

30 f geelbruin. Dit zegel vermeldt de woorden van de Hon
gaarse dichter S. Petöfi: „Op, Hongaren, het vaderland roept U". 

1 f blauw. 
2 f bruin. 
3 f bruinrood. 

Ierland. 
Op 7 April '48 verschenen hier 2 luchtpostzegels ter gelegen

heid van de inwijding van de Transatlantische luchtverbinding en 
wel een 3 p en een 6 p. 

Italië. 
In Jan. 1948 verschenen in de koerserende ierie een 2-tal aan-

vuüingswaarden en wel: 
8 L. groen (hamer en ketting). 

30 L. blauw. 
Twee andere zegels dezer serie ondergingen een kleurwijziging. 

6 L. thans groen. 
20 L. thans rood. 
Ter aanvulling van de koerseerende Pakketpostzegels verschenen: 
200 L. groen. 
300 L. lila. 
500 L. bruin, 

terwijl voor de Expresse-verzending nog een waarde verscheen: 
60 L. rood. 

Voor de luchtpost verschenen een 3-tal zegels met afbeelding 
van een vliegtuig boven de toren van het kapitool, op de voor
grond een laurierboom: 

100 L. groen, 
300 L. roodlila en 
500 L. blauw. 
In Maart 1948 verschenen een 6-tal zegels, waarvan 4 voor de 

gewone en 2 voor de luchtpost, ter herdenking van het feit dat 
600 jaar geleden de heilige Catharina werd geboren. 

3 L. licht en donker groen, 
5 L violet en blauw. 

10 L lichtbruin en violet. 
30 L. bronsgroen en geelbruin. 
30 L. gronsgroen en geelbruin en voor de luchtpost. 

100 L. blauw violet en bruin. 
200 L. blauw en oker. 

(Zie elders in dit blad). 
Liechtenstein. 
In de koerserende serie veranderden enkele zegels in kleur ten

gevolge van de tarief wijzigingen: 
10 rp thans groen. 
25 rp rood. 
40 rp blauw. 
Op 6 April 1948 verscheen een serie luchtpostzegels: 
10 rp donkergroen (Leonardo da Vinci). 
15 rp violet (Montgolfier). 

20 rp bruin (J. Degen). 
25 rp roodbruin (Wilhelm Kresz). 

5 fr olijfgrijs (Wilbur Wright). 
Monaco. 
Op 6 Maart 1948 zag ook hier een zekel het licht ter gelegen

heid van de „Dag van de Postzegel" en wel een zegel in het 
oude type van 1885 (Karel III). 

6 fr -f- 4 fr groen op blauwachtig papier. 
. Oostenrijk. 

Op 12 Nov. 1947 verschenen 4 luchtpostzegels met afbeeldin
gen van land- en stadsgezichten: 

50 gr. donkerbruin (windmolen aan het Neusiedlermeer). 
1 S. roodbruin (ruïne van de Heidenpoort bij Petronell). 
2 S. donkergroen (raadhuis van Gmünd). 

10 S. donkerblauw (St Karel-kerk te Weenen). 
Op 16 Jan. '48 verscheen een zegel ten bate van de Oostenrijkse 

deelnemers aan de Olympische spelen, in. een tekening (Olympische 
vlam) van prof. Alfred Chmielowski en gravure van Georg 
Wimmer. Tanding 14 : 13J^. 
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Op 16 Jan. '48 verschenen nog 2 verdere waarden in de serie van 
beroemde Oostenrijkers en wel: 
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20 g groen Carl Michael Ziehrer, toondichter, die 25 jaar geleden 
overleed. 

60 g roodviolet Friedrich von Amerling, schilder, die 60 jaar 
geleden overleed. 

Beide zegels tekening en gravure van prof. Ferdinand Lorber. 
Op 18 Febr. '48 verscheen de z.g. Opbouwserie met afbeeldin

gen betrekking hebbende op de opbouw ten bate waarvan ook de 
toeslag is bestemd: 

10 gr. + 5 gr grijsblauw (viaductbouw). 
20 gr + 10 gr violet (stuwdambouw). 
30 gr + 10 gr lichtgroen (havenwerkenbouw). 

40 gr + 20 gr olijfbruin (bergenwerken). 
45 gr + 20 gr blauw (spoorwegaanleg). 
60 gr + 30 gr rood (woningbouw). 
75 gr + 35 gr roodbruin (industriebouw). 
80 gr + 40 gr blauw (raffmaderij). 
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1 S + 50 gr blauw 
1,40 S ) 70 gr rood 

(wegenaanleg), 
(parlementsgebouw). 

Roemenië. 
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In Jan. '48 verscheen de 
eerste zegel van de nieuwe 
Republiek en wel ter herden
king van de volkstelling 1948. 

12 L blauw. 

Op 12 Febr. '48 verscheen hier een zegel ter herdenking van 
het 75jarig bestaan van de postzegelfabriek te Budapest. (Volgens 
de vele de laatste jaren verschenen postzegels in dit land moet die 
fabriek wel volop werk hebben gehad !) De oplage dezer zegels 
bedraagt 3.500.000 stuks: 

7.50 1. donkergroen, met afbeelding van de fabriek en van een 
rotatiepers. 

Op 20 Febr. 1948 verscheen de sportserie voor de Balkanspelen 
^̂  elke bestemd was om in December j . l . te verschijnen. Deze 
zegels dragen dan ook nog niet de vermelding van de republiek. 

De serie omvat: 
1 L | 1 L olijfbruin (discuswerper). . 
2 L ) 2 L roodbruin (hardloper). 
5 L f 5 L blauw (sportbeoefenaars), 

en voor de luchtpost: 
7 L | 7 L violet (vliegtuig en stadion), 

alsmede een blok van 4 zegels: 
10 L | 10 L grijsgroen met afbeelding als de 7 L. 
De tekeningen zijn van de kunstenaars Alefente en Pavlu. 
Gedrukt zijn 150.000 volledige series en hebben een frankeer

gcldigheid tot 2041948. Wit papier met watermerk MM en 
kroon, de zegels zijn getand 12 K, het blok is ongetand. 

Op 15 Maart '48 werd een serie van 5 zegels uitgegeven ten 
bate van de bond van de werkende jeugd. Deze zegels, getand 
13K, verschenen in een oplage van 150.000 stuks van ieder en 
zijn voor frankering geldig tot 15 Mei 1948. De serie ^omvat: 

2 L t 2 L donkerbruin (fabrieksarbeider), 
3 L + 3 L ohjfgroen (landbouwarbeidster), 
5 L | 5 L bruin (student). 

V*«««««*««V«V«*PHI 
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8 L 4 8 L roodhla (Filiomon Sarlu, jeugdig slachtoffer van het 
fascisme), 

en voor de luchtpost: 
12 L 4 12 L blauw 
(zwaluw en vliegtuig). 

Op 25 Maart '48 verscheen een zegel met de voorstelling van 
een Roemeen en een Bulgaar, die elkaar over de Donau de hand 
reiken (symbool van de RoemeensBulgaarse vriendschap): tanding 
13J4; oplage 3.500.000 stuks. 
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32 L. lilabruin. 
De zegels van de serie met het portret van de exkoning Michael 

zijn overdrukt met de letters R P R en een balk over de kroon. 
Zo verschenen de waarden: 

0,50, 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 32 en 36 L.. 
De oplage hiervan bedraagt 600.000 volledige series. 
Ook de 4 portzegels met dat portret in de waarden: 
2, 4, 5 en 10 L zijn met de letters R P R overdrukt. 

Rusland. 
Op 21 Jan. '48 verschenen een drietal zegels ter herdenking van 

het 24 jaar geleden overlijden van Lenin. 
30 k. violet (Leninmausoleum). 
60 k. blauw, idem. 
60 k. groen (Lenin). 
Op 15 Febr. '48 verschenen 2 zegels ter herdenking van de 

100ste verjaardag van de geboorte van de schilder Vasili Ivanovitch 
Sourikov (1848—1916). Ook in 1941 werd hij op de postzegel 
herdacht. 

30 k. roodbruin (portret van de schilder). 
60 k. groen, idem. 
Op 23 Febr. '48 verschenen 2 zegels ter gelegenheid van de 

Sovjetspelen: 
10 k. donkerblauw (skiër). 
20 k. leiblauw (motorrijder). 
Op 23 Febr. '48 verschenen tevens nog 7 zegels ter herdenking 

van het 30jarig bestaan van het Rode Leger: 
30 k. geelbruin (luchtafweer). 
30 k. grijs (matroos). 
30 k. violet (parachutist). 
60 k. roodbruin (onderofficiersschool). 
60 k. violet (S. Lazo). 
60 k. groen (Shtchors). 
60 k. bruin (Chapaiev). 
Deze laatste 3 zegels verschenen in 1944 in andere kleuren. 
Op het 60 k. zegel onderofficiersschool komt het volgende 

opschrift voor: 
Alle SowjetRussische militairen zijn verplicht het bevel van 

kameraad Stalin te onthouden dat bij militaire verrichtingen men 
niet op de plaats mag blijven staan. Men moet energiek de kwa
liteit verhogen van de militaire en politieke voorbereidingen en 
de kracht van de bewapende macht van de SowjetUnie versterken. 
Bulganin. 

Voorts verschenen ter herdenking van de 5e verjaardag van de 
bevrijding van Leningrad een serie van 4 zegels met stadsgezich
ten uit die stad en het opschrift „Leningrad 1947". 

30 k. violet. 
50 k. groen. 
60 k. grijs. 
il R. paars. 
De 30ste verjaardag van de Ukrainse republiek werd herdacht 

op 4 zegels met gezichten uit dat gebied: 
30 k blauw. 
50 k. violet. 
60 k bruin. 
1 R. grijsbruin. 

Saargebied. 
In April '48 verscheen de definitieve serie in Franse munt, waar

van 13 voor gewone en 3 voor luchtpost doeleinden: 
10 c. rood 
60 c. groenblauw 

1 fr. donkerbruin 
2 fr. karmijnrood 
3 fr. donkergrijs 
4 fr. vermiljoen 
5 fr. lila 
6 fr. rood 
9 fr. groenblauw 

10 fr. blauw 
14 fr. bruinviolet 
20 fr. rood 
50 fr, blauwgroen 

(2 handen). 
(2 handen). 
(2 handen). 
(werkman). 
(werkman). 
(vrouw). 
(vrouw). 
(mijnwerker). 
(mijnwerker). 
(hoogoven). 
(ijzersmelterij). 
(arbeiders). 
(gebouw). 

Voor de luchtpost: 
25 fr. rood. 
50 fr. blauwgroen. 

200 fr. bruin, alle met de afbeelding van een vliegtuig boven 
de Saar. 

Spanje. 
Nieuwe zegels met afbeeldingen van beroemde voorvaders ver

schenen hier in de volgende waarden: 
5 pes. Pedro Calderin de la Barca (1600—1681). 

10 pes. Lopez Felix de Vega Carpio (1561—1635). 
15 pes. Gabriel Tellez (1571—1648). 
20 pes. Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza (1581—1639). 
Ter herinnering aan de bevrijding van Sevilla van de Moren, thans 

700 jaar geleden, verschenen: 
50 c. Ferdinand III (1199—1252). 
70 c. Roman de Bonifaz. 

Triest. 
Op 1 Maart 1948 verschenen de volgende Italiaanse zegels met 

de opdruk A.M.G. 
F.T.T. 

8, 10 en 30 Lire. 
de Expressezegels: 

25 en 60 Lire. 
de Pakketpostzegels: 

5, 200, 300 en 500 Lire. 
en de Luchtpostzegels: 

100, 300 en 500 Lire. 

Tsjecho Slowakije. 

Hier verschenen een 3tal zegels in een 
tekening van prof. Ehm met de beeltenis 
van president Benesh en wel: 
1,50 Kcs, bruin, formaat 1 9 — 2 1 ^ en 
2 Kcs. lila, formaat 19—23. 
5 Kcs. blauw, idem. 

Op 9 Maart '48 verschenen ter gelegenheid van het 600jarig 
bestaan van de Praagse Kareluniversiteit een 4tal zegels naar 
een tekening van Max Svalsinsky: 

1,50 Kcs sepia (Karel IV). 
2 Kcs bruin (Universiteitszegel). 
3 Kcs rood (idem). 
5 Kcs blauw (Karel IV). 

!■■ 

Turkije. 
Hier verschenen zegels in nieuwe tekening met portret van de 

president Ismet Inönü, en wel in klein formaat: 
0,25 K. rood, 1 K. olijf, 2 K. violet, 3 K. oranje, 4 K groen, 

5 K. blauw, 10 K. bruin, 12 K. rood, 15 K violet, 20 K. blauw, 
30 K. bruin en 60 K. zwart, en in groot formaat: 

1 Lire olijf, 2 L. bruin en 5 L. violet. 
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YougoSIavië. 
Op 1 April '48 verschenen 3 toeslagzegels ten bate der tuber 

culosebestrijding: 
1,50 D. + 1 D. blauwgroen en rood 
2,50 D + 2 D. gnjbgroen en rood en 
5 D + 3 D. donkerblauw en rood. 
De tekening is van Emil Vicic te Zagreb. Tanding 12}4 D L 

oplage bedraagt 200.00C stuks. 

Op 8 April '48 verschenen 3 zegels ter gelegenheid van de 
Internationale Beurs te houden van 8—11 Mei 1948 te Zagreb 
en wel in de waarden 1,50 D, 2,50 D en 5 D. 

Zwitserland. 
Op 15 Januari 1948 werden 4 zegels uitgegeven ter gelegenheid 

van de Ve Olympische Winterspelen te St. Moritz: 
5 + 5 c. groen, geel en bruin (zon en 

Olympische ringen). 
10 + 10 c. bruin, blauw en grijs 

(sneeuwvlok en Olympische ringen). 
20 + 10 c. karmijn, geel en grijs (ijs

hockeydoelwachter). 
30 + 10 c. donkerblauw, blauw en grijs 

(skiër). 
De 5 en 10 c. zijn ontworpen door Alex 

Diggelman en de 20 en 30 c. door Werner 
Weiszkönig). 

Op 27 Febr. '48 verscheen een serie van 4 zegels ter herdenking 
van 3 gebeurtenissen en wel de 300jarige herdenking van de onder
tekening van het Verdrag van Westfalen, de 100jarige herdenking 
van de revolutie van Neuchatel en de 100jarige vestiging van de 
federatieve staat: 

5 c. licht en donker groen (J. B. Wettstein). 
10 c. licht en donker grijs (kasteel van Neuchatel). 
20 c. licht en donker rood (Helvetia). 
30 c. blauw, donker blauw en rood (Symbool van de federatieve 

staat). , _ ^ 
Frankeergeldigheid tot 31 December 1948). 

Op 15 Maart '48 verscheen in de gewone koerserende serie een 
zegel in nieuwe tekening van Karl Eichel. 

25 c. rood (Nationaal Park). 
Tengevolge van de tariefwijziging werden enige zegels in een 

andere kleur uitgegeven en wel: 
5 c. geelbruin (Pilatus). 

10 c. blauwgroen (Chillon). 
20 c. lichtbruin (San Salvatore). 
30 c. blauwgrijs (Rijnwaterval). 
40 c. blauw (Alpmeer en Santis). 

BUITEN EUROPA. 
Argentinië. 
Febr. '48 verscheen hier een luchtpostzegel in het type 30 c. van 

1940; geen watermerk: 
2 p 50 groenblauw. 

Australië. 

In 1948 verschenen 2 zegels in nieuwe 
tekening n.1. 

1 sh 3 p lilabruin (ossekop). 
2 sh bruinviolet (krokodil). 

Bolivia. 
In 1947 verscheen een serie zegels ter herdenking van de revo

lutie van 21 Juli 1946: 
20 c. groen. " 3 b 70 oranje. 
50 c. roodlila. 4 b violet. 

1 b 40 groenblauw. 10 b olijfbruin. 

Brunei. 
In 1947 verschenen in de koerserende serie met watermerk 

meeivoudig C A . een 2tal hogere waarden n.1.: 
$ 5 oranje en groen. 
$ 10 lila en zwart. 

Canal Zone. 
Op 17 April '48 verscheen een zegel met tekst „25th Anniver

sary establishment Canal Zone Biological Area" en de jaartallen 
1923 en 1948, in de waarde van 10 c. 

Ceylon. 
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Ter herdenking van de nieuwe con
stitutionele samenstelling verscheen in 
1947 een serie van 4 zegels met verschil
lende afbeeldingen en portret van 
George VI. 

6 c blauw en zwart (Parlementsge
bouw). 

10 c karmijnrood, oranje en zwart 
(Adam's Piek). 

15 c roodlila en donkergroen (tempel te 
Kandy). 

25 c lichtgroen en oker (tempel te 
Anuradhapura). 

Chili. 
In verband met de gewijzigde posttarieven verscheen hier een 

zegel met afbeelding van de generaal en politicus Bernardo 
O'Higgins (1778—1842). 

60 c grijs. 
In verband met de Chileense actie in het Zuidpoolgebied ver

schenen 2 zegels: 
40 c rood. 
2,50 p. blauw. 
Ter 100jarige herdenking van de geboortedag van Arthur Prat 

verscheen,een zegel met portret van Prat en op de achtergrond 
een brandend schip: 

40 c blauw. ' 

China. 
Ter herdenking van het feit dat China 50 jaar geleden toetrad 

tot het Wereldpostverbond verscheen een serie zegels: 
100 $ violet (locomotief en vrachtschip). 
200 $ groen (postbesteller en postauto). 
300 $ hlabruin (idem). 
400 I rood (jonk en vliegtuig). 
500 $ blauw (idem). 
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Voorts verscheen een serie weergevende de services welke de 
posterijen biedt: 

500 $ karmijnrood (rijdend postkantoor). 
1000 $ grijsviolet (postkiosk). 
1250 $ groen (idem). 
1800 $ blauw (rijdend postkantoor). 

Een derde serie verscheen ter herdenking van de nieuwe con

stitutie; alle met afbeelding parlementsgebouw en wetboek: 
2000 $ vermiljoen. 
3000 I blauw. 
5000 $ groen. 

Columbia. 
Hier verscheen een zegel van 1 c lichtolijf, hetwelk verplicht 

was bij te plakken op alle poststukken als extrafrankering. De 
opbrengst moest dienen voor het herstelfonds voor het postkantoor 
te Bogota. (Als dit thans nog nodig is !) 

Costa Rica. 
Ter gelegenheid van de herdenking van het 50jarig bestaan 

van het Nationaaltheater verscheen een serie zegels met afbeel
ding van dit theater: 

15 c blauw. 75 c rood. 
20 c oranje. 1 colon olijf. 
45 c violet. 2 „ bruingeel. 
50 c karmijn. 
Voor de luchtpost verscheen een zegel met portret van Rafael 

Yglesias. 
35 c. groen. 

5 colon bruingeel. 
10 „ blauw. 

Ter herinnering aan de Spaanse schrijver Cervantes verschenen 
met diens afbeelding de zegels: 

30 c ultramarijn. 
55 c rood. 

Egypte. 
In 1947 verschenen enkele nieuwe zegels in een tekening ge

lijkende op die van de uitgave 1939 met afbeelding van de 
koning: t J ü _ i i* 

30 m. olijfgroen. 
40 m. zwartblauw. 

1938—'46 met watermerk de 
Hongkong. 
In 1947 verscheen in het type 

80 c. karmijnrood. 

Irak. 
Op 15 ajn. '48 verscheen een serie zegels met portret van konm;; 

Feisal II; deze zegels zijn zonder watermerk, getand 1134 : 12 
voor de waarden 1 f—40 f en 12 : 11^ voor de overige zegels: 
de druk is van messrs. Bradbury "Wilkinson & Co. 
1 f. grijsblauw. 15 f. zwart. 
2 f. grijsbruin. 20 f. blauw. 
3 f. groen. 25 f. violet. 
4 f. grijsviolet. 30 f. vermiljoen. 
5 f. roodviolet. 40 f. bruin. 
6 f. lila. 60 f. ultramarijn 
8 f. lichtbruin. 75 f. rose. 

10 f. karmijn. 100 f. olijf. 
12 f. olijfbruin. 200 f. oranje. 

* 
Iran. 
Op 31 Jan. '48 versehenen ter herinnering aan de lOOOste jaardag 

van de dood van de beroemde dokter Ibn Sina 5 zegels met toeslag: 
50 d H 25 d. froen (leeuw en stier, beeldhouwwerk te Persepolis). 
1 r | 50 d. rood (strijder, idem). 
2K + 1^4 1". blauw (paleis van koning Darius te Persepolis). 
10 r.  j  5 r. violetbruin (koning Darius op de troon, beeldhouw

werk te Persepolis). 

Marokko (Frans). 
Op 6 Maart 1948 werd ook hier een zegel uitgegeven ter gele

genheid van de „Dag van de Postzegel" en wel 6 fr f 4 fr. rood
biuin, waarboven de arabische opdruk de woorden „Journee du 
Timbre 1948" zijn vermeld. 

Mauritius. 
Hier verschenen 4 zegels ter herdenking van het feit, dat 100 jaar 

geleden de zo beroemd geworden eerste zegels van dit land werden 
uitgegeven. Behalve het portret van George VI komen op deze 
zegels een afbeelding voor van een 1 penny of 2 pence dezer eerste 
zegels. 

5 c. lila en rood (met afb. 1 p). , 
12 c. groen en rood (met afb. 1 p). 
20 c. ultramarijn en blauw (met afb. 2 p). 
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1 R. bruin en blauw (met afb. 2 p). 

Nieuw Caledonië. 
Hier verscheen een serie van 19 zegels in 6 verschillende teke

ningen: 
10 c. geel en bruin 
30 c. groen en bruin 
40 c. oranje en bruin 
50 c. lilabruin en rood 
60 c. lilabruin en geel 
80 c. bruin en geel 

1 f. lilabr., oranje en violet 
1 f 20 Bruin, blauw en groen 
1 f 50 blauw, groen en geel 
2 f. bruin en groen 

2 f 40 rood en lichtrood 
3 f. violet en oranje 
4 f. licht en donkerblauw 
5 f. oranje en violet 
6 f. geel en bruinlila 

10 f. oranje en blauw 
15 f. bruinlila en bruingrijs 
20 f. violet en geel 
25 f. violetgrijs en oranje 

(kagous vogels). 
(kagous vogels). 
(kagous vogels). 
(Sana de Ducos). 
(Sana de Ducos). 
(Sana de Ducos). 
(zeilschip). 
(zeilschip). 
(zeilschip). 
(riviergezicht). 
(riviergezicht). 
(riviergezicht). 
(riviergezicht). 
(Les Tours de Notre Dame). 
(Les Tours de Notre Dame). 
(Les Tours de Notre Dame). 
(Hutte de chef). 
(Hutte de chef). 
(Hutte de chef). 

Voor de luchtpost verschenen 3 zegels in de waarden 50, 100 
en 200 f. 

terwijl tevens een serie portzegels in nieuwe tekening verscheen; 
in de waarden: 

10, 30 en 50 c, en 1, 2, 3, 4, 5, 10 en 20 f. 

Oceanië. 
Ook hier verscheen een serie van 19 zegels in 6 verschillende 

tekeningen: 
10, 30 en 40 c. (rotsen). 
50, 60 en 80 c. (visser). 
1 f, 1 f 20 en 1 f 50 (inlandse hut). 
2 f, 2 f 40, 3 f en 4 f (inlandse vrouw). 
5 f, 6 f en 10 f (inheemse boot). 
15 f, 20 f en 25 f (inlandse vrouwen). 
Voor de luchtpost verschenen: 
50 f, 100 f en 200 f. 

terwijl ook hier een serie portzegels in nieuwe tekening ver
scheen, in de waarden: 

10, 30 en 50 c. en 1, 2, 3, 4, 5, 10 en 20 f. 
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Panama. 
In Febr. verscheen een serie van 8 zegels voor de luchtpost: 

3 c. blauw en zwart (M. A. Guerrer). 
5 c. bruin en zwart (J. A. Arango). 

10 c. oranje en zwart (F. Boyd). 
15 c. donkerrood en zwart (R. Arias). 
20 c. rood en ewart (M. Espinoza). 
50 c. grijs en zwart (C. C. Arosemena). 

1 b. groen en zwart (N. de Obarrio). 
2 b. geel en zwart (T. Arias). 

Philippijnen. 
Hier verschenen 3 zegels met afbeelding van generaal Douglas 

Mac Arthur. 
4 c. violet. 
6 c. karmijnrood. 

10 c. ultramarijn. 
Siam. 
Met portret van Koning Phumiphon Aduldet verschenen de 

zegels: 
10 satangs grijs. 
20 „ blauw. 
50 „ blauwgroen. 
Sint Vincent. 
In het type van 1938—'46 met watermerk meerv. CA verscheen 
10 sh. lilabruin en violet. 
Soedan. 
In het kameeltype met arabisch onderschrift verschenen in kleiner 

f Ol maat: 
1 m. zwart en oranje. 3 p. bruin en blauw. 
2 m. oranje en bruin. 4 p. blauw en zwart. 
3 m. violet en groen. 5 p. bruin en groen. 
4 m. groen en bruin. 6 p. groenblauw en zwart. 
5 m. bruin en zwart. 8 p. groen en zwart. 

10 m. rood en zwart. 10 p. zwart en violet. 
15 m. blauw en bruin. 20 p. lichtblauw en donkerblauw. 
2 p. paars en oranje. 50 p. karmijn en blauw. 

Tanger (Spaans). 
Op 16 Febr. '48 gaf de Spaanse postadministratie een serie van 

7 zegels uit met diverse afbeeldingen: 
30 c. donkergroen (kaart van Tanger). 
45 c. karmijn (straat te Tanger). 
50 c. roodlila (vrouw uit Tanger). 
75 c. donkerblauw (Moor). 
90 c. lichtgroen (Moor). 
1,35 P. oranjerood (kaart van Tanger). 
2 P. violet (vrouw uit Tanger). 
Verenigde Staten van Amerika. 
Op 5 Dec. '47 verscheen een zegel ter herdenking van het 

Everglades National Park, tanding 10% : 11. 
3 c. groen. 
Op 5 Jan. '48 verscheen een zegel ter herdenking van de neger-

dokter dr Georges Washington Carver, in een tanding 10% : 11 
en een oplage van 780.000 stuks, waarvan 402.179 een Ie dags-
afstempeling kregen te Tuskegee (Alahama). 

Op 15 Jan. '48 verscheen te Washington D.C. in rotatieroldruk, 2-
zijdig horizontaal getand 10. 

5 c. karmijn, luchtpost. 
Op 24 Jan. '48 verscheen een zegel ter herdenking van het feit 

dat in Californië 100-jaar geleden goud werd ontdekt, tanding 
11 : lOK en oplage 1.002.898 stuks, waarvan 526.165 stuks van 
Ie dags afstempeling werden voorzien. 

3 c. violet. 
Op 7 April '48 verscheen een zegel ter herdenking van de 

150ste verjaardag van de stichting der staat Mississipi. 
3 c. bruin violet. 
De op dit zegel afgebeelde persoon Wintrop Surgent is de 

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

NEDERLAND. 
Postbewijs. 
Er verscheen een nieuw postbewijs met zegelafdruk van 7% 

cent (Hartz-type) bruin. 
In de rose onderdruk is nog te zien het heraldisch niet juiste 

wapen met de gekroonde leeuwen'. 
De tekst werd in nieuwe letter gezet en in moderne spelling 

gebracht. 

NEDERL.-INDIE. 
Nieuwe uitgiften. 
Begin April zouden in Indië nieuwe briefkaarten en postbladen 

verschijnen. Hierover ontving ik de volgende mededelingen. 
Postbladen. Deze zullen verschijnen met zegelafdruk van 10 cent 

paars met beeltenis van H.M. de Koningin (Hartz-type). De typo
grafie van de tekst werd verzorgd door J. van Krimpen. De ver
koopwaarde bedraagt 12 >2 cent. Zij zullen worden gedrukt door 
de firma G. Kolff & Co N.V. te Batavia in rotogravure. 

Briefkaarten. Hier zal verschijnen een briefkaart van 5 cent 
(verkoopwaarde 6 cent) blauw met Bedojo-danseres van Solo naar 
een ontwerp van wijlen J. Dickhoff. Ook deze zullen door Kolff 
te Batavia worden gedrukt echter in offset-druk. 

cluideïil 

De Pers- en Propagandadienst van het Staatsbedrijf der P.T.T. 
meldt ons in haar Persbericht nr. 2557/71 d.d. 20 April 1948: 

Tijdelijk Bijkantoor R.A.I.-gebouw. 
Van 30 April t / m 9 Mei houdt de Nederlandse Vereniging „De 

Rijwiel- en Automobiel Industrie" in het R.A.I.-gebouw te Am
sterdam een tentoonstelling. 

Op deze tentoonstelling wordt een tijdelijk bijkantoor der P.T.T. 
gevestigd, waar gewone en aangetekende stukken ter post kunnen 
worden bezorgd; de stukken worden dan voorzien van een afdruk 
van een bijzonder stempel. 

lucTitpos 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot de 

heer J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam. 

NEDERLAND. 
Nieuwe K.L.M.-luchtverbindingen. 
De nieuwe dienstregeling van de K.L.M., welke 18 April j.1. is 

ingegaan, bracht weer verschillende uitbreidingen. De belangrijkste 
wijzigingen laten wij hieronder volgen: 

Amsterdam—Christiaansand—Oslo, v.v.; de verbinding Amster
dam—Oslo wordt 6 x per week gevlogen (alle werkdagen), waarbij 
3 X per week (Di., Do., Za.) een tussenlanding te Christiaansand 
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gemaakt wordt, waardoor ook deze plaats weer in het K.L.M.-
luchtnet wordt opgenomen. 

Amsterdam—Aalborg—Gothenburg, v,v.; op haar 3 x wekelijkse 
vluchten naar Gothenburg (Di., Do., Za.) maakt de K.L.M, nu 
ook een tussenlanding te Aalborg. Deze dienst zal tot 31 Mei 
a.s. door de K.L.M, en daarna waarschijnlijk door de A.B.A. wor
den uitgevoerd. 

Amsterdam—Hamburg, v.v.; 1 x per week (Vr.) en ingaande 
5 Juli 3 X per week (Ma., Wo., Vr.). Volgens mededeling P.T.T. 
wordt met deze dienst geen post vervoerd. 

Eindhoven—Frankfort—^München, v.v.; 3 x per week (Ma., Wo., 
Vr.), waarvan 2 x per week naar München wordt doorgevlogen 
(Ma., Vr.). Dit is de eerste maal dat de K.L.M, naar München 
vliegt. Voor zover bekend geen postvervoer. 

Amsterdam—Geneve—^Rome—Tunis, v.v.; sinds de opening van 
de lijn Amsterdam—Johannesburg werd o.a. in Tunis een tussen
landing gemaakt. Door deze nieuwe lijn worden de mogelijkheden 
van het vervoer tussen Noord-Afrika en Europa belangrijk groter. 
Volgens mededeling van de P.T.T. wordt de luchtpostcorrespon
dentie voor Tunis via de bestaande luchtdienst Amsterdam—Jo
hannesburg verzonden. 

Amsterdam—Rome—Istanbul—^Bagdad—Teheran, v.v.; 1 x per 
14 dagen, na 18 Mei 1 x per week (heen Wo., terug Vr.). Volgens 
mededeling van de P.T.T. wordt de luchtpostcorrespondentie voor 
Istanbul via de bestaande luchtdienst Amsterdam—Praag ver
zonden. 

Amsterdam—Rome—Athene—Cairo, v.v.; op 2 Juni a.s. zal de 
K.L.M, deze route gaan vliegen en wel 2 x per week (Di., Za.). 
De luchtpostcorrespondentie voor Cairo wordt met de bestaande 
luchtdienst Amsterdam—Batavia verzonden. 

Amsterdam—Glasgow—Gander—New-York, v.v.; tot 26 April 
4 x per week, daarna vanaf 26 April 5 x per week, vanaf 24 Mei 
6 X per week en vanaf 7 Juni dagelijks. Op 4 October wordt het 
aantal diensten weer teruggebracht op 6 x per week en van 1 
November tot 31 December tot 5 x per week. 
Amsterdam—Cairo—Basra—Karachi—Calcutta—Bangkok—Kanton 
—Shanghai v.v.; deze belangrijke luchtlijn zal binnenkort worden 
geopend (de definitieve openingsdatum is echter nog niet bekend), 
1 X per week. 

Bijzondere vluchten K.L.M, naar Poznan (Polen). 
Ter gelegenheid van de jaarbeurs, die van 24 April tot 9 Mei te 

Poznan (Polen) werd gehouden heeft de K.L.M, op 22 April en 
op 11 Mei j.1. bijzondere vluchten naar en van deze plaats uit
gevoerd. 

Twee K.L.M.-vluchten naar Jaarbeurs in, Toronto. 
Ter gelegenheid van de internationale jaarbeurs te Toronto 

(Canada), welke aldaar gehouden wordt van 31 Mei tot 12 Juni 
a.s., zal de K.L.M, twee rechtstreekse vluchten naar Toronto orga
niseren. De K.L.M.-Constellations van de geregelde dienst Amster
dam—New York, die op Vrijdag 28 en Zondag 30 Mei van 
Amsterdam naar Amerika vertrekken, zullen op de heenreis 
1'oronto aandoen. 

NED.-INDIE. 
Op 3 Maart j.1. werd de luchtlijn Medan—Penang (Malakka) ge
opend. 

CURACAO. 
Luchtpostzegels. i 
Volgens een persbericht van de P.T.T. zijn de luchtpostzegels 

van Cura9ao van ƒ0 ,70 en ƒ1 ,50 (verkoopprijs resp. ƒ0 ,98 en 
ƒ2,10 aan het philatelisten-loket van het postkantoor te 's Gra-
venhage niet meer verkrijgbaar. 

BELGIË. 
Van 15—25 Mei a.s. zal te Brussel een luchtposttentoonstelling 

gehouden worden in het Paleis voor Schoone Kunsten; o.a. staat 
een speciale vlucht Brussel—Ostende op het programma. 

DUITSLAND. 
Eerste postvlucht Frankfurt (Main)—Berlijn en terug. 
In het luchtposttijdschrift „Die Luftpost", dat uitgegeven wordt 

door Kurt Dahmann te Berlijn lazen wij de bijzonderheden om

trent bovengenoemde eerste postvlucht. (No. 3, Maart 1948), ter
wijl wij tevens de betreffende stukken daarbij toegezonden kregen. 

Uit een en ander blijkt, dat op 2 Maart 1948 het luchtverkeer 
op de lijn Frankfort (Main)—Berlijn, voor het eerst werd open
gesteld voor Duitsers. Deze lijn wordt door de American Overseas 
Airlines bevlogen. Tevens bestond de mogelijkheid post mede te 
geven en er werden zelfs bij deze gelegenheid 2 speciale stempels 
gebruikt. Van de ene stempel geven wij in het volgend nummer 
een afbeelding. 

De andere stempel is een machinestempel: „Frankfurt (Main) 
2.3.48 Berlin/Eröffnung der Flug- und / Luftfrachtverbindung / 
für Deutsche / American Overseas Airlines". Op 3 Maart 1948 
vond de terugvlucht Berlijn—Frankfort (Main) plaats en ook daar
bij was het mogelijk post mede te geven, al werd dit ook pas 
op het laatste ogenblik bekend. Hierbij werd geen officiële spe
ciale stempel gebruikt; de stukken werden voorzien van de ge
wone dagtekeningstempels van 3.3.48 8-9 V, maar wel dragen de 
stukken een speciale stempel van A.O.A. in blauwe kleur: „Erster 
Postflug/ Berlin—Frankfurt/ Main / American .Overseas Airlines 
/ 3.März 1948". Er bestaat ook post, zowel van de heen- als van 
de terugvlucht, links onder bedrukt met „Erstflug First Flight / 
American Overseas Airlines / „DC. 4 Skymaster"/ Berlin—Frank
furt/Main / 3.März 1948" resp. „Frankfurt/Main—Berlin / 2. 
März 1948". 

Volgens de mededeling in „Die Luftpost" was de vervoerde hoe
veelheid post zeer gering. 

FRANKRIJK. 
Naar aanleiding van ons stukje over „Franse luchtpostzegels ???" 

in het Februari-nummer, ontvingen wij van een onzer lezers de 
mededeling dat het in de puntstempel voorkomende nummer 
1769 het nummer van Le Havre is, zodat daaruit reeds bleek, 
dat het zeer onwaarschijnlijk was, dat de zegels bij ballonpost 
gebruikt waren. 

Maar ook het Hoofdbestuur der P.T.T. verleende ons zijn mede
werking en vroeg nadere inlichtingen aan de Franse Postadmini-
stratie. Deze legde de aangelegenheid aan de heer Theodore Cham
pion voor en uit het antwoord van de heer Champion blijkt dat 
cok hij van mening is, dat wij hier met een grap te maken hebben. 
Hij is ook nooit het woord „Aero" op brieven of documenten uit 
de tijd van de ballonpost tegengekomen. 

20ste Verjaardag van de opening van de luchtdienst op 
Zuid-Amerika door de Air France, Maart 1948. 
Voor deze vlucht werden speciale enveloppen door de „Air 

Fiance" uitgegeven. Bovendien werd door de P.T.T. een speciale 
stempel gebruikt (in zwarte kleur), dat wij in het volgend num
mer afdrukken. De stukken dragen vertrekstempel Paris Aviation 
7-3-1948 en AS „Aéropostal B.A. Argentina Mar 10 24 1948" en 
daarnaast „Via Aerea / Sintetiza la Maxima / Celeridad Postal". 

Op de achterzijde van de enveloppe staat nog gedrukt: „Liaison 
France Amérique du Sud / 1928: En 8 jours par 1'Aéropostale i 
1948: En 30 Heures". Ook zagen wij nog een stuk (speciale enve
loppe) vanuit Algiers met deze vlucht, waar op de voorzijde nog 
een vignet was aangebracht; de speciale stempel was hier op de 
achterzijde afgedrukt. 

IERLAND. 
Wij zagen een luchtpoststuk met de nieuwe luchtpostzegels van 

3 en 6 d., afgestempeld op de eerste dag van de uitgifte der zegels, 
nl. 7-4-48. 

De speciale transatlantische vlucht, welke bij deze gelegenheid 
gehouden zou worden, is niet doorgegaan. 

TUNIS. 
Op de extra K.L.M.-vlucht Amsterdam—Johannesburg op 14 

Februari jl. werd de te Tunis ingeladen post van een speciale 
stempel voorzien: „Vol spécial de la K.L.M./Amsterdam—Tunis— 
Johannesburg/ Escale de Tunis / 14 février 1948". 

Of deze speciale stempel officieel is, is nog niet bekend. 

U.S.A. 
Transatlantische vluchten. 
Door de P.A.A. (FAM-route 18) werd een eerste vlucht New-
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: C. M. Donck, Sophia laan 39, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
Zie de aanmeldingen in het April-nunimer van het Maandblad. 

Aanmeldingen. 
543. P. Knip, Schardam 12, Post Avenhorn. 
542. A. A. Valkhoff, Oosteinde 29, Voorburg (lid van Philate-

lica). 
547. D. Roos, Simon Stevijnweg 49, Hilversum. 
549. D. Pet, Badhuislaan 12, Krommenie. 
550. H. C. Frijlink, Bijlhouwerstraat 9, Utrecht. 
541. J. A. Schoe, p/a B. P. M., Pladjoe. 
552. E. Ch. Knuppel, p/a B. P. M., Pladjoe. 
553. W. H . Prenzlauer, Javaweg 112, Batavia-C. 
554. A. Jaasma, Kapelstraat 31, Bussum. 
557. Ir. G. Verdonk, Meentweg 53, Bussum. 
559. R. J. Wolff, Koningslaan 61, Bussum. 
561. Mevr. M. van de Ende-de Vries, Kennemerpark 16, Alkmaar. 
562. Mej. N . Kroon, Rippingstraat 21, Alkmaar. 
563. R. Harkema, Kerklaan 48, Hilversum. 
564. Broeder Placidus, U., St. Willibrordus Stichting, Heilo. 
565. K. de Kapper, Franklinstraat la, Schiedam. 
566. H. F. Schwencke, p/a B. P. M. Willemslaan 2, Batavia. 
568. Mevr. M. H. Broersma-Uit den Bogaard, Willemslaan 2, 

Batavia. 
571. Dr. H. J. van Wiechen, Leger N. 150221016, Bataljons Arts 

A.D.M. Veldpost Batavia Stad. 
574. Mevr. M. L. Osinga-Swaving, Heveaweg 23, Meester Cornells. 
586. A. M. L. van Delft, Dusseldorperweg 97, Limmen. 
587. H. van Es, Stetweg 21, Bakkum. 
596. Mevr. A. G. A. Teenstra, van Oldenbarneveldt veldweg 40, 

Bakkum. 
598. Dr. A. de Jongh, Prinses Julianastraat 1, Castricum. 

(lid van Breda). 
602. J. S. van Hensbergen, Geelvinckstraat 79, Castricum. 
603. P. van der Woude, Geelvinckstraat 97, Castricum. 
604. H. P. F. van Helvoort, Brakenburgstraat 33, Castricum. 
606. J. Hart , Jac. Catsstraat 32, Castricum. 
607. A. Scheen, Stetweg 6, Bakkum. 
610. P. J. Greaves, Stetweg 21, Bakkum. 
612. V. Koeman, Stetweg 28, Bakkum. 
C14. W. Klijn, Wilhelminalaan 28, Castricum. 
615. A. A. L. Gallis, Prinses Julianastraat 2, Cactricum. 

1488. R. de Wolff. 

1600. A. van Dam. 

Bedankt. 
1407. R. G. de Kok. 

Overleden. 

Afgevoerd wegens onbekend adres. 
183. W. V. d. Zee. 613. Dr. J. Gandrup. 
646. J. Theelen. 589. J. Wessels. 
951. S. Textor-Heerema v. Voss.628. S. Thai Jantzen. 
767. O. Spendrin. 878. Ir. L. P.' Stephan. 
667. J. C. Schreuder. 85. Mevr. A. Soutendam. 
253. Ir. E. Perelaer. 708. Th. Schäfer. 
512. H. Mouthaan. 285. M. O'ttow. 
294. G. Leijder. 152. Mevr. C. M. Meijer. 
960. J. A. Krajenbrink. '67. G. Lebbink. 
200. H. Keuzenkamp. 376. H. W. Kloots. 
491. Mevr. P. J. van Houten. 738. Dr. Hurwitz. 
186. W. M. G. Helfferich. 346. C. E. v. Hemert. 
758. H. G. G. Hartong. 906. W. H. Bn. v. Heerdt. 

302. Ch. A. Guldenaar. 
478. F. W. Diehl. 
210. Mej. E. de Vries. 
325. D. Terpstra. 
153. W. V. d. Stadt. 
594. A. Sluijter. 
809. P. J. Rings. 
564. H. Nepveu. 

669. Ir. L. Meulemans. 
198. W. Laudien. 
947. L. C. Kissing. 
440. W. Th. Butter. 
332. P. T. R. Deel. 
252. Mevr. J. Hazenberg. 
205. F. G. Deibel. 
618. Ir. J. Deinema. 

Verbetering Jaarboekje. 
348. Mevr. C. A. Riemersma-de Bruin. 
379. W. Wijnans. 

1410. S. de Waard. 
775. H. J. C. van Beek. 

1820. J. zur Kleinsmiede. 
Op te nemen in de balans onder „Reserve fonds". 
Frankeer zegels N.I. leden: ƒ 1213,75. 

Mededeling secretariaat: 
Te Castricum is een afdeling der Ned. Ver. opgericht, waarvan 

het bestuur als volgt is samengesteld: 
Voorzitter: D. J. Saarloos, Schoutenbosch 45, Castricum. 
Secretaris: A. M. L. van Delft, Dusseldorperweg 97, Limmen 
Penningmeester: H. van Es, Stetweg 21, Bakkum. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Sec--.: J. H. v. Wermeskerken, Min. Nelissenstraat 21, Breda. 

Nieuwe leden. 
58. R. Vlaeijmans, Antwerpen, Dahliastraat 12. 
83. V. Raeymaekers, Antwerpen, Blindestraat 20. 

684. W. J. J. Corssmit, Boekei (N.Br.) Kreugestraat B 67. 
580. J. J. van Oyen, Breda, Fr. D. Rooseveltlaan 96. 
631. K. H. van Brederode, Haarlem, Jan van Galenstraat 18. 
648. W. Nowak, Breda, Middellaan 135a. 
706. G. W. J. de Nooijer, Breda-Ginneken, Regentesselaan 32. 
707. M. Dijk, Drachten, Oude weg 49. 
708. J. Abas, Den Haag (Scheveningen), Stevinstraat 120. 

Bedankt ah lid. 
83. G. W. J. M. Raymakers, Leiden. 

Overleden. 
58. A. Luyk, Ginneken. 109. M. G. J. Burgcring, Oirschot. 

Vergaderingen. 
Vergadering feestcommissiën, Zaterdag 22 Mei a.s. om 15.00 uur 

in café „de Graanbeurs", Reigerstraat, Breda. 
Bestuursvergadering Maandag 24 Mei a.s. om 20.00 uur in 

café „De Beurs", Markt, Breda. 
Ledenvergadering op Maandag 31 Mei a.s. om 20.00 uur in 

café „Moderne", Markt, Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 6 Juni a.s. om 10.30 uur in café 

„Moderne", Markt, Breda. 

Vereen, van Postzegelver. „Hollandia", te Amsterdam. 
Secr.: A. D. Aeijelts, Nie. Maesstraat 47 bv., Amsterdam-Z. 

Candidaatleden. 
749. Mevr. M. E. Beekhuis-Leverland, „De Esch", Eefde bij Zutfen. 

5. J. C. Hoogland, lepenlaan 99, Halfweg. 
750. F. Jacobs, Eikenweg 2, Amsterdam-O. 
751. H. O. Koek, Justus van Effenstraat 170, Rotterdam. 
752. H. Lef el, Ie Helmersstraat 56 hs, p/a G. B. Simon, Am

sterdam-W. 
753. W. A. Nelis, Charl. van Montpensierlaan 38, Amstelveen. 
754. P. V. d. Velden, Haarlemmerweg 143 I, Amsterdam-W. 
755. J. F. van Zuijlen, Middenweg 127, Amsterdam-O. 

Alle candidaatleden van de vergadering op 19 Maart 1948 zijn 
aangenomen. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
494. C. F. van Raamsdonk. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secr.: H . G. van de Westeringh, W. de Zwijgerplantsoen 1, Utrecht. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 Mei a.s. des n.m. 8 uur in 

„Tivoli". Van 7.30—8 uur ruilen. 
Nieuwe leden. 

Zeven candidaat-leden, aangekondigd in het vorige Maandblad. 
Candidaat-leden. 

J. M. Beun, W. v. Abcoudeplein 22, Utrecht (E.) 
C. B. GroosmuUer, Baanstraat 18bis, Utrecht (E.) 
W. van der Haar, Spinozaweg 20, Utrecht (E.) 
A. Hombrink, M. C. Verloopweg B 234a, Leersum (E.) 
E. W. Passchier, Gijsbr. v. Amstellaan 17, Zeist (E.) 
J. C. Vermeulen, Homeruslaan 22bis, Utrecht (E.) 

Mededeling. 
De heer ir. G. Ekama, Sectiehoofd voor de Bilt, Bilthoven en 

omgeving, organiseert de tweede Dinsdag van elke maand een 
ruilavond voor leden van zijn sectie in het ontspanningslokaal van 
„Inventum", des avonds om 8 uur. Alle leden uit deze sectie zijn 
welkom. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secr.: G. J. Stoop, Thorbeckelaan 236, 's-Gravenhage. 

Candidaat-lid. 
O. C. Baas, Beeklaan 494,"'s-Gravenhage. 

Bedankt. 
L. F. J. Hofman, Schenkweg 4-6, 's-Gravenhage. 

Doordat onze nieuwe vergaderzaal op de 4e Donderdag niet 
beschikbaar is, zal de vergadering in Mei worden gehouden op 
Donderdag de twintigste. Daarna vinden de bijeenkomsten weer 
plaats op de 4e Donderdag der maand. 

Het adres is dus voortaan BEZUIDENHOUTSEWEG, CAFé 
DEN H O U T . Deze zaal is groter en duurder; het bestuur hoopt 
dat de meerdere uitgaven door de grote opkomst verantwoord 
zijn. 

Op de veiling zijn vele aardige kavels aanwezig. 

Internat. Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secr.: J. A. C. Achilles, Zuiderparklaan 249, 's-Gravenhage. 

Bedankt. 
157. 

2718. 
2817. 
3403. 
3434. 
3530. 

2855. 
210. 
1635. 
4015. 

435. 
2299. 

2207. 
1623. 
2831. 
3814. 
2470. 
3070. 

Dr. H. J. V. Opstal. 
F. V. d. Heijden. 
P. J. Beuzenberg. 
J. V. d. Linden Vooren 
N . M. Stolk Jr. 
Mr. G. V. M. Spaendonck. 

3608. A. Paauwe. 
3647. P. V. Welsum. 
3914. K. Huijsraan. 
4073. T. J . 'Kolk . 
4311. D. L. Scheepmaker. 

C. de Leeuw. 
J. W. M. Harpe. 
C. Timmer. 
W. A. Janssen. 

G. J. Schut. 
F. Ch. Dupuij. 

Afgevoerd. 
319. P. Fleurbaaij. 

2010. A. A. Bouwman. 
2395. J. Th. Menken. 
j.1. 11. H. Duiveman. 

Overleden. 
2190. A. J. Marinus. 

Geroyeerd. 
Th. Smit. 
P. J. H. Hennissen. 
G. Lemdfers. 
Mevr. Wed. A. Bekker. 
N . M. Hoogerhuis. 
G. V. Zwol. 

310. P. J. V. Hoek. 
521. D. Kotvis. 
992. C. A. L. Kotvis. 

1512. L. J. Kotvis. 
1519. H. Lokerse. 
1534. M. Nijssen. 

1548. P. V. Fraaijenhove. 
1648. V. H. Tournoy. 
1736. J. P. V. Leeuwen. 
2406. J. Almekinders. 
2758. H. V. lewaarden. 

2856. A. J. H. Bons. 
2966. J. J. J. Verlinde. 
2296. M. H. Hozée. 

874. A. M. Janssen. 
3001. C. Verspuij. 

Bedanken ingetrokken. 
2985. F. del Monte, Huize Helvetia, Brummen (afd. Doetinchem). 
2547. N. Taverne, Binnensingel 5, Deventer (afd. Deventer), 

(oud no. 1637). 
3291. Dr. J. C. Huijsman, Binnensingel 8, Deventer (afd. Deven

ter). 
2898. P. Kamstra, Achter het Stadhuis 12, 's-Hertogenbosch. 
2470. W. H. L. Kasteel, Burgemeesterlaan 18, Driebergen 

(oud no. 2379). 
2690. A. Dado, Staf III, 12 R.I., 2e Inf. Brig. 7 Dec. Div. Veld

postkantoor Batavia. 

Nieuwe leden. 
j.1. 18. M. Leander, Riemsdijkstraat 7, Wageningen 26-3-1934. 

319. G. W. Aldenhuijsen, 2e Calandstraat 6, Den Haag. 
2190. T. H. Ansems, De Costastraat 43e, Rotterdam. 
2299. P. H. Batelaan, Regentesselaan 71, Utrecht. 
2539. H. H. J. Spiertz, Dorpsstraat 160, Neer bij Roermond. 
2567. A. Bijland, Rijnsburgerweg 97, Leiden. 

corresp. uitsluitend postbox 187, Den Haag. 
2581. C. H. L. Croes, Stationsstraat la, Sneek. 
2598. J. P. Geradts, Valkenboskade 82, Den Haag. 
2600. J. H. Grinwis, Scheepvaartplein 7a, Hoek v. Holland. 
2605. J. C. D. Groot, Statenlaan 108, Den Haag. 
2614. J. V. d. Linden, Koninginneweg 98, Oud-Beijerland. 
2618. G. A. Schrakamp, Oldenzaalsestraat 7, Hengelo (O.). 
2624. D. Visser, Halfweg 69, Ferwoude (Fr.) 
2649. E. Vas-Visser (geen mevr.), Vollenhoven. 
2814. J. H. Bergmeijer, v. Reesstraat 63, Den Haag. 

Afd. Amsterdam. 
2455. C. D. A. Poelman, L. Nekstraat 49 I, Amsterdam. 
2478. E. de Haan, Meerhuizenstraat 8 hs, Amsterdam. 
2504. Mej. L. J. v. d. Meer, Linnaeusstraat 34III, Amsterdam. 
2512. P. Brouwer, Folgerweg 64, Z.O., Beemster post Purmerend. 
2513. H. N. Andriesse, Vondelstraat 57, Amsterdam. 

( Afd. Den Haag. 
2717. A. Beijen, Joh. Camphuijsstraat 108, Den Haag. 
2718. A. Borstlap, Driebergenstraat 329, Den Haag. 
2721. Mevr. Buijten-Keijzer, Zwolsestraat 63, Scheveningen. 
2732. H. W. Coenders, Paets v. Troostwijkstraat 127, Den Haag. 
2737. P. C. Dee, v. Loostraat 138, Den Haag. 
2738. L. P. J. Feenstra, Cuijpstraat 78, Den Haag. 
2750. J. L. Heek, Frankenstraat 37, Den Haag. 
2777. N. H. Riko, Noordpolderkade 354, Den Haag. 
2788. J. J. Tasseron, Ohmstraat 82, Den Haag. 
2789. A. Laman, Volkerakstraat 4, Den Haag. 
2798. Mr. G. W. Meijer, Frankenslag 33, Den Haag. 

210. 
1635. 

2516. 
2526. 

Afd. Haarlem. 
Th. Lippus, p/a R. Kaasenbrood, Lekstraat 28, Haarlem. 
J. V. Oord, Damstraat 4 rd, Haarlem. 

Afd. Maastricht. 
Mej. M. S. L. Grossier, Vrijthof 20, Maastricht. 
Mevr. M. A. Vossen, Spilstraat 4, Maastricht. 

Afd. Soest. 
Secr.: J. v. d. Ven, Steenhoffstraat 23, Soest. 

2564. J. R. Smit, Kerkpad Z.Z. 88, Soest. 

Afd. Utrecht . 
1623. J. Th. Voerman, Hasebroeklaan 17, Bilthoven. 
2010. W. H. Weideman p/a Rathkamp & Co., Rijswijkstraat 18, 

Batavia. 
Corresp. adres Buijs Ballotstraat 53, Utrecht. 
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Afd. Zeist. 
2651. E. C. G. V. d. Horst, Lindenlaan 15, Zeist. 
2661. J. E. Stolk, VerL Slotlaan 140, Zeist. 
2677. J. A. Mulders, Ch. de Bourbonlaan 14, Zeist. 

Afd. Zwolle. 
2207. Chr. Jansen, Deventerstraatweg B. 39 II, Zwollerkarspel. 

157. Mevr. E. J. Bieshaar-Koning, Cellebroedersweg 17, Kampen. 
435. W. M. Fock v. Coppenaal, Hoofdweg 9, Dedemsvaart. 

2552. A. J. Niessen, Boelestraat 19, Kampen. 
2560. H. H. Happe, Rembrandtlaan 55, Zwolle. 

Sectie Roermond. 
2691. G. Heitzer, Emmalaan 21, Roermond. 
2693. Th. Heitzer, Emmalaan 21, Roermond. 
2711. E. Jacobs, Graaf Gerardstraat 5, Roermond. 

Sectie V. 
1395. C. Wafelbakker, Eikenlaan 36, Halfweg. 

Rondzendverkeer. 
Wij vragen de aandacht van de inzenders van boekjes voor de 

volgende belangrijke mededelingen: 
Het groter wordende aantal boekjes, dat ter circulatie onder 

de leden wordt ingezonden, maakt het noodzakelijk, de hierop 
betrekking hebbende administratie te moderniseren teneinde het 
maken van fouten zoveel doenlijk te vermijden. 

Het is billijk, dat de daaraan verbonden hogere uitgaven ge
dragen worden door die leden, die van de diensten van de rond-
zending gebruik maken door het inzenden van boekjes. 

Een en ander is uitvoerig uiteengezet tijdens de op 17 April 
gehouden alg. vergadering en goedkeuring werd verkregen tot uit
voering van de volgende maatregelen: 
1. Verhoging van de administratie tot 15 et per boekje. 
2. Het minimum bedrag der te berekenen provisie werd' vastge

steld op 50 et per boekje. 
Het sub 1 genoemde is een tegemoetkoming in de werkelijk te 

maken kosten, die in feite nog hoger liggen. 
Het sub 2 genoemde is alleen van toepassing op die boekjes, 

die het bedrag der minimum verkoop niet bereiken. Het ligt dus 
op de weg der inzenders in het vervolg alleen boekjes van zoda
nige' samenstelling in te zenden, dat hieruit een behoorlijke verkoop 
verwacht kan worden. 

Alle boekjes vóór 1 Juni e.k. ingezonden, worden volgens de 
oude regeUng behandeld, daar het o.i. niet aangaat hiervoor 
achteraf condities te stellen, die op het tijdstip van inzending 
niet bekend waren. 

Blanco boekjes die zich op het tijdstip van de inwerkingtreding 
bij de diverse functionarissen bevinden, worden nog tot de oude 
prijs uitverkocht en de verhoging van de administratiekosten 
wordt verrekend bij de terugzending. 

Verder mogen wij U er nogmaals op wijzen, dat zegels moeten 
worden ingeplakt met nieuwe gompapiertjes; nog al te vaak ge
beurt dit niet en worden losse zegels in de boekjes aangetroffen, 
waardoor schade voor de vereniging kan ontstaan, daar bij ver
missing de vereniging aansprakelijk wordt gesteld. Van heden af 
wordt deze aansprakelijkheid niet meer door de vereniging ge
dragen. 

Wij vertrouwen, dat alle leden de billijkheid hiervan inzien, 
te meer daar gompapiertjes van goede kwaliteit bij de handel 
voorradig zijn. 

Wij doen dan ook een beroep op Uw aller gewaardeerde mede
werking. 

De directeur van het Rondzendverkeer, 
PH. SMULDERS. 

Postzegelvereeniging „Roosendaal" te Roosendaal. 
Secr.: J. P. M. Smeekens, Boulevard Antverpia 7, Roosendaal. 

Nieuw lid. 
Ant. Teule, Van Gilselaan 46, Roosendaal (N.B.). 

Rotterdamsche Philatelisten-VereeniginT;, te Rottert'.am. 
Secr.: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotterdam-C. 

Ledenvergadering. 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehou

den op Maandagavond 24 Mei 1948, in de bovenzaal van Café-
Rest. „Du Nord", Bergweg 131b (ingang Bergsingel 228) te Rot
terdam-N. Zaal open 7.30 uur. Aanvang 8 uur. 

Candidaatleden. 
274. W. O. A. Lans, 's-Gravendijkwal 158c, Rotterdam. 
304. J. S. Nieuwenhuysen, Libellenstraat 20b, Rotterdam. 
368. A. W. Schenk, Statenweg 68a, Rotterdam. 
524. J. Galen, Borgesiusstraat 57b, Rotterdam. 
668. H. J. Waalwijk, Paetsstraat 18, Rotterdam. 
681. H. P. Beens, Huize „Hoornwyck", Jan Thijssenweg 2, Rijs

wijk (Z.H.). 
725. J. C. Wage, Valkeniersweg 73, Rotterdam. 
739. Paul D. J. Fritschy, „La Chatelaine", Route de Chebli, Bou-

farik (Algérie). 
746. Mej. M. van der Plas, Cliostraat 29II , Amsterdam. 
759. D. W. Hoekendijk, Borselaarstraat 30, Rotterdam. 
775. D. V. d. Ent, Lange Welle 53, Rotterdam. 
781. Tj . Ferwerda, Kortenaerstraat 10, Rotterdam. 

Al deze candidaatleden werden reeds op de vergadering van 
April 1948 als lid aangenomen onder het bekende voorbehoud. 

Opzeggingen en afvoeringen als lid. 
1029. A. T. Visser. J.941. H. Smeding. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: G. M. Minnema, Boerhavelaan 41, Leiden. 

Nieuwe leden. 
Alle cand. leden in April-nummer. 

Candidaat-leden: 
C 253. G. Tesink, Hooigracht 95, Leiden. 
F 351. J. A. Sleeman, Zuijlen v. Nijeveldstr. 291, Wassenaar. 
H 352. H. Binnendijk, Oranjeweg 37, Noordwijk a. Zee. 
E 353. R. de Jong, Julianalaan 6, Oegstgeest. 
E 354. M. H. J. Bots, Nassaulaan 10, Oegstgeest. 

Verandering van Sectiehoofd in Sectie D. 
Wegens vertrek van de heer S. B. Tan naar Indië is in deze 

sectie benoemd tot sectiehoofd de heer J. Spijker, Meidoornstraat 
51, Leiden. Willen de leden in deze sectie hiervan goede nota 
nem^n ! 

Beursavond. 
Beursavond iedere 2e Maandag der maand 's avonds 8 uur in 
Café Rest. de Valk, Morssingel 1, voor iedereen toegankelijk. 

Ruilclub. 
Ruilclub iedere 2e Woensdag der maand 's avonds 8 uur in 

de bovenzaal Midd. Chem. School, Rapenburg 30, alleen voor 
leden. 

Vergadering. 
Vergadering iedere 4e Woensdag der maand 's avonds 7.45 uur 

in de bovenzaal Soc. „Amicitia". 

Nieuwe Philatelisten Vereeniging N.P.V., Groningen. 
Secr.: J. H. Frerks, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Nieuw lid. 
G. Mulder, Lokveenweg 27, Haren (Gr.). 

Afgevoerd. 
J. A. C. V. d. Werf, Prof. Kapteynlaan 24, Groningen. 
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Ver. van Postzegelverzamelaars Z.Z.Z., te Zaandam. 
Secr.: A. Bos, Parallelweg 76, Koog aan de Zaan. 

Vergadering. 
De volgende vergaderingen vinden plaats 21 Mei en 18 Juni 

a.s., des avonds 8 uur in Rest. „De Nieuwe Karseboom", Dam, 
Zaandam. Gelegenheid tot fietsenstalling: Garage D. Schoen, Nico-
laasstraat, achter de Hema. 

Nieuwe leden. 
380. E. Kabel, Lindenlaan 35, Zaandam. 
418. K. P. van Rossum, Gorterspad 51, Zaandijk. 

Afgevoerd. 
375. H . S. L. Conner, Philipsburg, St. Maarten N.W.I. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, Driehuis. 

Bedankt als lid. 
S. Smit, Zeeweg 234, IJmuiden Oost. 
W. Maas, Meeuwenlaan 55, IJmuiden-O. ^ 
J. Zaagstra, Velserduinweg, IJrauiden-O. 

Nieuw lid. 
H. van 't Hag, Driehuizerkerkweg 82, Driehuis p. IJmuiden. 

Postzegelvereeniging „Heerlen"^ te Heerlen (L.). 
Secr.: Th. B. B. Siemers, Aberstraat 79, Heerlen. 

Bedankt. 
L. Kleymans, Hofdijkstraat 23, Heerlen. 
A. J. F. Vroomans, Karel v. d. Oeverstraat 26, Heerlen. 

Nieuwe leden. 
Ir. J. C. Schlösser, Richterstraat 29, Kerkrade. 
A. Wingender, Marktstraat 7, Simpelveld. 
M. E. J. Ch. Verzijl, St. Franciscusweg 35, Heerlen. 
W. A. H. Schoenmakers, Kerkstraat 8, Spekholzerheide. 
J. A. Slofstra, Sittarderweg 28, Heerlen. 
J. H. Bos, Putstraat 14, Sittard. 
W. J. Dautzenberg, Ambachtstraat 11, Hecerlen. 
H. S. Strijkers, Treebeekstraat 65, Heerlen. 
Q. Driessen, Benzenraderweg 14, Heerlen. 
F. Smits, Kloosterkoolhof 47, Heerlen. 
J. V. d. Oord, Damstraat 4rd, Haarlem. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Secr.: Jhr. G. A. de Bosch Kemper, Van Pallandtstraat 21, Arnhem. 

Overleden. 
63. A. E. Forbiger, Kerkallée 5, Velp. 

Nieuw lid. 
l"^. P. Veenhuizen, Laarstraat 55, Zutfen. 

Candidaat-leden. 
A. de Kort, Molenstraat B 325, Zevenaar. 
Paters v. d. H. Geest, Huize Fatima, Rhenen. 
r . J. W. van Klaveren, Jan van Embdenweg 7, Oosterbeek. 

Vereen, van Postzegelverzamelaars „Gouda", te Gouda. 
Secr.: D. Palsgraaf Jr., Vossenburchkade 117, Gouda. 

Bedankt als lid. 
Mej. G. Voorsluys, C. A. v. d. Berg en J. F. Erdman, allen te 
Haastrecht. 

Nieuwe leden. 
H. A. Verhey, Da Costakade 46, Gouda. 
C. Rietveld, Zuidkade 90b, Waddinxveen. 
L. Schoenmaker, Zuidkade 80, "Waddinxveen. 

C. Boonstoppel, Kanaalstraat 18, Waddinxveen. 
J. Appel, Burgemeester Trooststraat 35, Waddinxveen. 
E. J. de Jong, Burgemeester Trooststraat 88, Waddinxveen. 
J. Sturm, Hoofdstraat C 302, Haastrecht. 
D. G. Nederhorst, Krugerlaan 45, Gouda. 
T. Rietveld, Crabethstraat 5, Gouda. 
F. A. Dee, Kleiweg 33, Gouda. 
Joh. Verwey, Markt 69, Gouda. 
K. Babajeff, Smidswater 27, 's-Gravenhage. 
W. de Bas, Julianastraat 38, Waddinxveen. 
S. de Hartogh, Markt 9a, Gouda. 

Bedankt als lid. 
P. W. de Beun, Fluwelensingel 90, Gouda. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „Tilburg", te Tilburg. 
Secr.: Mevr. T. Boender-van Bommel, Ringbaan Oost 333, Tilburg. 

Nieuwe leden. » 
L. V. Amerongen, Baronielaan 111, Breda. 
M. Berbers, Groote Markt 11a, Breda. 

Bedankt als lid. 
H. Stiphout, Willem II straat 27, Tilburg. 

Postzegelvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Secr. P. V. d. Scheer, I^ommerterweg 33, Amstenrade. 

Bedankt. 
G. Bouwens, Nieuwstraat 45b, Hoensbroek. 

Nieuwe leden. 
F. Has, Chr. Quix-.traat 1, Hoensbroek. 
J. H. Koster, Brunahildastraat 19, Brunssum. 
H. Hermse, Grefkenstraat 41, Brunssum. 

Amsterdamsche Ver. „De Philatelist", te Amsterdam-
Secr.: K. Buiter, Marathonweg 40 hs., Amsterdam-Z., tel. 920.75. 

Alle candidaat-leden genoemd in het April-nummer van „Het 
Maandblad" werden aangenomen benevens: 
1088. Mevr. G. H. Robbers, Keizersgracht 18a, Amsterdam-C. 
1C89. Dr. S. R. van Asperen de Boer, Jan van Eyckstraat 31 bov., 

Amsterdam-Z. 
1090. G. J. van Leeuwen, van Boetselaerstr. 55 III, Amsterdam-W. 
1091. J. Haak, Saffierstraat 121, Amsterdam-Z. 

Bedankt. 
678. C. Overweel, Drentschestraat 3, Rotterdam. 
193. W. Boerlijst, Amstel 1941, Amsterdam-C. 
523. H. M. V. d. Kolk, Gov. Flinckstraat 284 H, Amsterdam-Z. 
688. W. C. Dykmeyer, 2e v. d. Helststraat 93 hs, Amsterdam-Z. 
773. P. V. Schaar, P. C. Hooftstraat 158 bov., Amsterdam-Z. 

Candidaat-leden. 
1G92. F. Bovenkerk, Woestduinstraat 1061, Amsterdam-W. 
1093. Tj . Smit, v. d. Hoopstraat 93II , Amsterdam-W. 
i094. H. Siegt, Bergstraat 35, Amersfoort. 
1095. A. J. Middelink, 3e Hugo de Grootstraat 15, Amsterdam-W. 
1096. Ch. W. Rotteveel, Maasstraat 1941, Amsterdam-Z. 
1097. J. G. Donk, Meerhuizenstraat 26 hs, Amsterdam-Z. 
1098. G. H. M. Blokland, Nieuwe Leliestr. 149 hs, Amsterdam-C. 
1099. W. Serné, Cruqiusweg 162, Heemstede. 
1100. J. F. Kervers, Beethovenstraat 3b II, Amsterdam-Z. 
1101. N. Hovinga, Bennebroekstraat 25 ü , Amsterdam-W. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op 18 Mei 1948 en 1 Juni 1948, Ruilavond 15 

Juni 1948. 
Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", Mar-

nixstraat 400, aanvang half acht, zaal open 7 uur. 
Geroyeerd. 

626. M. Gerritsen, Nieuwendijk 162, AmsKrdam-C. 
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Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Secr.: J. A. v. d. List, Delfgauwseweg 199, Delft. 

Nieuwe leden. 
218. A. P. van Dintel, Nollaantje 16, Maasdijk (Naaldwijk). 
273. W. J. Haagmans, Simonsstraat 88, Delft. 
287. H. Reddering, M. Trompstraat 13, Delft. 

Afd. Maassluis. 
Secr. S. C. Dijkhuizen, Taanstraat 2, Maassluis. 

Philatelistenvereeniging „Baarn". 
Secr.: O. H. W. Krüsel, Ferd. Huycklaan 35, Baarn. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 25 Mei 1948 in de Baarnsche 

Sociëteit, Leestraat 6, Baarn, aanvang 19.30 uur. 
Daarna ruilavond. 

Nieuwe leden. 
H. Starke, Mausestraat 6, Baarn. 
G. Grootveld, Sumatrastraat 12, Baarn. 

Geroyeerd. 
L. Ravenhorst, Baarn. 

Philatelisten Vereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secr.: L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 

Nieuw lid. 
W. F. Louwrier, De la Reystraat 2, Den Helder. 

Vergadering. 
Huishoudelijke vergadering op Woensdag 26 Mei 's avonds S 

uur in Café Postbrug, Koningsplein. 

Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secr.: A. H. Soetekouw, C. J. Snuifstraat 18, Enschede. 

Bedankt. ' 
FL van Hummel, Abel Tasman, Delfzijl. 

Kennemer Postzegelclub. 
Secr.: H. v. d. Groen, Alkmaarscheweg 236, Beverwijk. 

Ruilavonden. 
Op 2 Mei, *16 Mei en 30 Mei a.s. in het Witte Kruis Badhuis, 

Baanstraat. Aanvang half acht. 
Nieuw lid. 

J. R. Colder, Populierenlaan 52, Beverwijk. 

Postzegelver. „Hilversum en Omstreken", te Hilversum. 
Secr.: G. v. d. Broeck, ten Katelaan 5, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
Alle cand. leden in het April-nummer. 

Candidaat-leden. 
366. J. B. Spanjersberg, Kievitstraat, Hilversum. 
367. A. Prins, Eikbosserweg 128, Hilversum. 

Overleden. 
A. van Dam, Torenlaan 38, Hilversum. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 19 Mei a.s. te 7.30 in de O.L.B. 

's-Gravelandseweg 55, Hilversum. 
Beurs: iedere Zaterdagmiddag van 2—5 uur eveneens in de 

O.L.B. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: A. C. Sietinga, Gratamastraat 23, Groningen. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Maandag 24 Mei a.s. des avonds te 8 uur 

in het restaurant „Suisse", Heerestraat, Groningen. 

Postzegelvereeniging „Bergen op Zoom". 
Secr.: Mevr. A. Dercks-Iansen, Antwerpschestr. 45, Bergen op Zoom. 

Het secretariaat is thans gevestigd aan bovenstaand adres. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels" te Haarlem-
Secr.: M. W. van der Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

Nieuwe leden. 
171. N. S. Hocke, Crayenestcrlaan 23, Haarlem. 
186. H. V. Blommestein, Spaarne 24, Haarlem. 
198. S. Krüger, von Bönninghausenlaan 23, Lisse. 

Contributie. 
De penningmeester verzoekt dringend aan de leden, die tot op 

heden hun contributie over het verenigingsjaar 1948/9 nog niet 
hebben voldaan, het verschuldigde bedrag ad ƒ 5,—, zo spoedig 
mogelijk te voldoen, hetzij per postwissel, hetzij per giro (post-
giro 245576 ten name van „Penningmeester „Op Hoop van 
Zegels", Haarlem". 

Vergadering. 
Eerstvolgende algemene vergadering op Donderdag 27 Mei, bij 

Brinkmann, Haarlem. 

Phil. Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secr.: J. Hermans, Alex. Battalaan 20, te Maastricht. 

Nieuw lid. ' 
18. Karel Vaessen, Viergrenzenweg 28, Vaals. 

Candidaat-lid. 
J. W. J. ä Campo, Papcnweg 11, Bunde; Vgd. Vogels. 

Ledenvergadering. 
Maandag, 24 Mei 1948, vergadering. 
Maandag, 7 Juni 1948, beursveiling. 
Maandag, 21 Juni 1948, vergadering. 
Te 8 uur 's avonds „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maas

tricht. 

's-Hertogenbossche Ver. van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: J. Crijns, Loonschebaan 68, Vught. 

Candidaatleden. 
H. L. J. Kreté, Havensingel 29, 's-Hertogenbosch. 

Nieuwe leden. 
G. Tukker, Pieter Vredenstraat 7, 's-Hertogenbosch. 
P. A. Hermans, Hinthamerstraat 90, 's Hertogenbosch. 

N.V. POSTZEGELVEILING DE VRIES & DOLLEMAN 
Onze eerstvolgende veiling zal in Juni a.s. 
te 's-Gravenhage worden gehouden. 

Inzendingen voor deze en volgende veilingen worden gaarne 
ingewacht Noordeinde 126a, te 's-Gravenhage. 

Veilingcatalogi wore 
^ toegezonden. 

len op verzoek gratis 
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„MERCURIUS IN POSTZEGELLAND" 
door: „GLOBETROTTER" 
Dat is de nieuwe rubriek die zoveel op
gang maakt in de 4e jaargang van 

„MIJN STOKPAARDJE" 
Vraagt eens een proefnummer ! 
Voor 50 et. aan gangbare Ned. Postzegels 
wordt het U omgaand toegezonden. 
Admin.: Posfbus 1, Hulsf, Zld. 

Zeer goedkope aanbieding nieuw Duitsland 
Leipz. Messe 1946 

„ „ 1947 (met toeslag) 
„ 1947 Herfst 
„ 1948 

Stephan 1947 
2e Alg. Uitgave „Wiederaufbau" 1947 
Baden 1947 
Württemberg 1947 
Rheinland - Pfalz 1947 
A.M. Post U.S.A. druk 1945 
Russ. Zone „Wiederaufbau" 1945 
Saksen „Wit bauen auf" 1945 
Leipzig „Volkssolidarität" 1946 
Leipzig, Cijfertype 1945 
Leipzig, „Stadtbilder" 1946 
Saksen, „Bodenreform", get. 1946 
Saksen, „Wiederaufbau" 1946 
Mecklenburg - Vorp. „Bodenreform" ,45 
Mecklenburg - v '̂orp. „Opfer der 

Faschismus" 1945 
Mecklenburg - Vorp. „Helft den 

Kindern" 1945 
Thüringen, complete serie 1945 
Thüringen, Weimar blockpaar 1946 
Thüringen, „Wir Bauen Brücken" 1946 
Grosz raschen, complete serie 1945 
Meissen „Wiederaufbau" 1945 
Lübbenau „Wiederaufbau" 1945 
Spremberg „Wiederaufbau", get. 1945 

N O G VELE ANDERE SERIES IN 
PORTI STEEDS EXTRA. (186) 
VOOR WEDERVERKOPERS SPECIALE PRIJZEN. 
Ook voor prima verzorgde rondzendingen dit adres: 
J. PLEVIER — Ceresstraat 4 5 — Breda. 

a n d ! 
4 w. 
2 w. 
2 w. 
2 w. 
2 w. 

16 w. 
13 w. 
13 w. 
15 w. 

9 w. 
7 w. 
2 w. 

12 w. 
12 w. 

6 w. 
2 w. 
3 w. 
3 w. 

3 w. 
3 w. 

10 w. 

4 w. 
12 w. 
4 w. 
8 w. 
6 w. 

ongebr. 
ƒ 0.65 
„ 0,65 
„ 0,15 
„ 0,20 
„ 0,18 
„ 1,75 
„ 0,60 
„ 0,60 
„ 0,70 
„ 0,50 
„ 0,18 
„ 0,30 
„ 1,45 
„ 0,95 
„ 0,75 
„ 0,10 
0,15 
„ 2,50 

„ 4,75 
„ 1,75 

„ 0,65 
„ 2,75 
„ 0,95 
„ 1,50 
„ 9,50 
„ 2,65 
„ 2,75 

^ VOORRAAD. 

gebr. 
ƒ 0,65 
„ 0,60 
„ 0,10 
„ 0,15 
„ 0,12 

„ 0,30 
„ 0,12 
„ 0,40 
„ 1,65 

„ 3,25 

„ 3,25 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

52e UITGAVE 1948 

„ D E P O S T S T U K K E N V A N N E D E R L A N D " 
door Mr. G. W. A. DE VEER. 

In deze standaard catalogus vindt U alle poststukken 
beschreven met prijsaanduiding. Het boekje is geheel 
voorzien van cliché's, gedrukt op prima papier, in linnen 
gebonden. Prijs ƒ 3,50. 

De meeste poststukken van Nederland kunnen wij U uit 
voorraad leveren. Uw mancolijst zien wij gaarne tegemoet. 

DE DEVENTER POSTZEGELHANDEL 
Nieuwstraat 78 , Deventer. Giro 2 6 8 4 3 4 < 

UW V O O R O U D B R S 
zoeken wij voor U na, zodat U een goed beeld van Uw afstam
ming verkrijgt tegen bill, kosten. Voorts beschikken wij over een 
zeer grote verzameling familiewapens, welke wapens meestal nog 
onbekend zijn. Voorts levering van glas in lood raampjes met Uw 
wapen,' wapenschilderingen enz. Vraagt vrijbl. prospectus. 

Heraldisch Genealogisch Bureau „De Banier" 
B r o n s t e e w e é 9 0 — H e e m s t e d e — T e l e l o o n 1 4 6 3 9 . 

B I E D I N G . 
NEDERL.-INDIE. 

Danser serie „ 1,15* 
Moehammadijah „ 6,—* 
Bevrijdingsserie „ 4,75* 
2 Gld en 5 Gld opdruk 

W/T 

Kind 
,, 
„ 
„ 
„ 
,, 

„ 
„ 

Zomer 
„ 
„ 

Z O M E R -
NEDERLAND 

1924 
1925 
1926 
1936 
1937 
1938 
1940 
1941 
1945 0,30* , 
1939 
1941 
1946 

Nationale Hulp '46 , 
6e Luchtvaartfonds , 
22J4 c Oranje No. 191 
R. Kruis 1927 3,50* , 
A N W 
Tralie 
1, 2H 

1946 
Justitie 
Justitie 
Justitie 

1932 
Serie Compl. , 

5 en 10 Gld 

I 7 w. cpl. , 
II 4 w. cpl. , 
III 5 w. cpl. , 

A A N 

, 0,80* 
, 0,70 
, 1,75* 
, 0,70° 
, 0,55° 
, 0,50° 
, 0,40° 
, 0,25° 
, 0,25° 
, 0,80° 
, 0,25° 
, 0,25° 
, 0,50° 
, 0,50° 
„ 1,25 
, 2,60° 
, 4,75° 
, 12,50* 

, 8,-° 
, 9 , -
, 6,— 
, 0,90 

LEVERING ALLEEN 
REMBOURS. 
POSTREKENI> JG No. 

1947 
CURACAO 

Sluierserie compleet , 
Kon. Familie , 
Kolfdruk 1942, 50 c , 
Kolfdr. 1942 1 ^ Gld , 
1,50 op 2,50 No. 28 , 
Kolfdr. 1942 2J4 Gld , 

SURINAME 
Brandkastopdruk 
Weldadigheid 1936 

BELGIË 
Rubens serie compl. 

No . 504-11 ongebr. , 
No . 122 
No. 149 
No . 573—82 
No. 583—92 
No. 593—601 
No. 603—12 

22,50* 

18,50* 
1,35* 
0,70° 
2,50° 
7,50* 
3 , - ° 

A * 

2,25*° 

14,50* 
7 , - ° 
5 , - ° 
1,25* 
1,75* 
2,25 
1,75* 

BIJ VOORUITBETALING OF 

382895. (190) 

F. J. F. ENGELKAMP 
N. Z. Voorburgwal 371 
Amsterdam C. 

Aankoop en verkoop van 
belangrijke verzamelingen. 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

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

IK BEN KOPER V A N : 
DOUBLETTEN PARTIJEN, RESTANTEN, 
BUNDEL WAAR NEDERLAND EN OVERZ. 

GEB., D O C H VOORAL EUROPA EN 
OVERZEE. ELKE HOEVEELHEID. 

Aanbiedingen aan: 

A. J. DE WIT, Koninginneweg 175 
AMSTERDAM-Zd. 

C O N T A N T E BETALING TEL. 93489. 
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Voor serieuze reflectanten ter 
overname aangeboden een 
goed rendeerende 

Rondzenddienst i 
gevestigd in één der grote " 
steden. 

Brieven onder no. 175 aan het 
Bureau van dit blad. 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
—o— 

ALLEEN AANBIEDINGEN MET 
PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 

W O R D E N GENOMEN. 

J. C. Bolkenbaas & Zoon, 
Messchertstrdaf 32 a, 

Rotterdam. (f/ 
Telefoon 39105 

BUSSUMSE 
POSTZEGELHANDEL 

KAPELSTRAAT 15 
W. H. EECEN 
Tel. 6288 Giro 451627 

ZICHTZENDINGEN VAN ALLE 
LANDEN, SPECIAAL NEDERL. en 
OVERZ. GEB., JAP. BEZETTING 
INDIE, ENG. KOL. ENZ. ENZ. 
Uw vtilingopdrachten en biedingen wor
den zonder kosten door ons uitgevoerd. 

I 

VOOR EXPORT TE KOOP GEVRAAGD: 
Alle betere zegels of series van Scandinavië, Zwitser
land, Lichtenstein enz., ook tandingen foutdrukken, 
tête bêche. Alleen prima kwaliteit. _ 

Nederland kind en zomerseries enz. en gios gebr. of ongebr. ^ 
DENEMARKEN Nr 149 ongebr. ƒ 27,50 ^ 

Nr 152a ongebr. „ 20,— = 
LUCHTPOST Nr 1—5 ongebr. „ 23,— 
DIENST Nr 3 ongeb. „ 30,— 
IJSLAND alle betere zegels 1—1}^ et per Yvert fr. | 
NOORWEGEN No. 6 gebr. ƒ 12,50 s 

Nr. 7 „ „ 40,— 
No. 13 „ „ 9,— 
Nr 15 „ „ 5,— 
Nr 28 „ „ 8,— 

ook te gebruiken Nr 32, 34, 40, 60, 62, 63-68 gebr. 
of ongebr. Nr 1-21. 
ZIE OOK MIJN ADVERTENTIE IN H E T 
MAANDBLAD VAN APRIL. (174) 

p | J - Ook voor andere betere zegels betaal ik hoge prijzen. 
R. ROSENTHAL DEN HAAG 
Appelsfraat 17, — Telefoon 393925, — Giro 243183. 

1 Slendzend-aeHk&eH, 

1 
Rozenhagenplein 12 

HAARLEM 
Er zijn wederom van diverse 
landen zeer vele mooie boek
jes gereed. 
Prachtig Engelse Koloniën. 
Alles van Ned. en O. Geb. 
Verder alles wat U maar kan 

i Vraagt p. o. even aan. 
I Geen kosten en franco levering. 

DE BREDASE POSTZEGELHANDEL 
PASSAGE 11. 
Levert uit voorraad: 

FAVORIET ALBUM ƒ 15,— 
HOLLAND ALBUM „ 8,— 
NEDERLAND, zonder Overz. Geb. „ 7,50 
OVERZEESE GEBIEDSDELEN „ 7,50 
HOLLANDIA NEDERL. -f Ov. Geb. „ 1,25 
BELGIË en CONGO in klemband , 20,— 
EUROPA „PAX" ALBUM in prachto. „ 15,— 
alsmede laatste suppl. v. Fav.- en HoU. album. 

Postzegelhandel J. HORCHNER 
(HAAGSE POSTZEGELHANDEL) 

Geest 48 — DEN HAAG. 
Giro 354469 

Mancolijsten. Zendt mij Uwe manco-
lijsten, welke met bijzondere aan
dacht worden verzorgd. 

Specialiteit Engelse Dominions, Koloniën 
en Groot-Brittannië. Nummeropgave 
volgens Yvert en Tellier-catalogus. 

Voor Ned. en O.G. volgens Spec. cat. 
Zichtzendingen uitgeprijsd tegen een 

cent de franc Yvert. 

3E 
PHILATELISTISCHE 

LITERATUUR 
TE KOOP GEVRAAGD. 

Aanbiedingen met prijsopgave aan 
J. G. MILLAARD, 
Hoveniersweg 18, Tiel. 

i 

BLANCO ALBUMS 
' Blanco album, 64 bladen houtvrij papier 
formaat 20 x 26 K c.M. eenzijdig bedrukt 
met lichtgrijze netonderdruk prijs ƒ 1,50. 
Blanco album, 64 bladen houtvrij papier 
formaat 23 x 29 c.M. eenzijdig bedrukt 
met lichtgrijze netonderdruk prijs ƒ 1,95 
Blanco album, 75 bladen houtvrij papier 
losbladig, bladformaat 28 x 30 c.M. een
zijdig bedrukt m. lichtgrijze netonderdruk 
lichtgrijze band met blauwe linnen rug, 
extra lage prijs ƒ 3,95. 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Voorstraat 53 - Dordrecht 

Giro 306603 

CANADA - U.S.A. 
NEDERLAND en O.G. 
Maakt thuis een rustige keuze uit mijn 
goedverzorgde en laaggeprijsde boekjes 
met vele gezochte exemplaren van bo
vengenoemde en andere gebieden. 

Postzegelhandel H. SLEGT, 
Speciaalzaak voor ZICHTZENDINGEN, 
BERGSTRAAT 35 - AMERSFOORT. 
Postrekening 3432341 Telefoon 4638. 

Koopt bij onze Adverleeiileis! 
Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. 4139 
verschijnt deze uitgave elke maand en 
is de omvang van dit nummer 36 pagi
na's. Pagina-formaat 22 X 28 c.M. 
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WIJ BETALEN EXPORTPRIJZEN I 
40 "la tot 70 "/o cat. voor klassieken, betere en 
hoge waarden, alsmede complete series van het 

Brits Imperium, Noord Amerika, 
Mexico en Argentinië. 

Alleen la stukken, elk kwantum. 
AANKOOP VAN 

KAPITALE VERZAMELINGEN. 
Volle betaling ineens. 

Commissie voorstel uitgesloten. 
Afwikkeling snel, coulant, discreet. 

Offerten met prijs aan: 

VENN. V. d. GRAAF & CO., 
Postbus 90 HAARLEM Tel. 10032 

Kant. Houtmanpad 4 bij Brouwerskolk. 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel ' Veilinghauders 

Gasthuismolensteeg 13 
AmsterdamC. 

Telefoon 32521  Postgiro 245932 
Voor onze volgende vellingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

UU^UU^ 
Vraagt U eens een 

ZICHTZENDING 
aan zonder enige verplichting. 

Uitzoek uit de volgende collecties: 
a. Een collectie waar U uit kan halen wat 

U wil a ƒ 3,50 per 100 stuks. 
b. Nederland en Overzeese Gebieden. 

Ook een collectie Plaatnummers en Puntst. 
Tegen zeer scherpe prijzen en wat aardigs. 

c. EUROPA ï. 1 ets. per Yv. fr. 
d. Overzee ä 1 ets per Yv. fr. 
Vele tevreden klanten ! Probeert U eens en U 
kunt zelf oordelen ? Alleen is U retour porto 
kwijt en indien dat een bezwaar is betalen wij 
dat voor U (193) 

C. BOÎ , 
T e l e f . 8 2 — I B R S B K B . 

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 mancolijsten 

bijna ieder zegel van Europa (83) 
VRAAGT EENS N A A R ONZE PRIJZEN 

ƒ 1,60 

„ 6,75 
„ 0,60 

SPECIALE AANBIEDING 
NEDERLAND 

1939 2234 c orange ° * 
INDIE 

1941 Mahammadijah serie ^ 
1941, Rode Kruiszegels 

CURACAO 
50 c, lyi en 2K Gld 1941 
Kolff druk ° „ 8,50 
Postzegelverzamelingen, partijen, losse 
zegels te koop gevraagd. (189) 
HAGA'S POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 17, AmsterdamC, Holland 
Girorekening 425549. Tel. 43940. 

1935 
1935 
1936 
1937 
1939 
1939 
1944 
1944 
1944 

]WF' SPECIALE AANBIEDING BELGIË. 
Koningskinderen Yvert nos. 404/406 postfr. ƒ 2,50 
Postkoets Yvert nos. 407/409 postfr. „ 2,25 
Boudewijn Yvert nos. 438/45 „ 2,50 
Josephine Charlotte Yvert 458/65 „ 2,75 
Prins van Luik Yvert nos. 488/95 „ 9,25 
Rode Kruis Yvert nos. 496/503 „ 8,75 
Rode Kruis van Dijck Yvert nos. 647/52 „ 3,75 
Legenden Yvert nos. 653/60 „ 4,— 
Krijgsgevangenen Yvert nos. 661/69 „ 6,50 

ORDERS BENEDEN ƒ10,— 
BOVEN ƒ 10,— FRANCO 

PORTO EXTRA, 
AANGETEKEND. 

PostzegelKandel A, VAN AMELSVOORT, 
Korvelscheweg 82, TILBURG, Telef. 4816, Postrekening 320910. 
Lid Nederl. Ver. van Postzegelhandelaren. (191) 

P-̂  i ^ «■hl 

68e VEILING 
OP 2 8 EN 2 9 MEI a.s. 
in H O T E L POMONA, DEN HAAG. 

Zeer veel engrosmateriaal, afkomstig van het Beheersinsti

tuut, w.o. belangrijk Nederland en O.G. 
Voorts mooi Europa, Japanse Bezetting, prachtige landen

restanten, gehele collecties, enz. 

K. A. WEEDA 
ZOUTMANSTRAAT 14 a 
DEN HAAG. TEL. 3 9 4 5 4 3 

2!i""l|||||||||liiiii 

= Kedah Nr. 

= Malay 

= Pahang 
s Perak 

20* 
41* 
42* 
43* 
44* 
4« 
5 
10* 

SPECIALE AANBIEDING = 
Nrs. volgens Yvert en Hand. cat. = 

2,— Albanië 120/126* 4,50 | 
241/248* 5,50 1 
Souv.. 26/36* 24,— g 
Porto 18/21* 7 , 5 0 1 

Croatië 62/63* 0,45 | 
Croatië 72* 1,— J 
Servië (occ. All. 72/76* 2 , — s 
loniënnes (occ. It.) 1/8 g 

L.p. 1* 
Indië Nr. 1 pracht ex 

3,— 
5,— 
7,50 

12,50 
6 , 
1,20 
6,— 
9,50 
3,25 
3,50 
6,25 
3 , 

35* 3,— 
37 6,50 
18 (z. gom) 14,— 
25 4,50 
38* (z. gom) 2,25 
39* (z. gom) 1,75 

22* 
23 
24* (z. gom) 
36 

= * = ongebruikt. 
% op giro 517859. 

Levering franco, 

0,50 1 
32,50 I 

48c 10 et losl. kl.* 7,— 1 
49b 1 2 ^ et losL kl.*3,25 1 
239/40* 1,75 = 
254 0,50 = 
259 1,40 3 
135/37 9,— J 
166 25,— = 
290/91 0,60 s 
304/08* 0,50 = 
309/16 1,— I 
betaling na ontvangst = 

Philatelistisch | 
Rondzendverkeer | 

I Postbus 463, AMSTERDAM, Telef. 32949. 1 
I R O N D Z E N D I N G E N D O O R G E H E E L N E D E R L A N D , | 
1 P R O E F Z E N D I N G O N T V A N G T U V R I J B L I J V E N D m 
f O P A A N V R A A G . 1 
lliiiilllillllllllliimillllllllllllllllliiimiilllllllllllllllllii Illllllllllllliilllllllllllllll iiililllUlllllllllliiiiiiilllllllllilluuli 
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York—Delhi uitgevoerd, waarbij een speciale stempel werd ge
bruikt, waarvan wij hieronder een afbeelding geven. De stukken 
dragen vertrekstempel New York Mar 14 5 pm 1948 en aan
komststempel „Delhi 17 Mar '48". Afbeelding in het volgende 
nummer. 
Op de FAM-route 17 werd door de T.W.A. een eerste vlucht 
New York—Basra uitgevoerd; een afbeelding van de daarbij ge
bruikte speciale stempel komt in het volgende nummer. De stuk
ken dragen vertrekstempel New York 2-3-48 en AS Basrah 6-3-48. 

ENIGE OPMERKINGEN OVER 
DRUKTECHNIEKEN VAN 

POSTZEGELS. 
door J. A. VAN DER VLIS. 

Het is een hachelijk ondernemen om van oude, veel betreden 
paden af te wijken en aandacht te vragen voor gedachten, die geen 
gemeengoed zijn. Als ik dus een vraag zal stellen over een ver
schijnsel bij het drukken van postzegels, dat verband zou kunnen 
houden met de aard van een volk, ben ik mij bewust, dat de 
critiek mij niet sparen zal en dat men vragen zal: „heeft dit óók 
al iets met postzegelverzamelen te maken ?" Toch waag ik het 
er op, al was het alleen maar omdat ik weet, dat er veel ver
zamelaars zijn, die een andere belangstelling hebben dan degenen, 
die b.v. veel tijd besteden aan het ontdekken van plaatfouten 
of die alleen maar streven naar het completeren , van een of 
andere verzameling. 

2ijn er niet heel wat verzamelaars, die houden van mooie post
zegels ? In een Amerikaans blad is enige tijd geleden ter sprake 
gekomen welke postzegel de allermooiste was. Men is het daar 
natuurlijk niet over eens geworden, omdat het practisch ondoen
lijk is om uit 100.000 verschillende zegels de mooiste te kiezen. 
Het zou verstandiger geweest zijn om honderd „mooie" zegels 
uit te kiezen en om daaruit de allermooiste te halen. Of men had 
deze beperking kunnen maken: uit honderd plaatdrukzegels ol 
uit honderd zegels in steendruk of welke druktechniek dan ook 
de mooiste te kiezen. Er was dan heel wat meer kans geweest 
om tot een resultaat te komen. Want is het niet onjuist om op 
een tentoonstelling van aquarellen, olieverfschilderijen, etsen en 
houtsneden het mooiste te kiezen. Zou men daar niet elk kunst
werk onder brengen in de groep waartoe het volgens zijn techniek 
behoort ? En zou men niet verder moeten gaan en de zegeh 
moeten onderbrengen in groepen, waaruit een bepaalde stijl 
spreekt ? 

Hammacher heeft een prachtig boekje *) over stijlverandering 
op postzegels geschreven, dat maar niet uitverkocht raakt — een
voudig omdat de meeste verzamelaars niet beseffen welk een 
vreugde het hun geven kan. Het is zo goed, dat er eigenlijk al 
lang een herdruk van had moeten verschijnen. "Want de wijze, 
waarop Hammacher over postzegels schrijft, maakt ons duidelijk, 
dat men ook postzegels verzamelen kan om hun esthetische 
waarde, dat men zegels bijeen kan brengen allen van één stijl. En 
is dit eigenlijk niet verzamelen op hoger plan ? Er zijn gelukkig 
veel verzamelaars, die van zegels houden om hun schoonheid, die 
met welgevallig oog de fraaie, in plaatdruk uitgevoerde zegels met 
het portret van koningin Victoria koesteren. Wat zijn daar een 
juweeltjes onder. Neem de nrs 17a tot en met 37 (Yvert) van 
Canada, die vooral ongebruikt ware prachtstukken zijn. Neem van 
New-Foundland de oudere portretzegels of oudere Amerikanen. 

Zeg niet, dat al die zegels voor de gemiddelde verzamelaar te 
kostbaar zijn, want in elke rondzending tref ik de' allerfraaiste 
zegels voor epkele centen of dubbeltjes aan. Maar men is zo ge
wend geraakt om alleen maar te letten op „zeldzaamheid" naar 
materiële waarde, dat men de andere facetten van het verzamelen 
— uit gewoonte — over het hoofd ziet. Toch is het verschijnsel 
minder erg dan het lijkt, want op elke postzegeltentoonstelling is 
gelukkig een grote belangstelling voor zegels van b.v. de oud-

*) A. M. W. J. Hammacher. Stijlveranderingen in de Euro
pese zegels met beeltenis van 1840 tot 1938. Uitgave Hoofdbestuur 
der P.T.T. 1938. 

Duitse staten, waaronder ook ware prachtstukken gevonden wor
den. En deze „prachtexemplaren" zijn gewoonlijk van een heel 
wat edeler gehalte dan de „prachtexemplaren" uit de veilingcata
logussen, waaronder esthetische rommel bij de vleet te zien is. 
Het beroemde Bazeler duifje is oer-lelijk, ook als z.g. prachtexem-
plaar, maar onder de pro-juventutezegels van de laatste jaren 
komen ontwerpen voor, die niet alleen meesterlijke producten van 
drukkunst zijn, maar die ook aan de hoogste esthetische eisen 
voldoen. De zg. historische serie van Zwitserland, die in 1941 
verscheen, is allerminst zeldzaam, maar hoe gunstig steekt zij al 
bv. bij de rommel, die uit Bulgarije komt. Buitengewoon geslaagd 
zijn de oudste zegels in cijfertype van Brazilië (natuurlijk in plaat
druk), maar heeft men ooit esthetisch waardelozer materiaal ge
zien, dan bijna alle andere zegels van hetzelfde land ? Toch 'v^ 
Brazilië op het ogenblik zeer in trek. De enige oorzaak hiervan 
is, dat er in het dollarland vraag is ! Veel verzamelaars zijn alleen 
maar beleggers. 

Het ligt mij ver om hierover smalend te spreken, het zijn wel 
grote idealisten, die de speculatie kunnen weerstand bieden. Maar 
waarom niet eens de aandacht op deze verschijnselen te vestigen 
en andere mogelijkheden naar voren te brengen ? 

Men zal mij willen verontschuldigen, dat ik nu eerst aan mijn 
eigenlijke onderwerp begin, dat ik U vraag eens een blik te 
werpen op een collectie moderne Zweedse zegels. Zijn de meeste 
dezer zegels niet van het allermooiste soort; is men het met mij 
eens, dat de Zweden eerste klas graveurs aan het werk hebben 
gezet ? Zeker, er zijn sedert Van Royen bij de posterijen zijn 
invloed gelden deed, ook in ons land mooie zegels verschenen, 
maar er is ook veel uitgekomen, dat de toets der critiek niet 
verdragen kan. En het lijdt geen twijfel, dat bij een vergelijking 
tussen een collectie Nederlandse en Zweedse moderne zegels, de 
laatste met de hoogste lof zouden gaan strijken. Het is alsof bij 
de Zweden de plaatdruk aan de landsaard beantwoordt, het is 
alsof zij spelenderwijs de graveerbeitels hanteren, zij kunnen het, 
daar is eigenlijk alles mee gezegd. In ons land experimenteert men 
nog te veel, men is blij als er een mooi zegel verschijnt, omdat, 
ja omdat er hier ook nog zóveel lelijke zegels van de pers ge
komen zijn. Is het de lezers wel eens opgevallen, dat in Italië 
practisch geen gegraveerde zegels uitgegeven worden, dat men 
daar bij voorbaat zijn toevlucht schijnt te zoeken in de rotogra-
vure-druk ? Er is geen mens, die de Italianen een grote mate van 
artisticiteit zal ontzeggen, maar het is alsof zij het doorzettings
vermogen missen om het harde staal meester te worden. Het is 
inderdaad gemakkelijker om een tekening of aquarel te maken en 
om daarvan langs foto-mechanische weg zegels te fabriceren, dan 
de moeilijke, beheerste techniek van de plaatdruk te hanteren. 
En is het niet alsof iets van de wat luchthartige Italiaanse volks
aard hier tot uiting komt ? Ik heb slechts een vraag gesteld en 
getracht de juistheid van die vraag aannemelijk te maken. Het 
zou mij alleen maar aangenaam zijn als ik oppositie mocht 
ontmoeten. 

N.B. In een vorig nummer van het Maandblad las ik, dat be
paalde zegels van Brazilië in „koperdruk" waren uitgevoerd. Welke 
druk wordt hiermede bedoeld ? Plaatdruk, rotogravuredruk of de 
druk met een koperen cliché ? Ik heb de zegels niet gezien en 
kan mij er geen oordeel over vormen. Was op de juiste wijze 
de druktechniek aangegeven dan zou ik dit wel gekund hebben. 

Herhaaldelijk las ik in het Maandblad met betrekking tot 
afbeeldingen van postzegels het woord „cliché". Een cliché is van 
zink of koper, het wordt toegepast in de boekdruk, een hoog
druk-techniek, waarin bv. dit blad is uitgevoerd. De zegelafbeel
dingen in dit blad zijn geen cliché's, het zijn afdrukken van 
cliché's. Het v-.rstandigst is om van afbeeldingen of van repro
ducties te spreken. Volslagen onjuist is het voorts om een film
negatief of een glasplaatnegatief een cliché te noemen. Wat een 
begripsverwarring ! Een fotografisch negatief is nooit een cliché, 
wel kan een „negatief" bij de vervaardiging van een cliché worden 
aangewend. 

Een lezer verzocht mij voorts te willen mededelen of er nog 
postzegels in boekdruk worden vervaardigd. Het" procédé levert 
in het algemeen geen mooie resultaten bij de aanmaak van post
zegels. Het zijn dan ook vnl. noodhulpuitgaven, die in boekdruk 
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verschijnen. Ze worden gemaakt op drukkerijen, die gewoonlijk de 
outillage van een grote, eersteklas drukkerij missen. 

Vooral boekdrukzegels gemaakt uit gewoon zetsel zijn zelfs op 
een primitieve drukkerij te vervaardigen. Men denke maar eens 
aan de zeer zeldzame oude zegels van Engels Guyana. Daar kwam 
heus niet veel voor kijken en het is eigenlijk voor een vakman 
doodeenvoudig om deze zegels te vervalsen. Maar de horloge

maker, die de zeldzame Mauritius zegels graveerde met het in

schrift „Postoffice" was min of meer een kunstenaar. Zo iemand 
wordt op een dergelijke uithoek maar zelden gevonden. En hec 
namaken van deze zegels is niet zo eenvoudig ! 

POSTZEGELS, DIE POLITIEKE EN TERRITORIALE 
DOELEINDEN NASTREVEN. 

De „Falkland eilanden" zijn sinds 1833 in Engels bezit. Argen 
tmië doet reeds sedert 1936 rechten op deze groep eilanden gelden 
(zie de zegels van 1 P, 1936 en van 20 c, 1947). Ook Chili volgt 
dit voorbeeld blijkens een zegel, dat in 1947 verscheen. 

Sinds 1868 hebben de Engelsen een postdienst op de eilanden 
ingesteld, aanvankelijk werden de poststukken vernietigd door 
middel van een stempel voorzien van de naam van de eilanden
groep en het woord PAID (betaald). In 1878 verschenen de eerste 
postzegels voor dit gebied met de beeltenis van Koningin Victoria, 
later vervangen door zegels met resp. de portretten van de Ko
ningen Edward VIL George V en George VI. In 1933 gaf Engeland 
een serie zegels uit (Hp—£ 1) ter herdenking van de 100e jaardag 
der bezetting. Op het 3 p zegel van deze uitgifte zijn de 2 grootste 
eilanden, n.L Eeast Falkland en West Falkland afgebeeld. In 1944 

gaf Engeland series uit voor de eilandengroepen die deel uitmaak
ten van het Falklandeilandengebied. Daartoe werden de waarden 
van % p — 1 sh. van de serie 1937—41 resp. overdrukt met 
„Graham Land, Dependancy of" en „South Orkneys, Dependency 
of". In 1946 toonde Engeland nogmaals op ondubbelzinnige wijze 
het bezit van de eilandengroep aan, door een serie uit te geven, 
waarop zeer nauwkeurig de gehele groep in kaart is gebracht {% 
p—1 sh.). Argentinië's en Chili's eisen betreffen Graham Land en 
de South Shetlands. Engeland zond in Januari van dit jaar een 
oorlogsbodem, de „Snipe" naar de Falkland eilanden om zijn 
rechten te doen gelden. De voornoemde groepen eilanden werden 
door de „Snipe" bezocht, terwijl de Engelse gouverneur van het 
omstreden gebied de vaart medemaakte.. O p enkele eilanden wer
den manschappen en proviand aan wal gezet en werden tijdelijke 
basiskampen ingericht. *) 

M. J. V. H.K. 

•■■) Een deel van de gegevens in dit artikel is ontleend aan de 
„London News" van 13 Maart 1948. 

DE JAPANSE BEZETTINGSUITGIFTEN 
ONDER DE LOUPE. 

Er is ons gebleken, dat er ook nu nog talrijke philatelisten zijn, 
die geen goed begrip hebben van of wel een totaal onjuist oordeel 
hebben over de gebeurtenissen op postzegelgebied in Indië tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ons dan ook verschillende 
vragen gesteld. 

Als eerste punt willen wij het recht van erkenning bij de kop 
nemen, hetgeen nog wel eens in twijfel getrokken wordt. In het 
buitenland is men eigenlijk veel sneller tot de erkenning gekomen, 
dat het onzin is om zich afzijdig te houden van de Japanse be
zettingsuitgiften. De Britten en Amerikanen verdiepten zich na
tuurlijk in eerste instantie in Malakka en de Philippijnen. Wel 
stond men betreffende deze gebieden ook vood vele raadselen, 
doch doordat het bestuur onmiddellijk overgenomen werd was 
men in staat de meeste gegevens snel machtig te worden en te 
verwerken. Stanley Gibbons aarzelde klaarblijkelijk dan ook niet 
om de Japanse oorlogsuitgiften als volwaardig op te nemen. Ver
wondering baarde dit niet, want deed men precies hetzelfde ook 
niet eerder ? Denkt U maar eens aan de Marianen, de Marshall 
Eilanden, de Carolinen en alle al dan niet tijdelijke veroveringen 
in Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog. Uit de Tweede wereld
oorlog noemen wij als voorbeelden de beruchte opschriften 
Ostland, Ukraine en General Gouvernement over de Duitse en 
nietDuitse zegels. 
Le conclusie ligt voor de hand, dat de Japanse bezettingsuitgiften 
niet genegeerd kunnen worden, terwijl men de Britse, Franse, 
Italiaanse, Duitse, e.a. bezettingsuitgiften wel erkent. En in het 
onderhavige geval betreft het zelfs een Nederlands Rijksdeel ! 

Een tweede punt is, wat wij precies onder de Japanse bezettings
uitgiften, in Indië gedaan, moeten verstaan. Hier trekken wij een 
scherpe lijn door het tijdperk der betreffende uitgiften te' begren
zen tussen de veroveringsdata in 1942 en de datum 15 Augustus 
1945, de dag der Japanse capitulatie. Op genoemde datum hield 
de Japanse bezetting officieel op en werd in OostIndië officieel 
op papier de macht hergeven aan het Koninkrijk der Nederlanden, 
waarvan de belangen waargenomen zouden worden door de zich 
in Zuid Oost Azië bevindende troepen van het Britse Gemenebest, 
doch volkoriien onofficieel ging de Republiek Indonesia aan de 
touwtjes trekken. Officieel worden dus de bezettingsuitgiften 
opgevolgd en vervangen door de Nicaopdrukken en de zgn. 
Indische Bevrijdingsserie. De Republiekzegels vallen er volkomen 
buiten. 

Een derde punt is de verzamelwaardigheid. Dit heeft wel geen 
betoog nodig, niet voor de philatelist, die de hoofdlijnen volgt, 
zoals bijv. de Yvert catalogus door middel van de normale num
mers aangeeft, en niet voor de specialist, die als leiddraad de 
Speciaal Catalogus met alle bijnummers aanneemt. Beide manieren 
van verzamelen staan ook open bij de Japanse bezettingszegels. 
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Een vierde punt is de betrouwbaarheid. Wij weten, dat er de 
meest fantastische verhalen de ronde doen volgens welke sprook
jes schier alle door de Jappen gebezigde opdrukstempels in ver
keerde handen geraakt zouden zijn. Doch laat men eventjes niet 
uitcijferen, dat de gebruikte opdrukstempels primitief vervaardigd 
waren, tengevolge waarvan zij snel defect en versleten geraakten, 
en dat zij reeds in 1943 op Sumatra, Malakka en de Grote Oost, 
waaronder de Jappen alle eilanden behalve Sumatra, Java en Ma
lakka lieten ressorteren, overbodig gemaakt werden door de alge
mene uitgiften met nieuwe zegelbeeiden, die niet meer overdrukt 
werden, evenmin als men het op Java met de NederlandsIndische 
frankeerzegels gedaan had. Bovendien heeft de P.T.T. na de capi
tulatie het overgrote merendeel der nog voorhanden zijnde opdruk
stempels in beslag genomen. Erg omvangrijk kunnen deze „na
drukken" van echte stempels dus onmogelijk zijn. Trouwens indien 
m.en erg philatelistisch was geweest, zou vermoedelijk de 
waardevolle inhoud van het Indische Postmuseum niet grotendeels 
door doelloze vernietiging verloren gegaan zijn. 

Een vijfde punt betreft de zwendel. Vrij spoedig na de capitu
latie, toen er meerdere philatelisten kwamen, die zich niet lieten 
volstoppen of ompraten door lekenvertelsteltjes en zich op de 
bezettingszegels begonnen toe te leggen, doken er enkele „behulp
zame" geesten op, die op hun eigen houtje postwaarden gingen 
versieren om ze daarna duur te verkopen. 

Deze individuen schrikten niet alleen enkele verzamelaars in de 
dop af, maar waren ook de oorzaak van veel gekoesterd wan
trouwen. Doch wij waren zo onsportief om roet in het eten te 
gooien door aan de resultaten van onze studie algemene bekend
heid te geven, waardoor wij de betreffende fantasieproducten, resp. 
fasificaten, aan de kaak stelden, vele keuringen verrichtten en de 
onregelmatigheden ter onderzoek aan de Internationale Recherche 
gaven. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat het merendeel 
der falsificaten tot op de bron achterhaald is en dus dood ligt 
of weldra dood komt te liggen. 

Een zesde punt is de voorlichting. Officiële gegevens zijn uiterst 
moeilijk of soms zelfs helemaal niet te krijgen. In onze Oost wer
den hele voorraden zegels, al dan niet overdrukt, door de aan
hangers der Republiek „organisiert", resp. „liberated", en de be
scheiden vernield, waardoor de goede oude Tante Pos het niet 
meer uitzoeken kan. Veel oplage cijfers staan ons niet te wachten. 
Wij moeten dus zelf uit alle hoeken en gaatjes de gegevens ver
zamelen. Wij hebben consequent als richtlijn gehandhaafd, dat wij 
alle gegevens, die wij slechts van één zijde vernamen, wantrouwden. 
Slechts dan nemen wij iets volwaardig, wanneer wij zelf met onze 
eigen ogen en verdere hulpmiddelen op de grondslag van echt 
gelopen postwissels, pakketkaarten, Indische persoonsbewijzen, 
brieven enz. ons hebben kunnen overtuigen, resp. dat meerdere 
berichtgevers ons een zelfde gegeven schreven. 

Van klakkeloos overnemen is dus zeker geen sprake geweest en 
laten wij ons daartoe ook niet verleiden. 

Een zevende punt is de determinatie. Hierover kunnen wij kort 
zijn. 'Het lijkt heel lastig en ingewikkeld, doch uit eigen ervaring 
kunnen wij zeggen, dat het zelfs zeer gemakkelijk is zodra men 
maar even wegwijs geworden is. Hierover later meer. 

Een achtste punt wordt gevormd door de Republik Indo
nesia. Uit philatelistisch oogpunt gezien staan wij hier volstrekt 
afwijzend tegenover. De betreffende „uitgiften", mede ook die, 
welke overdrukt zijn in de één of andere vorm met Rep. Ind., 
Repoebelik of wat dies meer zij, beschouwen wij voor minstens 
90 % als oncrontroleerbare rommel, meestentijds op verzoek in 
allerlei kleuren en standen geproduceerd. Wij zullen nog dienen 
af te wachten, of deze beweging wel zodanig officieel en inter
nationaal erkend wordt, dat zij het recht zal krijgen om eigen 
frankeerzegels uit te geven, doch op de keper beschouwd is het 
nog allesbehalve zover. Nu zijn het nog propagandistische plak
plaatjes, onttrokken aan de wettige Regering. Een philatelist dient 
zich los van een politiek standpunt slechts aan feiten te houden,, 
ook struisvogelpolitiek is verboden ! 

Samenvattend zijn wij gerechtigd de conclusie te trekken, dat 
het philatelistisch volkomen verantwoord is om de Japanse be
zettingsuitgiften aan de collectie toe te voegen. Interessant is het 
in hoge mate. 

HEDEMAN EN BOEKEMA. 

OVERZICHT VAN VALSE POSTZEGELS 
VAN HET DUITSE RIJK. 

Bij mijn studie betreffende valse postzegels kwam ik al spoedig 
tot de ontdekking dat de daaromtrent bestaande literatuur zeer ver

spreid is in allerlei tijdschriften en boekwerken of werkjes, het

geen een overzicht tijdrovend en lastig maakt. Dit leidde mij er 
ai spoedig toe een kaartsysteem van eenvoudige aard aan te 
leggen, waarin, naar de landen gesorteerd, de bekende valse zegels 
werden genoteerd met vermelding van de daaromtrent bestaande 
literatuur. 

Aan de hand van deze wegwijzer wil ik trachten eens een over

zicht te geven van de bekende valse zegels van een bepaald land, 
en ditmaal beginnen met „Duitsland". 

Bij de samenstelling van dit artikel is er van uitgegaan, dat 
alleen valse of vervalste zegels worden vermeld. Het samenstellen 
van een zegel uit delen van andere zegels leidt m.i. niet tot een 
vals of vervalst zegel, doch blijven dit stukken van echte zegels, 
dus waardeloos. 

Ten einde een meer chronologische volgorde te kunnen hand

haven is hier geen onderscheid gemaakt of de vervaardiging van 
het valse zegel of de vervalsing geschiedde met het doel de post 
dan wel de verzamelaars te benadelen of wel met andere bedoe

lingen. 
Uitg. 1872 Rijksadelaar met z.g. klein en groot schild. (Yvert 

no's 1—25). 
Van deze uitgave bestaan zegels met kopstaand middenstuk, 

welke alle als particulier maakwerk (dus als vals) moeten worden 
beschouwd. Deze vervalsing geschiedde hetzij door eerst van 
goede zegels het middenstuk glad te maken en daarna met een., 
valse stempel een nieuw (kopstaand) wapen (adelaar met schild) 
in te drukken, zoals dit te Geneve is gedaan, hetzij door gebruik 
te maken van een origineel cliché, zoals is geschied door de ver

valser Fouré. Deze laatste bediende zich van een echt „droog"

stempel en een origineel cliché van de 7 Kr. (Zie Kohl's hand

boek blz. 876 en 887). 
In het Nederl. Maandblad vinden we vervalsingen van deze 

zegels vermeld door het inpersen van de kleine in de grote 
adelaar en omgekeerd. (Zie Ned. Maandblad voor Phil. Sept. 
1925 blz. 140). 

Uitg. 1875 (pfennige waarden) (Yvert no's 30—35). 
Van deze uitgifte zijn valse zegels bekend, welke door een 

19jarige schilder te Berlijn zijn vervaardigd, verspreid en postalisch 
gebruikt. De zegels zijn door hem vervaardigd volgens een af 
treksysteem en ogenschijnlijk goed geslaagd. Zij zijn echter te 
herkennen aan een mattere kleur, afwijkend papier en slechte. 
vaak gedeeltelijk ontbrekende tanding. Bovendien is bij de waarden 
10—t/m 50 pfennige de Rijksadelaar niet in relief aangebracht. 
(Zie Kohl's handboek blz. 895). 

Uitg. 1880 (pfennig woorden) (Yvert no's 36—41). 
In 1882 maakte de lithograaf Riechers te Barmen valse zegels 

van de 40 pf (Yv. no. 41) en bracht deze in omloop, via diverse 
grote firma's, die daarmede betalingen deden. Dit werd in de 
hand gewerkt, doordat er gebrek was aan klein papiergeld en 
daarom postzegels ter vervanging daarvan door het publiek wer

den gebruikt. De Rijksdrukkerij stelde de vervalsing vast door 
het ontbreken van een klein geheimteken. Voorts kan omtrent 
deze valse zegels worden vermeld, dat ze tanding 14 hebben (in 
plaats van fi^A '■ 14K), terwijl het beeldoppervlak der valse 
zegels iets kleiner is dan dat der echte, n.l. 21 >2 mm. hoog in 
plaats van 2 1 % mm. De kleur is niet loslatend, hetgeen bij de 
echte wel het geval is. 

De 10 pf. werd in 1885 nagemaakt door een gewezen onder

officier te Straatsburg en door hem in omloop gebracht. Het 
voornaamste kenmerk dezer valse zegels is wel de bleke vlekke

kerige en licht loslatende kleur, alsmede het bijna geheel ontbre

ken van het relief. De letters RE van REICH wijken iets af 
van de originele, terwijl de staart van de adelaar in het midden

stuk te plomp is en de vorm heeft van een roeispaan. De tanding 
is ook hier 14, doch zeer ruw, met kleine gaten en ongelijk. 

(Zie Kohl's handboek blz. 902/903). 
Uitg. 1889 (Yvert no's 44—50). 
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De 10 pfennig (Yv. no. 47) werd in 1890 te Höchst a.M. door 
de twee gebroeders Bauer, lithograaf van beroep, nagemaakt er 
werden deze valse zegels in grote hoeveelheden geplaatst bij kleme 
neringdoenden e.d. De druk is uitgevoerd in steendruk i.p.v. boek
druk, de tanding is een gebrekkige lijntanding 14%, meest kleine 
gaten, de punten van de vleugelveren worden hier en daar als 
het ware afgesneden door de binnencirkel, de letters OS van 
REICHSPOST wijken sterk af van de originele, de krul tegen de 
rechter adelaarsklauw is open i.p.v. dicht. 

In 1895 werd een valse 10 pf. vervaardigd door de boekdrukker 
Rose te Rixdorf (thans Berlijn-Neuköln) en in omloop gebracht. 
De valse zegel is in slechte boekdruk uitgevoerd en behalve aan 
de afwijkende tanding (ongeveer 10/4) te herkennen aan de 
gemakkelijk loslatende bloedrode kleur. 

In 1896 werd te Dresden een valse 10 pf vervaardigd door 
de schilder Heys, de graveur Wagner en zekere Dihnhardt uit 
Löbtau bij Dresden. Voor de druk werd klaarblijkelijk een steen 
met 15 cliché's gebruikt ( 3 maal 5). Tekening en druk zijn niet 
zuiver en het zegel vertoont afwijkingen in het bovenstuk van 
xle adelaar en in de waarde-aanduiding. Ook hier gaan de punten 
van de vleugelveren van de adelaar in de cirkel over. De kleur 
is over het algemeen te donker. 

In 1898 werden valse 10 pf zegels vervaarigd door zekere 
Julius Kruse te Linden bij Hannover en in die omgeving verspreid. 
Deze valse zegels zijn uitgevoerd in slechte steendruk, het beeld 
is te breed en vertoont vele afwijkingen, de kleur is bruinrood 
het papier is te dik, de horizontale tanding wijkt van de echte af. 

(Zie Kohl's handboek blz. 909—911). 
Ook Fournier te Geneve heeft de zegels van deze serie nage-

«. drukt, hoofdzakelijk om deze te voorzien van koloniale-opdrukken. 
Op het oog zijn deze valse zegels goed geslaagd, zodat ze eerst 
voor herdrukken werden aangezien. Zij komen ook zonder opdruk 
voor. De 3 pf en 5 pf missen in het cirkeltje boven het woord 
„Reichspost" de punt, die daar bij de originele zegels wel in 
voorkomt. De krul onder genoemd woord heeft te weinig scha-
duwlijntjes. Bij de overige waarden heeft de linker-bovenkrul van 
het schild waarop het woord „Reichpost" staat vermeld bovenaan 
2 arceerlijntjes i.p.v. 1. 

(Zie Serrane deel I blz. 28). 
Uitg. 1900, Germania-type met „Reichspost" (Yvert no's 51—60). 
Van de 10 pf (Yv. no. 54) zijn ongebruikte valse exemplaren 

bekend, welke wat vel-samenstelling betreft, geheel overeenstem
men met de hier later bij de uitgave 1902 te vermelden z.g. „Chem-
nitzer"-falsificaten, zodat aangenomen wordt, dat de vervaardigers 
deze falcificaten niet in grote getale hebben gemaakt of in ver
keer gebracht, omdat inmiddels de originele zegels van Inschrift 
veranderd waren en het woord „Deutsches Reich" vertoonden. 

(Zie Kohl's handboek blz. 944). 
Uitg. 1901 z.g. „Vineta"-zegel, 3 pf op gehalv. 5 pf. (Yv. no. 65). 
Van dit zegel bestaan velerlei namaken d.w.z. echte zegels, 

gehalveerd, met valse opdruk. Deze laatste is bij de echte zegels 
een violette-opdruk met rubberhandstempel. Aan boord van de 
Vineta werd de post afgestempeld door de daarmede belast zijnde 
hobo-ist O. Sanftenberg. Deze heeft later met het officiële stempel, 
onder terugstelling van de datum, vele vervalsingen afgestempeld, 
meestal met de datum 12-5-01 enkele ook met 18-5-01. (Zie 
Kohl's handboek blz. 929, Serrane deel I blz. 27 en Phil. Maand
blad 1914 blz. 65 en 80). 

Uitg. 1902, Germania-type met „Deutsches Reich" (Yvert no.'s 
66—75). 

In het jaar van uitgifte van deze zegels verschenen van de 10 
pf (Yv. no. 69) falsificaten welke in het algemeen worden aan
geduid met de naam „Chemnitz"'-falsificaten. Het waren n.1. de 
boekdrukker A. Schultz te Chemnitz in vereniging met de hout
snijder Meerstein, de cliché-maker Keilbach en de zetter Beek, en 
hun helpers om deze te verspreiden. Van deze helpers was zekere 
Hoffmann wel de hoofdmedeplichtige. Kohl bericht in zijn hand
boek dat er 2 soorten van deze valse zegels bestaan, die op enkele 
punten van elkaar afwijken, terwijl in 1903 door de politie-
secretaris Deistel nog een 3e soort valse 10 pf werd ontdekt, 
waarvan het wegens de enkele afwijkingen niet zeker is dat deze 
ook van de bovenvermelde vervalsers afkomstig is. Deze soort 

wordt dan ook meestal aangeduid met de naam „Deistel"-falsificaat. 
De Chemnitz-falsificaten komen zowel getand als ongetand voor. 
Het papier is wit, soms blauwachtig-wit. De tanding is voor de 
typen I en H een lijntanding 14 i.p.v. 14 : 14J4, De valse zegels 
hebben loodrecht meestal 16 tandinggaatjes i.p.v. 17. Bij type II 
zijn enige der voornaamste kenmerken van valsheid, dat de 
beide horizontale balken van de eerste letter E van „Deutsches" 
sterk over de loodrechte balk heensteken, zodat het schijnt of 
deze staande balk krom is en evenwijdig loopt aan de kromming 
van de voorafgaande letter D. 

Van het cijfer 10 in de linkerbovenhoek is de afwijking opval
lend, de O is n.1. te dik en wat scheef en rechtsonderaan iets afge
nomen om niet de omlijsting te raken. In het Germaniabeeld valt, 
behalve een afwijking van de haarval, de veel te schetsmatige uit
voering op van de rechter ronde borstplaat. 

(Zie Kohl's handboek blz. 941—946). 
Uitg. 1905—^19, Germania-type, watermerk wafel (Yvert no.'s 

81—91 en 96—103). 
5 pf (Yv. no. 83) In 1906 is deze te Keulen nagemaakt in slechte 

steendruk. De kl^ur is smoezelig grijsgroen, de tanding een veel 
te wijde lijntanding l l j ^ , papier is zonder watermerk. 

10 pf (Yv. no. 84) In 1909 is te Hannover een vals 10 pf-zegel 
op brief ontdekt, vermoedelijk gemaakt door de steendrukker K. 
Uckermann te Dortmund. Ook hier is de tanding te wijd en 
ontbreekt het watermerk. Ook de cijfers, haarlokken en lauwer
krans vertonen afwijkingen van de originele zegels. 

(Zie Kohl's handboek blz. 960). 
Dit 10 pf zegel alsmede de 15 pf (Yv. no. 100) zijn in de eerste 

wereld-oorlog in Engeland nagemaakt en zouden gebruikt zijn 
voor spionagedoeleinden. Het papier dezer zegels is helder wit 
i.p.v. geelachtig, de tanding is 14% : 14 i.p.v. 14 : 14K. Er 
zijn verschillende afwijkingen in de Germaniakop, terwijl ook de 
letters van het Inschrift afwijkingen vertonen. De T van Deut
sches mist de voetstreep en de H van dat woord mist de dwars-
lijntjes aan de uiteinden. 

(Zie Kohl's handboek blz. 960, Schach den Fälschungen band I 
blz. 34. Michel-catalogus). 

Uitg. 1920, .60 pf. Germania-type; watermerk wafel (Yv. no. 
125). 

Van dit zegel zijn namaken bekend in slechte steendruk, gedrukt 
in velletjes van 10 bij 10 stuks, slecht papier, zonder watermerk, 
lijntanding 13, de cijfers der waarde-aanduiding zijn veel te klein, 
de rechtse 6 is slecht getekend, de neus van Germania is te lang, 
de kleur iets bronsgroen-achtig i.p.v. olijf. 

(Zie Kohl's handboek blz. 985, Serrane deel I blz. 27). 
Uitg. 1921 opdrukken (Yvert no's 134—137). 
1,60 Mk op 5 pf Germania (Yv. no. 134) Hiervan is een valse 

opdruk op echt zegel bekend. 
5 Mk op 75 pf Germania (Yv. no. 136). 
Ook van dit zegel is een valse opdruk op echt zegel bekend. 
De stralen van de opdruk-sterren zijn te klein, terwijl 'het 

cijfer afwijkt van het origineel. 
10 Mk op 75 pf Germania (Yv. no. 137). 
Ook hiervan is een valse opdruk op echt zegel bekend. De 

letter M staat hoger dan de cijfers. 
(Zie Kohl's handboek blz. 993 en Serrane deel 1, blz. 27). 
Uitg. 1923, Rhein-Rhur-Hilfe (Yvert no. 251). 
Van het zegel 500 Mk op 25 Mk (Yv. n. 251a) zijn zegels gemeld 

met valse opdruk, welke zeer goed is nagemaakt. De cijfers zijn 
niet geheel juist weergegeven. 

(Zie Ned. Maandblad 1924 blz. 89). 
Idem. Inflatie-opdrukken (Yvert no's 252—290). 
Van de zegels dezer uitgaven worden vooral kopstaande op

drukken gemeld welke zijn te wantrouwen. 
Bekend zijn valse opdrukken: 

15 T'ausend op 40 Mk (Yv. no. 255). 
30 „ „ 25 Mk (Yv. no. 257). 
30 „ „ 10 Mk (Yv. no. 260). 

100 „ „ 100 Mk (Yv. no. 265). 
250 „ „ 500 Mk (Yv. no. 270). 
250 „ „ 500 Mk (Yv. no. 271). 

(Zie Ned. Maandblad blz. 89) en Serrane deel 1 blz. 27). 
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Idem, Inflatieopdrukken (Yvert no's 310—316). 
1 Milliard op 100 Mk (Yv. no. 310) lila. 
5 Milliarden op 10 Mk (Yv. no. 313). 

10 Milliarden op 50 Mk (Yv. no. 315). 
Ook van deze zegels worden valse opdrukken vermeld. Bij 

de 1 Milliardopdruk staan bij de valse opdrukken de cijfers niet 
gegroepeerd, zoals dit bij de echte wel het geval is, terwijl het 
cijfer 1 en de letter M ook van de originele afwijken. 

(Zie Kohl's handboek blz. 1053, Ned. Maandblad 1924 blz. 89, 
Michelcatalogus en Serrane deel 1 blz. 27). 

Uitg. 1924, Adelaartype (Yvert no.'s 348—354). 
10 pf (Yv. no. 350) Een vals zegel van deze waarde werd te 

Chemnitz vervaardigd, doch niet postalisch gebruikt. De kleur 
is vermillioen en het watermerk ontbreekt. 

(Zie Michelcatalogus). 
Uitg. 1925, Rheinlandherdenkingszegels (Yvert no's 365—367) 
10 pf (Yv. no. 366) Hiervan zijn zegels gemeld op rose papier, 

doch dergelijke zegels kunnen gemakkelijk worden verkregen door 
een gewoon zegel op rose pa|yer te plakken, waardoor het witte 
papier de rose kleur aanneemt. 

(Zie Ned. Maandblad 1928 blz. 174). 
Uitg. 1927, I.A.A.opdrukken (Yvert no's 398—400). 
De 3 zegels dezer uitgave komen alle voor met valse opdruk op 

echte zegels. De valse opdruk is echter zeer slecht nagemaakt en 
vertoont vele afwijkingen zowel in de vorm als in de stand van 
de letters en cijfers. Een andere vervalsing van deze zegels is 
beter uitgevoerd, doch is 'vooral kenbaar aan de afwijkende cijfers 
27 en de kleinere letter A. 

(Zie Schach den Fälschungen deel I blz. 35). 
Uitg. 1928, Ebert en Hindenburgtype (Yvert no's 401—414). 
3 pf. Ebert (Yv. no. 401). 
4 pf. Hindenburg (Yv. no. 401a). 
De hiervan gemelde zegels op dik papier met tanding 11, i.p.v. 

14 : 14 K zijn vermoedelijk uitknipsels, welke privé getand zijn. 
(Zie Ned. Maandblad 1932 blz. 53). 
Uitg. 1934, Hindenburgrouwzegels (Yvert no's 503—508). 
Van alle zegels dezer uitgave komen vervalsingen voor door het 

vals aanbrengen van een rouwrand om echte zegels. Hierbij is 
vooral te letten op het doorslaan van de zwarte kleur aan de 
randen van de tanding, daar de zwarte kleur is aangebracht op 
reeds getande zegels hetgeen bij de echte niet het geval is. Voorts 
is er nog op te letten, dat de echte zegels vervaardigd zijn van 
de zegels der uitgifte op hakenkruiswatermerkpapier, hetgeen bij 
de valse niet altijd het geval is. 

(Zie Ned. Maandblad 1935 blz. 61 en Schach den Fälschungen 
deel I, blz. 36). 

N. 

DE EENKLEURIGE PORTZEGELS VAN 
NEDERLAND 

door ir. H. J. W. REUS. 
II. 

III. Periode van 1911 tot 1920. 
Tweevoudige druk — tanding 12J4 : 12K — met schakelrand. 
a. Invoering. 
In Dec. 1911 werd een begin gemaakt met de aflevering der 

éénkleurige portzegels. De rand is ontworpen door Schmidlin, 
de waardeaanduiding door Joh. Enschedé & Zonen N.V. Druk 
van Joh. Enschedé Sc Zonen N.V. 

Het gebruikte papier was wit en gegomd. Hierop werden in 
boekdruk de luchtultramarijne randen aangebracht, waarna, naar 
gelang de geplaatste bestelling, de waardeaanduidingen werden in
gedrukt. Deze randen werden dus niet in voorraad gedrukt, doch 
wel werd een aantal gedrukt, voldoende voor de gezamenlijke 
waarden ener bestelling. Ze werden dus in tweevoudige druk uit
gevoerd, geheel gelijk aan de vorige uitgifte, alleen met dit verschil, 
dat zowel de randen als de waardeaanduiding nu in dezelfde licht
ultramarijne kleur werden gedrukt. 

De reden voor deze overgang is te vinden in DO No. 28 van 
1 Feb. 1912. Deze luidt: Teneinde de afstempeling van de port
zegels beter te doen uitkomen dan bij de tegenwoordige in ge
bruik zijnde het geval is, zullen die zegels bij nodige aanvulling 
van de magazijnvoorraad, ook wat de waardeaanduiding betreft in 
licht blauwe kleur worden gedrukt. Met het gebruik van port
zegels van enige waarde in de nieuwe kleur mag niet worden 
aangevangen, dan nadat de voorhanden hoeveelheid van dezelfde 
soort van de thans geldende uitgifte is verbruikt. 

Uit deze DO kan men de conclusie trekken, dat hoewel de afle
vering dezer zegels aan de Controle reeds in Dec. 1911 is be
gonnen, ze niet voor 1 Feb. 1912 in gebruik genomen zijn. Dit 
geldt trouwens alleen slechts voor de 5 cent, daar de eerste 
aflevering der overige waarden na 1 Februari 1912 plaats vond. 

Als eersteling en als enige waarde werd in December 1911 de 
5 cent afgeleverd, in Maart 1912 gevolgd door de 1, 1%, 2%, 
4, 7%, 10, ilYi, 15 cent, terwijl in April 1912 de % cent, in 
Maart 1913 de 3 cent en tenslotte in October 1919 de 7 cent en 
in Maart 1920 nog de 50 cent aan deze serie werden toegevoegd. 
(DO 241 van 17 Maart 1920). 

Het is merkwaardig, dat terwijl men in 1915 reeds was over
gegaan tot de enkelvoudige druk, in 1919 en 1920 nog twee 
waarden aan de serie werden toegevoegd. Volgens inlichtingen van 
de Firma Enschedé is het waarschijnlijk, dat tot deze wijze van 
drukken werd overgegaan, omdat de termijn van oplevering geen 
gelegenheid bood om tijdig vormen uit één stuk gereed te hebben. 

b. Proefdrukken. ' 
Het Handboek vermeldt op blz. 166, dat ongetande gegomde 

proefdrukken van de 5 cent in de voor Indië goedgekeurde licht
rode kleur bekend zijn. Of deze gediend hebben om de nieuwe 
kleur vast te stellen, of wel om te beoordelen hoe een zegel in 
één kleur er uit zou zien, is niet bekend. Deze proeven bevinden 
zich o.a. in het Postmuseum. In Haarlem bevindt zich een verti
caal ongetand paar van de 5 cent, waarbij vermeld is: gewijzigde 
kleur goedgekeurd voor alle waarden. 

Voorts vonden we van 1919 een proef van de 7 cent ongetand 
ongegomd; één afdruk op een velletje. 

c. Drukvormen en Zettingen. 
Het Handboek vermeldt op blz. 168, dat in 1896 vijf druk

platen werden gemaakt in type I, ieder bevattende 50 zegelranden 
in 5 waterpasse rijen van 10. Van die drukplaten werden 4 stuks 
voor Nederland gebruikt. Ze werden daartoe in een raam ver
enigd met de nodige blokjes, cliché's voor randtekens enz. en 
bevestigd tot een drukvorm, dienende voor het drukken der 
volledige vellen zegelranden. De vijfde plaat bleef in reserve. In 
de jaren 1902, 1906 en (wat voor ons van belang is), in 1911 
■w erden de oude drukplaten door nieuwe vervangen. 

Het Handboek vermeldt vervolgens: Bij onderzoek van vellen 
zegels afkomstig van elk der uit die stellen drukplaten (1896, 
1902, 1906) samengestelde drukvormen bleek, dat op elke druk
vorm bijzonder kenmerkende plaatfouten op bepaalde plaatsen 
voorkwamen. Er wordt daarom ook hier van verschillende zettin
gen van die drukvormen resp. van de daarmee gedrukte zegelran
den gesproken. Met zetting wordt hier bedoeld het overzicht 
van de drukvorm, waarin de plaatsen van de met bepaalde plaat
fouten op de vellen gevonden zegels zijn aangegeven. 

Zo geeft het Handboek voor de uitgifte 1911 zetting D aan. 
Dit is juist maar niet volledig. 
Deze zetting D heeft alleen betrekking op de eerste oplagen der 

lichtultramarijne randen. In het Handboek is over het hoofd 
gezien, dat wat gold voor de periode van 1896 tot 1911, ook 
daarna gold. 

Tot deze conclusie kwam men reeds in 1916. In het Neder
landsch Tijdschrift voor Postzegelkunde van dat jaar vinden wa 
op blz. 19 betreffende de 1% cent: Op de 3e rij van boven, het 
9e zegel van links, vindt men hetzelfde gebrek dat op de vellen 
van de andere waarden op dezelfde plaats voorkomt, n.l. in het 
rechterboven ornament om het waardecijfer een witte dot of 
knoop. Dit vond ik echter niet weer terug bij een volgende 
oplaag van de 73^ cent. De stelling van de breuk is bij de 7% 
cent eerste .druk anders dan bij de latere. 
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Deze opgave uit het Ned. Tijdschrift is niet volledig en moet 
aangevuld worden. 

De 7K bestaat n.1. ook met gelijkstaande J^ en toch de dot in 
het ornament. 

We kunnen aan de hand hiervan vaststellen: de Ie en de 2e 
oplaag hebben de dot in ' t ornament, de 3e niet meer en voorts 
de Ie oplaag heeft lage % (afzonderlijk waardecijfer en cent), de 
2e en 3e oplaag gelijkstaande Yi (waardecijfer en cent in één 
geheel). 

Dit onder voorbehoud dat het vermelde in het Ned. Tijdschrift 
juist is en niet betrekking heeft op de enkelvoudige druk. 

Gaan we op de bijgevoegde tabel 1 na hoeveel vellen randen 
er in de loop der jaren gedrukt zijn, dan blijkt dat aantal voor 
de Nederlandse zegels reeds meer dan 50.000 te bedragen, waarbij 
nog de aantallen, die voor de Overzeese gebiedsdelen gedrukt zijn, 
komen. Deze aantallen maken het ook reeds waarschijnlijk, dat 
de drukplaten meerdere malen door nieuwe vervangen of van 
plaats verwisseld zijn. 

De Firma Enschedé heeft deze zienswijze bevestigd met de 
mededeling, dat gedurende de jaren 1911—1915 de randen der 
portzegels zeker niet van slechts één enkele vorm gedrukt zijn. 
Al naar slijtage of incidentele beschadiging dit nodig maakten, 
zijn de vormen in hun geheel of 'ten dele verscheidene malen 
vernieuwd. 

Ook het feit dat b.v. de 3, 7 en 50 cent afwijkende randbedek-
kingen (zie onder e) hebben, wijst er op dat de vormen uit elkaar 
genomen zijn alvorens deze zegels gedrukt werden. 

Bij navraag bij de Controle bleek men niet over gegevens om
trent de wijze en tijdstippen waarop de randvormen plaatselijk 
bloksgewijze of in hun geheel vernieuwd zijn, te beschikken. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat er behalve zetting D nog meer
dere bestaan, als we tenminste de in het Handboek gegeven de
finitie hiervoor aanhouden. Welke zettingen dat geweest zijn, is 
zeer waarschijnlijk niet meer uit te maken. In theorie kan dat, 
wanneer de datum van aflevering bekend is, aan de hand van 
plaatfouten geschieden. Het ontbreken van complete vellen van 
deze zegels, is echter een grote handicap. Noch het Postmuseum, 
noch de Controle beschikt over ook maar een enkel vel van elke 
oplaag der verschillende waarden. 

Tenslotte is het hier misschien de plaats er op te wijzen, dat 
over het drukken van de 3 cent in de Leiddraad voor de Speciale 
Verzamelaar van Nederland, wordt meegedeeld dat een druk-
plaat uit 200 losse cliché's bestaande, schijnt gebruikt te zijn. 

Het Handboek vermeldt dit niet en de Controle kan thans 
noch het een, noch het ander meer bevestigen. 

Aan de hand van verschillende plaatfouten is echter komen vast 
te staan, dat het vermelde in de Leiddraad niet juist is. 

Wat het indrukken der waardeaanduidingen aangaat merken we 
op, dat het Handboek het reeds genoemde verschil maakt tussen 
de waardeaanduiding met afzonderlijke cijfers en cent en die met 
cijfers en cent in één geheel. Hieruit volgt, dat wanneer de losse 
t jpen niet geheel gelijk zijn aan de latere met waardeaanduiding 
en cent in één geheel, er verschillen bestaan. 

Het eerste materiaal met de volledige waardeaanduiding is op 
de Controle ingeschreven op 4 Sept. 1912. Daaruit volgt, dat de 
oplaag van de 5 cent van Dec. 1911, alsmede de oplagen van de 
1, 134, 2%, 4, 5, 7K, 10, nyi, 15 cent van Maart 1912 en de 
'A cent van April 1912 gedrukt zijn met specieblokjes met het 
woord cent en met losse waardecijfers. 

(Wordt vervolgd). 

ZEGELS DIE DE AANDACHT TROKKEN. 
Iedere maand verschijnen er zoveel nieuwe zegels, dat het niet 

moeilijk zou zijn bij een enigszins uitvoerige beschrijvmg er een 
5,eheel nummer van het Maandblad mede te vullen. En hiermede 
IS dus reeds een vermelding in extenso van al deze zegels in dit 
blad als onmogelijk verklaard. Toch zijn er vaak zegels die zo
danig de aandacht trekken, dat zij de lust opwekken er iets meer 
van te willen weten. Dit bracht ons in de verleiding enkele dier 
zegels eens nader te bekijken en het hieromtrent gevondene in 
een artikeltje vast te leggen. 

Als eerste der zegels die de aandacht trokken dienen zeker wel 
te worden vermeld de mooie zegels van de St. Catharinaserie van 
Italië, uitgegeven ter herdenking van de geboortedag van de schuts
patrones van dat land nu 600 jaar geleden. 

Wat de technische vermeldenswaardigheden betreft kan worden 
vermeld, dat deze zegels zijn gedrukt naar tekeningen van profes
sor Carlo Mezzano in z.g. rotogravuredruk in de werkplaatsen 
vooV waardepapieren van het Polographisch Staatsinstituut te 
Rome. Zij werden gedrukt in blokken van 200 zegels, verdeeld in 
4 groepen van 50 stuks, op watermerkpapier gevleugeld rad en 
voorzien van witte gom, terwijl de tanding \A% : 14 bedraagt. 
Bij de voor gewoon gebruik bestemde zegels zijn de blokken van 
50 stuks samengesteld uit 5 rijen van 10 zegels, omgeven door een 
witte rand, waarvan de benedenrand is voorzien van het op
schrift: „Il foglio di cinquanta francoboUi v a l e . . . . " (Het vel 
van 50 postzegels k o s t . . . . ) gesteld in een der kleuren van het 
betreffende zegel, terwijl onder het 50ste zegel vaak kleine ge
kleurde punten staan in die zelfde kleur. De vellen van de voor 
de luchtpost bestemde zegels bevatten 10 rijen van 5 zegels en 
dragen in de bovenrand bovenvermeld opschrift, terwijl onder 
het 46ste zegel in de benedenrand gekleurde punten voorkomen. 
In zwart gedrukte cijfers zijn in de zijrand aangebracht als tel-
nummers van de vellen. 

De zegelbeelden zijn ontleend aan het leven van de heilige 
Catharina van Siena. Deze Catharina Benincasa werd op 25 Maart 
1347 te Siena in Toscane geboren als 23ste kind van de 24 kinderen 
van de eenvoudige stoffenverver Giacomo Bcnincassa. Haar op
voeding was dan ook uiteraard zeer eenvoudig. Reeds jong deed 
zij zich kennen door haar liefdedaden jegens armen en zieken. Als 
18-jarige trad zij in het klooster van de derde orde van St. 
Dominico. 

Het zegel van 3 lire vertoont Catharina als kloosterzuster, ter
wijl zij aan een voor haar geknield liggende arme man haar mantel 
geeft. Op de achtergrond ziet men de dom v. Siena met de „Cam-
panila" (klokkentoren) en de stadstoren. Een onderschrift luidt: 
„meglio senza mantilla che senza carita" (beter zonder mantel dan 
zonder weldadigheid), een citaat uit een harer geschriften. 

Daar zij met haar medelijdende aard het voortdurend twisten 
en oorlogvoeren verafschuwde dat tussen de Italiaanse steden en 
republieken werd gevoerd, streefde zij er naar de vrede te be
vorderen en trachtte zij de adel te bewegen in plaats van onder
ling oorlog te voeren een kruistocht te houden ter bevrijding van 
het Heilige land uit de handen van de Turken. 

Op het zegel van 5 lire zien wij Catharina afgebeeld terwijl zij 
een groot kruis op de rechterschouder torst en in de linkerhand 
een olijftak draagt. Op de achtergrond staan 2 middeleeuwse kas
telen, ieder op de top van een heuvel, waarheen steile wegen leiden. 
De vlag op de top van het rechter afgebeelde kasteel wijst er op, 
dat er oorlog wordt gevoerd. Het opschrift op dit zegel luidt: 
„I vo'gridando pace pace pace' (ik wil u toeroepen vrede vrede 
vrede), waardoor haar pogen om vrede te stichten wordt gesym
boliseerd. 

Haar grote zedigheid, haar medelijden en haar inspiratie deed 
haar aller achting winnen en had to t gevolg, dat zij meermalen 
als af gezante werd gezonden naar vorsten en pausen. In 1377 
slaagde zij er in Paus Gregorius XI te overtuigen dat het beter 
was uit zijn ballingschap te Avignon terug te keren naar Rome. 

Haar leven was een voortdurend wonder en werd zij algemeen 
bekend door haar visioenen en voorspellingen. Zij ontving de merk
tekens van de wonden van Christus aan het kruis en de meeste 
van haar „uitspraken" moeten in trance zijn gedicteerd. 

Op het zegel van 10 lire staat Catharina afgebeeld, tonende 
de stigma van Christus. Op een lint staat vermeld: „Patrona 
d'Italia" (Patrones van Italië). Op de achtergrond ziet men de 
silhouetten van een 6-tal kerken, waaronder de St. Marco te Vene
tië, de St. Maria van Fiore te Florence en de St. Pieter te Rome. 

Zij schreef en dicteerde veel brieven aan pausen, koningen, ko
ninginnen, regeringen en religieuse leiders. Zij schreef ook 26 ge
beden en hield als beginsel steeds voor ogen, dat het gebed uit 
het hart moest komen en niet louter van de lippen. Van haar 
brieven zijn er 373 bewaard gebleven. Haar volledige werken 
werden het eerst uitgegeven bij Alders te Weenen in het jaar 1500 
en zijn sedertdien vaak herdrukt. 
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Op het zegel van 30 lire ziet men Catharina afgebeeld, terwijl 
?i) met gevouwen handen een broeder dicteert die op de voor
grond in een boek schrijft dat op zijn knieën rust. De achtergrond 
toont een zeilboot op de door de storm opgezweepte golven. Het 
enderschrift luidt: „dopo la tempesta il Signore dara il sereno" 
l'na de storm zal de Here rust geven), eveneens een aanhaling uit 
haar geschriften. 

Op 29 April 1461 stierf zij tijdens een van haar zendingsreizen. 
Later werd zij uitgeroepen tot patrones van Italië. 

De verkoop dezer zegels is aangevangen op 1 Maart 1948 en 
de zegels blijven geldig voor frankering tot en met 31 December 
aanstaande. 

Btz<erdn(nq|(ein 
Woensdag 26 Mei: N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, 

drs. G. J. Peelen. 
Woensdag 9 Juni: N.C.R.V., Hilversum H, 16.00 uur, 

drs. G. J. Peelen. 
De philatelistische uitzendingen van de V.A.R.A. vinden tot 

nadere bekendmaking niet plaats. 

Ttfcfedirifteii, 
Catalogi, eng. 

„Gabriel". 
Dit is de titel van een klein Duits postzegeltijdschrift, uitgege

ven voor hen, die zegels met christelijke motieven verzamelen. Dit 
speciale gebied — het Christendom in al zijn uitingen op het 
zegelbeeld — heeft vele aangetrokken. Er bestaan in enige landen 
verenigingen en er zijn een vijftal catalogi op dit gebied (ook een 
Nederlandse: van Pater G. J. Smit S.V.D.). 

De Duitse verzamelaars, die zich in deze zegels specialiseren, 
— ze noemen zich het „Marken-Sammlergilde St. Gabriel" — 
hebben sinds korte tijd bovengenoemd tijdschriftje als vereni
gingsblad. De naamgeving is ontstaan onder in*vloed van een 
nieuw Argentijns zegel (1944), dat de engel Gabriel afbeeldt als 
„Patroon van Post en T.R.T." (iZe Maandblad 1946, blz. 91). 

Uit de inhoud van het blad, dat klein van formaat en zeer 
gering van omvang is (8 blz.), blijkt, dat deze groep verzamelaars 
zich met grote toewijding aan hun liefhebberij geven. Men treft 
er uitvoerige beschouwingen aan naar aanleiding van een pas 
verschenen of een ouder zegel; verder practische wenken, mede
delingen en brieven uit eigen kring, vragenbus, inlichtingen, ruil-
hoekje en natuurlijk nieuwe uitgiften. Hier en daar is er nog 
plaats voor een cliché. De ziel van dit verzamelaarsgilde, tevens 
n'dacteur, is Pater Gabriel Schmidt O.F.M., die ook een catalogus 
heeft uitgegeven, waarvan binnenkort de tweede druk verschijnt. 

Het „Sankt Gabriel-Gilde" heeft onlangs contact gezocht en 
gevonden met de „Union internationale des collectionneurs des 
timbres religieux" te Parijs. Het wil ook graag in verbinding 
treden met verzamelaars in Nederland, die er zeker velen zijn. 

Belangstellenden kunnen zich richten tot: P. Gabriel Schmidt 
O.F.M., Münstereifelerstrasse 96, Euskirchen (22c), Britse zone. 

G. J. 

Canada op postzegels, door M. J. van Heerdt-Kolff, Dec. 
1947. 48 blz. 

Door de bekende scrijfster op populair philatelistisch gebied is 
een nieuw werkje in het licht gegeven, waarin ditmaal Canada 
wordt behandeld, waar Prinses Juliana gedurende de oorlogsjaren 

met haar gezin een gastvrij onthaal vond. Allerlei aspecten van 
Canada worden belicht onder verwijzing naar de door dit land 
uitgegeven postzegels en enkele zegels van andere landen. Vooral 
voor jeugdige verzamelaars lijkt mij, dat dergelijke boekjes zeer 
nuttig werk kunnen doen, al is het de bedoeling van de schrijfster, 
gezien de verschillende noten waarin soms naar boeken wordt 
verwezen, dat ook anderen het boekje ter hand zullen nemen. 
Voor onze liefhebberij en speciaal voor het wekken van belang
stelling onder de jeugd, acht ik het door de schrijfster verrichte 
werk van grote betekenis. 

Op de uitvoering, die overigens keurig is, één opmerking. Som
moge cliché's zijn naar afbeeldingen en niet rechtstreeks naar 
zegels. Ze zijn dan ook veel minder fraai en geven de zegels 
ongetand, terwijl zij in werkelijkheid getand zijn. Dit geeft een 
valse voorstelling, die beter ware na te laten. H. 

Tertobnstelllr^en 

ILJ 
De Postzegelclub van de R.H.B.S. te Zwolle hield op 23 en 

24 Maart haar zeer geslaagde eerste tentoonstelling. Vijf en veertig 
leden, allen leerlingen der school, zonden hun schatten in. 

Een groot aantal handelaren en particulieren had mooie prijzen 
beschikbaar gesteld, terwijl bovendien het Maandblad en „Mijn 
Stokpaardje" een gratis jaarabonnement uitloofden. 

Het talrijk opgekomen publiek vormde tevens de jury. Niemand 
verliet de zaal zonder een ondertekend stembiljet ingevuld Pe 
hebben. 

De eerste prijs werd met grote meerderheid van stemmen aan 
J. van Vilsteren toegekend, met een inzending van K.L.M, 
vluchten. 

Het geheel stond onder leiding van dr. E. A. M. Speijer. 

Voor export te koop gevraagd 
NEDERLAND, postfris 
SALVE HOSPES, ZEEMAN, CRISIS, EMMA, LUCHTVAART
FONDS, alsmede KIND 1932 t / m 1939, ZOMER 1935 t / m 1940. 
Aanbiedingen met aantallen en prijs te richten aan: 

BASTIAANSE'S Postzegelhandel, 
EMM&LfLAN 25 - TELEFOON 43985 - ROTTERDAM/HILL. 

Tekst van deze annonces 
vóór den len in te zenden 

aan de administratie. 

Gevraagd nrs. 3, 4, 9 (Nov) en 
10 (Dec.) 23ste jaargang (1946) van 
het Maandblad. Toez. onder rem
bours aan C. J. VAN ZANTEN-JUT 
Jozef Israëlslaan 39, 's-Gravenhagc. ( i j i ) 

Speciaal verzomelaar EGYPTE, 
Ik verwacht gaarne zichtzendïngen en rond-
zendingen van complete series en losse zegels 
op dit gebied met priizen. (187) 
Wie kan mij Egyptische a lbum leveren ? 

D. S. BORST, 
Oostmaaslaan 209a, Rotterdam. 

PARTICULIER vraagt ter completering vm 
zijn Europa-collectie een enigszins uitgebreide 
verzameling te koop. Wil goede prijs betalen 
doch geen fancij-prijs. Ook gespecialiseerde 
landen-collecties van Europa komen in aan
merking. Brieven met omschrijving onder 
letter A., aan hec Bureau van dit blad ^ 

AANGEBODEN Maandbl jaarg ] 9 2 4 e n i 9 4 i 
ä fl. 2 2 j , 1 Schaubeck schroefb. ä fl. 2.—, Yv. 
1940 fl. 2.—, compl. stel bhden . Tschecho-
Slowakije van Kabé geheel nieuw fl. 2.50 alles 
plus vracht Tevens gevr. Yv. Klemh. no 7 
en bladen v. div. Europa landen v.d. album. 
H . J. Knijp, Rodenrijschel. 8, R'dam (197) 

Aangeboden prachtcollectie Portu
gees Mozambique 304 stuks, veel 
cpl. postfrisse series waarde 13.215 
francs voor slechts f 110.—. 

Brieven onder No . 19j Bureau v. d. Blad. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Ned. Indië 1948. Pelita-zegels 

(Pcsifris) 

Nominaal 15 + 10 et 
Pracht beleggingsobject 

Brieven met verlangde hoeveel
heid en prijs zenden aan No . 201 
bureau van dit Blad. 
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GEZOCHT: 
1. Ganzsachen (poststukken met op

gedrukte zegels) van de gehele 
wereld, alsmede betreffende cata
logi van Ascher en van Beckhaus. 

2. Postzegelboekjes (carnets) van alle 
landen tot ± 1945, welke door de 
Posterijen van diverse waarden 
uitgegeven zijn. 

J. VAN DETH, 
Molenveenweg 9, Blaricum. 
Varschensn: 

CAKADA op Postze9*ls 
door M. J. van HEER.ur-K.olff 

Prijf franco f 1.72 
Toezending voigt na ontvangst van postwissel, 

door de schrijfster. 
91 Eemnesserweg, Baarn. (132) 

Eerder verschenen: (132 a) 
Beroemde Zeevaarders en Ontdekkings
reizigers op postzegels, prijs franco f. 0.86 
De Dierenwereld op postz prijs fr. f. 1.54 
Letterkunde en Muziek op postzegels 
prijs franco f. i.72 
De Mens en zijn \Pereld op postz. pr. fr. f. 0.96 

Te koop of in ruil gevraagd; zeldzaamheden 
foutdrukl^en, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Russ. Levant, Russ. China, 
Ukraine, Azerbaidjan, Botoum, Georgiö, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatveg 6tb, Hillegersberg. 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, postwissel of giro 
266831. 

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

T e koop g e v r a a g d nos. i, 2,3 Neder
land, losse exemplaren op briefstuk en op 
gehele brieven met volledig leesbare afstem
peling, uitsluitend prima exempl. 

W. MOOY, (280) 
St. Annastraat 357 — Nijmegen. 

Aangeboden: 
P0SrZE6ELPAKKETTEN 
1000. 500. 300. 200. 100 wereld. Diverse 
landenpakketten, alles mooi opgemaakt. 
Zegels en series van Ned. en Overz. Geb, 
Voor de handel belangrijke reductie, 
Tc koop gevraagd, zegels en series van Ned. 
en Overz. Geb. engros. Massawaar van de 
gehele wereld, ook onafgeweekt. 

POSTZEGELHANOEL 
G. V. d. EIJNDE 

Merelstraat 25 - Utrecht. 
Te koop gevraagd: 
China en vreemde post in China, 
Corea, Macau losse zegels en partij
tjes. Mr. J. L. BIGOT. (109) 
Deltastraat 2 a, Amsterdam Z. 

POSTZEGELHANOEL 
„NEERLANDIA" 

St. Agathastraat 15 b, R'dam N, 
A. Goudswaard AZn 

Zichtzendingen ook voor verenigingen. 
Billijke prijzen. 

Te koop gevr.: no's 1-2-3 Ned. met 
alle mogelijke stempeis, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten A VAN ELK 
Mariagaard 176 a. Tel. 218, Beuningen 

Onze doublettenboekjes, alom bekend, i6 pag 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f.-.20 
p. 10 f. 1.50, p. 100 f. 13.50 franco 

LUDEKER, 
Bax 5103, Amsterdam-Zuid. 
Vraagt onze wekelijkse offerten. 

I^DIidJlW!. 

NEDERLANDS INDIË 1947 
80 et. met opdruk „1947" 
met verticaal watermerk „cirkeltjes" 
inplaats van horizontaal. 

Ongebruikt f. 10.—. 

Van deze zo juist ontdekte 
watermerk-variëteit hebben 
wij per aanvrage één exempl. 
ter beschikking, zolang de 
voorraad strekt. 

Postzegelhandel 

G. Keiser & Zoon 
Passage 25 — 27 
Den Haag 
Girorekening 4262 

DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
AMSTERDAM-C. Tel.. 30261. 
Regelmatig 2-maandelijks 
Grote Openbare Veilingen 

In onze MEUVEILING komt o.a. ten verkoop: 
op 21 Mei a.s. ZEER BELANGRIJK EUROPA EN 
OVERZEE, alsmede ruim 100 kavels met zeldzame 

JAPANSE BEZETTINGSOPDRUKKEN 
VAN NEDERLANDS-INDIË — 

Catalogus op aanvraag. — Voor verkoop op de 
speciale Restantendag op Zaterdag 22 Mei a.s. 
(opname in de Supplement-Catalogus) kan tot 
Woensdag 19 Mei a.s. materiaal worden ingezonden. 
RONDZENDING. Sluit U aan als lid-koper en/of verkoper 

bij ons groot opgezet prima RONDZENDVERKEER. 
Ons systeem (retourzending aan ons in door ons be
schikbaar gestelde, van retouretiket voorziene doosjes) 
maakt het U op gemakkelijke en aa gename wijze 
mogelijk, thuis rustig een keuze te doen en Uw ver-
zamehng op te zetten, resp. uit te breiden. 

Bod gevraogd op de jaargangen 
1928 t. en m. 1947 van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie. 
Brfeven onder no. 179 aan het 
Bureau van dit blad. 

i n n n "̂ r̂schUlende buitenlandse 
I W W postzegels uit mijn dou

bletten f 8,30 franco. 
L. VAM DER MOER, (177) 
GroUoo gem. Rolde. Giro 102864. 
BULGARIJE postfris gevraagd de nummers 
197,203,280a, 366,367, 380, 383 a. 384, 385, 
40e t/m. 9,412 t/m. 19, 420, 421, 422 t/m 26 
427,450, 4ji,453 t/m. 56. txpres 14, I J . D 9 , 
:o. Porto 34, 3 j , 36,38, 39, 40, 4i , 42 
Brieven aan J. G. STRAATMAN, 
Hoofdstraat 11, 

(178) 
Velp. 

RUMENIE. 
Voor serieus verzamelaar te koop. 
Mooie verz. Rumenië, veel ongebruikt; 
circa 617 stiiks, verzameld tot Yv. 835, 
in versch. tand. Veel ongebr. paren« 
blocks, circa 3 1 stuks. 
In prima Borek-album, zeer geschikt voor 
aanvullend en verder speciaal verz. 
Hierbij Transylvanië 68 st. w.o. Y. no. 93. 
Totaal Yvert '47 pl.m. 40.000 fr. 
Brieven W. A. SCHORNAGEL, (126) 
Pr. Hendrikstraat 163, Hoek van Holland. 

ENGELSE KOLONIËN 
Aangeboden zichtzendingen met betere num
mers in prima kwaliteit, o. a. Ponden waarden. 
Laat U omgaand voor toezending inschrijven. 

H. RADEMAEKERS, (192) 
Burg. V. Haainstrakwartier 139, D» Bilt (Utr.) 

Mittlerer Sammler sucht zum Tau
schen gegen österr. Marken seriösen 
Partner. Korrespondenz deutsch, 
franz., englisch. Werner Uibeleisen, 
Montfortstr. 17, Bregenz. (180) 

Suche Tauschverbindung mit Brief
markensammlerfreunden. Biete Alt-
Deutsland und Neuheiten nach 1945 
Hildegard Riedel, (24a) Winsen/ 
Luhe, Lüneburger Str. 82. (173) 

Bod gevraagd op series Germ-
Symbolen, Zeehelden, Postkoets) 
Herrijzend Nederland, 
Kind 1041 en 1945. Alles postfris. Ook in 
gedeelten. Brieven onder no. 171 aan het 
Bureau van dit blad. 

Door omstandigheden te koop aan
geboden een mooie verzameling 
België in album tegen 1 et. de franc 
1947. J. W. M. van Bakel, (183) 
De Genestetlaan 13, Soest. 

Wie verzamelt LUXEMBURG op 
tandingen ? 

S.v.p. bericht aan F. H. M. POST, 
Utrecht, Maliebaan 104. (185) 

RUILEN! Aangeboden: Sigaretten 
en goede s:hriften. Gevraagd: Ge-
legenheidszegels Ned. en O. G 
Brieven onder no. 188 aan het 
Bureau van dit blad. 

Verzamelaars en Handelaren, 
Philateliste zoekt thuiswerk. Boekjes 
in orde maken of ander werk op 
philatelistisch gebied. Ook commissie 
handel. Br- no-181 bureau v. d. blad 

http://HEER.ur-K.olff
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HENDRIK YAN DER LOO'S POSTZEGELHANDEL 
HEERENGRACHT 8a, DEN HAAG - Telefoon 112944 - Giro 24392 

Bankrek.: R. Mees & Zoonen — Kassa bij orders. Boven 10 gld. franco aanget. — £0 jaar Poslxegeihondel 

OOUDiViiaiVXaBS . . . . 
. . . vindt U o.a. in Zd. Afrika. Wij leveren U er echter eentje franco 
thuis. Luister! 

Originele on uitgeacoclite'missie kilo 
pakketten van IVederland!!! 

Zojuist ontvingen wij van een missieinstelling 200 kilo gegarandeerd onuit
gezochte zegels. Vele hoge waarden, Kinderzegels etc. etc. In één woord een 
pracht sortiment. Wegens overstelpende werkzaamheden is het ons totaal 
onmogelijk een en ander te sorteren. Een goudmijntje voor U! 
Zolang de voorraad strekt leveren wij U: 1 proefpakket van 1 kilo (+ 6000 
zegels), voor de hand weg gewogen, voor slechts f 5,— plus 45 ets. portokosten. 

U bestelt met de meeste spoed 10 kilo na! 
Per 10 kilo f 42,50 plus verzendkosten. 

li #^ Bij elk pakket' verstrekken wij een lijst tegen welke prijzen wij de afge
■'««Irll/TXir*. . weekte soorten terug nemen. 

IP®STSËeEILEN:Glg®SIKIANPËL 
KONINGINNEWEG 61, i fypf i AMSTERDAMZd. 
Giro 240655. % ^ ^ Teletoon 27006. 
SteedA gen&qat lot aUz mageÜJlAe engHJOd^tHxiitóxicüeA! 
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NEDERLAND 
ongebr. gebr. 

114/120 Opdruk ƒ 1,30 ƒ 0,75 
134/135 Toorop „ 5,50 „ 5,25 
203/207 Rode Kruis „ 4,— „ 4,— 
212/219 Olympiade „ 6,50 „ 5,— 
238/239 G. Glazen „ 5,— „ 4,25 
244/247 A.N.V.V. „ 10,— „ 5,50 
257/260 Zeeman „ 5,— „ 2,90 

NED.INDIE 
160/166 Jub. 1923 ƒ 45,— ƒ 37,50 
167/170 Jeugdzorg „ 4,— „ 3,50 
172/175 Witte Kruis „ 7,50 „ 6,50 
241/245 Missie „ 2,75 „ 2,25 
285 Konijnenburg „ 5,25 „ 1,25 
286 Konijnenburg „ 20,— „ 2,— 

CURACAO. 
25 2% op 30 ƒ 1,50 
73 1 cent opdruk ƒ 2,90 „ 2,25 
89/99 Gev/. Jubileum „ 18,50 „ 18,— 

J. M. VAN HAEFTEN, AMSTERDAM. 
Burgemeester Tellegenstraat 21 (182) 

Verweerde^ roestige, vette 
en vuile postzegels, 

kunt U evenals oude tekeningen, 
prenten en aquarellen, hunne volle 

waarde teruggeven door ze 
WETENSCHAPPELIJK te LATEN 
SCHOONMAKEN 

zonder aantasting der kleuren. 
Kosten 5 ï 10 "/o der Yvert 
cataloguswaarde. 

M. J. VAN DER HORST 
Bergsingel 139  Rotterdam 

Telefoon 80720 

Wij kopen en verkopen postzegels en 
benodigdheden. 

TE KOOP VRAGEN WIJ 
Ned. & Overz. Geb., Amerika 150. 
Brazilië 150 uitsluitend zegels vanaf 
1000 frs Yvert, alleen prima kwaliteit. 

VERKOPEN 
doen wij alles op gebied van 
Ned. & Overzee. 
Stuur ons 'n mancolijst met minstens 25 
nummers van Ned. & Overzee, wij leve
ren daaruit voor 60% bondscatalogus '47. 

Kind, gelegenheid en weldadigheidsseries 
leveren wij tegen concurrerende prijzen. 
BRIEVEN AAN: 

JAC. ENGELKAMP, 
SPUISTRAAT 301, AMSTERDAM. 
Tel. 30998, Postrekening 312696 
Incasso Bank, Damrak 

K I L O W A A R 
Wij ontvingen weer enkele partijen kilowaar 
van diverse Europese landen. 
Een gedeelte van de zegels bevindt zich op 
stukjes van postformulieren. Verder bestaat de 
inhoud uit zegels afkomstig van liefdadigheids

instellingen, restanten van verzamelingen enz. 

Wij garanderen dat de zegels niet zijn 
uitgezocht. 
pakket van 1 Kilo netto ƒ 16,75 
pakket van Yi Kilo netto ƒ 4,70 
Pakket van 50 gram netto ƒ 1,— 

PAKKETTEN GEMENGDE POSTZEGELS. 
100 stuks van Bohemen en Moravië en 

TsjechoSlowakije ƒ 2,35. 
100 stuks van Duitsland en Hongarije ƒ 1,95. 
100 stuks van Finland ƒ 1,60. 

De zegels bevinden zich op postformu
lieren en bestaan in hoofdzaak uit zegels 
van de jaren 1938'45. De zegels zijn 
niet uitgezocht. 

KILOWAAR VAN ENGELAND. 
Wij ontvingen een grote partij kilowaar 
van Engeland, waarin zich ook wel iets 
van andere landen bevindt. Het aantal 
soorten is echter niet groot. 

pakket van y^ Kg. netto ƒ 2,65. 
franco toezending van alle pakketten na 
ontvangst van het bedrag of onder 
rembours met 20 et. extra. 

TE KOOP GEVRAAGD. 
Kilowaar van alle landen, vooral van 
Buiten Europa. 
Aanbiedingen met vraagpiijs worden 
gaarne tegemoet gezien. 

OOSTENRIJK. 
1945 Hamer en sikkel. Yv. 554/576 375 frs. 

23 stuks ongebruikt ƒ 1,50 
1946 Niemals Vergessen. Yv. 611/618 

8 stuks ongebruikt „ 1,40 
1948 Opbouwserie 10 st. ongebruikt „ 1,80 

Porto extra. 

RONDZENDINGEN. 
OOK U K U N T MAANDELIJKS EEN 
RONDZENDING O N T V A N G E N VAN 
EUROPA, BUITEN EUROPA OF GE

HELE WERELD MET INBEGRIP VAN 
NEDERLAND EN O.G. 

Bijna alle series per stuk uitgeprijsd, zowel de 
hoge als lage waarden.  Geen extra kosten. 

Kleine secties.  De boekjes mogen een week 
gehouden worden. 

Vxiit JßeeuwLen^o 

POSTBUS 90  LEIDEN. 
Postgiro 65664 . 
Bank: Ned. Middenstandsbank 

POSTZEGEL EN ALBUMHANDEL 

H. A. Hanuskowski, 
Wagenstraat 105, 'sGravenhage. 

Het KaBe suppl. voor het Ned. en Kol. 
album 1944—1946 is weer leverbaar 

ä ƒ 2,85. Bij toezending 
por to extra. 

Ook prima tandingmeters, carton ƒ 0,15 
celluloid ƒ0,60 

TEL. 11 16 10, na 5 uur 77 55 31. 
Postrekening 33.530. 

tfk « h «hiiril l 

NED.INDIE. 
1945 BEVRIJDING * ƒ 4,75 
1946 AUSTRAL. DRUK * „ 0,40 
1947 9 OPDRUKKEN * „ 5,50 
1947 IDEM, PLUS 2 en 5 GLD * „ 31,75 
1948 PELITA * „ 0,35 

CURACAO. 
1943 EILANDEN * „ 1,25 
1943 KON. FAMILIE * „ 1,75 
1947 NIWIN * „ 1,10 

LUCHTPOST. 
1944 KRIJGSGEVANGENEN * „ 35,— 
1945 JULIANA, RODE KRUIS * „ 21,— 

Prijslijst Nederland en O.G. gratis. 
Orders beneden ƒ 10,— porti extra. 

BONDSALBUM NEDERLAND EN O.G. 
SUPPLEMENT 1948 VERSCHEEN ZO JUIST. 

Prijs ƒ 1 , h porto ƒ 0,20, 
rembours ƒ 0,40. 

Album inclusief supplement ƒ 6,50. 
f ƒ 0,75 porto en verpakking. 
Levering aan onbek, na storting op 
Postgiro 512461. 

_ _ _ POSTZEGELHANDEL 
IV.Pi^lli W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 2 4 hs. 
AMSTERDAMZ. 

<%(uw).wi^> 

Deutches Reich op Dantzig 
A.M. Post U.S.A. druk 
A.M. Post Engelse druk 
A.M. Post Duitse druk 
Stad Berlijn 
OostSaksen Zumstein 1122 
Leipzig Erzeugnisse '45 
Leipzig Messe '46 
Leipzig Messe '46 spaargom 
Leipzig Volkssolidariteit 
Leipzig Stadsbeelden 
Thüringen Zumstein 18 
Thüringen Bruggenbouwserie 
Dessau opdrukken 

14 w. * 7,50 
9 w. ■* 0,35 
6 w. * 0,25 

20 w. * 6,50 
7 w. *■ 0,15 
15 w * 2,25 
2 w. * 0,50 
4 w. * 0,75 
3 w. * 0,75 

12 w. * 1,— 
6 w. ■* 0,65 

20 w. * 3,— 
4 w. * 1,20 
3 w. * 1,25 

POSTZEGELHANDEL F. v. BERKEL 
SPUISTRAAT 328, AMSTERDAM. 
Postgiro 461617, Tel. 32164. (200) 
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NEDERLAND. ALLES PRIMA GEBRUIKT. 
Alle Kinderseries 1923/47 22 series f26.25 
Alle Zomerseries 1935/47 8 series . f 6.75 
Alle Cour Permanent 16 waarden f 19.— 
R. Kr. 3.—, Olympiade 4.75, Rembrandt 2.—, 
G. Glazen 4.—, A.N.V.V. 475, Zeeman 3.—, 
Crisis 0.90, Luchtv.fonds 0.70, Spoor f 0.65 

Betaling met bestelling of onder rembours, 
Porti extra. 
Yvert 1948: ƒ 18,—, per post ƒ 18,50. 
Speciaalcatalogus: ƒ 1,25, per post ƒ 1,35 

Uitgebreide offerte in series Ned. en O. Geb. 
op aanvraag. 
NEDERLA'NDSCHE POSTZEGELHANDEL 
A.M.N. V. d. BROEKE. Postgiro 165298. 
N.Z. Voorburgwal 316, AmsterdamC. 

1929 
1930 
1932 
1939 
1939 
1939 
1939 
1942 
1945 
1945 
1945 

BELGIË 
CARITAS 293/98 " 
B . L T . 305/07 
PICARD 353/55 
RODE KRUIS 496/03 *' 
RUBENS 504/11 
RUBENS 504/11 
ORVAL 513/18 
KRIJGSGEV. 602 
V. SERIE 670/96 
OPBOUW 697/98 
OPBOUW (klein) 699/00 

ƒ 13,50 
„ 7,50 
„ 9 , 
„ 6,75 
„ 17,50 
„ 15,50 
„ 16,75 
„ 9,50 
„ 1 2 , 
„ 3,20 
„ 1.45 

BELG. C O N G O . 
1928 STANLEY 135/49 
1931/37 10 c—10 Fr. 168/82 
1941 10 c—10 Fr. 214/25 
1944 Bloes Yvert 3/10 & Ruanda 

Blocs Yv. 1/4 postfris frcs. 
15.000,—. Zeer zeläzaam 

RUANDA URUNDI . 
1916 OPDRUKSERIE 28/35 
1930 WELD. SERIE 81/89 
1931 10 c—20 Frc. 92/06, 111/13 
1943 5 c—100 Frc. 126/47 

X. DAUDT POSTZEGELHANDEL 
GOUDA, Westhaven 56. Giro 277730. 

7 , 
3 , 

23,50 

"145,

10,50 
3 0 , 

7 , 
27,— 

Nederland Postp. 1 en 2 ' ° ƒ 5,50 
Indië 61 ° „ 13,— 
Indië 264 *, 265 * paar „ 27,50 
Indiè 265 * „ 17,— 
Indië Dansers compl. * „ 1.10 
Curajao Sluier 1 t / m 50 et * „ 5,50 
België 488/95 * „ 7,50 
België 496/503 * „ 6,25 
België 504/11 * „ 14j,— 
België 513/18 * „ 13,25 
België 661/69 * „ 4,75 
Duitsland 637 ° „ 7,50 
Duitsland 738 * „ 1,75 

Levering aan onbekenden tegen vooruit
betaling op giro 198391. Porti extra. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
STABHOUDERSLAAN 13, U T R E C H T . 

3I|II>I|||||||||II>I||||||||||||||M||,| l|||||||||||l"l|U 

N B U E R L A N D 
2.50 op 10 gld. nr. 105 gest. pr. ex. 15.— 

Kinderserie 1929 postfris 1.90 
Nationale Hulpserie '46 —.90 

N G D . I N D I Ë 
Bevrijding 1945 pfr. 4.75 

C U R A S A O Konijnenburg: 
21 c. grijs no. 146 pfr. 6.25 
25 c. lilabruin no. 147 pfr. 3.— 

27'/2 c. roodbr. no. 148 pfr. 6.75 
S U R I N A M E ; 

Spitfire gestempeld 19.50 

Besfellingen beneden f 10.— 
porti extra. 

Wij houden ons tloA » t e e d s aan
bevolen voor grote en kleine partijen en 
verzamelmgen, betere losse zegels en series, 
van alle landen met p r i j s o p g a a f . 
J V I A N C O L I J S T E N indien mo
gelijk, zullen altijd gaarne door ons worden 
uitgevoerd. 

Levering aan onbekenden 
na ontvangst v. postwissel. 
Postzegelhandel (196) 
K . F R B Y H A N , 

_ AmsterdamC. Tel. 31306 
f N.Z. Voorburgwal 248 
1 Bankiers: Amsterdamsche Bank. 
= Bijkantoor Damrak. 

I lllillllliiUlllllllllllliNlIlllllllllimlIlllllliiiil 

PRIMA ALBUMBLADEN, houtvrij, met grijze 
net onderdruk, formaat KaBe en Schaubek 
(andere op aanvraag) 

ƒ5.50 per 100 ƒ52.50 per 1000 
Grotere kwantums extra korting. Franco huis. 
Voor Uw doubletten en rondzending 
inplakboekjes staand formaat 

12 bladen voor 240 zegels 
18 et. ƒ 8.— per 50 

Verzamelaars, Handelaren, wij maken foto's van 
ieder zegel of albumblad met zegels. Ook af
beeldingen of tekst uit tijdschriften. 

P. B. VERSTEEG 
Markerstraat 4 b ROTTERDAM-Z. 

Tel. 71492 

Ü P  AANBIEDING. 
Nederland: 1 et. zwart (wapen) No. 14 

gebr. pr. ex. ƒ 12,— 
Nederland: 234 et. lila (wapen) No. 18 

gebr. pr. ex. „ 7,50 
Nederland: Roltanding Kind 1931 

ongebr. compl. „ 6,25 
Nederl.Indië: Serie Militaire Tehuizen 

compl. gebr. „ 5,— 
Nederl.Indië: Luchtpost No. 14/16 

compl. gebr. „ 7,50 
Suriname: No. 115 ongebr. pr. ex. „ 12,— 
Suriname: No. 117 ongebr. pr. ex. „ 12,— 
België: Luchtpost No. 10 en 11 ongebr. 

pr. ex. „ 22,50 
Belg. Congo: No. 47 gebr. pr. ex. „ 4,50 
Bulgarije: Sportserie No. 335/39 

ongebr. cpl. „ 5,50 
Danzig: No. 221/25 ongebr. compl. „ 10,— 
Luxemburg: No. 244/48 Hendrik VII 

ongebr. compl. „ 35,— 
IJsland: No. 186/88 gebr. pr. ex. cpl. „ 14,— 
Zwitserland: No. 171/74 Dienst 

compl. gebr. „ 10,— 
Zwitserland: No. 175/77 Dienst gebr. 

pr. ex. „ 40,— 
Rusland: L.post No. 59 ongebr. pr. ex. „ 30,— 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstraat 31 - Telefoon 5835 

BUSSUM. 

i Postzegeihandei iViARiA WESTERHUiS 1 
Huldanstraat 13 

' NED.INDIE No. 
No. 
No. 
No. 

PORTEN No. 
No. 



235 
260 
287 
289 
4 1 
48 

TeL 31319 

—238 ongebr. 
ongebr. 
ongebr. 
gebruikt 

47 ongebr. 
51 ongebr. 

W Opdrukken 1947 compleet tot en met 
1 11 stuks ongebr. 
■ Curasao luchtpost 
1 Jubileum 

No 
No. 

26—40 ongebr. 
75—81 ongebru 

AMSTERDAM.C. 1 

5 Gulden, 

ikt 

ƒ 2 , 
., 9 5 , 
,.240,
„ 7 5 ,  • 
„ 8 , 
„ 19,50 

„ 4 0 , 

„ 6 5 , 
. ,125,

Nummers Yvert et Tellier. 
BELGIË 

390/393 gebr. ƒ 22,50 
„ 5,-496/503 geb. 

504/511 gebr. 
513/518 gebr. 
519/526 geb. 
532/537 gebr. 
556/567 gebr. 
602 ongebr. 
615/622 ongebr. 
647/652 ongebr. 
661/669 gebr. 

1 4 , 
1 5 , 
9,50 
5 , 
2,75 
9,— 
2 , 
3,50 
5 , 

670/696 ongebr. 43 st. 
697/698 ongebr. 
716/724 ongebr. 

LUXEMBURG. 
260/273 ongebr. 
367/371 ongebr. 
384/387 ongebr. 

BLOKKEN. 
3 ongebr. 
4 ongebr. 
5 ongebr. 

1 1 . 
3,— 
5 , 

165,— 
, 7,50 

2,50 

15,— 
, 7,50 

Posfzegell iandsl W . HEERTJE 
Deurloostraat 4 - Tel. 92697 -

- Amsterdam 
Postgiro 395954 
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Supplementen op de Albums Kederland en Koloniën, 
Mebus en Excelsior, verschijnen 23 Mei. Bij bestelling 
is opgave van het albumnummer en de laatste kinder
serie welke in Uw album voorkomt, gewenst. 
Mebus catalogus Nederland en Koloniën is nog niet 
verschenen, deze kunt U bestellen voor 65 cent plus 
port. De vóórinschrijvers ontvangen deze catalogus voor 
de hun bekende prijs. 

Verzameling Nederland en Overzee 
1000 verschillende met een nieuw album 

Prijs 135 gulden. 

Verzameling Duitsland 
met vele series Yvert, ongeveer 30.000 frs. 

Prijs 100 gulden. 

Collectie Zuid-Amerika 
in blanco album Yvert 25.000 frs. 

Prijs 100 gulden. 

Verzameling Duitse Koloniën 
Yvert ongeveer 55000 frs. 

Prijs 275 gulden. 

Collectie Luxemburg Yv. 16.500 frs. 80 gid. 
Bohemen en Moravië ong. comp!, prijs 80 gId. 

Diverse collecties Europa en Overzee. 
Zichtzendingen van Europa en Overzee zenden wij gaarne 

ter inzage. 
Album van de Verenigde Staten losbladig, waar e'k 

jaar een supplement op verschijnt. Prijs f 13.50. 
Album van Nederland en Koloniën, lobladig, waar elk 

jaar een supplement op verschijnt. Prijs f 6.50. 
Europa album, losbladig, waar elk jaar een supplement 
op verschijnt. Plaats voor 10.000 zegels. Prijs ƒ 12.50. 
Blanco Album, losbladig, op dik papier gedrukt en 

houtvrij f 8.50. 

PORTO STEEDS EXTRA. 

J. MEBUS, POSTZEGELHANDEL 
NES 35, één minuut v.d. Dam 

Postgiro 33045 
Tel. 48341 -45125 — Na 5 uur 23810 

AMSTERDAM. 

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD. 
Yv. 
Yv. 

1918/21 
1918 
1922 
1925/29 
1827 
1928/29 
,1928 

1930 
1931 

1932 
1933 
1934 

1935 

1936 
1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 
1943/45 
1943 
1944 

1945 

• 

Nr. 
Finland 

Nr. 
82 
83/89 
108 
121, 
122/123 
131/133 
134/135 
gebr. of 
156/158 
159/160 
164/165 
166 
167 . 
168/169 
170/172 
173/175 
176/178 
179 
180/182 
183/185 
186/188 
189/191 
195 
196/199 
203 
204 
205/208 
209/212 
213 
214/217 
218 
219 
225/228 
229 
230 
234/245 
246/250 
251/252 
253/254 
255/260 
261/264 
265/267 
269/270 
271/274 
275 
276 
277 
278/281 
282/286 
287 
303 
304 
305/308 
309 
310 
311/312 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

ongeb 
* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
lit 

* 
* 
* 

1,75 
0,65 
0,35 

10,-
0,15 
3,-
7,50 

' 1,10 
0,50 
1,75 
7,50 
0,35 
0,15 
1,25 
0,90 
1,— 
0,35 
1 -
0,80 
0,75 
1,10 
0,20 
1,75 
0,50 
0,25 
0,65 
1,75 
0,30 
1,20 
0,25 
0,25 
1,75 
0,35 
0,30 
3.75 
2,-
2,50 
0,45 
0,50 
0,95 
0,85 
0,45 
0,90 
0,20 
0,20 
0,20 
0,80 
1,25 
0,15 
0,15 
0,35 
0,75 
0,25 
0,25 
0,50 

De niet geadverteerde 
van geringere waard( 

zegels 
; zijn in 

de meeste gevallen ook 
radig. 

1941/44 

1919 
1924 
1930 

1932 

1938 

1939 

1940 

1940 

1941 

1941/42 

1942 

1943 
1943/44 
1943 

1944 
1945 

1945/46 
1946 

1946 

1940 
1942 
1942/43 
1943 

1934 

Mil. Post. 
1/7 

Hongarije. 
240/44 
342/344 
423/427 
428/431 
439/442 
449/460 
462/466 ' 
506/508 
509/510 
519/523 
524/537 
538/541 
542/546. 
547/549 
550/552 
552a 
553/557 
556a 
559/561 
562/565 
566/569 
573/577 
578/591 
592/595 
598/601 

* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

voor-

1,20 

1,25 
1,75 
3,25 
2,50 
1,-
0,30 
5,25 
0,40 
1,50 
2,75 
0,35 
0,35 
2,50 
0,35 
1,25 
0,50 
1,50 
0,50 
1,50 
4,-
2,50 
0,60 
1,75 
1,-
1,25 

603/605 getand* 
of ongetand 
606/611 
612/628b 
634/636 
646/648 
649/652 
653/656 
657/662 
663/675 
676 
720/723 
732/739 
740/754 
755/772 
773/785 
786/787 
788/806 
807/810 
828/837 
Vliegpost. 
45/47 
48/51 

52 en 57 
53/56 
Bloks 

Nr. 1 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

6,50 
1,25 
1,25 
0,75 
0,15 
0,50 
0,30 
0,40 
4,-
0,25 
0,35 
2,50 
0,60 
0,50 
0,30 
0,20 
0,40 
1,75 
0,30 

1,25 
1,-
0,25 
1,-

30,— 
UW MANCOLIJST NAAR: 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 - HAARLEM 
Tel. 15515 Giro 135793 
Bank: INCASSOBANK HAARLEM 



2ICHTZENDINGEN VAN 

NEDERLAND en O.G., EUROPA en ENG. KOL 
ENORM LAGE PRIJZEN! 

Zendingen moeten binnen vijf dagen worden geretourneerd. 

B i j z o n d e r e a a n b i e d i n g : 
ALBANIË Nos. 120126 postfris Frs 915 voor f 4. PORTUGAL Blok No. 1 schaars Frs. 2000 voor f 11.

I 
I 

LANDÉ^NASSORXIiViBNTBN 

100 verschillende BEIEREN 
50 

200 
70 

500 
500 
000 
150 

BEIEREN 
BELGIË 
DENEMARKEN 
ENG. KOLONIEN 
EUROPA 
EUROPA 
FRANKRIJK 

w a a r i n o . a . b e t e r e z e g e l s . 
ƒ 5 , 
„ 2,50 
„ 2,— 
„ 0,60 
„ 12,— 
„ 2,50 
„ 5,— 
„ 1,75 

100 
50 
50 

250 
100 
75 
60 
60 

verschillend 
), 
^ 
, 

, 
j 

: FRANSE KOLONIEN 
LUXEMBURG 
NOORWEGEN 
Oostenrijk 
SKANDINAVIE 
SPANJE 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

■ ■ 
ƒ 2,50 
„ 2 ,  ■ 
„ 0,50' ■ 
„2, ■ 
„ 0,60 
„ 1 ,  ■ 
„ 0,60 ■ 
„ 0,60 ■ 

1^ 
Aan mij onbekende cliënten verzoek ik beleefd om vooruitbetaling per postwissel. 

VBRZAMBLINGBIV TE KOOP GBVRAAGD. 
^ 'T^ YJ 1 ^ jy^ ^L C o r r e s p o n d e n t i e a d r e s P o s t b u s 7 4 7 

AiViSTERDAiVl ZS 
Postzegelhandel M. D. POSTMA 
Aanbieding: UNIABUURT 14 

Telefoon 7028 
— POSTBUS 264 — LEEUWARDEN 

Telegrammen: Filatel Leeuwarden Giro 295477 
ALBANIË. 

144/50 Opdrukken 1924 (350) 
151/65 ld. 1925 (508) 
166/76 Serie 1926 (656) 
177/87 Opdrukken 1927 (595) 
207/17 ld. 1928 (559) 
221/31 Serie 1930(1813) 
289/02 Shtator opdr. (1250) 
Lp. 8/14 Luchtpostopdr. (1190) 
Sv. 26/39 Souvenirs 1939 (3015) 
— 46/51 Rode Kruis (400) 
P. 18/21 Port 1922 (1800) 

BELGIË. 
496/03 Rode Kruis (865) 
513/18 Orval 1939 (1800) 
556/67 Orval Monniken (610) 
593/01 Plantinserie (382) 
603/14 St. Maarten (650) 
728/36 Damiaan e.a. (600) 
Lp. 1/4 Luchtpost 1930 (630) 
— 6/7 ld. 1935 (875) 
— 14 ld. 1946 (75) 
E.' 1/6 Expres compl. (400) 
S 475/77 Spoorw. 1934 (475) 
— 291/93 ld. 1946 (225) 
— 295/97 ld. 1946 (225) 

DANZIG. 
38a/43b Lila netwerk (1230) 

57759 Kogge (305) 

3. 
5. 
6. 
6. 
5. 

11. 
15. 
12. 
24, 

4. 
18. 

8.50 
15. 
4. 
2. 
5. 
9. 
6. 
9. 
1. 
4. 
4. 
3. 
3. 

11. 
3. 20 

124/25 5 en 10 Mark (350) * 
206 Opdruk 30 (550) * 
206a/14 Serie 1935 cpl. (1243) * 
228/29 Maagdenburg (150) * 
245 1 Gulden 1938 (600) * 
258/71 Deutsches Reich (688) * 
Lp. 30/34 Luchtpost 1935 (520) * 
D. 17 Dienst 2 Mark (650) * 
— 46 ld. 50 pf. (750) * 
— 47 ld. 75 pf. (2500) * 
P. 31/33 Port 192 (1300) * 

DUITSLAND. ' 
594/02 Schepen 1937 (358) * 
616/24 Bloemen 1938 (463) * 
— Alle Bruine Band regels (1938/44) 

compleet 7 stuks (3475) * 
627/29 Autotentoonst. (175) ° 
637 Blauwe Band 1939 (1250) * 
638 Duitse Kunst (350) * 
639 Bruine Band 1939 (600) * 
640/51 Kameraadschap (1030) * 
667 Postz. Tentoonst. (300) * 
Sv. 4/6 Nürburgring (1100) . * 

GENERAAL GOUVERNEMENT. 
30/55 Opdrukken 1940 (2348) * 

56/67a Serie 1940/41 (318) * 
68/71 Rode Kruis (225) * 
72/74 Winterhulp op karton * 
79/81 Hoge waarden (360) * 

3.75 
6.50 

15.— 
1.70 
8.— 

14.— 
7.— 
6.— 
7.50 

25.— 
15.— 

3.60 
5.— 

31.— 
2.— 
8.50 
3.50 
6.50 

12.— 
3.— 

12.— 

28.— 
3.20 
2.50 
4.— 
3.60 

100/02 Hitler karton (225) 
107/11 Geleerden (163) 
112/14 Hitler 1943 (165) 
123/27 Steden (165) 
D. 1/24 Grote Dienst (848) 

FRANKRIJK. 
182 Bordeaux (3000) 
257A Le Havre (4500) 
— Id. iets dun 
294 Vrede (500) 
296/97 Cartier (500) 
307/08 Serie 1935 (450) 
316/17 Vimy (135) 
330/33 Serie 1936 (163) 
380/85 ld. 1938 (290) 
398 Ader (900) 
553/64 Wapens 1942 (270) 
Lp. 8/13 Luchtpost 1936 (900) 
ELZASS 8/39 D. Bez. (2912) 

HONGARIJE. 
371/78 Sport 1925 (525) 
423/27 Horthy (305) 
467 Liszt (Blok) (3000) 

2.50 
1.20 
1.45 
1.40 

35.— 
54.— 
25.— 

6.— 
6.— 
5.— 
1.80 
2.— 
3.75 

1 2 . ~ 
3.50 
9.— 

22,50 

6.— 
3.40 

23.— 

= postfris; ° = gestempeld. De in de 
omschrijving tussen () geplaatste getallen hebben 
betrekking op de cat.waarde in francs volgens 
Yvert 1948. — Orders beneden ƒ 10.— porto 
extra. — Geen vooruitbetalingen a.u.b. 



S. RIETVELD 
LAAN VAN MEERDERVOORT 3 6 0 

GIRO 4 9 3 6 0 6 

ƒ 325,-

Behalve de 10 in 't April-nummer vermelde FRANSE Bevrijdings 
uitgaven kunnen wij thans ook nog aanbieden: 
POITIERS Yvert 17—28 (fr. 45.000) compleet 
FRANKRIJK: Chambre Commerce de Saint Nazaire 

Yvert 8—9 1940 
Duinkerken 1940 R.R. met volle garantie „Brunn" 
Yvert 2—4 (fr. 45.000) geheel cpl. De 2 laagste 
waarden in Zumstein Z.fr. 150, de beste waarde 
zonder prijs opgenomen (In verhouding tot Yvert 
Z.fr. 1350 !) 

GROENLAND: Danmark Befriet'5 Mai 1945 6 w. cpl. 
Yvert 1—6 (frs. 6000) 

HONGARIJE: „Bevrijdingsopdrukken" geheel compleet 
88 w. Zumstein 762—787; 789—813; 823—840; 
P. 159—176 en P. 177 (R !) ruim 30 Z.frs. 

TRIEST: F T T opdrukken 1947, 44 waarden 
ALLE ZEGELS ZIJN POSTFRIS 

Nummering, tenzij anders vermeld, volgens Zumstein 1948. 

55,— 

385,-

60,-

28,75 
1 5 , -

DEN HAAG 
POSTBUS 19 

TELEFOON 394314 

ITALIË: Castiglione d'Intelvi (blz. 418) 50 bl. gr. en 
1 L. karmijn en zelfde waarden m. opdruk 4 w. '45 ƒ 1,25 

ITALIAANSE BEZETTING IN EGEISCHE ZEE: 
1944 238—243 Oorlogsslachtoffer/ (fr. 30.50) „ 20,— 
1944 244—247 idem Vliegpost (fr. 50) ., 45 , - -
1945 260—261 ' Rode Kruis (fr. 45) „ 35 , - -

JOEGO-SLAVIE Co-Ci opdrukken cpl. 1—17 P. 1—5 
(Yvert 1—17 P. 1—5 blz. 1750) „ 145,— 

OOSTENRIJK: 633—637 (Yvert 534—538) met 
schaarse 3 pf. „ 9,— 
638—641 (Yvert 539—542) op Duitse Toeslagzegels „ 5,— 
642—647; 642 I; 647 I-IV (Y. 543—552 plus niet 
genoteerd); Hitler achter tralies „ 28,— 
672—694 Graz „ 31,— 
Leibnitzer opdrukken (Plaatselijke officiële uitgave 
der Postdirectie) 12 w. „ 50,— 
Scheibbser opdrukken (Plaatselijke officiële uitgave 
der Postdirectie) 3 w. „ 30,— 

ONZE TWEE VORIGE ADVERTENTIES ZIJN NOG STEEDS GELDIG!! 
Heefft U reeds het, voor iedere verzamelaar onmisbare, boek: „Postzegels schrijven geschiedenis van de 2e 
Wereldoorlog" bij ons besteld? Zo niet stort dan nog heden fl. 7.80 op giro 493606 en U ontvangt het direct 

na verschijnen franco thuis. Alle „oorlogscuriosa" worden daarin uitvoerig besproken. 

SPECIALE AANBIEDING 
C ENGELKAHP AMSTERDAM 

NEDERLAND 
229—231 
No. 72 

VLIEGPOST xyi—^yi 
JUSTITIE 9—15 
ROLTANDING KIND 
INDIE 

239—240 
290—292 
298—303 

VLIEGPOST 

CURACAO 

NED-INDIE 

OOSTENRIJK 
VLIEGPOST 

18 

150—152 

1947 compl 
1947 2 gld 

LEIDSCHESTRAAT 17 
GIRO 395980 

* 1,50 
" 9,50 
* 1,10 

^ 0,80 

eet 11 wrd. 

—44 en 46 J^ c per 

0 

* 
* 

o 
o 

o 

=!J 

ƒ 1.75 
„ 2,— 
„ 3,75 

10 

„ 2,50 

„ 1.25 
„ 8 , -

„ 6,50 

„ 28,50 
„ 7,50 

Yvert Franc. 

TEL. 32349 
Bank 

BELGIË 

43 WRD 

BLOKKEN 

FRANKRIJK 
HONGARIJE 
LUXEMBURG 
NOORWEGEN 
DUITSLAND 

iers: H.B.U. 
556—567 
573—582 
593—600 
603—612 
625—630 
639—640 
647—652 
653—660 
661—669 
670—696 
697—698 

11—12 
13—14 
17 

630—648 
BLOK No. 2 
BLOK No. 4 
183—186 
748—759 
791—803 

pfr 
pfr 
pfr. 
pfr 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 
pfr. 

BLANCO ALBUM VICTORIA KA BE FORMAAT 
100 BLAD 

ƒ 3 , -
,. 1,25 
,. 1 . -
„ 1,75 
,. 2 , -
., 6 , -
„ 3,50 
,. 3 , -
,. 5 , -
„ 12,50 
,. 3 , -
,. 3 , -
„ 3,50 
„ 2,50 
.. 5 , -
,. 2 -

' „ 1 0 . -
„ 7 , -
,. 3 , -
„ 2,50 

„ 5 , -

Bij bestell ing van onze hele Europa-aanbieding 107o kort ing. 

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


