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SPECIALE OFFERTE ROEMENIË SOSTFRIS. 
309/18 
319/23 
336/43 
358/64 
400 o ebr 
449/51 gebr. 
461/64 c 
468/70 
498/504 
511/14 
515/22 
525/29 
530/31 
532/34 
535 
536/46 
547/51 
566/■67 
568/69 
587/94 
597/602 
611/18 
619, 621 
624, 626, 
630/33 

ebr. 

622, 
627 en èi9 

f 1,30 
„ 2,50 
„ 2,50 
„ 2,90 
„ 0,25 
„ 1,25 
„ 0,35 
„ 1,80 
„ 2,20 
„ 1,50 
„ 2,20 
„ 1,30 
„ 0,60 
„ 0,75 
„ 0,30 
„ 3,— 

1,50 
„ 0,30 
„ 0,30 
„ 2,— 
„ 2,— 

2,— 

„ 0,60 
1,80 

634/40 
641 
644/48 
657/60 
693/95 
867/68 
Souv. 7/8 
Souv. 19/22 

Luchtpost 
11/13 
31 
Blok 2 
Blok 3 
Blok 4 
Blok 5 
Port 86/87 

Duitse Bezetting 
1/3 
4 /7 gebr 
9e Armee 
9 gebr 
10 

Oostenr. Bezetting 
1/17 

ƒ 0 , 7 0 
„ 2 , 
„ 2,50 
„ 3 , 
„ 1,20 

1,50 
2,— 

„ 3 , 

„ 0,25 
„ 0,60 
„ 1,— 
„ 0,50 
„ 0,75 
„ 1 , 
,. 0,15 

„ 2,75 
„ 0,60 

„ 0,50 
„ 4,— 

„ 2,50 
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BELANGRIJK: Nederland en O. G. 
België 
Restantverzamelingen 
van BuitenEuropa. 

Catalogus gratis op aanvraag. 
Voor de volgende veiling ontvingen 
wij reeds een prachtcollectie Neder
land en O. G. 
Goed materiaal kan nog ingezonden 
worden. 
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Mijn 

26e SU^t/zj^gjelvjeilm 
welke in Juli zal worden gehouden, is in 
bewerking

Naast een collectie Europa komt o.m. een 
schitterende verzameling 

3iaap> de Qeede 9ia4^. 
dHiehoéken 

en vele andere klassieke zegels onder de 
hamer. 
^ Hebt U nog iets wat bij deze veiling 
gevoegd kan worden, stelt U zich dan 
omgaand met mij in verbinding. 

Koell 
IjoeKema 

Phil. Expert — Beëdigd Makelaar. 
Postzegelhandel - Postzegeiveilingen 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
P O S T B U S 4 B . 

eiro 247130 - 's-BRAVENHAGE . Telefoon 110319 
Bankrelatl«! Bankierskantoor M. da Jong & Zoon, Oen Haag 

Uitgever: 
»Dai Nippon in Zuid Oost Azië" 
Het standaardwerk over de Japanse be

zettingszegels van Nederlands Indië, Malakka, 
Borneo etc. etc. 
"Wat schrijft de Wereldpers: 

The Australian Stamp Monthly 
van Maart 1948 = 

. . . The whole work evidence thorough 
study and careful research. We thorough

ly recommend it to all collectors o f stamps 
of the Japanese occupation period in 
Asia. . . . 

Prijs f 7 .60 + 2 0 ct. verzendkosten. 
Hebt U het nog niet aangeschaft ? 
Haast U zich voor het uitverkocht is ! 

__ ?M 
1 Een vertrouwd adres i^^ 

1 WIJ ZOEKEN TE KOOP: 
* 

Inkoop: 
105,— 

6 5 , 

1 1 5 , 
77.50 
13.50 

1 1 8 , 

1 1 1 5 , 
77,50 
27,— 
19,— 
3 0 , 

2 1 , 

1 3 , 

1 1 2 , 
80,— 

1 7.25 
4.25 

3 0 , 

3 2 , 

1 150,— 
6 , 

7,50 
70,— 

97,50 
97,50 
6 5 , 

7 0 , 

100,— 
4,75 

120,— 

INDIE 
1 * 276 

♦ 283 

Nos. 
* 48 
° 48 
* 80 
° 80 
* 99 
* 100 
* 101 
° 101 
* 130 
° 130 
* 131 
° 131 
" 136/38 
° 136/38 
* 1/7 
° 9/15 
° 16/19 

■■' 149/59 
" 160/66 
* 289 
* 1/5 
* 13 
* 1/7 

" 75/81 
* 104/120 
* 1/3 

* 60/64 
* 104/110 
* 214/19 
* 8/14 

^ 
^ . . . . IS voor U alles! 

WIJ BIEDEN AAN: 
NEDERLAND 

1896 
1896 

Verkoop i 
5 Gld> H.haar 
5 Gld. H.haar 

1899 10 Gld. klein 
1899 10 Gld. klein 
19113 
1913 

2J4 Gld. Jubileum 
5 Gld. Jubileum 

1913 10 Gld Jubileum 
1913 10 Gld. Jubileum 
1923 
1923" 
1923 
1923 

zy, Gld. Jubileum 
2% Gld. Jubileum 
5 Gld. Jubileum 
5 Gld. Jubileum 

1924 Tentoonstelling 
1924 Tentoonstelling 
1921 Brandkast 
1934 Cour I 
1940 Cour II 
INDIE 
1922 Jaarbeurs Bandoeng 
1923 Jubileum 
1941 25 Gld. Kon.burg 
1928 Luchtpost 
1931 Tflsman 
1921 Brandkast 
CURACAO 
1923 Jubileum 
1934 Herdenking 
1929 Luchtpost (gek.) 
SURINAME 
1911 Kroontjes 
1923 Jubileum 
1945 Steunfonds 
1931 DO. X. Luchtpost 

Speciale aanbieding 
17% c Kon. 1,25 
60 c Kon. 

* 298/303 Dansers 
* 333 
* 5 

Pelita 
Luchtpost 

1 * 49/52 Makassar 
Port 

CURACAO 
* 101 
° 101 
* 136 
* 137 
* 146 
* 147 
* 148 

3,75 
1,15 
0,35 
4,50 

22,50 

1 ^ op 2 ^ 2,10 
1 ^ o p 2 J ^ 2 , 

IVi G. SI 
2% G. SI 
21 et. 
25 et. 
2 7 ^ c t . 

1 Wij verhandelen (en 

. 4,90 

. 9,75 
6,25 
3 , 

6,75 
kopen 

1 derhalve) uitsluitend 
onberisp 

Ge 

SPECIA 
1 (Kan 

elijke kwaliteit! ! ! 

ki& [ ITT 1 

Postbus 430, ' 
en vooruitbetalir 

* = postfns, < 
Verzoeke be 

g — Bledi 
gebrull

eefd geen 
AL ADRES VOORNEDE 
ioon Kon Wilhe Immalaan ï 

C U R A C A O 
* 182/84 Niwin 

1 3 0 , 
85,— 

137,50 
97,50 
1 8 ,  1 
2 7 ,  1 

137,50 , 
95,— 
35,— 
2 6 , 
37,50 
27,50 
17,50 
16,50 1 

110,— 
10,50 
6,25 1 

43,50 1 
4 5 ,  , 

2 1 5 , 

8,50 
10,50 
95,— 

132,50 
1 2 5 , 

8 5 , 

95,— 
135,— 

6,50 
160,— 

1,15 1 
° 17 10/20 luchtp. 16,75 i 
* 18/25 Pr. B. Fs. 
° 18/25 
° 41/44 Kriigsgev. 

1 2 5 , 
1 2 5 , 

3 4 , 
* 45/52 Jul. R. Kr. 20,50 1 
° idem 

f B 

SURINAME 
* 115 12J^ op 

22}^ 
* 116 1 2 ^ op 
* 116fa 

20,— 
^ 

11,75 
40 0,95 

2.75 
* 117 1234 op 40 11,75 1 
* 117fb 
* 206/09 Kon. Fam 
* 202/05 R. Kruis 
* 29 Port 40 et 

m,/mr 
sGravenhage. 
igen en Offerten vrljblljvenc 
t — Porto steeds extra 
orders beneden f 2 50 
RLANDENOVERZ. GEE 
)S, Voorbug, Telefoon 72 23. 

16,50 
. 3,25 

17,25 
6,95 

". 

MEDEN 
69) 



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

Dordrecht. 
GRATIS Toor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 
ABONNEMENTSPRIJS 
TOor niet aangeslotenen 

(bij Tooruitbetaling): 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
per jaar, franco p. post f 5.—. 
Buitenland, per jaar, franco p. post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummeri Tan oude jaargangen: 
Per jaargang f 1.25. Per nununer 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. NORENBURG, 

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

OFFICIEEL ORGAAN VAN 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

ADVERTENTIE-
1/2 pag. f35,— 
«/3 
1/4 
1/6 

f20,— 
f i S . -

25e Jaargang Juni 1948 No. 6 (286) 

TARIEVEN: 
1/8 pag. f 12,— 
l/? „ f i i ,— 
1/12 „ f 9,— 
i/i „ f 8 , -
1/168,, f 6,— 

Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen TOor 
leden van aangesloten verenigingen) f2,— 
per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgend« 
plaatsingen resp. Ji/o, 5 en 10 "/„ reduc
tie, behalve op „Kleine Advertenties" 
De prijs van een advertentie op de 
voorpagina is 50°'o hoger dan op een 
andere plaats, op de achterpagina 25 % 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de «dministratie 
binnen gekomen utn 
De admlnlitratle behoudt zich 
het recht voor de plaatiing van 
advertentie!, xonder opgaaf van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 

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

A. J . Uflen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Dr. l . Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 2) R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. dri.. Laan van Poot 194, "s-Gravenhage, telefoon 394512: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, teleioon 77.61.0;: FISCAALZEGELS. 
Dr. P. H. van Cllteri, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS: A. M. Benders, arts (Maurik, Gld.); M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (Sittard-Watersleyde) J. A. Kästeln 
(Amsterdam-Zuid); P. C. Korteweg (Bennebroek), J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam) 

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

verenigingsberichten, adreivcranderlngen 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 Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

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

Het eerste nummer van het Maandblad na de Bevrijding. 
Door toevallige omstandigheden mist Uw Redacteur Neder

land het eerste nummer van het Maandblad na de bevrijding. 
Daar hij het voor de voorlichting der lezers telkens nodig heeft, 

is hij hierdoor zeer gehandicapt. 
Wie van de lezers kan hem aan een exemplaar helpen? Even

tueel tegen tegenprestatie. 

De Zomerzegels 1948. 
De zomerzegels 1948 worden aangekondigd in Persbericht no. 

3258/117 van 20 /5 /48 van de Pers- en Propagandadienst der 
P.T.T., alsmede in D O H 349 bis van 19/5/48. 

Van de laatste nemen v/e hier over wat voor de verzamelaars 
van belang is: 

1. Van 17 Juni t / m 16 Augustus a.s. zullen zomerpostzegels 
verkrijgbaar worden gesteld. 

2. Zij worden uitgegeven in de frankeerwaarden van 2, 6, 10 en 
20 cent. De verkoopprijs is vastgesteld op resp. 4, 10, 15 en 25 
cent. De netto-opbrengst boven de frankeerwaarde dezer zegels, 
\ielke bestemd is voor de sociale en culturele doeleinden, zal als 
volgt worden verdeeld: 

De helft voor sociale doeleinden, n.L: voor tuberculosebestrij
ding, voor het Irenefonds, voor de Nederlandse Federatie van 
Instellingen voor de ongehuwde moeder en haar kind (F.I.O.M.), 
voor rheumatiekbestrijding, voor de kinderuitzending en voor de 
A.V.0. (Arbeid voor Onvolwaardigen). 

De helft voor culturele doeleinden, n.L: voor opdrachten aan 
noodlijdende werkers op cultureel gebied, voor het Prins Bern
hardfonds en voor het Voorzieningsfonds voor kunstenaars. 
3 De zegels zullen een afbeelding dragen van resp. de Ridder
zaal te 's-Gravenhage, het Koninklijk Paleis te Amsterdam, het 
voormalig Paleis aan de Kneuterdijk te 's-Gravenhage en de 
Nieuwe Kerk te Amsetrdam, i.v.m. de eeuwfeesten, die dit jaar 
herdacht zullen worden. 

De postzegel van 2 cent (met een toeslag van 2 cent) toont de 
Ridderzaal, die de stichting van 's-Gravenhage in 1248 symboli
seert. 

Volgens een kroniekbericht zou graaf Willem II, na in 1248 in 
Aken tot Rooms koning te zijn gekroond, een paleis in 's-Gra
venhage hebben gebouwd. Zijn zoon Floris V breidde dit uit met 
een grote zaal, welke in gewijzigde toestand nog bestaat en alge
meen bekend is als de Ridderzaal. 

Deze dient thans voor bijzondere bijeenkomsten, zoals de plech
tige opening van de Staten-Generaal. 

De afbeelding van het paleis op de Dam op de zegel van 6 
cent (met een toeslag van 4 cent) herdenkt de Vrede van Munster 
in 1648. 

Tijdens de vredesonderhandelingen in Januari 1648 werd een 
begin gemaakt met de bouw van een nieuw stadhuis op de Dam 
te Amserdam, onder leiding van Jacob van Campen. Na de onder
tekening van het vredesverdrag op 5 Juni 1648 besloot de Am
sterdamse magistraat tot vergroting van de bouwplannen, zulks 
met het oog op de verwachte grotere bloei der stad en de daar
mede gepaard gaande uitbreiding van het stadsbestuur. De bouw 
werd tegen 1665 onder Daniël Stalpaert voltooid. Een vredes-
engel in het midden van de beeldengroep aan de Dam-zijde 
brengt de vrede van 1648, van zoveel belang voor onze onaf
hankelijkheid, in herinnering. Nadat het Stadhuis in 1808 door 
Koning Lodewijk Napoleon als palels in gebruik was genomen, 
is het ook na 1813 als zodanig in gebruik gebleven. Het is thans 
eigendom van de Staat; het mag gelden als het monumentaalste 
burgerlijke bouwwerk in ons land. 

De belangrijke Grondwetsherziening van 1848 wordt herdacht 
door de uitbeelding van hel voormalig Paleis aan de Kneuterdijk 
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te *s-Gravenhage op de zegel van 10 cent (met een toeslag van 
5 cent). 

In Maart 1848 besloot Koning Willem II aan de bestaande wen
sen tot herziening van de Grondwet tegemoet te komen. Een 
onder voorzitterschap van Thorbecke staande commissie was zeer 
spoedig met haar arbeid gereed. De afkondiging van de in formele 
zin slechts herziene, doch feitelijk geheel nieuwe Grondwet ge
schiedde op 3 November 1848. De verblijfplaats van Koning 
Willem II, die in deze onbloedige revolutie zo'n belangrijk aan
deel heeft gehad, was in die dagen het complex gebouwen tussen 
Kneuterdijk en Noordeinde te 's-Gravenhage. Een der beide nog 
bestaaande gebouwen, dat in de „hoek" van de Kneuterdijk, werd 
in 1717 door Daniel Marot gebouwd, was voor 1937 in gebruik 
als Paleis van H.K.H. Prinses Juliana. 

Op de zegel van 20 cent (met een toeslag van eveneens 5 cent) 
staat de Nieuwe Kerk te Amsterdam afgebeeld, waar in 1898 de 
inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina plaats vond. 

Ingevolge de Grondwet geschieden de plechtige beëdiging en 
inhuldiging der Koningen binnen de stad Amsterdam. Op 6 Sep
tember 1898 werd Koningin Wilhelmina ingehuldigd in de 
Nieuwe Kerk te Amsterdam, een uit het begin van de 16e eeuw 
daterend gebouw, dat uitwendig nogal heeft geleden door verval, 
vernietiging en onoordeelkundige restauratie. Het inwendige bevat 
echter enkele belangwekkende objecten, als het koperen koorhek 
van Lutma, de preekstoel van Vinckenbrinck en voorts op de 
plaats waar Michiel de Ruyter begraven is een grafmonument door 
Rombout Verhulst.. 

Ook Joost van den Vondel ligt in deze kerk begraven. Het 
uitwendige van de kerk is zeer bekend geworden door schilderijen 
van Breitner. 

4. De zegels zullen in de volgende kleuren verschijnen: 
2 + 2 et : sepia; 6 -|- 4 et : groen, 10 -f 5 et : oranjerood en 

20 + 5 et: blauw. 
Zij zijn uitgevoerd in plaatdruk. De zegelgrootte bedraagt 30 

X 38, 61 mm. 
De aesthetische verzorging was in handen van de heer S. L. 

Hartz. De tekst- en waarde-aanduiding zijn van de heer J. van 
Krimpen. De gravures zijn gestoken door de heer J. Staphorst 
(2 et), W. van Dijk (6 en 20 et) en C. A. Meehelse (10 et) naar 
fotografische opnamen van ir van Noordwijk. 

5. De geldigheidsduur der zegels eindigt 31 December 1949. 
6. Een beroep wordt gedaan op de medewerking der ambte

naren, ten einde de verkoop van de zomerpostzegels zoveel moge
lijk te bevorderen, tot vergroting van het debiet zal o.m. kunnen 
worden bijgedragen door te gelegener tijd met een enkel woord de 
aandacht van de zegelkopers op deze postzegels te vestigen. 

9. Indien op verzoek van aanbieders van bij abonnement ge
frankeerde niet-periodieke stukken het betaalde bedrag door de 
aannemende ambtenaar door middel Van zomerpostzegels wordt 
verantwoord, dient het opplakken dezer zegels, alsmede het 
afstempelen met bijzondere zorg te geschieden: desgewenst kunnen 
de zegels, mits afgestempeld, onopgeplakt aan de aanbieders wor
den uitgereikt (vlg. art. 92, 3e en 4e lid van de Postgids). 

Als aanvulling hierop diene dat de vellen 10 x 10 zegels groot 
zijn, papier zonder watermerk, geheel blanco velranden, tanding 
13K : 14, beeldgrootte 26 bij 34.61 mm, plaatnummer in het 
midden van de ondervelrand. 

Tegelijk met het verschijnen van dit nummer van het Maand
blad komen deze zegels dus in omloop. Als enig commentaar er 
op willen we opmerken, dat een liggend zegel voor de 6 -|- 4 
cent (met het „Paleis op den Dam") (waarom staat er op den 
Dam en niet op de Dam ?) misschien fraaier was geweest. 

Wij maken van de gelegenheid gebruik te wijzen op een fout, die 
alle Philatelisten maken en die op de 20 cent van deze zegels ge
lukkig niet gemaakt is. In het randschrift vinden we: „Inhuldiging 
van H.M. 1898". Het woord inhuldiging is juist en het woord 
„Kroningszegel" voor de ƒ 1,— van 1898 is niet juist. Dit zegel 
zou „inhuldigingszegel" moeten heten. 

Kinderpostzegels 1947. 
Van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels ontvingen 

we een circulaire, waaraan we het volgende ontlenen: 
De Kinderpostzegels hebben dit keer bijna een ton meer opge

bracht dan het jaar te voren. In 1946 waren de baten „Voor het 
Kind" ƒ274.656.49, terwijl 1947 een bedrag van ƒ362.360,48 
opleverde. 

Er werden verkocht: 
3.306.990 postzegels van 2 et. (-|- bijslag 2 et.) 
1.410.029 postzegels van 4 et. (-)- bijslag 2 et.) 
1.610.302 postzegels van 7^4 et. ( + bijslag 2 ^ et.) 
3.325.204 postzegels van 10 et. (+ bijslag 5 et.) 
1.230.047 postzegels van 20 et. ( + bijslag 5 et.) 

in totaal dus bijna 11.000.000 zegels. Een enorm aantal? Inderdaad 
— maar wist U dat P.T.T. per dag ca. 4.000.000 poststukken ver
werkt ? Bijna 10 % werd dus in Dec. '47 met Kinderpostzegels 
gefrankeerd. 

Niettemin, er is reden tot tevredenheid. Want het toch ii) alle 
geval goede resultaat is niet bereikt door het harde werken van 
een paar uitblinkers, maar uit alle hoeken van het land kwamen 
cijfers, die duidelijke taal spraken. 

En natuurlijk, uitblinkers waren er even goed. Zuid Beierland 
bijvoorbeeld, dat in December 1947 maar eventjes 90 procent van 
zijn uitgaande post met kinderzegels frankeerde. En Limburg. 
Vijftig procent meer afgenomen dan het vorig jaar. 

Er was meer nog, wat tot verheugen stemde. Ruim honderddui
zend schoolkinderen deden mee aan de Radio-luisterwedstrijd 
,,Voor het Kind", waarvoor St. Nieolaas hen had opgeroepen. 
Honderdduizend kinderen deden iets voor die vijftigduizend 
anderen. 

En ze kregen er nog iets voor terug ook. Er werden heel wat 
prijzen onder hen verdeeld en de hoofdprijs — een hele klas met 
onderwijzers en al voor veertien dagen naar Zwitserland — heeft 
de winnaar, de zevende klas van de school voor V.G.L.O. in het 
zwaar door de oorlog getroffen stadje Rhenen nog in het vet. 

De circulaire eindigt met: Laten we proberen in December van 
dit jaar het aantal te verdubbelen. 

Wij kunnen niet anders dan zeggen, dat we met deze wens van 
harte instemmen. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Nieuwe etsingnummers enz. 
Type van Krimpen 2 et : 17 
Type Har tz 5 et : L / R 2 

6 et : L / R 5 
15 et : 2 L / R 

Konijnenburg ƒ 1,— plaat 4 (reeds vermeld) heeft de dubbele 
randlijnen niet meer. 

Overzeese 
Gebiedsdelen 

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

Dubbeldruk. 

NEDERLANDSINDIE. 
Dansers en koninginnetype. 
De reeds gemelde nieuwe zegels zijn verschenen. Er was geen 

bepaalde eerste dag van uitgifte maar omstreeks 17 Mei waren 
de zegels op enkele kantoren verkrijgbaar. Alle waarden t / m 
3 1,— hebben oplaagletter A, terwijl tot op heden de volgende 
etsingnummers bekend zijn: 

20 et. 10. 
25 et. 3 ? 
40 et. 11 ? 
45 et. 9. 
50 et. 4. 
80 et. 7. 
ƒ 1  8. 
Papier zonder watermerk. Kamperforatie 12K x 12}^ voor de 

waarden t / m 80 ct., lijnperforatie 13K voor de ƒ 1 , — . 
CURACAO. 

De 30 plus 50 et. uit de serie 
„Curasao helpt onze Oost" be
staat met dubbeldruk van de 
waarde. Dit tweede waarde in
schrift staat in het midden van 
het zegel en is tevens naar links 
verschoven, zie nevenstaande foto. 
Dit zegel is in Curajao verkocht, 
en niet afkomstig van de in Hol
land verstrekte zegels. 

Kan iemand nadere inlichtingen 
verstrekken ? 

SURINAME. 
Naar verluid zal de Jubileumserie bestaan uit twee waarden n.1. 

de 7^2 en 12K et. welke zonder toeslag verkocht zullen worden. 
JAPANSE BEZETTING VAN NED.INDIE. 

(bewerkt door de heren N. F. HEDEMAN en R. BOEKEMA). 
Zo nu en dan komen er toch nog steeds opdrukcombinaties aan 

het licht, die wij nog niet kenden. Doch wij kunnen veilig aan
nemen, dat wij thans het overgrote merendeel wel beschreven 
hebben ! Als nieuwtjes ontvingen wij sinds onze vorige opgave 
de navolgende zegels: 

Bengkoelen. 
De grote zwarte opdruk Dai Nippon in kastje op de 2 et. 

Karbouw met watermerk en de 4 et. Danser. Tevens dezelfde 
opdruk kopstaand op de 30 et. Luchtpost. 

Lampong. 
Eén zwarte regel, het woord LAMPONG is dus weggelaten, op 

de 2 et. Karbouw met watermerk, 20 et. Kreisler met watermerk 
en de 5 et. Cijfer. Twee zwarte regels, dus met het woord LAM
PONG, op de 23^ et. Karbouw met watermerk en de 3 et. Danser. 

Twee violette regels op de 2% et. Karbouw met watermerk, en 
5 et. Danser. 

Twee blauwe regels op de 5 et. Danser. 
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Lombok. 
De Lombok ankeropdruk in lilarose uitvoering op de Karbouw 

en Kreislerzegels zonder watermerk 1, 3, 3M, 25 en 30 ct., op 
de Karbouw en Kreislerzegels met watermerk 214, 4 en 15 et., 
op de 5 et. Cijfer, op de 3, 4 en 7 J^ et. Danser, op de Konijnen
burg 15 en 60 ct., 1 en 2 gulden, Vliegpost 30 et. 

Menado. 
Grote bal met zwarte handstreep, doch zonder ankeropdruk, op 

de 10 et. Konijnenburg type I. 

Nippon M A. 
De zwarte letters M A volgens type 35 op de 2% et. Karbouw 

met watermerk. 
Palembang. 
IPL in kastje in violette uitvoering op de 20 et. Strafport, 

Haarlemse druk. 

Pontianak. 
De spitse ankeropdruk type 2B in zwart op de 25ct. Strafport, 

Haarlemse druk. 

Soematera Barat. 
Zwart staand kruis met onderstaande violette tekens, formaat 

b, op de 25 et. Kreisler met watermerk. 
Zwart kruis met onderstaande violette tekens, formaat b, op 

df 5 gld. Konijnenburg. 
Violet kruis zonder de 5 tekens op de 5 en 12K et. Konijnen

burg van Nederland zelf. 

Soematera Timoer. 
Rode opdruk Dai Nippon in recht kastje op de Strafport 40 

ct., Indische druk. 

Sumatra. 
De T handstempelopdruk met de 7 tekens beginnend met het 

Daiteken, dus A2, op de 7% et. Danser. 
Het Propagandastempel C , herinnering aan twee jaar oorlog, 

in violette uitvoering met als plaatsnaam MEDAN. 

Tapanoeli. 
De vlagopdruk in rode uitvoering vergezeld van het zwarte 

Dai Nippon in kastje op de 2 en 2 ^ et. Karbouw met watermerk. 
Nippon M A. 
Hiervan is een vervalsing opgedoken, die ook weer gemakkelijk 

te herkennen is. Bij type 34 is de afstand tussen de onderzijde 
der p en de M. iets meer dan 2 mm., terwijl dit bij de vervalsing 
slechts nauwelijks 1 mm. bedraagt. 

PHILATELISTEN! ! ! 
H O U D T 10, 11 en 12 SEPTEMBER A.S. VRIJ 
tot een bezoek aan de exclusieve 

Nationale Postzegeltentoonstelling te Breda 
EN DE FEESTELIJKHEDEN TER HERDENKING 

van het 40jarig bestaan van de Bond en het 
55jarig bestaan van de vereniging „BREDA" 

36STE NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG. 
TIJDELIJK POSTKANTOOR — PRACHTIGE 
SPECIALE HERINNERINGSKAARTEN, TWEE 
OFFICIËLE BIJZONDERE POSTSTEMPELS. — 
BRABANTSE HARTELIJKHEID. (226) 

DE BELANGRIJKSTE PHILATELISTISCHE GEBEURTE

NIS, WELKE O O I T IN NEDERLAND PLAATS V O N D . 
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Xiein/Ve 
Uitgiften 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot de hoofd
redacteur J. C. Norenburg, Bergselaan 101a, Rotterdam-N. 

Albanië. 
Afgebeeld zijn hierbij een 2-tal van de 5 in ons vorige nummer 

vermelde zegels ter herdenking van de vrijheidsstrijd. 

Bulgarije. 
In de serie Rust en Ontwikkeling verschenen 4 zegels zonder 

toeslag. 
4 L rood (lezende) 

20 L blauw (accordeoniste) 
40 L groen (muziekbeluisterenden) 
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60 L bruin (sportbeoefenaarster) 
De oplage bedraagt 220.000 stuks. 
De in ons vorige nummer vermelde uitgifte van zegels met 

afbeeldingen van gebouwen is inmiddels nog uitgebreid en kunnen 
thans worden vermeld: 

Postgebouw: 
1 L groen 
2 L bruinlila 
4 L blauw 

Nationaal theater: 
0,50 L geelgroen 

2 L l.bruin 
4 L blauw 

Parlementsgebouw: 
0,50 L. geelbruin 

2 L bruinlola , 
4 L blauw 

Presidentspaleis: 
1 L. groen 

Voorts worden nog in deze serie verwacht: 
20 L Postgebouw; 9 L Nationaal theater; 
20 L Parlementsgebouw; 2 L en 4 L Presidentspaleis, alsmede 

een serie met afbeelding van de Nationale Bank in de waarden 
0,50, 2, 4 en 9 L. 

O FRANKEER MET ZOMERZEGELS O 

Duitsland 
Op 26 Mei '48 verschenen 2 zegels ter gelegenheid van de Jaar

beurs te Hannover, welke met uitzondering van de Franse zone, 
in alle zones geldig zijn: 

24 pf rood 
50 pf blauw 

bovendien van ieder zegel blokken van 4 zegels uitgegeven, welke 
alleen op de Jaarbeurs, in de Engelse Zone en te Frankfort bij het 
philatelistisch agentschap verkrijgbaar waren. De oplage dezer 
blokken zou 500.000 stuks van ieder hebben bedragen, terwijl dit 
voor de zegels zou hebben bedragen te Berlijn 1 milliocn, Rus
sische Zone 3 millioen en te Frankfort 600.000 stuks. 

Voor de Franse zone in de provincie Baden versch-nen nog 
enige aanvuHingswaarden n.1. 6, 8, 30, 50 pf en 2 Mk. 

Engeland. 
Op 26 April 1948 verschenen de twee reeds lang aangekondigde 

zegels ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van het 
Koningspaar 

2% p en £ 1 blauw. 
Op 1 Mei 1948 verschenen de aangekondigde zegtls ter her

denking van de bevrijding van de Kanaaleilanden: 
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1 p rood 
2K P blauw. 
Deze zegels zijn alleen op deze eilanden verkrijgbaar van Mei 

tot September. 

Finland. 
Het in ons vorige nummer vermelde zegel van 24 Mk in het 

bekende leeuw-type is verschenen in een brui.irode kleur, terwijl 
het zegel van 3 Mk zal verschijnen in groene kleur i.p.v. kar-
mijnrood. 

Op 13 Mei j.1. zouden de jaarlijkse Rode Kruis-zegels verschij-
ren en wel 

3 Mk + 1 Mk groen met afb. v. Zachris Topelius (1818— 
1998) schrijver; 

7 Mk -f 2 Mk rood met afb. Fredrik Pacius (1809—1891) 
componist en dirigent; 

12 Mk + 3 Mk blauw met afb. v. Johan Ludwig Runeberg 
(1804—1877) dichter; 

20 Mk -f 5 Mk lila afb. v. Frederik Cygnaeus (1807—1881) 
schrijver en leraar in de esthetica. 

De ontwerpen zijn van mevr. Ligne Hammarstein Jansson. De 
oplage van het eerste zegel zal 1 millioen en van de overige 
zegels ieder 700.000 stuks bedragen. 

Frankrijk. 
Tengevolge van de tariefwijzigingen voor buitenlandse brief-

port verschenen op 10 Mei j .1 . : 
3 fr rood (i.p.v. groen) type Marianne. 
4 fr groen (i.p.v. violet) idem. 

10 fr lila (i.p.v. 10 fr. Luxemburgpaleis) type Marianne. 
12 fr rood Luxemburgpaleis (opschrift: France). 
18 fr blauw Abdij van Conques (id.) 
Griekenland. 
In het type van het hoofd van de zonnegod Helios, waarin 

reeds eerder een 450 D verscheen, is nu verschenen 
500 D rood. 
Italië. 
Twee zegels verschenen hier ter herdenking van de uitroeping 

van de republiek. De tekening, welke is vervaardigd door Garrasi, 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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geeft de afbeelding van een steenhouwer die in een stenen tafel 
het woord Lex (wet) bijtelt. 
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10 L lila 
30 L blauw. 
Voorts verscheen een serie van 12 zegels ter herdenking van 

de revolutie van 1848 met afbeeldingen van straatscènes of met 
de revolutie verbandhoudende gebeurtenissen. 

3 L bruin straatgevecht te Palermo 1211848. 
4 L paars straatgevecht te Padua 821848. 
5 L blauw straatgevecht te Torino 821848. 
6 L groen straatgevecht te Milaan 18/2231848. 
8 L bruin vreugdebetoon te Venezië 2231848. 

10 L rood gevecht om Vicenza 2451848. 
12 L d.groen gevecht te Curtatone 2951848. 
15 L. zwart straatgevecht te Gioto 3051848. 
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20 L rood straatgevecht te Bologne 881848. 
30 L blauw straatgevecht te Brescia 23/31/41848. 
50 L d.violet straatgevecht te Rome 3041849. 

100 L d.blauw sterfbed van Mameli Juli 1849. 
Noorwegen. 
Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de stichting van 

de Noorse Bosbouwvereniging — Det Norske Skogselskap — 
en ter herdenking van het feit dat 100 jaar geleden de stichter 
daarvan Axel Heiberg werd geboren zal op 15 Juni a.s. een 
tweetal zegels verschijnen met afbeelding van genoemde persoon, 
tekening van Oyvind Sörensen, photogravuredruk van Emil 
Moestue A/S te Oslo. Tanding 13, geen watermerk; 

25 öre rood oplage 4 millioen stuks 
80 öre bruin oplage 2 millioen stuks. 

DET NORSKE SKOGSELSKAP 
~ 189« 

■ il.. 19*8 

<I932 N O R G E POŜ  

Polen. 
In het centaurtype afgebeeld in ons nummer van April ver

schenen 3 verdere waarden n.1.: 
15 2 bruinlila 
25 Z blauw 
30 Z bruin. 
Op 19 April 1948 verscheen een zegel ter herdenking van de 

5e verjaardag van de slachting door de Duitsers aangericht in de 
jodenwijk van Warschau 

15 Z donkergrijs. 

PortugaL 
Naar het blad „O Fdatelista" meldt verschijnen hier 4 zegels ter 

herdenking van het feit dat 300 jaar geleden St. Johannes de 
Brito werd geboren. Ontwerp en tekening zijn van Salvador 
Barata Feyo en de gravure van Renato Araüjo, formaat der zegels 
is 23 bij 25 m.m. en tanding 12. De serie bestaat uit: 

— $ 30 donkergroen, oplage 3 millioen. 
— $ 50 kastanjebruin, oplage 5 millioen. 

1 I — vermiljoen, oplage 1 millioen. 
1 $ 75 blauw, oplage 1 millioen. 

Roemenië. 
De Roemeense persen staan niet stil en produceerden nu weer 

ten 3 tal zegels ter herdenking van de Constitutie. Oplage 3 
millioen series. 

1 L rose 
2 L oranjegeel 

12 L blauwgroen. 
Voorts beelden we hierbij af een zegel als voorbeeld van de 

overdrukte zegels vermeld in ons vorige nummer alsmede van het 
eveneens vermelde zegel ter ere van de Roemeens—Bulgaarse 
vriendschap. 

Rusland. 
Hierbij geven we de afbeeldingen van de 2 zegels uitgegeven 

ter gelegenheid van de Sovjetspelen in ons vorige nummer 
vermeld. 

TsjechoSlowakije. 
Op 7 Maart j.1. verschenen hier 3 zegels ter gelegenheid van 

het 11e feest van de Internationale Spelen van de Sokols gehou
den te Praag: 

1 Kr 50 lilabruin 
3 Kr rood 
5 Kr blauw 

Turkije. 
Ter herdenkii'.g van het 25jarig bestaan van de republiek ver

schenen de volgende zegels, met de jaartallen 1922—1947: 
10 k sepia 30 k grijs 
15 k violet 60 k sepia 
20 k blauw 1 L groen. 
Ter gelegenheid van het gehouden spoorwegcongres verschenen, 

in een oplaag van 150.000 series, een drietal zegels: 
15 k violet 
20 k blauw 
60 k groen. 
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Yougo Slavië. 
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Thans kunnen we de afbeelding geven 
van de in ons vorig nummer vermelde 
tuberculosebestrijdingszegels. Ook van ds 
3 zegels welke werden uitgegeven ter ge

legenheid van de Beurs te Zagreb in ons 
vorig nummer vermeld kan nu een afbeel

ding worden gegeven. 
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Zweden. 
Door ons werd nog niet vermeld een op 8 December 1947 

vitgegeven serie van 3 zegels ter herdenking van het 40jarig 
regeringsjubileum van Koning Gustaaf V. De zegels verschenen 
in tweezijdige verticale tanding 13 zonder watermerk: 

10 ö blauwviolet 
20 ö rood 
60 ö roodviolet. 
De eerste twee zegels verschenen ook in driezijdige tanding. 
Een driettal zegels van de koerserende serie verschenen in een 

andere kleur, het zijn de zegels in het Koningtype 
5 ö oranje (i.p.v. grijsgroen) 

10 ö grijsgroen (i.p.v. violet) 
25 ö violet (i.p.v. oranje) 
Voorts verschenen in het type 3 kronen een 5tal aanvullings

waarden: 
55 ö bruingeel 
80 ö olijf. 
1 Kr 10 violet 
1 Kr 40 donkergroen 
1 Kr 75 groenblauw. 
Al deze zegels zijn tweezijdig verticaal getand, terwijl de 10 ö 

ook vierzijdig getand is verschenen. 
Ter herdenking van de emigratie 100 jaar geleden van Zweedse 

pioniers naar de Verenigde Staten van Amerika, waartoe in Ame
rika in de maanden April, Mei en Juni feestelijkheden plaats 
vinden, werden op 23 April 1948 drie zegels uitgegeven, getekend 
door prof. Hjortsberg, en tweezijdig verticaal getand, terwijl de 
15 ö ook driezijdig getand is verschenen: 

15 ö bruin 
30 ö blauw. 

1 Kr oranje. 
Een in de Ver. Staten inge

stelde poging om ook daar 
zegels te dezer gelegenheid uit 
te geven schijnt door pres. 
Truman niet te zijn goedge
keurd. 

BUITEN EUROPA. 
Antigua. 
Op 1 April 1948 verschenen 2 hoge waarden n.I. 10/ rose in 

het type 2}^ p Arsenaal. 
£1 blauwgrijs in het type 3 p Fort James. 

Bahawalpur. 
Door het zelfstandig worden der vroegere BritsIndische staten 

zijn ook hier nieuwe zegels verschenen en wel 3p, 14a., 9p, la en 
134 a, met afbeelding van Emir Mohamed Kham I ABBASI, voorts 
2a, 4a, 6a, 8a en 12a, met afbeelding van stadsgezichten, 1 R, 
2 R en 5 R, eveneens met een afbeelding van Abassi en 10 R met 
afbeelding van dezelfde gefrankeerd door de afbeeldingen van 2 
zijner voorgangers. 

Bahrain. 
Het blad „Le Timbre" meldt dat tengevolge van de afscheiding 

van Indië van het Britse moederland Bahrain niet meer de zegels 
van Indië gebruikt met de opdruk BAHRAIN, doch sedert 1 April 
1948 Engelse zegels met deze opdruk gebruikt, welke bovendien 
nog van een opdruk van een nieuwe waarde zijn voorzien, en 
wel: 

34 a op J^ d groen 
a op 1 d rood 1 ^^ 1 U 1 KJUKX 

1 ^ a op 13^ d bruin 
2 a op 2 d oranje 
2K a op 234 d blauw 

3 a op 3 d violet 
6 a op 6 d lila 
1 R op 1/ geelbruin 
2 R op 2/6 geelgroen 
5 R op 5/ karmijn. 

Belgisch Congo. 
Hier verscheen een serie van 19 zegels in 7 verschillende afbeel

dingen ontleend aan de Congolese kunst : 
10 c bruinoranje 
15 c blauw 
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20 
25 
40 
50 
70 
75 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
6 
10 
20 
50 
100 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
Fr a 

Fr 25 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 
Fr 

50 
50 

groenblauw 
roselila 
paars 
olijf bruin (type 10 c.) 
groen (type 15 c.) 
d.roodlila (type 20 c.) 
oranje en d.violet (type 25 c.) 
blauwgroen en roodlila (type 40 c.) 
oranje en lila (type 10 c.) 
bruin en groen (type 15 c.) 
l.blauw en zwart (type 20 c.) 
olijfgeel en lila (type 25 c.) 
bruingeel en zwart (type 40 c.) 
violet en roodbruin. 
d.oranje en bruinlila 
geelbruin en zwart (type 10 Fr.) 
karmijn en zwart (type 20 Fr.) 

China. 
Ook hier verscheen op 20 Maart 1948 een zegel ter gelegenheid 

van de Dag van de Postzegel, zowel getand als ongetand: 
5.000 D donkerlila, groot formaat, met rechts een afbeelding 

\ an het type Sun Yat Sen en links een luchtpostzegel. 

Columbia. 
Hier verscheen een zegel in groot formaat met de portretten 

van Jose Celestino Mutis (1732.1808) en Jose Jeronimo Triana 
(1828.1890) 

25 c olijfgroen. 
Ter gelegenheid van het zo zeer bewogen congres der Ameri

kaanse staten te Bogota verschenen 3 zegels voor gewoon gebruik, 
2 zegels voor de luchtpost, alsmede 2 blokken, waarvan één voor 
de luchtpost. 

5 c donkerbruin (kerk van Bogota) 
10 c oranje (capitool) 
15 c blauw (Ministerie van Buitenl. Zaken) 

voor de luchtpost: 
5 c donkerbruin (binnenplaats van de kanselarij) 

10 c blauw (plaats Rafael v. h. capitool) 
blokken: 

50 c grijs (kaart van Noord-Amerika) 
50 c. bruin (kaart van Zuid-Amerika) 
Costa Rica. 
Ter gelegenheid van het spoorweg-jubileum verscheen een zegel 

voor de luchtpost: 
35 c groen en zwart (locomotief) 
Cuba. 
Op 9 April 1948 verscheen ter gelegenheid van het Melaatsheid-

congres te Havana een zegel met afbeelding van Armauer Hansen, 
de ontdekker van de naar hem genoemde baccil. 

2 c rood oplage 2 millioen stuks. 
Ter herdenking van Marta Abrau verschenen 4 zegels. 

1 c groen (portret van M. Abrau) 
2 c rood (M. Abrau als weldoenster) 
5 c blauw (Monument van M. Abrau) 

10 c violet (M. Abrau als vrijheidssymbool) 
Deze zegels dragen de jaartallen 1845—1945. 

Dominica. 
Hier verschenen 2 zegels voor de gewone en 2 zegels voor de 

luchtpost met afbeelding van het Gouvernementspale-s: 
1 c groen 
3 c blauw 

en voor de luchtpost; met vliegtuig boven het gebouw: 
37 c bruin 

1 P oranje. 

Ecuador. 
„Stamps" vermeldt een nieuwe serie postzegels voor gewoon 

gebruik en ook een voor de luchtpost en wel: 
10 c bruin (Vicente Rocafuerte) 
20 c rosebruin (Cathedraal van Quito) 
45 c donker groen 1 ru u - c 

"^ 1 atbeeldmg van Francisco 
Javier Eugenio de Santa Cruz. 

50 c leigrijs 
80 c roodoranje 
Voor de luchtpost: 
60 c groen 
70 c paarsbruin 

1 S donker sepia 
1 S 10 blauw 
1 S 90 bruin 
2 S groen 

Egypte. 

afbeelding van Juan de Velasco. 

waterwerken te Chimborazo. 

Hier verscheen ter gelegenheid van het Katoencongres een zegel. 
10 m olijf groen. 
Engelse koloniën. 
Ook voor de Engelse koloniën verschenen voor iedere kolonie 

2 zegels ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van het 
Engelse Koningspaar en wel een hoge en een lage waarde. Deze 
zijn: 

ADEN IVi d rood en 10 R violet. 
ANTIQUA 2J4 d blauw en 5/- olijf groen. 
ASCENSION 3 d grijs en 10/- purper. 
BAHAMAS lyi d bruin en £ 1 blauwgroen. 
BARBADOS 1 ^ d oranje en 5 / - blauw. 
BASUTOLAND I K d blauw en 10/- olijfgroen. 
BECHUANALAND lyi d blauw en 10/- zwart. 
BERMUDA \% d bruin en £ 1 rood. 
BRITS GUYANA 3 c rood en ? 3 bruin. 
BRITS HONDURAS 4 c groen en $ 5 donkerbruin. 
CAYMANEILANDEN 34 d groen en 10/- rood. 
CYPRUS I K pi rood en £ 1 blauw. 
GOUDKUST I K d rood en 10/- olijf groen. 
DOMINICA 1 d rood en 10/- bruin. 
FALKLANDEILANDEN 2K d blauw en £ 1 violet. 
FALKLAND-DEPENDANCES 2K d blauw en 1 / - purper. 
FIDJI 2K d groen en 5 / - purper. 
GAMBIA I K d grijs en £ 1 violet. 
GIBRALTAR K d groen en £ 1 oranje. 
GILBERT en ELLIS EIL. 1 d purper en £ 1 rose. 
GRANADA I K d rood en 10/- rood. 
H O N G - K O N G 10 c purper en f 10 violet. 
JAMAICA I K d bruin en £ 1 rose. 
KENYA, UGANDA en TANGANYIKA, 20 c oranje en L 1 

rose. 
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LEEWARD-EILANDEN 2 ^ d blauw en 5 / - groen. 
MALTA 1 d groen en £ 1 blauw. 
MAURITIUS 5 c violet en & 1 groenblauw. 
MONTSERRAT 2 ^ "d blauw en 5/-rood. 
NIGERIA 1 d lila en 5 / - oranje. 
N O O R D BORNEO 8 c rood en & 10 violet. 
N O O R D RHODESIA XVt d oranje en 20 / - karmijn. 
NYASSALAND 1 d groen en 10/- groen. 
PITCAIRN EIL. W, d rood en 10/- violet. 
SINT HELENA 3 d grijs en 10/- karmijn. 
ST. KITTS NEVIS 2% d blauw en 5 / - rood. 
SINT LUCIA 1 d rood en & 1 sepia. 
SINT V I N C E N T \% d rood en f 1 zwart. 
SALOMON-EILANDEN 2 d grijb en 10/-lila. 
SERA WAK 8 c rood en $ 5 donkerbruin. 
SEYCHELLEN 9 c blauw en 5 R rood. 
SIERRA LEONE 1J4 d lila en £ 1 blauw. 
SINGAPORE 10 c purper en $ 5 donkerbruin. 
SOMALILAND 1 a rood en 5 R zwart. 
SWAZILAND \% d blauw en 10/- sepia. 
TRINIDAD en TOBAGO 3 c bruin en % 4,80 rood. 
TURKS en CAICOS EILANDEN 1 d bruin en 10/- violet. 
VIRGINIA-EILANDEN 234 d blauw en £1 zwart. 
Guinea (Spaans). 
Ter gelegenheid van een ministeriele reis van 10 tot 19 Ja

nuari j.1. verscheen een luchtpostzegel en wel het Spaanse zegel 
4 pes. karmijn, type generaal Franco, met drie-regelige opdruk: 
„Correo Aere-Visita Ministerial 10-19 Enero 1948". 

Guatemala. 
Het luchtpostzegel 5 centavos 1945 met opdruk „Palacio Na-

cional" is thans zonder die opdruk verschenen: 
5 c karmijnrood. 
Hong-Kong. 
Op 1 April 1948 verscheen het koerserende zegel van 20 c 

(George VI) in een nieuwe kleur 6 c rood. 
Te zelfder tijd verscheen een nieuw zegel van 20 c ter ver

vanging van het oude zwarte zegel van 20 c en het rode 15 c 
zegel, welke werden ingetrokken. 

20 c rood. 
Irak. 
De in ons vorig nummer vermelde serie met afbeelding van 

de Koning werd nog uitgebreid met zegels ter waarde van 1 
en 2 Dinars, teryijl de gehele serie als dienstzegels verscheen 
met opdruk in Engelse en Arabische taal „On State Service". 

IsraëL 
Een nieuw land e n . . . . nieuwe zegels. 

Dank zij de welwillende medewerking van 
een onzer lezers, kunnen we hierbij een af
beelding geven van een zegel zoals thans door 
de staat Israël in gebruik gesteld. Opmerkelijk 
is het, dat een brief met deze zegel gefran
keerd door de post als geldige frankering is 
doorgelaten, hoewel de staat Israël nog niet 
door ons land is erkend geworden. Is Israël 
soms al aangesloten bij het Wereldpostver-

«»'•.^ii>.«is.«ßÄiÄ«i, b o n d ? 

Kuwait. 
Ook dit land gebruikt na de afscheiding van Indië van het 

Engelse moederland evenals Bahrain de zegels van Engeland met 
opdruk Kuwait en een waarde van dat land: 

% di op yi é groen 3 a op 3 d violet 
1 a op 1 d rood 6 a op 6 d lila 
IJ^ a op 134 d bruin 1 R op 1 / - bruingeel 
2 a op 2 d oranje 2 R op 2/6 geelgroen 
2K a op 2K d blauw 5 R op 5 / - karmijn. 
Liberia. 
Hier werd nog niet vermeld de op 1 December 1947 versche

nen zegels ter herdenking van Mathilde Newport, een jeugdige 

negerin, die zich in de vrijheidsoorlog van 1822 door haar moed 
onderscheidde: 

1 c groen en zwart 
3 c roodbruin en zwart 
5 c blauw en zwart 

10 c oranje en zwart, en voor de luchtpost: 
25 c rood en zwart. • 

Libië (Franse bezetting). 
In verschillend formaat en afbeelding verschenen hier twee 

luchtpostzegels, tanding 13. 
100 fr rood 200 fr blauw. 
Malakka. 
Ook de federatieve staten van Malakka zullen ter gelegenheid 

van het zilveren huwelijksfeest van het Engelse koningspaar her
denkingszegels uitgeven: 
Jehore 10 c rood 5 D groen 
Kedah 10 c bruin 5 D rood 
Kelatan 10 c rood 5 D rood 
Malakka 10 c rood 5 D bruin 
Negri-Sembilan 10 c rood 5 D groen 
Pahang 10 c rood 5 D groen 
Penang 10 c rood 5 D bruin 
Perak 10 c rood 5 D groen 
Perlis 10 c rood 5 D bruin 
Selangor 10 c rood 5 D groen 
Trengganu 10 c blauw 5 D rood. 

Mascate. 
Oqk deze staat is door de afscheiding van Indië van het En

gelse moederland er toe overgegaan de zegels van Engeland te 
gebruiken met een waarde overdruk, doch zonder landsnaam 
opdruk 

% ^ op % A groen 3 a op 3 d violet 
1 a op 1 d rood 6 a op 6 d lila 
1/4 a op 1}^ d bruin 1 R op 1 / - bruingeel 
2 a op 2 d oranje 2 R op 2/6 geelgroen. 
2% a op 234 d blauw 

Montserrat. 
Hier verschenen 2 zegels in hogere waarden op 1 April 1948. 
10/- blauw (botanische tuin) 
£ 1 zwart (baai van Carr) 
Nieuw Zeeland. 
Ter herdenking van de stichting 100 jaar geleden van de stad 

Otago verschenen: 
1 p blauw en groen (de zeilschepen John Wickliffe en Philip 

Laing in de baai van Port Chalmers in 1848) 
2 p groen en bruin (gezicht op Cromwell, Otaga en diligence 

met 6 paarden) 
3 p violet (eerste kerk te Dunedin) 
6 p zwart en lilarood (Universiteit van Otago). 

Paraguay. 
Verschenen zijn 4 postzegels voor groen gebruik en 8 zegels 

voor de luchtpost, ter herdenking van de 50-jarige vestiging van 
het aartsbisdom van Asuncion. 

gewone post. 
2 c donker blauw (portret van Juan Sinforiano Bogarin; 

aartsbisschop) 
5 c karmijn (wapen) 

10 c donkergrijs (ontwerp-monument voor het Heilig Hart 
van Jesus) 

15 c groen (visioen van het ontwerp) 
luchtpost: 
20 c donkergrijs (wapen) 
30 c donkerblauw (ontwerp monument) 
40 c lila (visioen van het ontwerp) 
70 c oranjerood (als 20 c) 

1 g bruinrood (als 30 c) 
2 g rood (als 40 c) 
5 g karmijn en donkerblauw (als 20 c.) 

10 g donkergroen en bruin (als 20 c). 
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Philippijnen. 

Ter gelegenheid van de Eerste Economi
sche Conferentie voor Azië en de Oriënt 
gehouden te Manilla verscheen een serie van 
3 zegels met Inschrift ECAFE: 

4 c karmijn en rose 
6 c violet op mauve ' 

12 c blauw op blauwachtig. 
Afgebeeld is hierbij één der zegels uitge

geven ter ere van generaal D. Mac Arthur, 
in ons vorig nummer vermeld. 

Ter gelegenheid van een gehouden postzegeltentoonstelling ver
scheen een velletje van 4 zegels hetwelk in de randen tot op
schrift droeg „For More and Better Philately" (Voor meerdere 
en betere philatelic) en „Issued under te Authority of The Secre
tary, Department of Public "Works and Communications" (Uit
gegeven met toestemming van het secretariaat. Departement van 
Publieke werken en Voorlichting). 

1 c groen (Manuel E. Quezon). 
Salvador. 
Op 12 April 1948 verscheen een serie van 6 zegels voor ge

woon gebruik en een serie van 6 zegels voor de luchtpost ter 
herdenking van het feit dat 2 jaar geleden president RooseveL 
overleed. 

Voor de gewone post verschenen: 
5 c blauw en zwart (Roosevelt decoreert een militair) 
8 c groen en zwart (de heer en rrfevrouw Roosevelt) 

12 c violet en zwart (portret van F. D. Roosevelt) 
15 c vermiljoen en zwart (Roosevelt, Churchill en Mackenzie 

King). 
20 c bruinlila en zwart (Roosevelt en Cordell Huil) 
50 c grijs en zwart (begrafenis van Roosevelt) 
Voor de luchtpost verschenen: 
12 c groen en zwart (portret van F. D. Roosevelt) 
14 c olijf en zwart (Roosevelt decoreert een militair) 
20 c bruin en zwart (Roosevelt en Cordell Huil) 
25 c vermiljoen en zwart (de heer en mevr. Roosevelt) 
15 c vermiljoen en zwart (Roosevelt, Churchill en Mackenzie 

King) 
2 C donkerviolet en zwart (begrafenis van Roosevelt). 

Bovendien verschenen 2 genummerde blokken en wel een blok 
voor de gewone post. 

1 C olijf en sepia (Roosevelt, Churchill en Mackenzie King) 
en voor de luchtpost: 

4 C grijs en sepia (de heer en mevr. Roosevelt). 

Trinidad. 
In Februari j.1. verschenen hier nieuwe portzegels in het type 

van deze zegels zoals bij de meeste Engelse koloniën in gebruik. 
Deze zegels zijn alle in zwart uitgevoerd en in de waarden: 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 en 24 c. 
Tunis. 
Met de 2-regelige opdruk -f- 10 F Aidez les Tuberculeux ver

scheen hier het zegel 4 F met afbeelding Moskee van Kairouan 
ten bate der T.B.C, bestrijding: 

4 -}- 10 fr groen en geel. 
Unie van Zuid-Afrika. 
Deze dominion van Engeland gaf ter gelegenheid van de zilve

ren bruiloft van het Engelse Koningspaar eveneens een speciaal 
zegel uit, zowel Engelse versie als Afrikaanse. Het zegel, dat op 
26 April voor het eerst verscheen zal verkrijgbaar blijven tot 
30 Juni 1948. 

3 d bruin en zilver. 
Het zegel zal voor gebruik in Zuid-West Afrika overdrukt 

worden met de letters SWA. 

O FRANKEER MET ZOMERZEGEIS O 

Verenigde Staten van Amerika. 
Van het Everglades National Park-zegel, 

van het dr. Carverzegel en van het Califor-
niëzegel, in ons vorig nummer vermeld 
geven we alsnog hieronder de afbeelding. 

Op 28 Mei 1948 verscheen het eerst te 
Washington D.C. een zegel ter herdenking 
van de 4 geestelijken die bij het vergaan van 
het s.S. Dorchester in de Noord-Atlantische 
Oceaan in Februari 1943 om het leven kwa
men. Het waren George L. Fox, V. Poling, 
John P. Washington en Alexander D. Goode 
wier portretten op het zegel zijn afgebeeld 
evenals het zinkende schip. 

3 c violet. 

imvmmmmmmwfvwvm 

ytéMiam MMÉMM 

Op 29 Mei 1948 verscheen het eerst te Madison Wise, een 
zegel ter herdenking van het 100 jaar geleden toetreden van d; 
staat Wisconsin tot de Unie. Het zegel geeft een afbeelding van 
een papierrol waarop een kaart in omtrek van de staat alsmede 
van het Staatscapitool. 

3 d violet. 

H feVcnVaclitcii 
ISkiiHie Uït^ifter 

Andorra. 
Ter aanvulling van de nieuwe serie zegels worden nog ver

wacht zegels ter waarde van 2, 5, 10 en 25 c en van 4 en 10 P.. 
alsmede een luchtpostzegel van 1 P. en een Expressezegel van 
25 c. 

Australië. 
Ter gelegenheid van het bezoek van het Engelse Koningspaar 

aan de dominions en kolonies in de Pacific zullen 3 zegels worden 
uitgegeven in de waarden 2% d., 3K d. en 1/6 sh. 

Belgische Congo. 
Hier wordt een serie zegels verwacht ter herdenking van hec 

50-jarig bestaan der spoorwegen. 

Bulgarije. 
Een serie van 7 zegels met afbeeldingen van dichters en schrij

vers zal verschijnen in de volgende waarden: 4 L. Vapzaroff; 9 L. 
Yavoroff; 15 L Smirnenski; 20 L Vassof; 45 L Slaveykoff en 60 
L Christo Boteff. Ook hier zal de Dag van de Postzegel een 
extra zegel brengen in de waarde van 50 L. De Bulgaars-Rumeen-
se vriendschap vindt hier uitdrukking in een drietal zegels voor 
de gewone en 1 zegel voor de luchtpost resp. 10, 20, 40 en 
100 L. Voor de oprichting van een monument ter herdenking 
van de oorlogsslachtoffers zullen enige zegels van 50 L verschij
nen in verschillende kleuren. Dan zal ook hier een serie met 
nationale klederdrachten het licht zien in de waarden 50 S, 1, 
2, 4, 9, 15, 20, 40 en 60 L. Een serie ter herdenking van de 
nationale herleving van 1923 zal verschijnen in de waarden 1, 4, 
9, 20 en 60 L. Het Sovjet-leger zal worden geëerd door de uitgifte 
van 4 zegels in de waarden 4, 10, 20 en 60 L. Ook voor de 
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Democratische Jeugd zal een serie zegels worden uitgegeven in de 
waarden 1, 4, 9, 20 en 50 L. De 7e verjaardag van de Bulgaarse 
weerstand zal worden herdacht in een serie zegels voor de lucht

post in de waarden 4, 9, 20 en 40 L. 
Bolivia. 
Hier worden twee nieuwe uitgiften verwacht, waarvan één ter 

herdenking van de stichting 400 jaar geleden van La Paz en één 
ter gelegenheid van de Olympische spelen. 

Cuba. 
Aangekondigd is de uitgifte van een luchtpostzegel van 8 c, 

alsmede van een serie van 7 zegels ter herdenking van het feit 
dat 100 jaar geleden de Antonio Maceo werd geboren, de latere 
patriotische generaal. De serie zal bestaan uit de waarden 2, 5, 
S>, 10, 20 en 50 centavos en 1 Peso. 

Ecuador. 
Een z.g. Rooseveltserie wordt hier vermeld bestaande uit de 

volgende zegels: 10 c zaaien van graan; 1 S bel, weegschaal en 
vredesduif; voor de luchtpost 60 c redenaar een volksmenigte 
toesprekende; 5 S biddende kinderen. 

Engeland. 
Aangekondigd is de uitgifte op 1 Juli a.s. van een 4tal zegels 

ter gelegenheid van de Olympische spelen aldaar, in de waarden 
'iü, 3}^ en 6 pence en £ 1, resp. in de kleuren blauw, violet, lila 
en .sepia. 

Griekenland. 
Verwacht wordt een zegel ter waarde van 450 D met een 

gezicht op het eiland Patmos, alsmede een zegel van 1000 D 
met de afbeelding van een episode uit de strijd tegen de Duitse 
parachutisten op het eiland Creta in de j.1. wereldoorlog. Ook 
ten serie zegels met afbeeldingen uit het landbouwbedrijf wordt 
hier verwacht. 

Hongarije. 
De uitgave wordt hier verwacht van toeslagzegels ten bate van 

de uitzending van deelnemers aan de Olympische spelen in 
Londen. 

Italië. 
Ook hier staan bij de vele uitgiften nog enige nieuwe te wach

ten en wel een zegel van 10 L. vliegpost, ter herdenking van de 
inwerkingtreding van de nieuwe constitutie, dan een serie zegels 
ter herdenking van de eerste onafhankelijkheidsoorlog met af
beeldingen van personen zoals Cavour, Mazzini, Garibaldi e.a. 
Ook schijnt Marconi nog eens te worden herdacht op lucht
postzegels van 100 en 1000 L, terwijl tevens nog een herdenkings
zegel op komst schijnt te zijn voor de beroemde componist 
Gaetano Donizetti. 

Als laatste aankondiging vinden we nog een serie van 4 zegels 
v.it te geven ter gelegenheid van de 24ste Beurs te Venetië en 
v/el in de waarden 5, 8, 10 en 30 lire. 

Marokko (Frans) 
De post kondigt de uitgifte aan van een weldadigheidsserie 

met een, totale waarde van 100 fr. waarvan de toeslag ten goede 
zal komen van de vacantiecolonies der P.T.T. 

Oostenrijk. 
Twee nieuwe serie zegels met mooie afbeeldingen zoals we dit 

zo langzamerhand van dit land gewend zijn, staan te verschijnen 
en wel een serie van 10 zegels met afbeeldingen van alpenbloemen 
en een serie van 5 zegels met afbeeldingen van diverse kleder
ürachten en wel 20 gr. Voralberg; 45 g. Kärnten; 75 g. Stier
marken; 1 S Tirol en 1,40 S "Inngebied. Tenslotte zal nog ver
schijnen een zegel met afbeelding van de ook hier te lande wel 
bekende graveur William Unger 1837—1932, wiens werk men 
vindt in de Wiener Belvedere. 

Polen. 
In dit land schijnt de uitgifte in voorbereiding te zijn van een 

serie toeslagzegels ten bate van de schoolverenigingen. 

RouandaUrundi. 
Op 1 Juli 1948 zullen de BelgischeCongo zegels met afbeeldin

gen van Congoleese kunst ook hier verschijnen, zulks met de 
bekende landsnaam opdruk van dat gebied. 

San Marino. 
Hier zal een serie van 5 zegels in nieuwe tekening verschijnen, 

alle met dezelfde afbeelding van een werkman met vlag en het 
opschrift „Vox Populi Jubet" in de waarden 5, 8, 30, 50 en 100 L. 

Syrië. 
Hier zullen 2 series nieuwe zegels verschijnen, waarvan de ene 

ter herdenking van de herkiezing van de president der republiek 
en wel 12 p 50 Parlementsgebouw te Damas en 25 pi portret van 
president El Kouatli en voor de luchtpost 12 pi 50 en 50 pi 
met gelijke afbeeldingen, terwijl de 2e serie herdenkt de instelling 
van de verplichte militaire dienst en wel in de waarden 12 pi 
50 (wapen) 25 pi soldaat en vlag; en voor de luchtpost 12 pi. 50 
en 50 pi met gelijke afbeeldingen. 

Venezuela. 
De komst van Christoffel Columbus op de kust van Vene

zuela 450 jaar geleden zal de aanleiding zijn tot uitgifte van een 
serie van 10 zegels waarvan 4 voor de gewone en 6 voor de 
luchtpost. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Hier staan nog heel wat nieuwe uitgiften te wachten. In de 

eerste plaats op 9 Augustus a.s. een zegel met afbeelding van 
Franfis Scott Key in de waarde 3 c, eerste uitgifte te Frederick; 
dan een 3 c zegel uit te geven op 4 November a.s. met afbeelding 
van Will Rogers, eerste uitgifte te Claremore, Okla; vervolgens 
op 9 December a.s. een 3 c zegel met afbeelding van Joel Chand
ler Harris ter herdenking van diens geboortedag 100 jaar geleden, 
eerste uitgifte te Eatonton, Ga. Ook staat er nog een 3 c zegel 
op het programma uit te geven als „100 jaar vooruitgang der 
Amerikaanse Vrouw", eerste plaats van uitgifte Seneca Falls, 
N.Y., terwijl ook nog een zegel zal verschijnen ter ere van de 
moeders die in de wereldoorlog 2 of meer zonen verloren z.g. 
„Gold Star Mothers". 

Yougo Slavië. 
Ter herdenking van het 80jarig bestaan van de Akademie voor . 

Kunsten en Wetenschappen zal een serie toeslagzegels verschijnen 
in de waarden 1,50 + 0,50 D ; 2,50 4 1 D en 4 ) 2 D allen 
met afbeeldingen van de stichters dezer akademie. 

Zweden. 
Op 16 Juni 1948 wordt de uitgifte verwacht van een serie 

zegels ter gelegenheid van de 90e verjaardag van koning Gustaaf. 

clnideiil 

m^jTjm ■ 

Op het binnenhof te 'sGravenhage 
was tijdens het Europese Congres dat 
aldaar gehouden werd van 7 t/m 10 Mei 
j.1. een speciaal postkantoor voor de in
ternationale bezoekers gevestigd en werd 
van een speciaal stempel ter afstempeling 
van de poststukken gebruik gemaakt, 
hetwelk hierbij is afgebeeld. De zegels 
„Cour Internationale de Justice" waren 
ook hier voor de bezoekers verkrijg
baar gesteld. 
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Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot de 
heer J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam. 

Allereerst volgen hieronder 
de afbeeldingen van de stem
pels, welke in ons vorig num
mer reeds werden vermeld, 
doch helaas niet daarin opge
nomen konden worden. 

DUITSLAND. 
Speciale stempel opening 

luchtpostverkeer Frankfort 
(Main)-Berlijn op 2 Maart 
1948. 

ZQtmmms^i 

i y.- , At fnANCI France. 

FRANKRIJK. 
Speciale stempel voor de vlucht Frank

rijk—Zuid Amerika in Maart 1948 ter 
herdenking 20ste verjaardag van de ope
ning van deze luchtlijn door de Air 

U.S.A. 

| ^ « « - « ^ > . ^ _ - « . « ^ ™ . ™ . ^ ^ 

ühK. , 

Speciale stempel Ie vlucht New York—Delhi, Maart 1948. 

Speciale stempel Ie vlucht New York—Basra, Maart 1948. 
NEDERLAND. 

Amsterdam—Johannesburg v.v. per DC-6. 
Met ingang van 19 Mei j.1. wordt door de K.L.M, op de Zuid-

Afrika route met de nieuwe Douglas DC-6 vliegtuigen gevlogen. 
Met het in dienst stellen van deze machine vUegt men in 30 uur 

op de meest comfortabele wijze over een afstand van 9300 km 
van Nederland naar Zuid-Afrika. 

De K.L.M, vliegt naar Lourdes. 
Van 3 Juni af worden door de K.L.M, vluchten naar Pau-

Pont-Long-Uzein, een plaatsje in de buurt van Lourdes uitgevoerd. 
De vertrekdagen voor deze vluchten, die tot 1 Juli eenmaal per 
veertien dagen worden gehouden en daarna eenmaal per week, 
zijn vastgesteld uit Amsterdam op Donderdagen en uit Pau op 
Vrijdagen. Op al deze vluchten zal een tussenlanding te Eind
hoven gemaakt worden. 

DENEMARKEN. 
Wij zagen op een kaart een nieuwe poststempel (rond en in 

zwarte kleur) van de luchthaven Kopenhagen: KOBENHAVN / 
LUFTHAVN / 20.4.48 9.00 / afbeelding vliegtuig. 

DUITSLAND. 
Eerste postvlucht Frankfort (Main)—Amsterdam op 1 Mei 1948. 
In ons vorig nummer vermeldden wij de eerste binnenlandse 

Duitse luchtpost na de oorlog; met ingang van 1 Mei jl. blijkt 
het nu ook mogelijk luchtpoststukken van Duitsland naar het 
buitenland te zenden. 

Op 1 Mei j.1. had de eerste vlucht Frankfort (Main)—Amsterdam 
plaats en ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis werd 
een speciale stempel op de voorzijde der stukken geplaatst, waar
van wij hieronder een afbeelding geven. De kleur van de stempel 
is violet. 
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De stukken zijn afgestempeld: Frankfurt (Main) 2 / 1.5.48 — 
7 en dragen een AS AmsterdamCentraal Station l.V.23, 1948. 

Voor iedere luchtpostbrief moest men in Duitsland aan het 
postkantoor 2 internationale antwoordcoupons inleveren. 

LUXEMBURG. 
Eerste vluchten Luxemburg—Parijs en 
Luxemburg—Zürich op 2 en 3 Februari jl. 

Op 2 Februari jl. had een eerste vlucht Luxemburg—Parijs 
plaats; de zegels werden bij deze gelegenheid met een speciale 
stempel afgestempeld: „Luxembourg / Airlines / afbeelding vlieg
tuig met de letters LXLAA op een der vleugels / Ier Vol 
2.2.1948 / Luxembourg—Paris". (Zie afbeelding hieronder bij de 
vlucht Luxemburg—Zürich). 

De stukken dragen een AS „ParisAviation, See Interieur / 
221948 14". 

.». !.>«•,<,». Sit.'.i!^< .%■ 

LüXEMSOURG 

1«Vol3 2; 1948 
LUXCriuCüRGZURICH 

Op 3 Februari vond de 
eerste vlucht Luxemburg— 
Zürich plaats, waarbij een 
soortgelijke speciale stempel 
werd gebruikt ter afstempe
ling van de zegels. Een af
beelding van deze stempel 
i;cven wij hieronder. 

De aankomststempel is: 
Zurich Flugplatz 
3.II.48. 12. 

U.S.A. 
Helicopterpostvluchten. 
In onze nummers van Januari en April 1948 (No. 1—281 en 

No. 4—284 gaven wij op blz. 7 en 42 een lijstje van 1ste vluchten 
per helicopter op de route 84 in het district Los Angeles. 

Kort geleden ontvingen wij nog verschillende stukken van 
rndere trajecten op deze route, en wi) laten deze volledigheids
halve hieronder volgen: 

1 October 1947. Van Los Angeles (8 AM) naar Pasadena (10 
AM), spec, stempel groen. 

1 October 1947. Van South Pasadena (8.30 am) naar Los Angeles 
(12 M); spec, stempel zwart. 

1 October 1947. Van Alhambra (8.30 AM) naar Los Angeles 
(12 M); spec, stempel blauw. 

1 October 1947. Van North Hollywood (9 AM) naar Los Angeles 
(12 M); spec. st. zwart. 

1 October 1947. Van Glendale (9 AM) naar Los Angeles (12 M), 
spec. St. blauw, daaronder in dezelfde kleur 
„Glendale, Calif". 

1 October 1947. Van Burbank (9 AM) naar Los Angeles (12 M), 
spec. Stempel roodviolet. 

1 October 1947. Van Van Nuys (9.30 AM) naar Los Angeles 
(12 M), spec. St. groen. 

1 October 1947. Van Pasadena (12.30 PM) naar Los Angeles 
(Oct. 2.1.30 AM), spec, stempel groen en daar
onder in dezelfde kleur „Pasadena, Calif". 

1 October 1947. Van Santa Monica (11.30 AM) naar Los An
geles (geen AS), spec, stempel violet. 

16 October 1947. Van Los Angeles, Trans. Office Air Mall Field 
(11 am) naar FuUerton (3.30 pm), spec. st. 
groen. 

16 October 1947. Van Huntington Park (11 AM) naar Riverside 
(2 PM), spec, stempel roodviolet; op de achter
zijde dragen de stukken een handtekeningstem
pel van de Postmaster en een rechthoekige 
stempel „Huntington Park, Calif. / afbeelding 
weegschaal / City of perfect balance". Ook 
deze belde stempels zijn in roodviolette kleur. 

De speciale afstempelingen zijn dezelfde als die voor de reeds 
vioeger beschreven vluchten; een afbeelding hiervan staat in het 
Januarinummer op blz. 7. 

EEN VEILINGSVERSLAG 
door 

J. A. VAN DER VLIS. 

Toen ik in de afgelopen week een langdurig bezoek bracht aan 
een postzegelveiling in Frascati, het oude veilinggebouw in het 
hart van onze goede stad Amsterdam, besteedde ik meer dan ge
wone aandacht aan het publiek, dat daar gekomen was. Er waren 
veel bekenden: handelaars, die men op vrijwel elke veiling aan
treft, maar ook verschillende verzamelaars, kenners van postzegels 
par excellence. 

Al deze Philatelisten, oplettend luisterend naar de stem van 
de veilinghouder, kenden over het algemeen de zegels, die onder 
de hamer kwamen. De meesten hadden op de kijkdagen de kavels 
bekeken en bestudeerd, bijna allen herkenden de reeds eerder 
geziene zegels met één oogopslag. Er werd druk geboden, ge
woonlijk met een knik van het hoofd, soms door het opsteken 
van een hand, een enkele maal door luid „ja" te roepen. 

De deurwaarder te ener zijde van de veilinghouder, twee lief 
tallige assistenten ter andere zijde, noteerden nauwkeurig de op
brengsten en de nummers van de kopers. Het geheel verliep, zoals 
reeds honderden postzegelveilingen in ons land verlopen zijn: 
lustig en gemoedelijk en met grote regelmatigheid. Aan tafels, in 
carré opgesteld, zaten de belangstellende kopers, rokend en slur
pend van koele limonade. 

Een helper, factotum op bijna iedere Amsterdamse veiling, liep 
in de ruimte binnen de tafels rond, om een juist opgekomen 
kavel voor een laatste maal te tonen. Een hondje scharrelde onder 
de tafels, niemand nam er notitie van. Een buitenstaander, die 
niets van postzegels af wist, kwam bij vergissing het zaaltje 
binnen, de man had een verkeerde deur opengedraaid. Enige ogen
blikken stond hij verbaasd te kijken, draalde wat en luisterde, 
maar al heel gauw ging hij weg. 's Avonds aan tafel zal hij zijn 
vrouw en kinderen hebben verteld, dat hij op een postzegelvei
ling was geweest en als rechtgeaard Amsterdammer, zal hij uitge
roepen hebben: „Een postzegelveiling, hoe bestaat het". 

De kopers. 
De kopers op veilingen zijn van drieërlei kaliber: er zijn de 

echte verzamelaars alleen maar aanwezig om hun collectie uit 
te breiden. Zij bieden op zeldzame exemplaren of rariteiten of 
ook wel op zegels, die noch de handelaar, noch de rondzending 
van hun vereniging verschaffen kon. Een tweede categorie vormen 
de handelaars, dikwijls uit allerlei plaatsen van het land. Zij 
kopen voor zichzelf of in opdracht van verzamelaars, die daar 
uiteraard een zekere provisie voor betalen. De semihandelaars 
vormen de derde categorie. Zij zijn verzamelaars, maar kopen niet 
met het uitsluitende doel hun collectie uit te breiden. Gewoonlijk 
kunnen zij van een kavel, dat uit een aantal zegels bestaat, maar 
enkele zegels zelf gebruiken, de rest trachten zij, zo mogelijk 
met winst van de hand te doen. Onder hen treft men vooral de 
kopers van restanten aan: landenverzamelingen, waaruit de duur
ste zegels afzonderlijk op de veiling zijn verkocht. Dikwijls koopt 
dit soort verzamelaars een restant met het doel een nieuw land 
„op te zetten", soms ook kunnen zij hiervan slechts een deel der 
zegels gebruiken en de rest wordt dan weer verkocht — in 
boekjes op verenigingen of op de postzegelmarkten. Uit hen zijn 
heel wat handelaars van professie voortgekomen. 

Pleidooi voor een rubriek „prijzen". 
ledere verzamelaar is er op uit om zijn collectie te completeren 

en omdat heel wat verzamelaars op veilingen kopen, zou het 
onjuist zijn om niet van tijd tot tijd een algemeen overzicht van 
prijzen te geven. Er is wel eens beweerd, dat „prijzen" met de 
,,zuivere" philatelic niets uitstaande hebben. Dat is slechts ten 
dele waar, want geen enkele ernstige verzamelaar zal het op den 
duur zonder koop of zelfs verkoop kunnen stellen. Omdat het 
de taak van een goed philatelistisch tijdschrift is en zeker van 
een verenigingsorgaan om de belangen van de leden te behartigen 
en over het gehele terrein der philatelic voorlichting te geven, 
zou het struisvogelpolitiek zijn het verloop der prijzen in op en 
neeergang te veronachtzamen. ledere verzamelaar kan, door 
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: C. M. Donck, Sophia laan 39, Hilversum. 

Weder als lid ingeschreven. 
253. Ir. E. Perelaer, Singel 149, Dordrecht. 

Nieuwe leden. 
Zie de aanmeldingen in het Mei-nummer, met uitzondering van 

565 en 615. 
Aanmeldingen. 

617. A. E. Ipsen, Govert Flinckstraat 217 II, Amsterdam-Z. 
631. P. Boon, W. de Zwijgerlaan 3, Voorschoten. 
633. J. M. L. Crèvecoeur, Metiusgracht 7, Alkmaar. 
636. H. Veldkamp, Nieuwe Achtergracht 25 II, Amsterdam-C. 
637. Mej. M. M. A. Voorthuis, Nachtegaalstraat 47, Utrecht. 
640. Ir. A. J. Ensink, p.a. Ned.-Ind. Gas Maatschappij, Parapattan 

66, Batavia. 
641. J. M. Palm, p.a. De Javasche Bank, Palembang. 
644. E. A. J. Dijkman, Assanhanstraat 4, Soerabaja. 
626. Mevr. S. Schulze-Brocx, Hugo de Vricslaan 4, Medan. 
645. H. W. Ie Doux, Ketabang Kali 31, Soerabaia. 
648. J. Dekker, p.a. Hoofd Kant. K.P.M., Sluisbrugstraat 1, Batavia. 
650. F. L. van Beurden, Ketabang Kali 51, Soerabaia. 
658. H. A. C. Langeveld, p.a. B.P.M., Pladjoe. 
660. A. Voogt, Javastraat 16, Bandoeng. 
662. J. Pieterse, p.a. B.P.M., Pladjoe. 
666. D. A. van der Wedden, p.a. Havenmeester, Soerabaia. 
668. B. Hamstra, Wilhelminastraat 12, Zwolle. 
673. A. D. Treffers, Veenweg 143, Apeldoorn. 
674. J. J. Wensing Jr., Zijlstraat 4, Haarlem. 
676. J. van der Oord, Damstraat 4 rd., Haarlem. (Lid Philatelica). 
678. J. F. Stöcker, Residentsweg 8 A, Medan. 
679. Mevr. C. K. Prenzlauer-Treur, Javaweg 112, Batavia. 
684. E. ten Raa, Van Oldenbarneveldtweg 53, Castricum, Post 

Bakkum. 
687. J. van Schellevis, Vacantie Centrum, „De Heihaas", Putten 

o. d. Veluwe. 
Bedankt. 

917. J. van der Spek. 
1931. W. L. Beijst. 

Overleden. 
1813. J. Verdoner. 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
1770. J. C. Ie Cointre. 
1385. A. M. Remmerswaal. 
1471. A. H. T. Daniels. 
949. Jhr. Mr. F. J. C. M. Rijckcvorsel. 

Mededeling secretariaat. 
De heer P. J. M. Boel, Bosboom Toussaintlaan 63, Hilversum, die 

door de Algemene Vergadering tot tweede secretaris is benoemd, 
/al zich van heden af belasten met het aanhouden van het leden-
register. Alle aanmeldingen en mutaties der leden moeten aan hem 
rechtstreeks worden gemeld. 

Postzegelvereeniging „Breda"? te Breda. 
S e c : J. H. v. Wermeskerken, Min. Nelissenstraat 21, Breda. 

Voorgehangen als lid. 
W. M. van der Veur, Faurestraat 21, Bergen op Zoom. 

Nieuw lid. 
561. P. van Berkel, Zwaluwstraat 28a, Breda. 

Bedankt als lid. 
464. J. N. W. de Hoog, Oosterhout. 

Overleden. 
690. J. Dorrestein, Breda. 
503. C. J. W. van Eimeren, Amsterdam. 

Vergaderingen. 
Commissievergadering op Maandag 14 Juni a.s. om 20.00 uur in 

café „De Beurs", Markt, Breda. 
Bestuursvergadering op Maandag 21 Juni a.s. om 20.00 uur in 

café „De Beurs", Markt, Breda. 
Ledenvergadering op Maandag 28 Juni a.s. om 20.00 uur î i 

café „Moderne", Markt, Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 4 Juli a.s. om i;.3C uur in café 

. Moderne", Markt, Breda. 

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

Candidaatleden. 
757. J. Bouwes, Fraimhoferstraat 2? hs., Amsttrdam-O. 
756. D. ter Brugge, Kerkstraat 55, Amsterdam-C. 
758. S. P. Bruinsma, Bernissestraat 41, Amsterdam-Z. 
759. A. Karsdorp, Gerard Terborgstraat 55 hs., Amsterdam-Z. 
760. J. Vorsteveld, Spaarndammerdijk 121 II, Amsterdam-C. 
Alle candidaatleden van de vergadering op 30 April 1948 zijn 
aangenomen. 

Vergadering. 
Ledenvergadei mg op Vrijdag 25 Juni 1948, te 20.15 uur, in 

hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam-C. De veiling 
wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden. 
761. Mevr. J. C. Menage Challa, Churchill-laan 190 I, A'dam-Z. 
762. E. G. Staal, De Lairessestraat 151, Amstcrdam-Z. 
Alle candidaatleden van de vergadering op 28 Mei 1948 zijn aan
genomen. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secr.: H. G. van de Westeringh, W. de Zwijgerplantsoen 1, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 22 Juni a.s., des n.m. 8 uur, in 

Restaurant Cortenbach. 
Ledenvergadering op Dinsdag 29 Juni, des n.m. 8 uur, in 

„Tivoli". Van 7.30—8. uur ruilen. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en 

mededelingen. 4. Rondvraag. 5. Pauze, waarin Landenwedstrijd 
„Palestina". 6. Uitslag Landenwedstrijd. 7. Veiling. 8. Verloting. 
9. Sluiting. 

Nieuwe leden. 
Aangenomen zijn de 7 candidaatleden, genoemd in het Mei

nummer. 

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

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

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 24 Juni om 8 uur in café-restaurant 

Den Fiout, Bezuidenhoutseweg 11-13. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus worden geen bijeen

komsten gehouden. 

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

Bedankt. 
3806. J. M. Verboom. 

807. E. J. M. Sikkes (per 1-1 1949). 
1210. H. J. Baaren. 
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Afvoeren. 
1134. 
1148. 
1268. 

2392. 
2485. 
4015. 
4196. 

j.1. 23 

2224. 
2855. 
2865. 
2857. 
2883. 
2887. 
2888. 
2889. 
2892. 
2S99. 
2908. 
2910. 

1134. 
1148. 
1268. 
2332. 

807. 
1210. 
2388. 

2866. 
2870. 
2879. 

2817. 

2513. 

i.1. 11 
2826. 
2819. 
2926. 

2831. 
2844. 
2854. 

82. 
188. 
444. 
659. 
783. 
875. 
884. 
1522. 
1598. 
1656. 
1690. 
1752. 
1874. 
1925. 
2335. 
2337. 
2405. 

2224. P. van der Mee. 
2332. J. F. Driessens. 

C. Haarlem Jr. 
G. Janssen. 
C. J. van Beckum. 

Bedanken ingetrokken. 
R. Rooher, Meerhuizenstraat 7 II, Amsterdam. 
B. D. Proos Hoogendijk, Stadionweg 25, Amsterdam. 
W. A. Janssen, Regentesselaan 11, Batavia. 
W. van Schalkwijk, Amandelstraat 75, Den Haag. 

Nieuwe leden. 
. Dorine W. H. M. v. d. Weijer (geb. 24-6 1935), „Leeuwen
horst", Bunnik ((Utr.). 
Mevr. J. H. Bestebroer, Stationsweg 24, Den Haag. 
C. H. L. Klaassen, Lange Geer 216, Rotterdam. 
D. Nales, 161, Achlum (Fr.). 
P. A. Martens, Wagenweg 216, Haarlem. 
Mevr. Houtman, Bredasestraatweg 38, Bergen op Zoom. 
M. A. van Bronswijk, Kon. Wilhelminalaan 150, Voorburg. 
J. J. Derr, Poggenbeekstraat 16 hs., Amsterdam. 
A. P. van Gogh, Columbusstraat 166, Den Haag. 
H. Gordijn Jr., Schelpkade 11, Den Haag. 
C. R. Hus, Lijsterbeslaan 22, Hilversum. 
Mr. D. W. J. Kievits, Pr. Mariestraat 8, Den Haag. 
M. de Wilde, Burg. Patijnlaan 108, Zeist. 

Sectie V. 
J. F. Burgess, Vechtstraat 95, Amsterdam-Z. 2. 
J. van der Loos, J. Obrechtstraat 10, Amsterdam. 
H. Hulshof, Anninksweg 40, Hengelo (O.). 
F. J. J. Driesens, Diephuisstraat 7, Groningen. 

Afdeling Amsterdam. 
Mevr. M. Meijer, Hogeweg 69 zw., Zandvoort. 
M. Vos, Berkelmanplein 15, Amsterdam-Z. 
H. J. Velleman, Meerhuizenstraat 3 II, Amsterdam. 

Afdeling Den Haag. 
F. Reitsraa, Valkenboskade 164, Den Haag. 
E. J. Kresner, Chr. de Wetstraat 84, Den Haag. 
G. P. J. Lorang, Fred. Hendriklaan 130, Den Haag. 

Afdeling. Vlissingen. 
C. J. Heijboer, Winkelmanstraat 23, Vlissingen. 

Afdeling Maastricht. 
H . de Jong, Prof. Scholsstraat 19, Maastricht. 

Afdeling Walcheren. 
. J. L. A. Ham, Padweg 58, Souburg. (Geb. 17-5 1932). 
B. Weber, Noordweg 44, Middelburg. 
J. D. Hage, Seisdam 12, Middelburg. 
W. H. M. Bleijenberg, Zuidsingel 84, Middelburg. 

Afdeling Zeist. 
C. G. Steenis, Griffensteijnseplein 10, Zeist. 
L. Stroband, Griffensteijnseplein 30, Zeist. 
F. Geijer, Prof. Lorentzlaan 143, Zeist. 

Royeren. 
J. A. Lamens. 2454. 
M. Zandstra. 2633. 
Rud. Robben 2700. 
H. W. Linkels 2800. 
W. H. Muzerie 2830. 
M. J. V. Eijsbergen 2943. 
J. V. Ie Cointre 2955. 
R. Bolhuis 3039. 
G. E. Smissaert Maas 3095. 
H. Bekker 3101. 
W. Heidenreich 3175. 
V. C. Sluis 3340. 
P. Grootveld 3609. 
H. J. Aldenhoff 3758. 
C. H. Sarels v. Rijn 3786. 
H. J. Burgmeijer 3851. 
F. J. V. d. Lubbe 4058. 

J. J. Smith 
P. Suur 
J, C. Mordhorst Jr. 
L. Voulon 
H . J. A. Mulder 
W. Hendriks 
A. Braseij 
A. B. H. de Bock 
A. T. C. Rojo 
H. Plateel 
Joh. Jansen 
L. Schriel 
G. J. Janssens 
J. H. V. d. Lichte 
S. van Welie 
A. E. Gallis 
M. P. L. Peeters 

4189. 
jl.4. 
j.1.2. 

1094. A. 
1426. J. 
3831. J. 

R. Ch. Pekema 2161. G. J. H. Vervat 
W. A. G. van Hees 3940. J. C. M. v. Kessel 
F. Paardekooper 

Schorsen. 
A. Jurg. 
Elserman. 
de Vries. 

Mededelingen. 
Op initiatief van enige leden in Rotterdam-Zuid is besloten tot 

oprichting van een afdeling speciaal in dit stadsgedeelte. De eerste 
vergadering werd gehouden op 16 Juni. 

De leden in Rotterdam-Zuid worden opgewekt zich bij deze 
afdeling aan te sluiten. Aanmelding kan geschieden bij de heer 
L. Wildeman, Bollenland 4, Rotterdam-Z. 

Afdeling Walcheren. 
Het secretariaat is gevestigd bij de heer A. K. van Wiggen, Na-

dorstweg 8c, Middelburg. 
Afdeling Soest. 

Het secretariaat is gevestigd bij de heer J. van der Ven, Steen-
hoffstraat 23, Soest. 

Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr.: G. C. Tops, Stadhoudersweg 89b, Rotterdam-C. 

Ledenvergadering. 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehouden 

op Maandagavond 21 Juni 1948, in de bovenzaal van cafc-
icstaurant „Du Nord", Bergweg 131b (ingang Bergsingel 228), 
Rotterdam-Noord. Zaal open 7.30 uur, aanvang 8 uur. 

Agenda: opening, notulen, ingekomen stukken, bestuursmede
delingen, ballotage candidaatleden, verloting, rondvraag, daarna 
te circa 9.30 uur: veiling. Bezichtiging Van de kavels op Zaterdag 
19 Juni in ons clublokaal en voor de aanvang van de vergadering. 

Candidaatleden. 
786. J. Kieboom, Palestinastraat 106a, Rotterdam-O. 

J. 801. A. J. van der Steur, Dordtsestraatweg 785, Rotterdara-Z. 2. 
827. J. de Jong, Zestienhovensekade 345, Overschie. 
835. A. de Geus Jr., Bergselaan 92b, Rot terdam-N. 
836. M. Bongaards-Voogd, Heulstraat 33, De Lier. 
842. J. Lavaleije, Scheepstimmermanslaan 9b, Rotterdam-C. 2. 
De eerstgenoemde 4 candidaten werden reeds op de vergadering 
van Mei 1948 als lid aangenomen onder het gewone voorbehoud. 

Weder opgevoerd als lid. 
782. A. de Jong, Breitnerstraat 93a, Rot terdam-C. 2. 

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

Nieuwe leden. 
175. Mevr. A. L. Eecen, Van Hall laan 24, Naarden-Bussum. 
178. K. Hettinga, Van Heemskerkstraat 30a, Groningen. 

Bedankt. 
114. L. ten Cate. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op 6 Juli 1948. Ruilavond 15 en 20 JuH 1948. 

Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", Marnix-
straat 400, aanvang 7.30 uur, zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden. 
Alle candidaatleden genoemd in het Mei-nummer van het Maand

blad, werden aangenomen, benevens: 
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1102. J. A. van Meurs, Ubbo Émmiussingel 23, Groningen. 
1103. S. Lückerhoff, Corn. Anthoniszstraat 13 II, Amsterdam-Z. 

567. S. Boomgaard, Geldersekade 50 II, Amsterdam-C. Deze 
laatste door overlijden van zijn echtgenote, ons lid mevr. 
W. Boomgaard-Wind. 

Gerehabiliteerd. 
1105. J. Ph. J. van Lookeren, thans Dpi. korporaal, nr. 26.04.30.008, 

Terr. t. v. Troepen Commando N. Sum., Veldpostkantoor 
Medan. (Was 7 Oct. 1947 geroyeerd). 

Candidaatleden. 
1104. L. Zwaneveld, De Wittenstraat 59 III, Amsterdam-W. 
1106. H. C. Kreuger, Prins Hendrikkade 11 I, Amsterdam-C. 

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

Candidaatleden. 
367. G. J. Smeenk, Sumatralaan 7, Hilversum. 
368. A. Prins, Eikbosserweg 128, Hilversum. 
167. Ir. P. H. van Roon, Elzenlaan 38, Hilversum. 

18. H. van der Star, P. de Hooghlaan 67, Hilversum. 
Nieuw lid. 

366. J. B. Spanjersberg, Kievitstraat, Hilversum. 
Vergadering. 

Vergadering Woensdag 16 Juni a.s. te 7.30 uur in de O.L.B., 
's-Gravelandseweg, Hilversum. 

Beurs: elke Zaterdagmiddag van 2—5 uur in de O.L.B. 
Contributiebetaling aan de penningmeester, postrekening 360655. 

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

Nieuwe leden. 
259. D. A. Schmidt, Zwarteweg 31, Bennebroek. 
293. P. Brouwer, Rijksstraatweg 61, Bennebroek. 

Bedankt. 
205. H. Driessen. 
332. W. Hommes. 
410. W. F. Hendriks. 

Eerstvolgende ledenvergadering. 
Donderdagavond 24 Juni 1948 bij Brinkmann, Haarlem. Een aan

tal interessante kavels zal worden geveild. 

Postzegelver. „Contact Schept Kracht", te Amsterdam. 
Secr.: P. C. Korteweg, Van Doornicklaan 2, Bennebroek. 

Nieuwe leden. 
F. H. C. Boeren, Misboekstraat 25, Sittard. 
G. J. Heitzer, Fmmalaan 21, Roermond. 
Th. J. Heitzer, zelfde adres. 
F. G. J. Jacobs, Gr. Gerardstraat 5, Roermond. 
J. J. Kroone, Van Everdingenstraat 2, Alkmaar. 
Mr. B. ter Linden, Wageningsestraat 59, Zetten. 
E. V. Z. Wesly, Bleekerij 56, Maastricht. 

Overleden. 
G. J. Schut, Hardenberg. 

Afgevoerd wegens wanbetaling van contributie. 
W. van den Broek, Apeldoorn. 
J. G. A. Robert, Zeist. 

Postzegelvereeniging Vlissingen P.V. 
Secretaris: C. J. L. Siten, C. Buskenstraat 54, Vlissingen. 

Vergadering. 
Vergadering Woensdag 16 Juni 1948, des avonds 8 uur, bij den 

heer Groenewegen, Middelburg. 

Postzegelvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Secr.: W. Merten, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Nieuw lid. 
69. J. E. Onkenhout, Kerkweg 88, Santpoort. 

Candidaatleden. 
H. J. Schoonderwoerd, Brederoodseweg 42b, Santpoort. 
B. Jerphanion, Rijksweg 464, Santpoort. 
J. Meeuwenoort, l indenstraat 48, Haarlem. 

Bedankt. 
74. A. de Bruijn. 

Ver. van Postzegelverzamelaars Z.Z.Z., te Zaandam. 
Secr.: A. Bos, Parallelweg 76, Koog aan de Zaan. 

Vergaderingen. 
Op de laatste vergadering is besloten gedurende de maanden 

Juni, Juli en Augustus niet te vergaderen. De eerste vergadering 
vindt nu dus plaats op 17 September a.s., des avonds 8 uur, in 
hotel „De Nieuwe Karseboom", Dam, Zaandam. Vervolgens weer 
elke derde Vrijdag van de maand. 

Nieuw lid. 
355. Joh. Beekhuis, Ooievaarsstraat 66, Zaandam. _ 

Bedankt. 
104. Mevr. R. ter Wee-Feenstra. 
162. E. A. J. Steijns. 

Afdeling financiën. 
Wegens ziekte van onze penningmeester worden zijn werkzaam

heden tijdelijk waargenomen door de heer J. Jansen Heijtmajer Jr.. 
S.ationsstraat 30, Zaandam. 

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

Vergaderingen. 
Beursavond iedere 2e Maandag van de maand 's avonds 8 uur, 

lil café-rest. „De Valk", Morssingel 1; voor iedereen toegankelijk 
Ruilclub iedere 2e Woensdag van de maand 's avonds 8 uur, in 

de bovenzaal van de Midd. Chem. School, Rapenburg 30; alléén 
\oo r leden. 

Vergadering iedere 4e Woensdag van de maand 's avonds 7.45 
uur, in de bovenzaal van Sociëteit „Amicitia", Steenstraat 2, in
gang Binnenvestgracht. 

In de maand Augustus hebben geen bijeenkomsten plaats. 
Nieuwe leden. 

Alle candidaatleden in het Mei-nummer. 
Candidaatleden. 

F 355. J. W. de Rooy, Straat ter Leede 112, Warmond. 
D 356. Mej. v. d. Meulen, Hugo de Grootstraat 16, Leiden. 
Wie weet nader adres van ons lid 266, M. K. Hommes, gewoond 
hebbende Lage Morschweg 35, Leiden ? 

Postzegelvereeniging „De Fivel". 
Secr.: C. Roggenkamp, M.H. Trompstraat 62, Delfzijl. 

Nieuwe leden, 
A Goudswaard, St. Agathastraat 15b, Rotterdam-N. 
L. Wildeman, Bollenland 4, Rotterdam-Z. 
P. van Wijngaarden, M. Buschstraat 96, Delfzijl. 

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

Nieuw lid. 
48. J. a Campo, Papenweg 11, Bunde. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Ledenvergaderingen. 
Maandag 21 Juni 1948, vergadering. 
Maandag 5 Juli 1948, beurs-veiling. 
Maandag 1-9 Juli 1948, vergadering. 
Te 8 uur 's avonds „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maas 

tricht. 

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

; Nieuwe leden. 
Alle candidaatleden, genoemd in het Mei-nummer; bovendien: 
"196. Ir. M. M. van Hoffen, De Halve Houtsnip, Bennekom. 
497. J. J. de Bruin, Joz. Israëlslaan 16, Arnhem. 

Bedankt. 
301. Chr. Ruisch. 371. Mej. Th. van Bracht. 
351. Mevr. Kleekamp-Wassenaar. 

Verhuisd zonder opgave van nieuw adres. 
180. K. A. Smit, Laan van Klarenbeek 99, Arnhem. 

Afdeling Ede. 
Secretaris: J. W. v. d. Toorn, Telefoonweg 65, Ede. 
In de maanden Juli en Augustus wordt geen bijeenkomst ge

houden; de September-bijeenkomst heeft plaats niet op 1, maar 
op 8 September 1948, in het Hof van Gelderland, Ede. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft". 
Secr.: J. A. v. d. List, Delfgauwseweg 199, Delft. 

Bedankt. 
314. J. Kalkman. 

Afdeling Maassluis. 
Secretaris: S. C. Dijkhuizen, Taanstraat 2, Maassluis. 

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

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

Candidaatleden. 
J. Blokland, Simon Pelgromstraat 45, 's-Hertogenbosch. (Voor

gesteld door het secretariaat). 
Afgevoerd. 

V. R. A. van Hezik, 's-Hertogenbosch. 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secr.: C. J. Koene, Batterijlaan 4. Bussum. 

Nieuwe leden. 
75. W. Stroo, Gr. Hettoginnelaan 17, Bussum. 

301. Victor A. Seymus, O. L. Vrouwstraat 31, Antwerpen (België). 
297. B. C. Slim, Kon. Emmalaan 3, Bussum. 

Erelid. 
58. J. M. A. Wantzing, Woestduinstr. 116, Amsterdam-W., thans 

erelid, voor het vele verdienstelijke werk de vereniging be
wezen. 

Bedankt. 
321. A. Biiysman. 227. H. W. Kohier. 
191. H. E. de Graaf. 

Mededeling speciaal voor de leden van Bussum en 
nabij gelegen gemeenten. 

Na in contact getreden te zijn met het Hoofdbestuur der P.T.T. 
en de daarop gevolgde besprekingen met de Directeur van het 
postkantoor te Bussum is het het Bestuur gelukt een Verzame
laarsloket in Bussum te krijgen. Openstelling neemt een aanvang 
Woensdag 9 Juni des avonds van 18 tot 19 uur en vervolgens de 
tweede Woensdag van iedere maand, zelfde tijdstip. 

Phillatelisten Vereeniging ,,HeIder", te Den Helder. 
Secr.: L. M. F. Ruder, Soembastraat 35, Den Helder. 

Nieuwe leden. 
J. A. Koopman, Keizersgracht 147, Den Helder. 
E. Flessing, Den Burg, Texel. 

Vergadering. 
Huishoudelijke vergadering op Woensdag 23 Juni 1948 in cxii 

Postbrug, 's avonds 8 uur. 

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

Nieuw lid. 
f. J. Meijer, Harlingerstraatweg 32, Leeuwarden. 

Sportvereeniging S.H.E.L-L. te Amsterdam. 
Secr. D. C. Kets, Badhuisweg 3, Amsterdam-N. 

Nieuwe leden. 
J van Ekeren, Bosch drift 13, Hilversum. 
A. Schaafsma, Van Zaekstraat 23, Den Haag. 

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

Ruilavond. 
Op 9 Juli wordt de laatste club- en ruilavond gehouden om 

dan op Vrijdag 17 September het winterseizoen te beginnen. Alle 
leden worden verzocht van deze data goede nota te nemen, 
opdat niemand tevergeefs komt. 

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

G E B . , D O C H VOORAL EUROPA EN 
OVERZEE. ELKE HOEVEELHEID. 

Aanbiedingen aan: 

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

CONTANTE BETALING TEL. 93489. 

, „ 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 ' 
I 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 ' 

U W V O O R O U D E 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" 
Bron»teewe§ 90 — Heemsteae — Teleloon 1463g' 



V NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE JUNI 1948 

GEREED GELD IS VEILIGER ! 
Wij kunnen plaatsen: een onaangebroken 

KAPITALE VERZAMELING 
generaal of overzee. Directe volle beta
ling tot elk bedrag. Nemen niets in 
commissie. Strengste discretie en 
coulance. 
Betalen maximumprijzen voor: 

a. prima hoge waarden, klassieken en rariteiten 
van het Bris Imperium, 

b. betere complete series van Overzee. 
Van Europa alleen vóór 1940. 

S.v.p. NIET ONGEVRAAGD ZENDEN EERST OFFERTE 

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

Kant. Houtmonpad 4 bij Brouwerskolk. 

POSTZEGEL E N ALBUMHANDEL 

H. A. Manuskowski, 
Wagenstraat 105, 'sGravenhage. 

Het KaBe suppl. voor het Ned. en Kol. 
album 1944—1946 is weer leverbaar 

k f 2,85. Bij toezending 
por to extra. 

Ook prima tandingmeters, carton ƒ 0,15 
TEL. 11 16 10, na 5 uur 77 55 31. 
Postrekening 33.530. 

Nederland: Supplem. voor Bondsalbum 
ƒ 1 , — plus por to . 

Album der Ver. Staten v. Amerika (schroef
band) prima l iwaliteit ƒ 13,50 plus porto. 

Nederland: 5 Gld. Hangend haar No. 
48, gebr. pr. ex. ƒ 90,— 

Nederland: 5 et. 1864 No. 4a, ongebr. 
pr. ex. (volle gom) „ 25,— 

Nederland: 10 et. 1864 No. 5a, ongebr. 
pr. ex. (volle gom) „ 35,— 

Nederland: 50 et. 1872 No. 12 Type H, 
gebr. pr. ex. (goud) „ 45,— 

Nederland: 5 Gld. Jub. 1913 gebr. pr. 
ex. No. 100 „ 9,— 

Nederland: 23^/10 Gld. No. 105 f., 
(gebr. E.) gebr. pr. ex. „ 37,50 

Nederl. Indië: 2% Gld. No. 16, gebr. 
pr. ex. „ 9,50 

Nederl.Indië 12J4 et. grijs No. 24, 
gebr. pr. ex. „ 6,75 

Nederl.Indië: ly, Gld. Hangend haar 
No. 30 gebr. pr. ex. „ 14,— 

Nederl.Indië: 2'A Gld. Zwartbl. op 
blauw papier N o . 61 gebr. „ 14,— 

Nederl.Indië: lyi Gld. Buiten Bezit 
No. 98 ongebr. pr. ex. „ 25,— 

Nederl.Indië: "Witte Kruisserie 1931 
ongebr. compl. „ 6,— 

Nederl.Indië: Kolffportserie No. 41/48 
ongebr. compl. „ 9,— 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstraat 31 - Telefoon 5835 

BUSSUM. 

Franse Kol. 1942 Vliegpost Qulnz. Imp. en 
Protect, de 1'Enfance 83 st. 
* frs. 2890 ƒ 17,50 

Albanië Griekse Bez. 1/25 * frs. 2960 „ 20,— 
Gen. Gouv. * 100/102 ƒ 1,— 131/35 „ 0,70 
136 10 t 10 Zl ƒ 12,75 Dienst 25/36 „ 0,65 
Böhmen & M., * 77/98 ƒ 4,25 Dienst 

13/24 „ 0,50 
België * 556/67 ƒ2,85, 603/12 ƒ1,50 

639/40 „ 5,40 
Croatië Blok 4 * get. en onget. paar „ 0,90 
Nederland ° Kind '40 ƒ 0,35, 41 ƒ 0,23 

Zomer '39 „ 0,70 
Levering aan onbekenden tegen vooruit
betaling op giro 198391. Porti extra. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
STADHOUDERSLAAN 13, U T R E C H T . 

Aanbieding van 
SCHAARSE ZEGELS 

ALLES ONGEBRUIKT 
NED.INDIE 
JAARBEURS BANDOENG ƒ 45,— 
IDEM IN BLOKKEN VAN 4 „ 180,— 
CURACAO 
ly. GLD. WILLEM III „ 45,— 
HERDENKING „ 125,— 
SURINAME 
1 GLD. WILLEM III „ 35,— 
2 >̂  GLD. WILLEM III „ 45,— 
50 op 1 GLD. „ 15,— 
50 op 2 K GLD. „ 125,— 
KROONTJES OPDRUKKEN „110 ,— 

PRIJSOPGAVE VAN ANDERE ZEGELS 
VOLGENS MANCOLIJST 

J. KAA% 
POSTZEGELHANDFL 
N. Z. Voorburgwal 242 Amsterdam 
Giro 3380é6 Telefoon 30634 

BLANCO ALBUMS 
Blanco album, 64 bladen houtvrij papier 
formaat 20 x 26J4 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 ni. lichtgrijze netonderdruk 
lichtgrijze band met blauwe linnen rug, 
extra lage prijs ƒ 3,95. 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Voorstraat 53  Tiordrecht 

Giro 306603 

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, 
Hesschertstraat 32 a, 

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel . Veilingheuders 

Gasthulsmolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 • Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

ZICHTZENDINGEN van | 

Nederland en O.G. 
EUROPA 
Engelse Koloniën 
Franse Koloniën 
Enorm loge prijzen! 

ZENDINGEN MOETEN BINNEN 
VIJF DAGEN W O R D E N 
GERETOURNEERD. ■ 

Mijn voordelige aanbieding 

EuropaAssortimenten 
in vorig nummer is nog geldig. 

ÓI.ÏÏSlTlUlRlMiS 
Correspondentieadres: (228 

L POSTBUS 7 4 7 
A M S T E R D A M 
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P O S T Z E G E L H A I V D E L J. V A N D E R O O R D , H A A R L E / V l 
DAMSTRAAT 4rd. — TEL. 15495 — Postrekening 510998 — Bankiers: ROTTERD. BANK, HAARLEM 

ZO JUIST O N T V A N G E N : 
i ^ r KILO-PAKKETTEN N O O R W E G E N 
met een zeldzaam mooie inhoud bestaande uit een grote verschei
denheid van zegels w.o. zeer vele z.g. „Plaatjes" zegels. De vele 
nabestellingen die wij op deze pakketten ontvingen bewijzen de 
grote tevredenheid onzer cliënten ! 

Uitzonderlijke prijs ƒ 17,50 en porto. 
Eveneens een klein aantal Kilo-Pakketten van ZWEDEN ont

vangen ä ƒ 22,50 en porto. 
Bovendien nog leverbaar Kilo-pakketten HONGARIJE k 

f 27,50 en FINLAND a f 28,—, plus porto. 
GELEGENHEIDSAANBIEDINGEN : 

NEDERLAND, No. 324, 12'A c. WiUibrordus ƒ 0,35 
No. 326, WA c. Spoorwegen „ 0,45 
COUR II, 4 w. compleet „ 6,25 
COUR III, 5 w. compleet „ 1,— 

NED.-INDIE, Nos. 298/303, Dansers ongebr. cpl. 6 w. 
CURACAO & SURINAME, Kon. Familie, 

2 series, ongebr. compleet, 8 w. 
Zo juist verschenen. 
NED.-INDIE, Hartz-type 6 w. compleet 

„ Dansers, 3 en 4 c. mieuwe kleuren 
BELGIË, 1943, „Orval", 6 w. compleet ongebr. (Yvert 

frs. 405.—) 
„ 1948, Achel & Chèvremont, 8 w compleet 

FINLAND, 1948, Rode Kruis, 4 w. compleet 
HONGARIJE, 1948, Revolutie-Herdenking 6 w. cpl. 

„ 1948, Sovjet-Unie, 3 w compleet 
„ 1947, Luchtpost 8 w. compleet 

OOSTENRIJK, 1945/7, Landschappenserie, 33 w. cpl. 
„ 1945, Sikkel en Hamer (Yvert 

frs. 372.50) 23 w. compleet 

„ 1 , -

„ 4,25 

„ 3,60 
„ 0,15 

„ 1,85 
„ 7,65 
„ 0,75 
„ 4,50 
„ 3,50 
„ 4,75 
„ 3,50 

„ 1,65 
RECLAME AANBIEDING: 50 versch. N O O R W E G E N met vele betere nummers en nieuwe uitgiften, slechts ƒ 1,—. 

300 versch. NEDERLAND met vele betere nummers, zeer geschikt ruilmateriaal, slechts ƒ i 
P O R T O STEEDS EXTRA. 

BUSSUMSE 
POSTZEGELHÄNDEL 

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. 

INDIE (prima gebruikt) 
Weldadigheid 1933 ƒ 2,25, 1935 ƒ 5,—, 1936 
ƒ 2,75, 1937 ƒ 2,25, 1938 ƒ 2,25, 1939 ƒ 2,50, 
Jamboree ƒ 0,65, Luchtvaartfonds ƒ 1,75. 
INDIE (ongebruikt) 
Weldadigheid 1930 ƒ 4,—, 1937 ƒ 2,75, 1938 
ƒ 2,75, 1939 ƒ 3,25, 1941 (Moehammadijah) 
ƒ 6,50, Jamboree ƒ 0,75, Luchtvaartfonds ƒ 2,—, 
Pelita ƒ 0,35, Dansers ƒ 1,25, Opdrukken 1947 
9 w. ƒ 5,50, Bevrijding ƒ 4,75. 

Betaling met bestelling of onder rembours. 
Porti extra. 

Uitgebreide offerte in series Ned. en O. Geb. 
op aanvraag. 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHÄNDEL 

A. M. N . V. d. BROEKE. Postgiro 165298 
N.Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM-C. 
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I POSTZEGELHÄNDEL | 

I „HOLLANDIA" | 
M Denneweg 182 — Den Haag s 

s biedf aan: = 
s Luchtpost Ned.-Indië ongebruikt M 
M spec. cat. nr . 6 t / m 10 '28 ƒ 10,— M 
1 Luchtpost Nederland 1921 nr. 1 g 
s t / m 3 ongebruikt ƒ 5,—. g 
1 Idem in blokken van 4 ƒ 20,— g 
s Steeds Ned. en O.G. te koop gevraagd, g 

= ll)lllinillMllli[IMIiMIIMItllllllllllMllllltlllllllllllllJII|tllfllllllllllMIIIIIIII|]IMIIlllll1 = 

AANBIEDING: 
* 300/305 
* Blok No. 3 

LUXEMBURG 
ƒ 12,50 
„ 1 4 , -

OOSTENRIJK 
* 290/296 
* Lpt 4/11 
* 304/312 
* 374/377 

* Timbres Souv. 
426/429 

* 431/436 
* 460a/465 
* 471/476 
* 485/488 
* 489/494 

1/6 

ƒ 1 4 , -
„ 16,50 
„ 16,50 
„ 2 1 , -
„ 85,— 
„110,— 
„ 76,— 
„ 3 4 , -
„ 42,50 
„ 5 , -
„ 14,50 

PAMEIJER - Homeruslaan 13 -
(213) 

ZEIST 

L u c h t p o s t g e i l . W e r e l d 
U . S . A . C s i a 1 Q 3 0 ) 
S c a n d i n a v i ë 
F r a n k r i j k - C a n a d a 
N e d e r l a n d e n O . C 

UW MANCOLIJST 
(209) met zorg uitgevoerd door 

W. RIETERS 
T o l s t r a a t s e , A A l S T E R D A i V l - Z . 

Bureau voor Philatelistische Voorlichting 
Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan, 

TeL 2013 (K 2980) 
Een onzer relaties biedt te koop aan een ver

zameling van ruim 2200 prentzijdig ge
frankeerde prentbriefkaarten (kaart, 

zegel en afstempeling hebben be
trekking op de Ie Wereldoorlog '14—'18), 

EEN VERZAMELING VAN PHILATE
LISTISCH-HISTORISCHE WAARDE, 

die als zodanig niet meer bijeen te brengen is. 
EEN UNIEK OBJECT ! (215) 

Alle inlichtingen verstrekt bovengenoemd Bu
reau, waar de verzameling na schriftelijke of 
telefonische afspraak ook te bezichtigen is. 

DE BREDASE POSTZEGELHÄNDEL 
PASSAGE 11. 
Levert uit voorraad: 

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

Ned.-Indie. No. 280, 35 c paars zeldz. 110,— 
Nieuwe Hartztype tot 80 ent 3,25 
Nieuwe 3 en 4 et dansers 0,14 
Portserie Australische druk 5,25 

Curafao Luchtpost No. 84 10 Gld 21,— 
Luchtpost No. 1-3 85,— 

Suriname 60-64 Kroontjes, gest. 8 5 , ^ 
Postzegelhandel „MADJOE" 
A. A. M. DE GRAAFF, Hoogstraat 182a. 
SCHIEDAM, Giro 428605, Telef. 68407 
Incassobank Tuinlaan, Schiedam. (231) 

FRANKEER 
met 

Zomer-Posfzegels 
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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GEVRAAGD 
Jubileum serie 1923, Nederland, 
Ned. Indië, Curacao en Suriname. 
Type Konijnenburg 1941 Ned. Indië 

,, ,, 1941 Curacao 
ALLES POSTFRIS. 

Brieven onder no. 208 aan het Bureau 
van dit blad. 

Bij een inbraak op 21 December 1947 werd gestolen 
een Album Schwaneberger Union Ausgabe rode 
schröefband inhoudende zegels en blocks (waarvan 
vele ongebruikt) van de volgende landen: 

FRANKRIJK, GROOT-BRITTANIE, GRIEKENLAND, 
HONGARIJE, ITALIË, LIECHTENSTEIN, LUXEMBURG, 
MONACO, MONTENEGRO, PORTUGAL, ROEMENIE, 
MEMEL, SAARGEBIED, VATICAAN, NOORWEGEN, 
OOSTENRIJK, PERZIE, TSJECHO SLOWAKIJE, KRETA, 
IERLAND, YOUGO-SLAVIE. 

Voor inlichtingen die tot gevolg hebben het geheel* 
of gedeeltelijk terugkrijgen van deze zegels, loof ik 
10% van de waarde daarvan uit. (224) 
Bericht ingewacht bij de Politie te Voorburg en bij 

E. V A N D E W A A L , Haasburgstraat 18, VOORBURG. 

Aangeboden door Lid no. 3305 „Philatelica" exclusief porto. E. VELTHUIZEN, Oranjelaan 25, Harderwijk (Giro 420890) 

Kind: 
1926 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1945 
1946 
1947 

Zomer 
1936 

NEDERLANE 
gebr. 

0,85 
0,75 
0,60 
0,50 
0,50 
0,30 
0,20 
0,20 

0,75 

): 
ongebr. 

1,75 
1,50 
1,50 
1,50 
1,10 
1,— 
0,60 
0,20 
ï),25 
0,65 
0,65 

1,75 , 

gebr. 
1937 0,70 
1938 0,65 
1939 — 
1941 0,20 

Luchtpost 
1928 2 waarden 
1929 (1,50) 
1929 (7,50 0,75 
1933 Kraai 
1933 driehoek 
1934 Emma 0,13 

ongebr. 
1,40 
1,25 
1,60 

— 

0,60 
1,20 

— 
0,10 
0,20 

— 
1934 Wilhelmina 0,25 — 
1940 Duifjes 0,20 
1942 Legioen 2 w. 

— 
0,60 

gebr. ongebr. Z-
1943 Postkoets 0,04 f-/^ 
1943 P.T.T. 0,02 0,10 >J: 
1944 Volksdienst 0,20 0,20 f 
1944/5 Bevrijding 2,25 
1945 Zeehelden 0,50 
1945 Herd. Ned. 0.03 
1946 Prinsessen 0,20 0,50 
1946 Nat. Hulp 0,90 

BEZOEK NA AFSPRAAK. TEL. 93 
(Belastingen) 

GESCHIKTE ZEGELS VOOR: 
PRIJZEN, VERLOTING VOOR 

AFDELINGEN (199) 

| l Illlllllllliii nilllllllllllliiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l|||||||||1llliiiiiiiill|||||||||||||liiiiiiiill||{||j||||i>iil| 

I Fl LR O-aanbieding | 
= Nrs. volgens Yvert-catalogus. | 
1 Estland Nr. 113/16 16,50 

125/28 18,75 
154/57 * 9,50 
131 * 3,50 
171/74 * 9,50 
175/78 * 1,75 

Luchtp 7/11 * 5,75 
Litauen souv. Nr. 16/23 * 5,75 
Duitsland Luchtp Nr. 40 30,— 
Belg. Congo Luchtp. 

Nr. 16a * 17,50 
Würtemberg Nr. 16a 12, 

Andorra 9/15 port * 14,50, 
Nauru Nr. 33/36 * 1 , -1 
Nieuw Guinea 58/61 * 1,25^ 
Papua Nr. 105/08 * 0,75 
Cook Islands Nr. 36/58 * 0,60 
Nieuw Zeeland 233/35 * 0,65! 
Nine Nr . 59/61 * 0,50! 
Br. Indië dienst Nr. 6 * 26,— 
Oostenrijk Nr. 17 2,50 
Oostenrijk Nr. 22 10,— = 
Oostenrijk Nr. 37 2,75 | 
Croatië Nr. 72 * 1,— ' 

Würtemberg Nr. 19 20,-
* = ongebruikt. Levering franco, betaling na ontvangst 
op giro 517859. 

Philatelistisch 
Rondzendverkeer 

Postbus 463, AMSTERDAM, Telef. 32949. 
den Texstraat 6 hs 

Bezoekt iedere verzamelaar door mfddel van haar 
zichtzendingen. 

Boekjes met in volgorde gerangschikte zegels van: 
NED. & OVERZ. GEB. — EUROPA — OVERZEE 
Zeer fraaie zendingen Engelse Koloniën, waarin vele 

betere en zeldzame zegels ! ! 
Proefzending ontvangt U vrijblijvend op aanvraag. 

nlllllll 

Kind 

Z O M E R - A A N B I E D I N G II 
NEDERLAND 

1924 
0,90* „ 1925 

1926 
„ 1928 ' 

1933 
„ 1936 

1937 
„ 1938 
„ 1940 

1941 
„ 1945 

1947 
Prinsesse 1946 
Zomer 1939 

„ 1941 
„ 1947 

22K c Oranje No. 191 
Tentoonstelling 1924 
R. Kruis 1927 
A N W 1932 
Tralie Serie Compl. , 
Idem 1 Gld , 
Zeehelden compleet . 
Justitie I 7 w. cpl. , 
Justitie I 6 w. zonder 

vredezegel 

0,80* 
0,70° 
1,75* 
0,95° 
2,30° 
0,70° 
0,55° 
0,50° 
0,40° 
0,25° 
0,25° 
0,25° 
0,35° 
0,80° 
0,25° 
0,25° 
1,25* 

15,—*° 
2,60° 
4,75° 

12,50* 
1,40*° 
0,60* 
9 , -

Justitie II 4 w. cpl. „ 
Justitie III 5 w. cpl. „ 
1, 2'A, 5 en 10 Gld 

1946 
Kind Roltanding '26 ƒ 

'27 „ 
'29 „ 

'30 

6,— 
0,90 

6,50* 
3,75* 

1,40° 
3 , - * 

LEVERING ALLEEN 

Ook in paren en blokken. 

NEDERL.-INDIE. 
Mohammadjah „ 6,—* 
Opdruk 1947 9 w. „ 4,75* 
Danser „ 0,95* 
Bevrijdingsserie „ 4,75* 
2 Gld en 5 Gld opdruk 

1947 „ 22,50* 
6 nieuwe Koninginne 

Type 20, 25, 40, 
45, 50, 80 c. „ 3,50* 

Dansers 3 en 4 c. 
nieuw „ 0,18* 

CURACAO 
1,50 op 2,50 No. 28 „ 7,50* 
Sluierserie compleet „ 18,50* 
Kon. Familie „ 1,35* 

BIJ VOORUITBETALING OF 
(190) REMBOURS POSTREKENING No. 382895. 

F. J. F. ENGELKAMP 
N. Z. Voorburgwal 371 
Amsterdam C. 
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RUIL VAN POSTZEGELS GEVRAAGD 
Ik kan U ook leveren Herdenkingsen'TC-
loppen van Duitsland. 
Referentie-adressen ter beschikking. 

THEO KUBIAK 
Neustadt a. Rbge. bei Hannover 
Markistrasse 9. Englische Zone Germany. 

ZOMERSERIES 1948 
frankering bij abonnement 

GROTE EN KLEINE KWANTITEITEN 
TEGEN LAAGSTE DAGPRIJS LEVERBAAR. 
1946 2,50, 5 en 10 Gld., licht gestemp. ƒ 8,50 
SURINAME 

1928 Heemstra * ƒ 6 , ^ ° ƒ 6,50 
1938 Emancipatie * of ° ƒ 2,75 

Luchtpost 1930 No. 1—7 * ƒ 7,75 
Luchtpost 1946 Rode Kruis, T.B.C. * ƒ 2,50 

Prijslijst Ned. en O. G. gratis. 
LEVERING AAN ONBEK. NA STORTING 
OP POSTGIRO 512461. 
Orders beneden ƒ 10,— porti extra. 

_ _ _ _ _ POSTZEGELHANDEL 
If V.P.W.ll W. F. HEIMANN 

Partiasëusweg 2 4 hs. 
AMSTERDAM-Z. ^ÄamwinAKV 

R U S L A N D 
Moscou Yv. 1051-58 pfr. ƒ 3,50 p.s. 
Leger prop. Yv. 977-82 pfr. „ 3,60 p.s. 
Stadswapens Yv. 1037-1039 pfr. 

(2 stuks) „ 1,15 p.s. 
Tchebitchef Yv. 1049-50 pfr. „ 1,15 p.s. 
Joukowsky Yv. 1084-85 pfr. „ 1,15 p.s. 
Pouschkin Yv. 1079-80 pfr. „ 1,10 p.s. 
Fr. Engels Yv. 988-89 pfr. „ 1,15 p.s. 
1 Mei 1947 (2 st.) „ 1,60 p.s. 
Kalinin Yv. 1036 pfr. „ 0,20 p.s. 
Bestellingen beneden ƒ 10,— porto extra 
Bet. met bestelling op postgiro 123689 

ANNE DEVRIES 
Sumatrastr. 247, Amsterdam, postb. 312 
Lid Nederlandsche Vereeniging v. Postzegelhandelaren. 

SGHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 
Levert op mancolijsten 

bijna ieder zegel van Europa (83) 
VRAAGT EENS NAAR ONZE PRIJZEN 

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 

Tsjecho-Slowakije ƒ 2,35. 
100 stuks van Duitsland en Hongarije ƒ 1,95. 
100 stuks van Finland ƒ 1,60. 
Ongev. 250 stuks van Noorwegen, waarbij veel 

herdenkingszegels ƒ 1,50. 
Ong. 250 stuks van Denemarken, grotendeels 

Yv. 282/290a. ƒ2,15 
Ong. 400 stuks van Zweden met veel herden

kingszegels ƒ 2,10. 
De zegels bevinden zich op postformu
lieren en bestaan in hoofdzaak uit zegels 
van de jaren 1938-'45. De zegels zijn 
niet uitgezocht. 
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. 

RESTANTEN VAN VERZAMELINGEN 
OP ALBUMBLADEN 

BELGIË Yv. 573/581, 582, 583/592 * ƒ 
BULGARIJE 82 stuks met enkele doub. 
DENEMARKEN, 150 st. m. enkele doub. 
ENGELAND, 150 st. met doubletten 
ITALIË, 170 stuks met enkele doub. 
LUXEMBURG, 68 stuks 
MONACO, Yv. 249/264 16 st. ong. 
OOSTENRIJK, ongev. 450 st. met 

enkele doubl. 
POLEN, 150 stuks 
SAARGEBIED, 90 stuks met doubl. 
TSJECHO SLOWAKIJE, 180 stuks met 

doubletten 
YOUGO SLA VIE, 125 stuks 
ZWEDEN, 135 stuks 
RONDZENDINGEN. 

OOK U KUNT MAANDELIJKS EEN 
RONDZENDING ONTVANGEN 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. 

VanLeeuwen'sPostzegelhandel 
POSTBUS 9 0 - LEIDEN. 
Postgiro 65664 . 
Bank: Ned. Middenstandsbank 

4,— 
1,25 
3,50 
3,— 
3,50 
1,90 
3 , -

6,— 
4,— 
5 , -

4 , -
3,— 
3,— 

éÊH 

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 343234. Telefoon 4638. 

k 

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 ä 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 ä 1 cts. 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) 

Nog wat mapjes en stroken met zegels 
om aan actieve winkeliers in depót-
zending te sturen, zeer verkoopbaar 
goed, met goede korting. 

e. BOî , 
Telef. S2 — IBRSeKB. 

INTERNATIONAAL 
UITGEVERSBEDRIJF 
Rosmar^nsteeg 4, Telefoon 42164 
AMSTERDAM. Fa. R. KLOEK. 

ONS UITGEBREID ALBUM U.S.A. 
IS VERSCHENEN: 

Prijs in schroef band ƒ 13,50 
Prijs in klemband (nog enkele) „ 15,50 
Nederland en Overz. geb. 

geheel bij „ 6,50 
Suppl. 1948 op dit album (K I) „ 1,— 
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welke omstandigheden dan ook, genoodzaakt worden een collectie 
te verkopen. Dikwijls heeft zo'n verzamelaar een overdreven voor-
stelUng van de waarde, maar ook gebeurt het wel eens, dat hij 
in nood verkerend, minder ontvangt, dan waar hij recht op heeft. 
Ook daarom is de prijsbespreking in een philatelistisch tijdschrift 
gewenst. In vrijwel alle buitenlandse tijdschriften komt zo'n 
rubriek voor en het getuigt van realiteitsbesef, dat de hoofd
redacteur tot plaatsing o.a. van dit artikel besloten heeft *) 

Prijzen van losse zegels. 
De vraag naar zegels van Buiten-Europa, die reeds geruime 

tijd bestaat, houdt aan. Vooral zegels van enkele Zuid-Amerikaanse 
staten trekken veel belangstelling. Er werd druk op geboden en 
het was dientengevolge geen uitzondering als één cent of meer 
per frank werd betaald. 

Een zeldzaam zegel van Argentinië, waarvan de oplaag nauwe
lijks 2000 exemplaren bedroeg (Yvert nr. 89) en genoteerd voor 
3000 frank, haalde ƒ 30,—. Deze prijs was laag, vermoedelijk 
omdat men niet gelet had op de notering in Scott's catalogus, 
waar de prijs $ 30 bedraagt. In het algemeen zijn de noteringen bij 
Yvert aan de hoge kant, voor vele Zuid-Amerikaanse zegels is 
deze catalogus dikwijls te laag in prijs. Het bewuste zegel van 
Argentinië was niet postaal gestempeld, het droeg de afstempeling 
van een telegraafkantoor. Vermoedelijk was ook dit een oorzaak 
van de lage prijs. Leest men bij Kohl echter de geschiedenis van 
dit zegel na, dan ervaart men, hoe onjuist het is om bij een 
afstempeling generaliserend te werk te gaan. Met een normaal 
poststempel komt dit zegel practisch niet voor. Het is een veel
voud van de normale notering met zo'n stempel waard, maar het 
blijft een zeldzaamheid, óók met het stempel van een telegraaf
kantoor. Wij bekeken het zegel nauwkeurig: aan de achterzijde 
droeg het een firmastempel van een der meest bekende Parijse 
handelaren, het is onbegrijpelijk, dat deze bizonderheden klaar
blijkelijk velen zijn ontgaan. 

Europese zegels waren over het algemeen laag in prijs. De note
ring bij Yvert zal hieraan mede oorzaak zijn. De waardevermin
dering van de frank heeft absoluut hoge noteringen in de Franse 
catalogus ten gevolge gehad, de jaarlijkse prijsverhogingen waren 
echter niet in overeenstemming met de prijzen voor postzegels 
op de wereldmarkt. De ogenschijnlijke lage opbrengsten van Euro
pa zegels zijn dus niet zozeer een gevolg van een werkelijke waar
devermindering der zegels als wel een aanpassen bij de werkelijke 
waarde, die in ons land voor veel zegels nog steeds niet bereikt is. 
Talrijke zegels zijn ook nu nog te duur, een vergelijking met de 
noteringen bij Zumstein en Scott maakt dit al heel spoedig dui
delijk. En de zogenaamd „lage" prijzen van sommige zegels op de 
veilingen dient men dan ook met de nodige reserves te beoordelen. 

Noorwegen nr 1 (Yvert 900 frs), vrij zwaar gestempeld, bracht 
ƒ6 ,— op, Pruisen nr 21 (Yvert 2000 frs) ƒ 9 , — , Kerkelijke 
Staat nr 10 (Yvert 20.000 frs) ƒ65 ,— Duitsland nr 25, een 
prachtexemplaar op briefstuk (Yvert 7500 frs) ƒ 36,—. Het zegel 
van de Kerkelijke Staat was aangesneden, een onberispelijk exem
plaar zou gemakkelijk een veelvoud van de veilingprijs gehaald 
hebben. 

De fraaie Oostenrijkse zegels naar ontwerpen van de Wiener 
Werkstätte beginnen in het bereik van meer verzamelaars te 
komen. De tijd is voorbij dat zwarthandelaren, die geen begrip van 
postzegels hadden, voor een shilling Dolfuss ƒ 1000,— betaalden 
Op de veiling verwisselde het voor ƒ 130,— van eigenaar. Men 
dient er rekening mede te houden, dat de veilingonkosten door 
ons niet ingecalculeerd zijn. De Hainisch serie (Yvert 2200 frs) 
biacht ƒ15,— op, de Dichtersserie (Yvert 3900 frs) ƒ22 ,—. Al 
deze prijzen liggen nog ver boven het vooroorlogse niveau, maar 
het herstel der prijzen gaat verder, in het belang van verzame
laars en handelaars beiden. 

Zegels van de Franse koloniën zijn in de vele jaren, dat wij 
verzamelen, steeds laag in prijs geweest. Talrijke philatelisten in 
ons land verzamelen echter Frankrijk en koloniën, waarschijnlijk 
meer dan vroeger. Yvert en Tellier zijn handelaars, die er een 
zeker belang bij hebben om de zegels van het Franse rijk hoog 
te noteren. Houdt men dit in het oog, dan kan men er vrede mee 
hebben, dat sommige' series niet meer ombrachten dan 1/3 cent 
per frank. Ook hier waren echter talrijke uitzonderingen, want 

gezochte exemplaren gingen weg voor meer dan een cent per 
frank. 

De goedkoopste zegels waren van Kroatië, speculatief uitgegeven 
materiaal van een weinig gevraagd land, dat niet meer dan 1/6 
cent per frank haalde. Ook bij deze zegels bleek, hoe weinig 
men op de Yvert bij de waardebepaling kan vertrouwen. 

Prima zegels van Nederland en de Overzese gewesten brachten 
als gewoonlijk vrij hoge prijzen op. Wij noemen het tiengulden 
jubileumzegel van 1913, gebruikt ƒ98 ,— het telegraafzegel nr 12 
ongebruikt ƒ52,—•, Curajao de nrs 136A tot 137a, schaarse tan
dingen ƒ115,—, de Do X serie van Suriname op brief ƒ102,—. 

Zeldzaamheden brachten soms prijzen op hoger dan de noterin
gen in de handelaarsprijscouranten. Men moet dan ook niet den
ken, dat men op de veilingen altijd zo voordelig koopt ! Slechts 
de zeer ervaren verzamelaars kunnen er terecht, in veel gevallen 
kan men zeker zo goed met een vertrouwde handelaar zaken doen. 

Kinderseries e.d. materiaal was goedkoop. Ook dit is vanzelf
sprekend. Het gaat met deze zegels als met de Pro Juventute 
series: jaarlijks worden er door hoog opgevoerde reclamecampagnes 
meer van verkocht. Alleen de oudere uitgaven zijn min of meer 
schaars en dientengevolge wat hoger in prijs. 

De restanten. 
Zoals ik reeds schreef was voor restanten een zeer grote be

langstelling. Dientengevolge waren de prijzen over het algemeen 
a?n de hoge kant. In het bizonder gold dit voor kavels van 
Mexico, Argentinië, Hawai en Perzië. Een zeer belangrijke restant-
verzameling Columbia met enkele zeldzame zegels, in prima staat, 
bracht iets minder op dan ƒ 60,—. Het was een koopje, waarmede 
wij de nieuwe eigenaar geluk kunnen wensen. Een kavel Spaanse 
Philippijnen kwam tot ƒ 12,—. De koper verzekerde ons, dat 
volgens Scott de waarde $ 45- bedroeg. Ook dit was dus een 
koopje. Men is zo geneigd om te zeggen: „Zegels van Spaanse 
koloniën zijn waardeloos", dat juist voor dit soort zegels de kans 
bestaat ze heel goedkoop te verwerven. Men vergere niet, dat in 
de Verenigde Staten voor alle zegels van de Philippijnen een grote 
belangstelling is. 

Conclusie. 
Deze veiling, één uit vele, heeft weer eens duidelijk gemaakt 

dat de kwaliteit der zegels bij de waardebepaling de allesoverheer
sende factor is. Goed gecentreerde zegels, licht gestempeld, volko
men gaaf en bij ongetand, breedrandig, brengen ook nu nog hoge 
prijzen op — inderdaad soms meer dan twee cent per frank. Mo
derne Europazegels zijn minder in trek dan voorheen, klassiek 
Europa is vrij goedkoop. Juist daarin kan men op het ogenblik 
n.o.m. koopjes halen. Zeldzaamheden in eerste kwaliteit zijn duur. 
Luchtpostzegels noteren minstens 25 "/o meer dan gewone zegels. 
Maar ook hier kan men niet generaliseren. Want het is een feit, 
dat er in sommige Zuid-Amerikaanse staten meer luchtpostzegels 
dan gewone zegels uitgegeven worden. 

*) Noot van de Hoofdredacteur. — Tegen een algemene be
spreking van awt men noemt „de postzegelmarkt" is natuurlijk 
geen bezwaar. In vroegere jaargangen treft men ook wel opgaven 
aan van enkele veiling-opbrengsten, hetgeen zeer zeker voor vele 
verzamelaars nuttig kan zijn, vooral als daar iets commentaar bij-
gegeven wordt, zoals geachte schrijver van dit artikel doet, doch 
verder dient ook niet te worden gegaan, want dan gaat men 
spoedig op glad ijs. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

52e UITGAVE 1948 
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ZEGELS DIE DE AANDACHT TROKKEN. 
II. 

Een tweede serie zegels die de aandacht trok was een 
uitgave van 8 zegels door de Franse posterijen ter herdenking 
van de z.g. Februari-revolutie van 1848, vertonende afbeeldingen 
van in die tijd op de voorgrond tredende personen. 

Op het eerste zegel 1 fr + 1 fr, dat getekend is door Lemagny 
en gegraveerd werd door Cottet, staat de afbeelding van de meer 
als dichter dan als staatsman bekende Alphonso de Lamartine. 
Deze werd in 1790 te Macon geboren, en kwam in 1834 in de 
Kamer van afgevaardigden, waar hij een grote populariteit ver
wierf. In 1848 werd hij lid van het voorlopig bewind, van de 
Constituante en van de Legislative. Op 2 December 1851 trok 
hij zich in het particuliere leven terug en overleed in 1869. 

Het tweede zegel, 3 fr + 2 fr, waarvan de tekening van Gan-
don is en de gravure van Mazelin, geeft een afbeelding van Alexan
dre Auguste Ledru-RoUin, geboren te Parijs in 1807. Als advocaat 
en politiek figuur wist hij zich vermaardheid te verwerven. Hoe
wel hij op het zegels als een flinke jongeman is afgebeeld moet 
hij in werkelijkheid reeds in zijn jeugd een „vette os" zijn ge
weest. Geboren als Ledru, mocht hij later als advocaat de naam 
van zijn grootmoeder Rollin aan zijn naam toevoegen, zulks ter 
vermijding van verwarring met de advocaat Charles Ledru, die 
evenals hij aan de balie was verbonden. Zijn grootva4er was een 
bekend goochelaar tijdens de regering van Lodewijk XV. Ook hij 
maakte in 1848 deel uit van de voorlopige regering. Hij stierf 
in 1874. 

Het derde zegel, 4 fr + 3 fr vervaardigd naar een tekening 
van en gegraveerd door Mazelin, geeft een afbeelding van Louis 
Blanc, geboren te Madrid in 1811 als zoon van een inspecteur der 
financieën in dienst van de koning van Spanje. Zijn moeder be
hoorde tot de Corsikaanse adel. Hij wordt beschouwd als een 
der grondleggers van het moderne socialisme. Bekend is zijn uit
spraak: „Ieder naar behoefte, ieder naar bekwaamheid". Als 
burger Louis trad ook hij in 1848 in de voorlopige regering, waar 
hij voorvechter werd voor een soort staats-socialisme. Hij trok 
zich echter spoedig daarop uit het politieke leven terug, en over
leed in 1882. 

Het vierde zegel dezer serie, 5 fr -|- 4 fr, vervaardigd naar een 
rekening van en gegraveerd door Cheffer, toont de beeltenis van 
„werkman Albert", eigenlijk genaamd Alexandre Martin, geboren 
te Bury (Oise) in 1815. Na als jongeling deel te hebben uitge
maakt van de Republikeinse partij, stichtte hij in 1840 een krant 
genaamd „1'Atelier" (de Werkplaats) waarin hij „de nieuwe idee" 
verkondigde. 

Door bemiddeling van Blanc werd hij als secretaris aange
steld van het voorlopig bewind, waarvoor hij zich aanstonds als 
lid had aangemeld. In alle acten, afkondigingen enz., deed hij 
achter zijn naam volgen „dit l'ouvrier Albert" (genaamd werk
man Albert), hetgeen een soort symbool betekende van de jongste 
revolutie. Door het departement van de Seine afgevaardigd naar 
de Constituerende Vergadering kwam hij hier echter weinig. 
Wegens door hem op 15 Mei 1948 gesproken woorden tot de 
menigte die de Vergadering bestormden, werd hij door het Hoge 
Hof van Bourges, waarvoor hij weigerde zich te verdedigen, tot 
verbanning veroordeeld. In 1859 werd aan hem amnestie verleend 
en werd hij in 1864 geplaatst bij de Gasonderneming te Parijs. 
Wel keerde hij nog in de politiek terug en werd o.a. door de 
regering van de Nationale Vergadering benoemd tot lid van de 
baricade-commissie. Hij stierf in 1895 te Mallo. 

Het vijfde zegel, 6 fr -f- 5 fr, vervaardigd naar een tekening 
van en gegraveerd door Piel, toont een afbeelding van Pierre 
Joseph Proudhon, geboren te Besanfon in 1809. Als letterzetter 
begonnen, werd hij later zeer bekend door zijn revolutionnaire 
geschriften. Zijn bekende werk: „Qu'est-ce que la propriété ? (Wat 
ii eigendom ?), wilde hij eerst een grotere titel geven n.1. door 
achter deze vraag nog te stellen: „C'est Ie vol" (Dat is diefstal), 
doch bij de uitgave liet hij dit laatste weg. Kortheidshalve is deze 
filosofie in de volksmond verworden tot het bekende gezegde: 
„Eigendom is diefstal". Hoewel hij in zijn leer zeer radicaal was, 
(wij vinden hem zelfs vermeld als anarchist) was hij toch een 
groot en eerlijk mens. Hij stierf in 1865. 

Het zesde zegel, 10 fr + 6 fr, werd getekend en gegraveerd 
door Ouvré en vertoont een afbeelding van Louis Auguste Blanqui, 
geboren te Puget-Théniers in 1805. Broer van de 7 jaar oudere en 
bekende schrijver en economist Adolphe Blanqui, nam hij ook deel 
aan de revolutie van 1848, doch stond aan de zijde van het volk 
dat de rode vaan wilde planten over Parijs, zulks in tegenstelling 
met Lamartine, die alleen de driekleur als Franse vlag dulde. 
Blanqui, die een groot deel van zijn leven door zijn communis
tische ideën in de gevangenis doorbracht (te zamen ongeveer 37 
jaar) nam ook deel aan de omwenteling van 1830 en later aan de 
Commune van 1871. Hij stierf in 1881. 

Het zevende zegel dezer serie, 15 fr -|- 7 fr, getekend en ge
graveerd door Serres, vertoont een afbeelding van Armand Barbès, 
geboren te La Pointe-a-Pitre (Guadeloupe) in 1809. Aanvankelijk 
bevriend met Blanqui, die even heftig was als hij, brak hij echter 
met hem. In 1839 werd hij op 12 Juli ter dood veroordeeld wegens 
zijn voorbereidingen voor een opstandige beweging op 12 Mei 
van dat jaar. Door tussenkomst van Victor Hugo werd hem nog 
op het laatste ogenblik gratie verleend door Louis Philippe, die 
zijn straf in levenslange detentie veranderde. Hij bevond zich nog 
in de gevangenis te Nimes toen hij daaruit door de revolutie in 
1848 werd bevrijd. Prudhon gaf hem de bijnaam van „Bayard 
van de democratie". In 1849 werd hij opnieuw gevangen gezet en 
herkreeg eerst in 1854 de vrijheid, waarop hij zich vrijwillig 
buitenlands begaf. Hij stierf in 1870 te 's Gravenhage. 

Het achtste en laatste zegel, fr 20 + fr 8, getekend door Le
magny en gegraveerd door Feltesse, vertoont een afbeelding van 
Monseigneur Af f re. Deze werd in 1793 geboren te Saint-Rome-
de-Tarn (Aveyron). Achtereenvolgens was hij professor in de filo
sofie aan het seminarium te Nantes, vicaris-generaal van de 
diocese van Lufon en Amiens en werd tenslotte aartsbisschop van 
Parijs. Bekend is het feit, dat 'hij een bezoek aan koning Louis 
Philippe aan Amiens in 1831 deze toesprak met „prins" in plaats 
van „sire". Tijdens de revolutie van 1848 beklom hij op 25 Juni 
de baricades te Parijs aan de ingang van de voorstad Saint-Antoine 
om de strijdende aan te sporen het bloedvergieten te staken. Ge
troffen door een verdwaalde kogel, stortte hij neer en overleed 
dientengevolge 2 dagen later. Bekend gebleven zijn zijn laatste 
woorden: „Dat mijn bloed het laatste gestorte moge zijn ! De 
goede herder geeft zijn bloed voor zijn schapen". 

Een monument te zijner gedachtenis bevindt zich in de Notre-
Dame kerk te Parijs. 

Als laatste van de zegels die de aandacht wisten te trekken 
noemen we de in April in België verschenen serie zegels met toe
slag ten bate van de Abdij te Achel en te Chevremont en van de 
Beiaardiersschool te Mechelen. 

Deze zegels getekend door Jan van Noten, geven afbeeldingen 
welke met deze abdijen in verband staan. In het Vlaamsch Post
zegeltijdschrift van April 1948 vinden we een meer uitvoerig 
verslag over deze abdijen en de afbeeldingen op deze zegels. Hier
uit vernemen we dat de Abdij van Achel in 1846 werd opgericht 
op de overblijfselen van een oud klooster, de „Achelse Kluis", 
hetwelk reeds uit de jaren 1685 dateerde en thans als St. Bene-
dictus Abdij aan de Paters Trappisten, vooral in de laatste oorlog 
weer bekendheid heeft gekregen. O p 21 Maart 1946 werd bij de 
herdenking van de 100ste verjaardag van de stichting der 'abdij 
de eerste steen gelegd voor het nieuwe gebouw. De gebeurtenissen 
uit de laatste oorlog welke zich in en om bedoelde afspeelden 
7ullen meerdere zich nog wel herinneren. Op 14 Januari 1943 
deed de Gestapo er een inval, daar deze er de lucht van had 
gekregen, dat in de abdij krijgsgevangenen en vliegeniers een on
derdak hadden gevonden. De abdij werd op last van de Duitsers 
opgeheven en haar goederen verbeurd verklaard, de religieuzen 
slechts twee uur latende om te vertrekken. Het klooster werd 
grondig leeggehaald en verzegeld. Bij het terugtrekken der Duit
sers in 1944 werd het klooster door artillerievuur zwaar bescha
digd, doch een klein groepje Paters kon er weder bezit van nemen 
toen de geallieerde troepen het terrein van Duitsers had gezuiverd. 
In April-Mei 1945 eerst kon de gehele kloosterbevolking weer in 
het zwaar gehavende en leeggestolen gebouw worden onder
gebracht. 

Van de Achelse serie geeft het zegel van 65 c -f 65 c een 
afbeelding van de ontvangst van de koning der Gothen, Totila, 
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op Monte-Cassino door St. Benedictus (patroon van de Abdij), 
toen eerstgenoemde op weg was naar Rome, welke stad hij 
weldra zou innemen, en waarbij laatstgenoemde aan Totila zijn 
aanstaande dood voorspelde. 

Het zegel 1,35 fr + 1,35 fr stelt de abdij voor zoals zij een
maal moet worden. 

Het zegel 3,15 fr -f- 2,85 fr geeft een afbeelding van St. Bene
dictus als wetgever der monniken van de Orde van Citeaux. 

Het zegel 10 fr -|- 10 fr is ontleend aan een schilderij van de 
ItaHaanse schild-er Aretino uit de 14e eeuw en geeft een voor
stelling van de dood van St. Benedictus. 

Ook de abdij van Chevremont heeft een rijke geschiedenis. In 
de 7e eeuw woonde op het nieuwe kasteel op de heuvel van 
Chevremont de zoon van de hofmeier St Arnulphus, genaamd 
Ansegisus en zijn echtgenote Begga, dochter van Pepijn van 
Landen. Tijdens een jachtpartij werd Ansegisus vermoord door 
zijn aangenomen zoon Godowinus. Deze zoon had hij aangenomen 
voordat zijn eigen zoon Pepijn van Herstal was geboren. Deze 
zoon Pepijn boupwde omstreeks 680 binnen de omheining van 
het kasteel van zijn vader een kerk ter ere van O. L. Vrouw. 
In 741 wordt Griffon, oom van Karel de Grote, door zijn broer 
in het kasteel opgesloten. Toen in 881 de inwoners van Aalst 
moesten vluchten voor de Noormannen zochten zij hun toevlucht 
te Chevremont. Zij brachten daarbij de relikwiën van de St. 
Goedele mede. Dit zelfde geschiedde 10 jaar later door de mon
nikken van Stavelot, die de relikwiën medebrachten van St. 
Remaclus. Otto I schenkt het klooster aan de kerk van Aken, 
terwijl het kasteel in handen komt van een opstandig leenheer. 
In 986 wordt de versterking op verzoek van Notger belegerd door 
de troepen van keizerin Theophania en doet deze de versterking 
afbreken. In de 17e eeuw plaatst een Engels Jezuïet in de ruïnen 
van het oude kasteel een beeldje der Moedermaagd en geeft in 
1688 de prins-bisschop van Luik, Maximiliaan van Beieren, verlof 
er een kapel te bouwen, welke kapel er thans nog staat. Op 3 
September 1877 wordt door de Paters Carmelieten de eerste steen 
gelegd voor hun klooster aldaar, hetwelk zij op 24 Augustus 1878 
konden betrekken. De kerk werd op 8 September 1899 ingewijd. 
In 1923 werd namens Z.H. de Paus het Mariabeeld gekroond en 
in 1929 werd de kerk van Chevremont tot basiliek verheven. 
Zowel in 1914 als in de laatste oorlog had het klooster veel 
van het oorlogsvuur te lijden en werd de basiliek bijna geheel 
verwoest. 

Het zegel 65 c -(- 65 c geeft een afbeelding van de H. Begga 
moeder van Pepijn van Herstal, op de achtergrond een silhouet 
van het kasteel. 

Het zegel 1,35 fr -|- 1,35 fr vertoont de basiliek, het klooster 
en de kleine kapel, alsmede het wapen van de orde der Carme
lieten. 

Het zegel 3,15 fr -f- 2,85 fr geeft een afbeelding van het 
kapelletje dat in 1688 door de Engelse Jezuïeten te Chevremont 
werd gebouwd, alsmede van het beeldje en het monogram IHS 
van de orde der Jezuïeten. 

Het zegel 10 fr -f- 10 fr vertoont een Carmeliet die voor het 
beeld der Moedermaagd is geknield. Ten teken van aanneming 
neemt het Kind Jesus het schapulier van de Carmelieter in de 
hand. Rechts het schild van de Carmel. 

N. 

HET „DETERMINEREN" DER JAPANSE 
BEZETTINGSZEGELS. 

In een vorig artikel zegden wij toe om, ten gerieve van de 
Philatelisten, die beginnen willen of juist begonnen zijn met het 
verzamelen van de uitgiften der Japanse overheid in Nederlands 
Oost Indië, een kleine uiteenzetting te geven ten behoeve van 
het thuisbrengen der verschillende opdrukken. Het ligt wel aller
minst in onze bedoeling om in deze kolommen ons „Dai Nippon 
in Zuid Oost Azië" over te schrijven, evenmin om er propa
ganda voor te maken, doch indien wij niet al te veel plaatsruimte 
in beslag willen nemen, kunnen wij er eenvoudig niet aan ont
komen om er in enkele gevallen naar te verwijzen. 

Wij kozen de term determineren, doch hadden evengoed kunnen 
spreken van analyse, decompositie, etc. Het doel is om de lijnen 
aan te geven welke men het beste volgen kan om de zegels daar 
te rubriceren waar zij behoren. 

Eindelijk voldoen wij dan aan een veelvuldig tot ons gericht 
verzoek ! 

Allereerst doet zich de vraag voor welke postzegels er tijdens 
de bezetting gebruikt zijn. Dit zijn Ie. de Nederlands-Indische 
frankeer- en strafportzegels, al dan niet met overdruk; 2e. Ja
panse frankeerzegels, die niet plaatselijk overdrukt mochten wor
den, hoewel dit in sporadische gevallen wel degelijk gebeurd is 
en 3e. zegels van het tot het Britse Gemenebest behorende ge
biedsdelen Malakka, Noord Borneo, Serawak en Brunei. 

Nederlands Oost Indië werd in twee delen gesplitst, n.1.: 
A. in het door het leger bezette gebied, 
B. in het door de marine bezette gebied. 

Men herkent dit feit op de postzegels, doordat deze gebieden 
radicaal verschillende opdrukken gebruikten. Het legergebied 
splitse men weer, n.1. in: 

Aa. Sumatra en omliggende eilanden (allerlei opdrukken van 
uiteenlopende aard). 

Ab. Java en Madoera (het plaatsen van opdrukken verboden). 
In het onder controle der marine staande gebied, t.w. Borneo, 

Celebes, de Kleine Soendaeilanden en de Molukken, was overal de 
toepassing van de zgn. Ankeropdruk voorgeschreven. De be
doelde ankeropdruk bestaat natuurlijk in de eerste plaats uit een 
anker en in de tweede plaats uit een daarboven staand opschrift, 
gevormd door drie Kanji-figuren (het Kanjischrift is één der drie 
in Japan gebruikelijke schrijfwijzen), die gelezen moeten worden 
als Dai Nippon, hetgeen Groot Japan wil zeggen. 

Aa. Sumatra. Gebruikt: Ie. overdrukte Ned. Ind. zegels; 2e. 
Japanse zegels; 3e. overdrukte Malakka zegels, die ook dikwijls 
ter aanvulling van uitgeputte voorraden aangewend werden. 

Op Sumatra had practisch iedere residentie een eigen opdruk 
met uitzondering van Riouw en Onderh. Thans zullen wij per 
residentie de opdruk aangeven, n.1.: 

Aal SOEMATERA BARAT (Sumatra's Westkust): een kruis, 
waaraan toegevoegd kunnen' zijn 5 Kanji-tekens, waarvan hec 
eerste teken het Dai voorstelt. 

Aall BENGKOELEN: Opdruk drie Kanji-tekens, n.1. Dai 
Nippon in kastje. De afmetingen van het kastje zijn 7 x 20J4 
mm. Grote tekens. Van het middelste teken voor NIP is het 
bovenste horizontale lijntje ca. 1)4 x zo lang als de onderste hori
zontale. 

Als tweede opdruk bestaat een zespuntige ster. 
AalII DJAMBI: Opdruk de 5 Kanji-tekens, beginnend met het 

Dai- teken. 
AalV PALEMBANG: opdruk door middel van een zegelring 

met het monogram IPL (zeer zeldzaam) en door middel van 
stempeltjes. Ook hier de drie letters in monogramvorm, doch 
met of zonder kastje. 

Geheel apart staat de opdruk van een grote rode bal met daar 
doorheen de bekende 5 Kanji-tekens, doch thans eindigend met 
het Dai. Tevens hoort in dit gebied de overdruk met Lahat thuis. 

AaV LAMPONG: een opdruk bestaande uit twee evenwijdige 
regels. De eerste regel toont 5 Kanji-tekens, eindigend met het 
Dai-teken, op de tweede regel staat Lampong in Latijnse hoofd
letters. De P van Lampong lijkt bijna een D. Een rode bal kan aan 
deze opdruk toegevoegd zijn. Ook komt voor een éénregelige 
opdruk, wanneer het in het Latijnse schrift staande Lampong 
weggelaten is. 

AaVI BANGKA: opdruk een vrijwel vierkante figuur met af
geronde hoeken, waarin Japanse tekens. De opdrukkleur is violet. 

AaVII BILLITON: als Bangka, doch de opdrukkleur is thans 
rood. 

AaVIII SOEMATERA TIMOER (Sumatra's Oostkust): opdruk 
bestaande uit de 3 Kanjitekens voor Dai Nippon, al dan niet in 
kastje, in diverse formaten. 

AalX ATJEH: opdruk een vijfpuntige ster met als Inschrift 
een A in het Japanse Katakana-schrift. Deze A lijkt op een open 
Latijnse P. 

AaX TAPANOELI: opdruk bestaat uit een rechthoek met 
daarbinnen een bal. 
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AaXI RIOUW en O N D E R H . : Deze residentie was ingedeeld bij 
Singapore, dus voerde diverse uitgiften van de vele Malakka
staten, voorzien van diverse opdrukken. 

In 1943 begon men aan deze grote onderverdeling een einde te 
n aken door één type opdruk voor geheel Sumatra in te voeren. 
Dit type bestaat uit een schuin gearceerde T met daarboven een 
extra dwarsbalk, geheel bovenaan 7 Kanji-tekens, beginnend of 
eindigend met het Dai-teken. Halfweg de staande poot van de T 
ziet men de 4 Katakana-tekens voor Soe-ma-te-ra. In die ge
vallen, waar op de gebruikte zegels onderaan de landsnaam van 
Nederlands-Indië staat, kwam hier doorheen nog een lijn. Het 
komt voor dat de T-opdruk geplaatst werd op zegels, die bijv. 
reeds voorzien waren van opdrukken van Soematera Timoer of 
van Tapanoeli. Van de T-opdruk zijn handstempelopdrukken en 
machinale opdrukken bekend. 

De overdrukte Malakkazegels, gebruikt op Ned.-Indisch gebied, 
zijn natuurlijk alleen te herkennen aan de vernietigingsstempels. 
Daar deze stempels echter dikwijls in het Katakana-schrift uit
gevoerd zijn, plaatsten wij in het Handboek op pag. 154 een 
schema, aan de hand waarin deze schriftsoort ontcijferd kan 
worden. Ook moeten wij nog even vermelden, dat in enkele ge
vallen in de residentie Soematera Timoer reeds overdrukte zegels, 
waarschijnlijk ter aanvulling, opdoken in Atjeh en in Tapanoeli, 
waar men dan de eigen opdruk er ook nog eens op plaatste. 

B. De ankertypen der marinebezetting zijn minder gemak
kelijk te beschrijven. Hier hebben wij de volgende onderverdeling, 
waarvoor wij wel verwijzen moeten naar de illustraties op pag. 
103 van het Handboek, n.1.: 

BI PONTIANAK: vier, eigenlijk vijf verschillende vormen, 
n.1. type 1, 2A, 2B en 3, terwijl hoogstwaarschijnlijk uit Pamang-
kat een vijfde type stamt, hetgeen wij 3B zullen noemen en dat 
een tussenvorm is van type 3 van Pontianak en type 5 van Sa-
marinda. 

BII BANDJERMASIN: opdruk type 4, waarvan meerdere 
stempeltjes gemaakt zijn, die onderling zeer geringe verschillen 
vertonen. De drukinkt is meestal op de voorzijde uitgevloeid en 
ook op de achterzijde zichtbaar. 

Tevens is er een nooduitgifte, bestaande uit twee zegels, te her
kennen aan de loodrechte op de zijkanten staande evenwijdige 
lijntjes met in de benedenhoeken of het cijfer 5 of het cijfer 10. 
Binnen deze omlijsting staan 4 rijen met Japanse tekens. 

BUI SAMARINDA: Meerdere typen, n.1. type 5, 6, 7, 8 en 
9. Type 8 is waarschijnlijk identiek aan type 11 van Makassar. 

BIV MAKASSAR: Type 10, rond anker, en type 11, spitj 
anker. Van beide typen zijn er verscheidene stempeltjes gewees;, 
die natuurlijk onderling kleine variaties vertonen. De Makassar-
opdrukken Werden ter aanvulling van uitgeputte voorraden ook 
elders in het marinegebied gedistribueerd. 

BV MENADO: opdruk van een bal met een zwarte balk door 
de landsnaam in combinatie met de ankeropdruk type 10 of 11 
van Makassar. 

Soms ontbreekt de ankeropdruk. 
BVI KLEINE SOENDA EIL. en MOLUKKEN: . opdrukken 

type 12, 13 en 14. Type 12 is ook weer veelvuldig gemaakt, dus 
vertoont kleine variaties. 

BVIa LOMBOK: zeer kort is een opdruk gebruikt bestaande 
uit een vierkant met in het centrum een zon met fijngetekende 
stralen. Bovenaan de 3 Kanjitekens voor Dai Nippon, onderaan 4 
Katakana-tekens voor Lombok, dit stempel noemden wij type 15. 
Eveneens op Lombok werd type 12 in een verkeerde uitvoering 
gebruikt. In het eerste Kanji-teken ontbreekt het onderste hori
zontale streepje. 

BVIb AMBON: Wanneer men niet tijdig de met type 12 
overdrukte zegels ter aanvulling ontving overdrukte men hier 
met een stempeltje, waarvan de afdruk een cirkel vertoont als 
omlijsting van enkele Kanji- en Katakana-tekens. 

Er is sprake van, dat type 25, voorstellende een Japanse vlag 
in een elips, ook toegeschreven moet worden aan Ambon, doch 
deze questie is nog in onderzoek. 

BVIc FLORES: Hier is een buitengewoon zeldzame noodzegel 
verschenen, die voor 99,9 % der verzamelaars een vrome wens 
zal blijven ! 

BVII DE GROTE OOST: opdrukken met ƒ 2,—, ƒ 7,50 en 
ƒ 8,50 al dan niet vergezeld door 4 rode Kanji-figuren voor Den 
Sin Kawase, en de zwarte ankeropdruk van Makassar. Onder de 
Grote Oost verstonden de Jappen het gehele Nederlands-Indische 
gebied, dat bezet werd gehouden door de marine. 

Geheel apart staan de Nippon M A opdrukken. Dit M A is 
een afkorting van Military Administration, welke betiteling overi
gens zeer origineel overgenomen werd. De betreffende dienst was 
zowel in het legergebied als in het marine gebied gestationeerd. 
De opdruk luidt Nippon M A (type 34, 37 en 39) of alleen M A 
(type 35). Type 34 komt ook voor in combinatie met de 5 Kanji
tekens van Djambi. 

De Nederlands Indische zegels, die op de vorenomschreven 
wijzen van de Japanse bezetting blijk moesten geven, behoren tot 
de navolgende uitgiften: 

Ie. 1933, Karbouw- en Kreislertype zonder watermerk, 
2e. 1938, Karbouw- en Kreislertype met watermerk, 
3e. 1941, Danser of Wajangserie, met uitzondering der 2 c rood. 
4e. 1940, Cijfer 5 et. der Topografische Dienst, 
5e. 1941, Konijnenburg, 
6e. 1941, Mothammadija, 
7c. 1933, Driehoekige luchtpostzegel, 
8e. Strafportzegels der Haarlemse druk, benevens die der Indi

sche druk, 
9e. 1940, Konijnenburg Nederland en wel uitsluitend de 5 et. 

groen en de 12K et. blauw. Dit lijkt zeer vreemd, doch men be
denke, dat er op verschillende plaatsen in Indië steeds een voor
raad van deze twee waarden onderhouden werd tengevolge van 
de bestaande vraag voor het verzorgen van betaald antwoord. 

N . F. HEDEMAN & R. BOEKEMA. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door 

JAN POULIE. 
XXXVI. 

(Vervolg van blz. 103 in No. 8 (276) van Augustus 1947 
Letland No. 137 t / m 146). 

Op 23 Juli verschenen de herinneringszegels, uitgegeven naar 
aanleiding van het 300-jarig bestaan van de stad Libau (Letsch: 
Liepaja, Russisch: Libawa), een haven aan de Oostzee. De zegels 
werden met een toeslag verkocht in de volgende waarden en 
vertonen onderstaande afbeeldingen. 

6 -|- 6 santimi, haven en vuurtoren van Libau. 
15 -f- 10 „ stadhuis van Libau. 
25 -j- 10 „ brongebouw in Libau. 
30 4- 10 „ kerk in Libau. 
50 4- 10 „ wapen van Libau. 
De 6, 15 en 25 santimi zijn in liggend formaat (afb. 197). 
De 30 en 50 santimi zijn in staand formaat (afb. 198). 
De frankeerwaarde staat links boven, terwijl de verkoopwaar

de (dus frankeerwaarde inclusief toeslag) rechts onder staat 
vermeld. 

De twee hoogste waarden verschenen in een oplaag van ca. 
25000 stuks. 

De oplaag der drie laagste waarden varieert van 40 tot 60.000 
exemplaren. 

De kleuren zijn: 6s midden blauw, omranding lila, 
15s midden bruin, omranding donker blauw, 
25s midden groen, omranding violet, 
30s midden rood, omranding blauw, 
50s midden violet, omranding groen. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 100 stuks en vertonen het
zelfde watermerk als de 33ste en 34ste uitgifte t.w. gegolfde lijnen. 
Deze lijnen staan op een afstand van 23 mm. van elkaar. Eenmaal 
per vel van 100 stuks komen in het midden tussen de gegolfde 
lijnen de woorden voor: Pactien Ligat Mills. 

Drie lijnen lager, eveneens eenmaal per vel het jaartal 1858. De 
lijnen lopen horizontaal of verticaal. 
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Waarschijnlijk komt het watermerk voor met de woorden: Pac-
tien Ligat Mills, van boven naar beneden en van beneden naar 
boven, verkeerstaand van beneden naar boven en verkeerdstaand 
van boven naar beneden. Een en ander wat betreft de zegels 
met verticaal watermerk. De zegels met horizontaal watermerk 
vertonen ongetwijfeld dezelfde watermerkstanden. (zie afbeelding 
187 en 188 in Letland XXXIII in het Maandblad van 1947. 

Van elk zegel waar een letter of cijfer in het watermerk zicht
baar is, kan men dus 8 verschillende standen verzamelen. De 
zegels zijn getand 1 1 / ^ . 

Afb. 197. 

Afb. 198. 

Om onbekende redenen zijn 15 vel ongetand gebleven. Deze 
zegels zijn ook in omloop gekomen en werden voor frankering toe
gelaten. Een speciaal poststempel werd gebruikt. Het is een ge
woon rondstempel met in de bovenrand: 300 Liepaja 300, in de 
benedenrand: Latvya, en in het midden de datum. Er komt bij 
de 50 santimi op het 19e zegel een zeer interessante plaatfour 
voor. In plaats van Pardosanas staat er Papdosanas. 

Van deze plaatfout bestaan 235 getande en 15 ongetande exem
plaren. 

Als verdere afwijkingen zijn te vermelden: 15s — met naar 
rechts verschoven middenstuk. 

Onderstaande tandingafwijkingen zijn in mijn bezit: 
6s — linkervelrand dubbel getand. 

15s — bovenvelrand ongetand. 
rechtervelrand dubbel getand. 

50s — linkervelrand dubbel getand, 
bovenvelrand dubbel getand. 

De gom is wit, terwijl eveneens met bruine gom zijn bekend 
de waarden 6, 15 "n 50 santimi. 

ProefdruI< en z.^n mij niet bekend. Vervalsingen bestaan van 
deze uitgift • r,u t. 

De munteenheid wordt aangeduid door tweemaal St, twee- of 
eenmaal S, zie onderstaande opstelling. 

Er is te actalogiseren: 
No. 137: 6st (12st) blauw en lila — getand, 
No. 138: 15s (25s) bruin en donkerblauw — getand, 
No. 139: 25s (35s) groen en violet — getand, 
No. 140: 30s (40) rood en blauw — getand, 
No. 141: 50s (60) violet en groen — getand, 
No. 142: 6st (12st) blauw en lila — ongetand, 
No. 143: 15s (25s) bruin en donkerblauw — ongetand, 
No. 144: 25s (35s) groen en violet — ongetand, 
No. 145: 30s (40) rood en blauw — ongetand, 
No. 146: 50s (60) violet en groen — ongetand. 

Van de Directie van het Nederlandse Postmuseum ontvingen we 
een beschrijving verband houdende met de door haar te houden 
tentoonstellingen van 12—24 Juli in de modemagazijnen van de 
N.V. Gebr. Gerzon te Amsterdam en van 7 Augustus—11 Sep
tember a.s. te 's-Gravenhage. Hierbij werd aan ons het verzoek 
gericht om van deze beschrijving aankondiging te willen doen 
met een opwekking tot bezoek aan deze tentoonstelling. Welnu, 
gaarne voldoen wij aan het ons gedaan verzoek, doch de inhoud 
van de beschrijving vond bij ons zodanige belangstelling, dat we de 
verleiding niet konden weerstaan, deze in haar geheel over te 
nemen, er van overtuigd zijnde, dat niet alleen de nog niet zo 
ver gevorderde verzamelaar er met genoegen kennnis van zal 
nemen, doch ook de reeds rijpere Nederland-verzamelaar zal zeker 
gaarne zijn reeds bezonken kennis hiermede willen opfrissen. En 
een aanbeveling voor het bezoeken van 3eze tentoonstelling be
hoeven we, wanneer de lezer deze beschrijving heeft verwerkt, 
zeker niet meer te geven; hij zal er zich toe aangetrokken ge
voelen als door een magneet ! 

MEER DAN VIJFTIG JAREN KONINGINNEZEGELS. 
Tentoonstelling van het Nederlandse Postmuseum in de gebou

wen van de N.V. Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, Amsterdam 
12 Juni—24 Juli en 's-Gravenhage 7 Augustus—11 September 
1948. 

Waarom dragen onze postzegels de beeltenis van het staatshoofd ? 
Omstreeks 1850, toen besloten werd tot de invoering van post

zegels, bestond reeds een gevestigde mening omtrent hun karakter: 
de zegels toonden overeenkomst met munten en waren te be
schouwen als een manifestatie van het staatsgezag. In deze ge-
dachtengang meende de minister van Financiën de toestemming 
des Konings te moeten verzoeken, om Diens beeltenis op de eerste 
postzegels van Nederland te mogen plaatsen. De vervaardiging 
werd vervolgens geregeld bij Kon. besluit van 30 April 1851, 
waarvan artikel 2 luidde: „Wij verleenen mits dezen Onze toe
stemming, dat Onze beeltenis op de postzegels worde geplaatst". 
Het is een stuk met tentoonstellingswaarde: in onvergankelijke 
blauwe inkt staat een krachtig WILLEM onder het oud geworden 
klerkenschrift. 

De latere uitgiften werden elk bij afzonderlijk Besluit ingevoerd 
en daarbij werd de traditie gevestigd, dat de postzegels voor de 
frankering van brieven de beeltenis des Konings droegen en dat 
de lagere waarden, „hoofdzakelijk strekkende ter frankeering van 
dagbladen en gedrukte stukken", enige andere, eenvoudige voor
stelling vertoonden. Dit historische hoofdstuk wordt door ge
frankeerde brieven uit die tijd geïllustreerd. 

De invoering van een regentschap op 23 November 1890 ver
anderde niets aan de gevestigde traditie, dat onze zegels de beel
tenis van het Staatshoofd droegen. Niets dan een wijziging van 
de beeltenis was vereist en het portret van onze jeugdige Koningin 
werd in de bestaande zegels ingepast. 

Een Kon. besluit, dat uitvoering gaf aan onderscheidene bepa
lingen der postwet 1891, en naderhand de naam POSTBESLUIT 
verkreeg, legde deze traditie vast door eens voor al te bepalen, 
dat de zegels der hogere waarden de beeltenis van het Hoofd 
van de Staat zouden dragen en die der lagere waarden alleen het 
waardecijfer. 

Wei-gelijkende en formele beeltenissen. 
Twee uitersten beheersen de vormgeving van het zegel. Men 

kan zijn aandacht richten op de Majesteit, op het uitbeelden van 
het Staatshoofd als een symbool, nauwelijks door de tijd beroerd, 
of men kan naar een informeel portret streven, dat dan ook de 
stempel van het tijdelijke draagt. Allerlei tussenvormen zijn 
mogelijk. Degene die meer wil weten van de stromingen, welke 
de vprmgeving der postzegels beïnvloeden, leze het interessante 
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geschrift van A. M. Hammacher, Stijlveranderingen in de Euro-
peesche Postzegels met Beeltenis. 

De reeks onzer Koninginnezegels opent met de weergave van 
een destijds zeer populair portret , „de Koningin met hangend 
haar". Ter gelegenheid van de inhuldiging in 1898 koos men aan
vankelijk wederom een informeel portret als voorbeeld, dat geen 
enkel verband hield met de drukke randversiering, doch uitein
delijk werd een andere beeltenis, met diadeem en veren boa, meer 
passend geoordeeld. Een fijne gravure, staaltje van groot vakman
schap, maakte dit beeld tot een treffende herinnering aan het 
jaar 1898. Evenwel werd het, in de techniek der boekdruk ver-
grofd en gezet in een rand welke toch vooral de nadruk wilde 
leggen op de symbolisering van het Koninklijk Gezag, overge
nomen in de gewone uitgifte, welke tot 1924 doorliep. 

De daarop volgende gewone uitgifte, getekend door Jan Veth, 
i<- een voorbeeld van het formele type, waaraan in de hoge 
waarden een bijzondere voornaamheid is geschonken door de 
gravure van Seegers. Enkele aanvullende waarden, in 1931 ver
schenen, staan hiertoe in wel zeer groot contrast, want deze geheel 
nieuwe ontwerpen zijn door fotomontage verkregen en tonen een 
portret-medaillon als inzet. Deze zegels nemen een afzonderlijke 
plaats in en spelen in de verdere ontwikkeling geen rol. 

Het type van Jan Veth bleef vrij lang gehandhaafd, doch meer 
en meer achtte men het ontwerp als geheel te conventioneel, 
zodat een nieuw type in 1940 met voldoening werd begroet. Het 
toont de vorstin op rijpere leeftijd, doch de ontwerper, "Willem 
van Konijnenburg, heeft kennelijk het formele karakter van zijn 
onderwerp zeer in het oog gehouden. 

De Londense uitgifte van 1944 brengt daarop een voorbeeld van 
de geheel portret-achtige opvatting; doch deze schijnt eerst aan
vaard te zijn nadat in een andere richting gezocht was, zoals ver
schillende voorstudies uitwijzen. Men zou de uitvoering van dit 
zegel niet zozeer in plaatdruk hebben verwacht als wel in roto-
gravure-druk, welke zich voor het afbeelden van de halftonen der 
fotografie bij uitstek leent. 

In dit laatste procédé volgt dan ons tegenwoordige zegel van 
1947. Wederom een ware beeldenaar, het Koninklijk Gezag ver
beeldend, doch ook bezield met de trekken onzer Vorstin. In deze 
meesterlijke vereniging der beide opvattingen, welke de vorm
geving in het algemeen beheersen, heeft de kunstenaar S. L. Hartz 
een waarlijk Nederlands zegel geschapen. 

Deze gewone emissies worden onderbroken door een aantal 
bijzondere met korte looptijd. 

De uitgifte van 1913 steekt uit boven vele andere doordat de 
ontwerper, K. P. C. de Bazel, radicaal brak met de versleten, 
overgeleverde ornamentiek, waarvan anderen nog niet los waren 
gekomen, getuige de tentoongestelde probeersels uit 1898, waar
van slechts de rand het definitieve stadium bereikte. De zegels 
van De Bazel vertonen in een terugkeer tot klassieke voorbeelden 
de beeldenaren van de oranjevorsten. Ook de beeltenis van de 
Koningin is aldus behandeld; men aanschouwe op de ontwerp
tekening slechts het strakke gestyleerde haar met diadeem. Een 
interessant voor-ontwerp, waarin het kapsel geheel anders, mo
dieus, behandeld is, toont de aandachtige beschouwer echter, dat 
de kunstenaar bij het weergeven van de beeltenis der regerende 
vorstin aanvankelijk zijn formele opzet enigszins heeft willerï 
variëren. 

Bij het jubileumzegel van 1923 is daarvan geen sprake. Men 
constateert in het vergelijken der verschillende stadia van het 
ontwerp, hoe Willem van Konijnenburg in de gehele voorstelling 
een symbolische weergave van het Hoge Gezag heeft nagestreefd. 

Van de weldadigheidszegels uit 1927 en 1934 vertoont het 
eerste door mevr. E. Reitsma Valenja een zoeken naar opvatting 
en uitvoering, het tweede, door Fokko Mees, een klaar, een
voudig grafisch portret. Belangstellenden kan aangeraden worden, 
üit zegel naderhand nog eens te beschouwen in verband met 
andere zegels met beeltenis uit die tijd (1933: "Willem van Oranje, 
1934: Prinses Juliana, Koningin Emma). 

In de laatste bijzondere uitgifte, het jubileumzegel van 1938, 
wordt deze lijn van het grafisch portret echter niet vervolgd. Hec 
maakt een einde aan de heerschappij van het formele type vau 
Tan Veth en geeft een nieuwe officiële beeltenis met vele elemen
ten van de portretgelijkenis. Het diadeem is in dit feestelijke 

zegel door de kunstenaar behandeld met een nadruk als in geen 
aiidere uitgifte het geval is. Door de grote instemming en de 
leacties welke het wekte, werd het een voorbode der typen van 
1940 en 1947. Ook door de behandeling van de tekst, welke door 
de letterkunstenaar J. van Krimpen werd verzorgd, luidde dit 
zegel een nieuwe periode in. 

De zegels als ambachts- en als nijverheidskunst. 
De taak om een zegel te vervaardigen, werd door de ontwerper 

van ons oudste zegel van 1852 geheel beheerst, want hij graveerde 
als vakman zijn tekening zelf in staal. 

Een dergelijke staalgravure op de ware grootte van het zegel 
wordt gevormd door vtle fijne lijntjes en stippen, welke als even-
zovele kanaaltjes met vaste hand door de graveur worden uit
gestoken. Een speciale machine, de transfer-pers, drukt dit beeld 
af op een stalen rolletje, waarop elk groefje van de gravure als 
een verhoogd richeltje te voorschijn komt. Vervolgens perst men 
het beeld van dit stalen rolletje weer af op een drukplaat, welke 
zodoende in rijen van honderd of meer zegelbeelden ontvangt, 
gelijk aan de oorspronkelijke gravure. Een hardingsproces maakt 
dit afpersen mogelijk, dat ook heden ten dage nog geschiedt: de 
transfer-methode is voor plaatdruk de oudste en tevens de 
modernste. 

Gedurende een lange periode — in Nederland aangevangen met 
de zegels van 1867 — heeft men een andere methode gevolgd om 
de oorspronkelijke gravure te vermenigvuldigen. Daarbij hangt 
men de gravure (dit keer een koperen plaatje) in een koperop
lossing, waarin ook nog een stuk koper hangt en geleidt men een 
cletcrische stroom er door, zo, dat het koper een positieve en de 
gravure een negatieve pool gaat vormen. Daardoor beweegt zich 
fijn verdeeld koper naar de negatieve pool — dat is de gravure 
— en daartegen groeit nu een ander plaatje. Dit laatste toont een 
soortgelijk beeld als dat van het hierboven besproken rolletje: 
verhoogde lijnen waar de gravure groeven heeft. Door dit groeien 
enige malen te herhalen, de plaatjes te verenigen en de aldu<! 
verkregen blokken weer door groeien te vermenigvuldigen ont
staat een drukplaat van 100 of meer zegelbeelden. Dit is het 
galvanoplastische procédé. 

Van beide methoden is een reeks drukmateriaal aanwezig, dat 
gelegenheid biedt om het handwerk van de gravure te bezien en 
d( procédé's stap voor stap te volgen. 

De eenheid in de vervaardiging der oudste zegels is langzamer
hand verloren gegaan. Bij het zegel van 1898 zijn de vervaar
diging van beeld en rand in verschillende handen en in 1913 
verzorgt de ontwerper slechts de tekening; de gravure is van de 
hand van prof. Aarts. Sterk valt deze splitsing ook op in 1923. 
De tekening van "Willem van Konijnenburg moet door de graveur 
„vertaald" worden, geheel worden omgezet in zijn techniek van 
uitdrukken, welke louter op een klaar lijnenspel berust. Een 
i'itnemend inzicht in de invloed welke de beroepsgraveur op de 
uitvoering van het zegel heeft, levert een aandachtige beschou
wing van de gewone uitgifte 1924, omdat drie graveurs hiervoor 
een proeve van hun kunnen hebben geleverd: drie gravures, drie 
karakters. 

Langzamerhand is men weer gaan streven naar het herstel van 
de oude twej-eenheid: de ontwerper-graveur. De Koninginne
zegels vertonen hiervan echter nog geen voorbeeld. Het wachten 
is op een eventuele gravure van Har tz voor de hogere waarden 
der tegenwoordige uitgifte. 

Reeds lang hebben zich andere druktechnieken een baan ge
broken en het terrein der grote oplagen veroverd op het oude 
kunstambacht van de plaatdruk. De rotogravure speelt tegen-
v/oordig een voorname rol. Hierbij eindigt het werk van de 
kunstenaar wanneer hij zijn ontwerp heeft ingeleverd; langs foto-
chemische weg worden de zegelbeelden op koper overgebracht 
en daarin geëtst. Een koperen aan één zijde verchroomde bekle
ding van een cylinder voor rotogravure-druk, slechts een tiendv 
mm. dik en nochtans voor de druk voorzien van de ingeëtste 
zegelbeelden, is aanwezig om een ieder van het ingenieuze dezer 
methode te overtuigen. 2ij levert de fraaiste resultaten in hei 
weergeven van halftonen, zachte overgangen tussen licht en 
donker en géén scherp lijnenspel. Dit moet de kunstenaar weten 
Ook moet hij, meer dan de graveur die zelf op zegelgrootte 
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werkte, verdacht zijn op de eigenschappen der fotografische lens 
en het effect der sterke verkleining van zijn tekening. 

Het type van Jan Veth, in rotogravure uitgevoerd (1924), was 
voor dit procédé geen gelukkig ontwerp en de kunstenaar heeft 
aan zijn toch al minutieuse tekening extra moeten werken, opdat 
d'.- fijne lijntjes op de cylinder inkt zouden houden. 

Het zegel van Pijke Koch voert ook in dit opzicht bij de groep 
der Koninginnezegels een element in, dat in andere uitgiften reeds 
was voorgekomen. Het ontwerp is dit keer nl. geschilderd en wel 
in tempera op flink formaat, waardoor het zich uitnemend leent 
voor reproductie; enige overdrijving van details verzekert het 
doorkomen daarvan in de verkleining. 

Hartz heeft zich op de rotogravure-techniek weer anders inge
steld door voor het type van 1947 een boetseersel te maken dat 
uiteraard vloeiende overgangen tussen licht en donker vertoont 
en vrij is van penseelstreken e.d., welke door de fotografische lens 
zo vaak als onverwachte vlekken worden gereproduceerd. Ten
minste, het boetseersel kan een uitnemend modele in half tonen 
te zien geven, als het op de juiste wijze belicht wordt. 

Indien het aan iedere bezoeker in handen gegeven kon worden, 
zouden de verschillende uitdrukkingen van het boetseersel onder 
variërende belichting op treffende wijze kunnen uitkomen. Nu 
zulks onmogelijk is, zijn bij het origineel de foto's uitgestald, die 
voor de ontwerper onder verschillende belichting zijn genomen 
alsmede de gekozen foto, welke voor de rotogravure verder is 
opgewerkt. Een afzonderlijke tekening bestaat in dit geval niet, 
ontwerp en industriële uitvoering zijn hier niet meer te scheiden: 
door beide ontstaat één schepping, de Nederlandse postzegel met 
beeltenis der Koningin. 

Op 27 Mei j.1. is in de ouderdom vaan 79 jaar overleden ons 
lid van verdienste en ere-voorzitter P. Vredenduin. 

Toen ik de heer Vredenduin 25 Mei jl. voor het laatst sprak ver
telde hij mij, dat geen genezing meer mogelijk was en dat wij 
voor altijd afscheid moesten nemen. Hij verlangde toen naar het 
einde en wij moeten dankbaar zijn, dat dit einde zo spoedig is 
gekomen, waardoor onze vriend Vredenduin voor verder lijden 
is gespaard gebleven. 

In 1917 werd de heer Vredenduin lid van de Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars Hollandia. 

Reeds in 1918 werd hij bereid gevonden als voorzitter te wil
len optreden. Tot 1937 heeft hij Hollandia op voorbeeldige wijze 
geleid. 

Ook na zijn aftreden als voorzitter heeft de heer Vredenduin 
een onverflauwde belangstelling voor de philatelie getoond. 

Ook dit jaar hoopte de heer Vredenduin de Bondsvergadering 
en de Philatelistendag te Breda wederom te kunnen bezoeken. 
Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. 

Een goed mens is van ons heengegaan. 
Met gevoelens van erkentelijkheid voor alles wat hij voor de 

philatelie heeft gedaan, zal ik mijn oude vriend blijven gedenken. 
Hij ruste in vrede ! J ^ N PQULIE. 

Woensdag 23 Juni N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, 
drs. G. J. Peelen. 

Woensdag 7 Juli: N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, 
drs. G. J. Peelen. 

De philatelistische uitzendingen van de V.A.R.A. vinden tot 
nadere bekendmaking niet plaats. 

Lijst van personen, omtrent wie door het Bureau inlichtingen 
worden verstrekt: 

J. A. Toebosch, Nassaukade 1601, Amsterdam-W. 
De Winschoter Postzegelcentrale, Directeur G. W. Timmer 

aldaar. 
De Asser Postzegelcentrale, Directeur W. J. de Jong, Oude-

straat 32, Assen. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 9, Rijswijk (Z.H.) 
E. A. J. Steijns, Groesbeekseweg 113, Nijmegen. 
F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
W. Th. van Keulen, Electrotechn. Bureau, Nunen (N.B.) 
G. F. A. Traa, Beetslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
H. J. Koeman, Amstel 272 hs, Amsterdam. 
Postzegelhandel „Frans Hals", Alb. Cuypstraat 40, Amsterdam. 
M. H. Meevers Schölte, Vaillantlaan 81, den Haag. 
L. Kuiper, Haagweg 165, Breda. 
Firma Roger Decamps-de Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen. 
Walter Kohl, Berlijn. 
Dr. Gabriel, Hamburg. 
Dr. Rolf Merk, Freienstufen (afgevoerd van de lijst van Keur

meesters). 
Wolfgang Veith, Leipzig. 
Friedrich Bucher, Weinheim. 
Erich Hailer, Stuttgart. 
Werner Kurt Wiedersich, Hamburg, met een zaak te Leipzig en 

een filiaal in Brunswijk. 
Leo Mazur, Erlangen. 
Theodor Holste (World Philately), Merano. 
Kurt Aalhorn, Altenberg. (Duitsland). 
Sammlerbund „S.V.", Kaufbeuren (Beieren). 
Victor Cornelius, Oostenrijk. 
Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 

te sluiten. Men wordt verzocht aan dit voorschrift stipt de hand 
te houden. 

De secretarissen der aangesloten verenigingen worden er aan 
herinnerd het Bondsinformatiebureau steeds in kennis te stellen 
van de in hun verenigingen plaats gehad hebbende royementen. 

De Beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
Mr. C. M. LOEF, 

Boskoop. 

BONDSMEDEDELINGEN. 
Zij die op de a.s. philatelistendagen, welke dit jaar op 10, 11 

en 12 September te Breda zullen worden gehouden, willen mede
dingen naar de zilveren wisselbeker, uitgeloofd door de Bond voor 
de beste gehouden philatelistische voordracht, worden er aan 
herinnerd, dat zij van hun voornemen daartoe vóór 1 Juli a.s. 
dienen kennis te geven aan de secretaris van de Bond^ de heer 
P. S. van 't Haaff, Oostduinlaan 169 te 's-Gravenhage, onder 
opgave van het onderwerp van de door hen te houden voor
dracht. 

Er wordt aan herinnerd, dat deze voordracht de tijdsduur van 
20 minuten niet mag overschrijden. 

D ; heren secretarissen der bij de Bond aangesloten verenigingen 
worden er aan herinnerd, dat zij overeenkomstig art. 4 van het 
Huish. Regl. in de maand Juli a.s. aan de secretaris van de Bond, 
in bovenstaande mededeling vermeld, opgave dienen in te zenden 
van het aantal leden hunner vereniging op de eerste Juli van het 
lopende verenigingsjaar, alsmede van de persoon (en diens plaats-
veivanger), die de vereniging in het komende verenigingsjaar in 
de Bondsraad zal vertegenwoordigen en van de afgevaardigde(n) 
hunner vereniging en diens (hun) plaatsvervanger(s) ter alge
mene vergadering. 
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RUIL VAN POSTZEGELS MET H E T BUITENLAND. 

Hierdoor delen wij U mede, dat aan het bestuur van de Ne
derlandse Bond door de Nederlandse Bank een nieuwe vergunning 
is verleend, wat betreft ruil van postzegels met het buitenland. 

Met ingang van heden mogen gebruikte en ongebruikte zegels 
dooreen worden geruild, terwijl geen beperking bestaat, wat betreft 
het totaal aantal zegels, voor zover het betreft buitenlandse zegels 
of Nederlandse niet meer koerserende zegels. 

Wat betreft de koerserende postzegels van Nederland. Cura9ao, 
Suriname en Ned.Indië mogen niet meer per zending dan 10 
exemplaren van eenzelfde zegel, hetzij gebruikt of ongebruikt, 
worden geruild. 

Wat betreft de in ruil te ontvangen gebruikte en/of ongebruikte 
postzegels, dient men er op toe te zien, dat niet meer dan één 
gebruikt en/of ongebruikt exemplaar van hetzelfde zegel wordt 
terugontvangen. 

Ten behoeve van die verzamelaars, die zich toeleggen op het 
verzamelen van paren of blokjes van 4 bestaat de mogelijkheid 
dispensatie te krijgen, waardoor het eventueel voor die verzame
laars mogelijk is uit het buitenland een paartje resp. een blokje 
van 4, hetzij gebruikt of ongebruikt te ontvangen. Vanzelfsprekend 
dienen in en uitvoer waarde gelijk te zijn. 

De buitenlandse ruilpartner dient de tegenwaarde binnen 3 
maanden na datum van verzending van Nederlandse zijde te heb
ben geleverd. Blijft een ruilpartner in gebreke, dan mogen aan hem 
geen nieuwe ruilzendingen worden gezonden, terwijl de betrokken 
Nederlandse ruilpartner met een verzamelaar in het betreffende 
land geen nieuwe ruilovereenkomst mag sluiten, alvorens de oor
spronkelijk met een ruilpartner in dit land overeengekomen ruil
overeenkomst is afgewikkeld. 

De door ruil verkregen postzegels dienen het eigendom te blijven 
van de betreffende Nederlandse ruilpartner. 

Een lid mag per kwartaal één of meer ruilaanvragen indienen 
met een uitvoerwaarde van ten hoogste ƒ 100,—■ per maand en 
met een totaal van max. ƒ 500,— per jaar. 

Uit te voeren zendingen worden aan de heer Polling, D. 42 te 
Haastrecht voorgelegd tezamen met een lijst in duplo, welki. 
lijst zowel van de in als van de uit te voeren postzegels de vol
gende gegevens dient te bevatten: 

Het aantal en een nauwkeurige omschrijving van de soort en 
de afzonderlijke waarden alsmede de omschrijving gebruikt of 
ongebruikt en de ruilwaarde. 

Als basis zal worden aangehouden: 
Yvert % cent per franc. 
Stanley Gibbons 20 cent per shilling. 
Zumstein 25 cent per franc. 
Scott ƒ 1,— per %. 
Indien ongebruikte koerserende Nederlandse zegels geruild 

worden tegen ongebruikte koerserende buitenlandse zegels, dient 
onderstaande koersverhouding als ruilkoers te worden aange
houden. 

Ruilkoersen. 
Argentinië 
Australië 
België 
Bolivia 
Brazilië 
India 
Bulgarije 
Canada 
Chili 
Columbia 
Costa Rica 
Cuba 
Denemarken 
Dominica (Rep.) 
Duitsland 
Ecuador 
Egypte 
El Salvador 
Engeland 

62,— 
8,55 
6,— 
6,30 

14,— 
80,— 
0,35 
2,65 
7,90 

50,— 
47,— 

2,65 
5 5 , 

2,65 
3 , 

19,50 
11 — 

1,06 
10,70 

per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 
per 

100 pesos 
1 £ 

100 francs 
100 bollivares 
100 cruzeiros 
100 rupees 
100 lewa 

1 % 
100 pesos 
100 pesos 
100 colon 

1 peso 
100 kronen 

1 peso 
100 mark 
100 Sucre 

1 £ 
1 colon 
1 £ 

Ethiopië  1,07 
Finland  1,— 
Frankrijk  0,87 
Griekenland  0,46 
Guatamala  2,65 
Honduras  1,32 
Hongarije  22,60 
Irak  10,70 
Iran  8,— 
Italië  0,45 
Joego Slavic  3,— 
Libanon  1,20 
Luxemburg  6,— 
Mexico  55,— 
Nieuw Zeeland  8,57 
Nicaragua  53,— 
Noorwegen  53,— 
Oostenrijk  10,— 
Palestina  10,70 
Panama  2,65 
Paraguay • 86,— 
Peru  40,— 
Philippijnen  1,32 
Polen  0,66 
Portugal  10,70 
Roemenië  1,15 
Rusland  0,50 
Siam  26,— 
Spanje  16,— 
Syrië  1,20 
Tsjecho Slowakije  2,— 
Turkije  0,95 
Uruguay  1,40 
Venezuela  79,— 
Verenigde Staten  2,65 
IJsland  30,— 
Zuid Afrika ■  10,70 
Zweden  74,— 
Zwitserland  62,— 

per 1 
per 100 
per 100 
per 1000 
per 1 
per 1 
per 100 
per 1 
per 100 
per 100 
per 100 
per 1 
per 100 
per 100 
per 1 
per 100 
per 100 
per 100 
per 1 
per 1 
per 100 
per 100 
per 1 
per 100 
per 100 
per 100 
per 1 
per 100 
per 100 
per 1 
per 100 
per 1 
per 1 
per 100 
per 1 
per 100 
per 1 
per 100 
per 100 

I 
mark 

francs 
drachmen 
quetzal 
lempira 
forinten 
dinar 
rials 
lires 
dinars 
£ 
francs 
pesos 
£ 
cordobas 
kronen 
schilling 
£ 
balbea 
guarani 
sols 
peso 
zlotys 
escudos 
lei 
roebel 
baths 
pesetas 
£ 
kronen 
£ 
peso 
bolivar 
% 
kronen 
£ 
kronen 
francs 

De als tegenwaarde in te voeren postzegelzending dient te 
worden geadresseerd aan de heer Polling, D. 42 te Haastricht en 
vergezeld te gaan van de bij de uitvoer meegezonden lijst, welke 
door de heer Polling aan de Ambtenaren der Invoerrechten en Ac
cijnzen wordt afgegeven ter doorzending aan de Nederlandse Bank. 

1. De lijsten moeten worden aangevraagd bij den bondsveregen
woordiger J. G. J. Polling, Waaiersluis D 42, Haastrecht. 

2. De inzending moet bij hem worden ingezonden en open zijn 
ter controle. 

3. De inzending moet vergezeld gaan van een gefrankeerde aange
tekende envelop, dienende voor de retourzending. 

4. Bijgevoegd moet worden behoudens de vergunningsrechten: 
6 % belasting van het te ruilen bedrag. 
35 cent voor vrijmaking. 

4 cent voor statistiekrecht. 
5. De inzender moet zijn ruilpartner mededelen dat deze voor 

de retourzending moet gebruik maken van de door den bonds
vertegenwoordiger ingesloten envelop. 

6. De inzender moet steeds ruim voldoende frankeren, vooral 
voor luchtpost. 

7. Bij het vragen van inlichtingen moet retourporto worden bij
gevoegd, ook bij het aanvragen van lijsten. 

Het vergunningsrecht bedraagt: 
Per ruiltransactie van ƒ 5,— ƒ 0,25 

„ ƒ 5 ,  tot ƒ 10,— „ 0,50 
„ ƒ 10,— tot ƒ 1 5 ,  „ 0,75 
„ ƒ 15,— tot ƒ 20,— „ 1,— 

en vervolgens voor iedere ƒ 5,— daarboven ƒ 0,25 meer, tot een 
bedrag van ƒ 3,— voor het maximum van ƒ 100,—. 
Waaiersluis D 42. De bondsvertegenwoordiger, 
Haastrecht. J. G. J. POLLING. 
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KEUREN VAN POSTZEGELS IN HET BUITENLAND. 
Hierdoor delen wij U mede, dat aan het Bestuur van de 

Nederlandse Bond door de Nederlandse Bank een algemene ver
gunning is verleend wat betreft het in het buitenland doen 
keuren van postzegels. 

De kosten aan het keuren der zegels verbonden, zullen mogen 
worden voldaan in koerserende postzegels dan wel in deviezen. 
Vanzelfsprekend zal van geval tot geval hiervoor een betalings
vergunning door de Nederlandse Bond moeten worden aange
vraagd. 

De Nederlandse Bond behoudt zich het recht voor een kleine 
stempelafdruk op de achterzijde van het te doen keuren zegel 
aan te brengen, opdat wij na terugzending kunnen controleren, 
dat inderdaad het ter keuring naar het buitenland gezonden zegel 
ook inderdaad is teruggekomen. 

Tot ons genoegen kunnen wij U mededelen, dat ons bestuurslid, 
df heer Jan Poulie, De Lairessestraat 46, Amsterdam-Z., zich 
heeft willen belasten met de behandeling van alle invoer- en uit-
voerzendingen betreffende het keuren van zegels. 

Bij zending aan de heer J. Poulie kunnen de verzamelaars tevens 
opgeven, door wie zij de betreffende zegels gaarne gekeurd zouden 
wensen te zien. De beslissing, of met deze keurmeester resp. keur
meesters accoord gegaan kan worden, berust bij het Bondsbe-
stuur. Na terugontvangst uit het buitenland zullen de gekeurde 
zegels tegen vooruitbetaling van de gemaakte onkosten en te 
betalen keuringskosten aan de inzenders worden teruggegeven. 

o, — 
UITSLAG 42e PRIJSVRAAG. 
(Zie Maandblad Februari 1948). 

1. Het jaartal 1492, gecombineerd met een ander jaartal vindt 
men o.a. op: U.S.A. 81—96; Dominica l.p. 29-36 en 40-44; 
Guatemala 259-263; Honduras 46-56; Venuzuela 48; Paraguay 
41, 343-350 en 422-425; Uruguay 445-455; Argentinië 92-93, 
323-325 en 421; Bahama souvenirzegels 1-14; Nicaragua l.p. 
184 a-i; Cuba 289-293 en l.p. 35; Salvador l.p. 23-27. 

2. Hetzelfde portret van Columbus vindt men op Chili 59-64, 
86; Columbia 330 en Costa Rica 121. 

3. De verrekijker was in 1492 nog niet uitgevonden. 
4. Op Turkije 909 en 911 vindt men een landkaartje der V.S 

en het portret van Washington. 
5. Op Cuca l.p. 32 en Mexico 543-547 staat Engeland no. 1 

afgebeeld. 
6. Op Liberia (zie Maandblad 1947 blz. 83) en St. Marino 1947 

vindt men zegels der V.S. afgebeeld. 
7. Het woord Amsterdam staat op Uruguay 371-373 (Olymp, 

spelen 1928). 
8. Oude kaarten van de Amazone vindt men op Peru 378, 

Spanje 539, Ecuador l.p. 95 en Brazilië 405. 
9. Het bekende vrijheidsbeeld staat o.a. op Spanje 622 en l.p. 

80; Frankrijk 244, 309, 426; Polen 399, Monaco l.p. 26, Zwit
serland l.p. 41 en St. Marino 1947. 

10. Een zeer duidelijke afbeelding van de sterren en strepen-vlag 
vindt men op China 289-292 en Turkije 906 en 908. 

Ingekomen waren ditmaal slechts 23 oplossingen. Was de prijs
vraag zo moeilijk? 

Prijswinnaars zijn in volgorde van verdienste: 
1. H. F. Koppers, den Haag. 
2. G. Teleng, Leiden. 
3. D. Hoogendonk, Utrecht. 
4. B. Dekker, den Haag. 
5. A. D. de Best, Zutfen. 
6. R. v. d. Beek, Amstelveen. 
7. T. van Veen, Amsterdam-Z. 
8. J. Dijk, den Haag. 
9. L. Toorop, Breda. 

10. H. Ewolds, Tegelen. 
P. H. VAN GITTERT. 

Dat men in Zwitserse philatelistische kringen ondanks de 
fraai uitgevoerde zegels welke daar voor velerlei gelegenheden 
worden uitgegeven niet geheel gerust is op de gang van zaken, 
bleek onlangs uit een artikeltje in de „Schweitzer Briefmarken 
Rundschau" van Maart j.1. waarin de volgende ontboezeming 
stond: 

Album van de Verenigde Staten van Noord-Amenka. Ui t 
gave Internationaal Uitgeversbedrijf Amsterdam. Prijs 
ƒ 13,50. 

Gelijktijdig met het Marshall-plan bereikt ons een Nederlands 
album van de zegels der V.S.A. in een voortreffelijke uitvoering 
Gevolgd is hierbij de nummering van Yvert en Tellier. De opzet 
van deze uitgave is, gelijk het voorwoord luidt, een bruikbaar 
album te verschaffen, zowel voor de eenvoudige verzamelaar als 
voor de meer gevorderde. Het voorbeeld van de Excelsior-uitgave 
ligt ook hieraan ten grondslag. De hoofdnummers zijn op de 
hoofdbladen geplaatst, terwijl men de afwijkingen vindt op de 
„a"-bladen, welke desgewenst verwijderd kunnen worden. Ieder 
jaar, als regel in Januari of Februari, zullen supplementen uit
komen. Bestellingen kunnen bij de boekhandelaren of rechtstreeks 
aan de uitgever (Rosmarijnsteeg 4, Amsterdam-C) worden gedaan. 

Gaarne constateer ik, dat in grote lijnen de uitgave aan de opzet 
beantwoordt. Maar het volgen van Yvert als leidraad heeft grote 
bezwaren, waaruit dan ook een aantal tekortschietingen verklaard 
kan worden. De uitgever bevond zich hier in een moeilijk dilem
ma: het volgen van de (veel te uitgebreide) Scott of dat van de 
(vaak verwarring stichtende) Yvert. Na bespreking met de uit
gever heeft deze zich echter bereid verklaard de tekortschietingen 
via de jaarlijks te verschijnen supplementen op te heffen. Van 
deze tekortschietingen noem ik o.a. (en het verwijt geldt hier in 
de eerste plaats Yvert) pag. 3a bij de uitgifte op poreus papier 
het ontbreken van de 2 et. (58), 5 et. (59) en de 10 et. (44, 
zonder stip in bal). Voorts behoort op pag. 10 de 11 ets. type 
10 niet thuis. Deze behoort, evenals de op abusievelijk als 8a 
genummerde pagina (moet zijn 9a) vermelde nrs. 169a, 171a, 172a 
type 10, thuis op pag. 10a in de serie 1912—'15. Ook ware het 
beter geweest de op pag. 13 opgenomen nrs. 256, 257, 258 en 
259 te verwerken in de serie op pag. 12, terwijl deze serie to t 
en met de 50 ets. in de zowel in tanding als in formaat afwij
kende rotatiedruk alsnog behoort te worden opgenomen, evenals 
de opdrukken „Kans" en „Nebr." op de 1 t / m 10 ets. van deze 
serie. 

Naast deze tekorten is er anderzijds m.i. een teveel. Pag. 2a 
vermeldt de nrs. 19c, 21c en 25b, alsmede de eerste druk op trans
parant papier nrs. 18e, 19d, 21d enz. Pag. 2b geeft de serie 1869 
zonder grille, dezelfde als herdruk en de 15c, 24c en 30c met 
kopstaand middenstuk. Tenslotte vermeldt pag. 8a de nrs. 138a, 
139a en 140a kopstaand middenstuk. 

Het wil mij voorkomen dat al deze zegels zó uitermate schaars 
zijn en zeker in ons land practisch onbereikbaar zijn, zelfs voor 
kapitaalkrachtige specialisten, dat het beter ware geweest deze 
zegels niet op te nemen. 

Ondanks deze opmerkingen — er zijn er nog wel meer — 
hebben we hier te maken met een zeer lofwaardig initiatief, dat 
ons gebracht heeft een goed album tegen een redelijke prijs, ge
schikt voor allen, die belang stellen in het zo bij uitstek interes
sante verzamelgebied der V.S.A. Wij wensen het in veler handen. 

LOD. S. BEUTH. 
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„Anderhalve maand van de Pro Juventutezegels tot de 
Olympiazegels, weder anderhalve maand tot de Jubileumreeks 
1948. Als dat zo door gaat, kan men, ook zelfs bij geringe kennis 
der wiskunde, gemakkelijk de datum 15 April berekenen (Kleur
v/ijziging der postzegels ?), dan 1 J u n i . . . . en reeds klopt de 
kalender niet meer, want op 15 Juni komen immers de „Bundes
feier"zegels. Misschien was het toch goed daar tussendoor nog 
gauw een ProAerozegel uit te geven, opdat er een niet al te 
lange pauze ontstaat. En tussen het IMABAblok in Augustus en 
de Pro Juventutezegels op 1 December is er dan toch ook nog 
een bedenkelijke r u i m t e . . . . " 

Hoe mooi we de Zwitserse zegels ook vinden, toch kunnen we 
moeilijk geloven, dat al die uitgiften voor het gewone brief
verkeer noodzakelijk zijn en gezien de hoge koers van de Zwit
serse franc (met alle gevaren die daaraan verbonden zijn) neemt 
het toch wel zeer de schijn aan, dat hier gespeculeerd wordt op de 
koopkracht van een bepaald land waar millioenen verzamelaars 
zijn. 

N. 
In de „Southern Philatelist" van 17 Maart 1948 vinden we een 

mededeling, dat in Mei van dit jaar door de firma H. R. Harmer 
Inc. te New York in openbare veiling zal verkocht worden een 
grote hoeveelheid postzegelverzamelingen, welke door de geal
lieerde legers werden gevonden in Duitsland en door Nazi's waren 
gestolen van de door hen wegens hun politieke gezindheid e.d. 
vervolgde personen. 

Deze verzamelingen, welke in totaal 16 kisten vulden, worden 
verkocht ten bate van de I.R.O. (international Refugee Organi
sation). 

Wel jammer, dat Europa niet in staat is deze zegels voor haar 
gedupeerde landen te behouden ! 

Over de uitgifte van de z.g. Rooseveltserie van Hongarije schijnt 
men ook in Amerikaanse Philatelistische kringen slecht te spreken 

n**°° DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
AMSTERDAM-C. Tel. 30261. 
Regelmatig 2-maandel i jks 
Grote Openbare Veil ingen 

Op BELANGRIJKE OBJECTEN 
wordt gaarne voorschof verleend. 
Desgewenst verrichten wij voortaxaties; bij verkoop door 
onze bemiddeling binnen 1 jaar vindt restitutie van taxatie

loon plaats. 

Voor onze eerstvolgende veiling, die BEGIN JULI 1948 
gehouden wordt, sluit de inzendtermijn op Woensdag 23 
Juni a.s. 

RONDZENDING. Sluit U aan als lidkoper en/of ver

koper bi) ons groot opgezet, prima 
verzorgd RONDZENDVERKEER. 
Steeds boekjes voorradig in diverse prijs

klassen, aangepast aan het huidige 
prijspeil. 

te zijn. Deze zegels werden slechts 1 dag aan het postkantoor 
te Budapest te koop aangeboden en wel 1 serie per persoon. 
Geschat wordt dat in totaal slechts een 500tal series op deze 
wijze zijn verkocht. De rest van de oplaag bevond zich reeds in 
handen van een groothandelaar in postzegels in Amerika ! 

ADRESSEN VAN NEDERLANDSE HOSPITALEN VOOR 
EXMILITAIREN VAN NEDERLAND. 

ADRESSES OF D U T C H HOSPITALS FOR EXSERVICE MAN 
IN T H E NETHERLANDS. 

Militaire Hospitalen in Nederland. 
Militair Hospitaal Amersfoort Holland 
Militair Sanatorium Amersfoort Holland 
Militair Hospitaal Arnhem Holland 
Militair Hospitaal Assen Holland 
Neurose Hospitaal Austerlitz Holland 
Militair Hospitaal den Haag HoUanc' 
Sanatorium „Aardenburg" Doorn Holland 
MarineKliniek den Haag Holland 
Militair Hospitaal Nijmegen Holland 
Oog in Al Utrecht Holland 
en 
Postzegelactie van het Ned. Rode Kruis, Prinsessegracht 31, deo 
Haag. (Dit is het postzegelcomité van het Ned. Rode Kruis). 

The last line is the adress of the Stamp Committee of the 
Dutch Red Cross, Prinsessegracht 31, The Hague, Holland. 

Denkt U eens om onze oorlogsinvaliden en zieke soldaten als 
U doubletten heeft, zij zullen U zeer dankbaar zijn indien U er 
hen iets van afstaat. 

P O S T Z E G E L H A N D E L M. D. POSTMA 
UNIABUURT 14 LEEUWARDEN 
Telefoon 7028 Giro 295477 

Vraagt nog heden gratis toezending van onze 
Maandelijkse aanbiedingen 
en sluit U aan bij de 
RONDZENDDIENST VAN NEDERLAND & 
OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 

Fraaie boekjes welke een keus bieden uit practisch complete 
collecties zijn voor U beschikbaar. 
ä ^ " Op aanvrage verstrekken wij gaarne nadere inlichtingen. 

^ » m r SPECIALE AANBIEDING PAKKETTEN 

♦ 
A DEZE PAKKETTEN ZIJN ZEER GESCHIKT 
^ VOOR RONDZENDINGEN. 
♦ FRANCO BOVEN 10 GULDEN. 
^ ^ Inkoop frankering bij abonnement nieuwe Zomerzegels. 
^ ^ Prijslijst Nederland op aanvraag. (230) 

Postzegelhandel W . HEERTJE - Amsterdam 
Deurloostraat 4 - Tel. 92697 - Postgiro 395954 
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., 3 , 
„ 3 , 

„ 6 , 

Mijn 12e VEILING 
wordt gehouden 

ZATERDAG 26 JUNI in de bovenzaal van 
Huize Remmers, Heuvel 28, Tilburg, 

Catalogus op aanvraag verkrijgbaar 
Postzegelhandel A, v. AMELSVOORT 

Korvelscheweg 82, Tilburg. Telefoon 4816 (214) 
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WAARSCHUWING! 
Ze zijn er weer 

I Wij hebben een beperkt kwantum van deze buitengewone fraaie serie, 
afkomstig van frankering bij abonnement, dus zeer licht gestempeld, op 
de kop kunnen tikken. 
Tegen spotprijzen gaan ze weg. Luister! 

p e r l O s e r i e s f 1. . . . p e r l O O s e r i e s f I 
Gut . . wat jammer! Het is verboden om in dit blad 

l i l r|k met engrosprijzen te adverteren. Geeft niets! Indien 
r̂ l* lrll/T\r^ U voor wederverkoop of ruilmateriaal deze series tegen 

afbraakprij zen nodig heeft, zendt ons dan direct een 
kaartje. 

IIUUIIIOIUIUUIBS 

Heeft ü een postsegelmanie? 
Dan met spoed naar FIORANI.' 
(Het adres voor alle mogelijke 
engros transacties). 

' Q ! 
EQ 

_Wi 
<» 

■POSÏÏfEGEILENGIgOSHANPiL 
KONINGINNEWEG 61, m^\ AMSTERDAMZd. 
Giro 240655. % Ü ^ F Telefoon 27006. 

IVIEUWE UITGIFTEN 
BELGIË Acbel—Chévremont 
BULGARIJE arbeidende jeugd 
ENGELAND 2 ^ P en 1 £ 
ENGELAND 1 P en 2 ^ P 
SUID EN SOUTH AFRIKA 3 P 
FINLAND R.K. 1948 
FRANKRIJK revolutie serie 
FRANKRIJK Ader 40 + 10 frs. 
ITALIË republiek 
LIECHTENSTEIN luchtpost 
OOSTENRIJK bloemenserie 
POLEN luchtpost 
ROEMENIE constitutia 
SAARGEBIED met luchtpost 

POST2EGELHANDEL F. v. BERKEL 
Spuistraat 328, Amsterdam, Tel. 32164, 

8 w * ƒ 8,— 
4 w * „ 1,50 
2 w * „ 20,— 
2 w * „ 0,35 
2 w * „ 0,60 
4 w * „ 0,75 
8 w * „ 3,— 
1 w * „ 1,40 
2 w * „ 0,55 
5 w * „ 10,— 

10 w * „ 2,25 
6 w * „ 8 , 
3 w * „ 0,55 

16 w * „ 11,50 
(232) 

Postgiro 461617 

[ Postzegelhandei MARIA WESTERHUIS j 
1 Huidenstraat 13  Tel. 31319  AMSTERDAM.C. 1 
l NEDERLAND No. 130/131 gebr. 
m luchtpost 6/8 ongebr. 
1 rolt. No. 33/56 ongebr. 
1 NED.INDIE No. 24 ongebr. 

ƒ 5 0 ,  J 
„ 2 4 ,  i 
,, 2 7 ,  1 
„ 5,50 1 

f z.w. No. 186/210 ongebr. „ 40,— 1 
1 No. 277 ongebr. 
\ No. 280 ongebr. 

„ 2 5 ,  1 
' „ 9 5 ,  1 

f No. 298/303 Dansers ongebr. „ 1,— 1 
1 Jap. bez. Java No. 16/23 ongebr. 
1 Curasao Eil. No. 158/163 ongebr. 
1 Porten No. 31/33 ongebr. 

„ 7 ,  1 
„ 1.20 1 

. : J 

FAVORIET ALBUM 1948. 
Zo juist verschenen ! Geheel bijgewerkt tot 

en met eind 1947. Complete opgave m e t 
typen van de portzegels. 
Losbladig systeem, schroefsluiting, jaarlijks 
aanvullingen. Prachtige papierkwaliteit. 

Prijs: ƒ 15,— 
porto en verpakkiogskosten „ 0,50 

CURACAO 1941. Kolffdruk gebruikt. 50 et. 
1% en 2<4 gld. no's 150, 151 en 152 
3 hoge waarden compleet ƒ 6,50 

Postzegelhandei 

G . Keiser & Zoon 
Passage 25 — 27 
Den Haag 
Girorekening 4262 
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Aankoop en verkoop van 
belangrijke verzamelingen. 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

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

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: 

BÄSTIAÄNSE'S Postzegelhandel, 
EMU&L&&I 25 - TELEFOON 43985 - ROTTERDAM/HILL. 

Eens in de 
50 JAAR 

krijgt U gelegenheid zo'n historisch stuk in Uw album op te nemen als thans met de 
Gouden Jubileum serie 1948. Bestel daartoe onze fraaie enveloppe (First Day Cover) 
die wij U franco leveren in minimum van 4 st. ä 60 ct. totaal. ledere enveloppe méér 15 et. 

Ook iets moois om Uw vrienden mee te verrassen in het buitenland. 
Service-Af deling: „MIJN STOKPAARDJE", Postbus 1, Hulst. Postgiro 303458. 

Wenst U Uw verzameUng Duitsland te 
completeren ? Schrijft dan en ik zend U 
boekjes van een 1/2 tot l cent per franc. 

H. STENFERT, 
Speorstraot $2, 

(217) Di*r»n, 

Italy, San Marino and Vat ican City 
recent issues to the facial value. Send me 
complet mint sets of Nederland (also more 
and more of lame RECEMT ISSUES (f i.— 
is so lires): Minimum sending f 10.— 

MR. VLORA ALESSANDRO, 
(203) Via Bonazzi. 44 - Bari (Italia). 

T e koop gevraagd cpl. iaarg. of losse 
nrs, van het Ned. Maandbl. voor Phil., het 
Phil. Maandblad, De Philatelist, het Ned. 
Tiidschr. v. Postzegelkunde, 

Brieven met prijsopgave F. A. v. d. MARK, 
Fisherstraat 168, 's-Gravenhage. (216) 

200versch. f 0,95, 500 versch. 
f 2,80,1000 versch. f 6,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Populienen-
laan. Postgiro 132330. (212) 

Wegens gebrek aan tijd, ter 
overname aangeboden: een 

„Intern. Ruil en Corr. Club" 
Plm. 125 leden, inclusief, drukwerk 
cliche's, ledenlijsten, goodwill etc. 
geschikt als 

Mail - Order Business voor 
Handelaar of Philatelist. 
Brieven: K. E. TAAY, (206) 
P. O. Box 29, Groningen. 

RUIL op basis zumstein catalogus. Ik zoek 
alle complete series van Nederland vanaf 
194$, bijzonder Haags gerechtshof. Ik kan 
geven alle zegels van Duitsland vanaf 1945 
tot 350 verschillende. 

LAMBERT DERKSEN, (207) 
Emmerich-Rhein Rheinufer 29. 

Zend mij 25-50 nieuwe uitgiften in 
complete series en U ontvangt het
zelfde aantal en gelijke kwal. van 
Denemarken. BILLE FOLKMAR, 
Laessógade 22. Odense, Dänemark. 

Aangeboden: (227) 
Partij goede Europa zegels Yvert '47 fr. 10.000 

Prijs fl 'S 
Partij goede Overzee zegels Yvert'47 fr. 10.000 
Brieven aan Prijs fl 65 
G. IJSKES Dz. Ged. Gracht 78 Zaandam 

DANZIG postfris gevraagd No 23, aooultr, 
D37, D40, D42, D44, D45 

MEMEL postfr. gevr. No 29, 34 Vliegp 14 
LUXEMBURG gebruikt No. 15, 29, 31 32 
postfris No. 43, 3j2 zonder sokkel, 387, 404 
Blok No. 9, 10, II, 12. Brieven ain: 
Joh. G. Straalmon Hoofditreat 11 Vslp 

RUIL. 
Aangeboden: Ned. Indië No. 277 

20 er. Konijnenburg gebruikt. 
Gevraagd; Idem postfris, 
J. Bijl 87 De Lairessestr. A'dam-Z. 

Te koop aangeboden verzameling luchtpost-
2egels in Ka-Be lp. album geh. wel cid tot 
1940, plm. frs. 3S.000. Prima ex. waaronder 
goede nrs. Brieven met bod minimum f 275.—) 
aan M. H. SARTON, Kon. Wilhelmina
laan 297, Voorburg. (20j) 

GEZOCHT: 
1. Gan2sachen (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. 
Y*rach*n*n: 

CANADA op Potlz«g»ls 
door M. J. van HEERDT-Kolff 

Prijs franco f 1.72 
Toezending volgt na ontvangst van postwissel, 

door de schrijfster. 
91 E»mn*u»rweg, Baarn. (132) 

Esrdvr v»rsch»n»n: (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. 1.71 
De Mens en zijn Wereld op postz. pr. fr f. 0.96 

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rutland, Ru». Lavont, Ruis. China, 
Ukrain», Aiarbaidjan, Batouni, Gaorgië, 
Arm»ni£. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzcgelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, postwissel of giro 
166831. 

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

Te koop gev raagd 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: 
POSTZEGELPAXKETTEN 
1000. 500. 300. zoo. 100 wereld. Diverse 
landenpakketten, alles mooi opgemaakt. 
Zegels en series van Ned. en Overz. Geb, 
Voor de handel belangrijke reductie. 
Te koop gevraagd^ zegels en series van Ned. 
en Overz. Geb. engros. Massawaar van de 
gehele wereld, ook onafgeweekt. 

POSTZEGELHANDEL 
G. V. d. EIJNDE 

Meralstraat 2 5 - Utrecht. 

POSTZEGELHANDEL 
„NEERLANDIA" 

St. Agathastra^t 15 b, R'dam N, 
A. Goudiwaard Azn 

Zichtzendingen ook voor verenigingen. 
Billijke prijzen. 

Te koop gevr.: no's 1-2-3 Ned. met 
alle mogelijke stempels, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten. A VAN ELK 
Mariagaard 19i o, Tal. 218, Bauningan 

Onze doublettenboekjes, alom bekend, 16 pag 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f.-.20 
p. 10 f. 1.50, p. 100 f. 13.50 franco 

LUDEKER, 
Box 5103, Am<l*rdaiii-Zuid. 
Vraagt onze wekelijkse offerten. 

Japanse bezetting. Te koop ge
vraagd zegels van de Jap. bezetting 
van Indië. Event, zichtzending aan 

W. H. EECEN, 
van Hallaan 24, Naarden. 

Postzegelcarnets 
(Postzegelboekj es) 

Van Nederland en overige 
Europese landen te koop ge
vraagd tegen hoge prijzen. 

A. VAN LEEUWEN 
Stooplaan 44 

(222) Dordrecht 

Tekst van deze annonces 
vóór de Ie in te zenden 

aan de administratie. 

Te koop vepzameling Engeland 
en 0.G.D.Yvert'47fns. 17000.—. 
Brieven met prijs onder no. 210 
aan het Bureau van dit blad. 

Bod gevraagd op nieuwe Scott's 
Catalogus 1948 2 delen in pracht
band. Prijs 17—. Brieven aan: 
D. N. SANTIFORT 

C . V. d. Vaanstraal 161 
(218) Amitardam Z . 

Bod gevraagd op Vliegpostalbum Ka-Be, 
met vele complete series en poststukken w.o. 
D»X SURINAME, Yvert 110.C00 frs. 
Adres: (223) 

W. Ph. SHAAUW 
Nimrodsiraal 111 
NUMEGEK 

AANGEBODbN; 5 0 e t s Meeuwtype 
met horizontaal watermerk, ongebruikt, 
f 4,— per stuk, ook in blokken en strips. 

J. DOORGEEST, 
Rosmolenstraat 62, Zaandam. (221) 

Verzamelaar vraagt te koop restanten of 
series van Nederland en Overzeese Gebieden 
en Europa tegen opruimingsprijs. 

Tevens aangeboden Yvert 1947 in ruil 
voor zegels. 

Brieven onder nummer 233 aan het bureau 
van dit blad. 

Ter overname aangeboden 
Scott 17 niauw 

Te koop gevraagd 
cornals roltandingzogals an 
H^licoptar anvalappan 

Brieven onder nummer 211 aan net Bureau 
van dit blad. 

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

(202) 

PARTICULIER vraagt ter completering van 
zijn Europa-collectie een enigszins uitgebreide 
verzameling te koop. Wil goede prijs betalen 
doch geen fancy-prijs. Ook gespecialiseerde 
landen-collecties van Europa komen in aan
merking. Brieven met omschrijving onder 
letter A., aan het Bureau van dit blad. 



EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD. 
Rusland Yv. Nr. 
1889/1904 53 * hor. 

1905 
1906 
1913 

•* 
1914 
1915 
1923 

1923/35 

1924 

1926 
1926/27 
19Z7 
1927 
1928/29 
1930 
1930 
1930/33 
1933 
1933 
1933 
1935 

1936 
1938 

1939 
•1939 

1940 

53 hor. 
54 hor. 
53 vert . 
54 vert. 
54 * vert. 

55/58 * 
60 
8S 
89 
90 
91 
92 

93/96 * 
102/104* 
216/217 
216/217* onget 

237* 
238* 
239* 
242* 
243* 
245a/c* 

266/269* 
270/273* 
357/358* 
363/364 
374/380* 
406/411* 
416/418 
448/449* 
450/453* 
456 
497/499 
503 
504/508 
551/554 
573/576 
583/588 
658/669 
670/675 
685/689 
709/710 onget 
724/728 
729 
730/733 
734/737a 
741/748* 
749/751 
752/754 
755/758* 
759/762 ■ 
763/767* 
768/772 
773/777 
778/781 
783/799 
800/803 
804/809 

1,75 
1,10 
2,25 
0,45 
0,35 
1.75 
4 , 
0,50 
0,30 
0,20 
0,95 
1,50 
1,75 
0,65 
0,10 
1.25 

.1 ,50 
4,50 
5 . 

5 , 
4,50 
6 , 

42,50 
2,50 
2,75 
2 , 
0,75 
3,50 

17,50 
3,75 
1,50 
3,— 
1,50 
0,75 
0,60 
7,— 
5 , 
1,50 
1,10 
3 . 

1 , 
1,50 
6,50 
2,25 
0,60 
1,75 
1,25 
5,75 
1 , 
1,25 
2,50 
2,25 
4,75 
1,75 
2,25 
1,80 

12,50 
1.75 
2,50 

Rusland 

1941 
1941/43 

1941 

1941/42 

1942 
1943 

1943/44 

1943 

1943 

1944 

1945 

1945/46 

1946 

Yv. Nr. 
804/809 onget 
810/816* 
817/824 
824a 
825/828 
829/83a 
831/833 
834/835 
836/837 
838/842 
845/848 
850/851 
852 * 
853/859 
866/870 
866/870* 
871/878 
879/882 
883/887* 
888/892 
893/894 
895/898 get. 
895/898 onget 
899/900 
901/904 
905/908 
905/908* 
909/910 
911/912 
9'13/914 
917/918 
919/923 
924/927* 
928/930 
928/930* 
936/937* 

938/942 • 
943/944 

945/946* 
953/959* 
960/963* 
977/982* 
990 
1006/1008* 
1011/1012* 
1012 Blok 

onget.* 
1013/1014* 
1030/1031* 
1032/1035 
1036 * 
1039 * 
1040/1042* 
1043 

1044/1047 
1048 
1049/1050* 
1051/1058* 
1067/1071* 

3 . 
4,50 
3 , 
1,75 
1,75 
0,50 
1,20 
0,60 
2 . 
2,50 
2,75 
1,25 
1,20 
3,50 
1.75 
2,75 
3,50 
3 , 
2,75 
2 . 
0,80 
1,20 
1,20 
6,50 

13,50 
3,50 
4,50 
0,65 
0,75 
2,25 
0,85 
3 , 
2,— 
0,85 
1,25 
1,25 
3,50 
1,25 
1.75 
8,25 
5 , 
4 , 
0,60 
1,40 
4,50 

1 2 , 

1 . 
1,20 
1,20 
0,30 
0,60 
5,50 
0,30 
1,50 
0,75 
1.25 
4 , 
1.25 

UW MANCOLIJST NAAR : 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 - HAARLEM 
Tel. 15515 Giro 135793 
Bonk: (NCASSOBANK HAARLEM 

No. 11 
„ 18 
„ 25 
„ 67 
„ 67 
„ 75 
„ 76 
„ 77 
,. 78 
., 75a 
„ 89a 
., 90 
,. 94 
., 94a 
„ 96 
., 97 
., 98 
., 99 
„ 89 
„ 89a 
„ 92 
„ 92a 
,. 95 
„ 96 
„ 97 
„ 100 
„ 103 
„ 114 
„ 117 
„ 118 
., iw 
„ 120 
,. 128 
,. 129 
.. 130 
„ 132 
„ 134 
,. 135 
„ 135a 
.. 136 
„ 137 
., 136 
„ 137 
„ 138 
„ 141 
,. 142 
,. 143 
„ 144 
„ 145 
„ 146 
„ 147 
„ 148 

CURACAO 
a 
0 

o 
* 
o 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
0 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
* 
0 

* 
0 

0 

0 

0 

o 
o 
o 
o 
o 
0 

o 
o 
0 

* 
* 
*—140 * 
0 

o 
0 

o 
o 
* 
^ 
H( 

ƒ 40,— 
5,50 
1,40 
1,40 
1,65 
1,25 
0,40 
1,25 
2,25 

1 0 , 

4 , 
0,20 
1,20 
2,50 
1,40 
4,50 
1,30 
2,75 
0,05 
0,20 
1,75 
2,50 
4,— 
1 , 
6,50 
0,20 
0,75 

12,50 
2,50 
4,25 

50,— 
4 5 , 

0,40 
0,20 
0,55 
0,90 
0,55 
0,80 
1,25 
4,50 
7,50 
4,75 
9,50 
2 , 
0,15 
0,20 
0,45 
0,30 
2,40 
6 . 
3,— 
7 , 

„ 149 ° 
„ 150 ° 
,. 151 ° 
., 152 ° 
„ 158—163 * 
„ 164—167 * 
„ 164—167 ° 
„ 168*—177 * 

LUCHTPOST 
.. 1  3 * 

.. 0,75 
„ 0,75 
., 3 , 
„ 4 , 
„ 1,25 
,. 4,75 
„ 2,25 
„ 6,50 

„ 7 0 , 
no. 1 iets gevlekt 
No. 413 * 

„ 4 en 5 ° 
„ 8 ° 
„ 10 ° 
„ 13 ° 
„ 14 ° 
„ 14 * 
„ 15 * 
., 15 ° 
.. 16 * 
„ 16 ° 
,. 17 * 
., 17 ° 
„ 18—21 ° 
„ 18—25 * 
„ 26*—28 * 
„ 29 » 
., 30 * 
.. 31 * 
„ 32 * 
„ 34 * 
„ 35 * 
„ 26—29 ° 
„ 31 ° 
,. 32 ° 
„ 33 ° 
„ 34 ° 
„ 36 ° 
„ 40 ° 
„ 26—40 ° 
„ 41*—44 * 
„ 45*—52 * 

„ 9.50 
., 0,40 
„ 1 , 
„ 0,65 
„ 1,10 
„ 2,10 
„ 4 . 

„ 4,50 
„ 4,50 
„ 7,50 
„ 7 , 

„ 1 7 , 
„ 2 2 , 

„ 40,— 
„140,— 
„ 1.20 
., 0,70 
„ 2,75 
„ 0,90 
„ 1,10 
,. 1.50 
„ 1,75 
,. 1 , 
„ 0,60 
,. 0,65 
„ 0,40 
., 0,80 
„ 0,75 
., 1 6 , 
.. 3 6 , 
.. 3 4 , 
„ 19,50 

NEDINDIE 1948 
Nieuw 3 en 4 c danser 

samen 
Hartz type 12J4, 25, 

50 en 80 c 6 stuk. 
postfris. 
Komen hi t r niet 
postkantoren. 

Opdrukken 1947 380 
9 stuks postfr. 

ƒ 0,15 
40, 45, 
ƒ 3,60 

aan de 

c. 
., 5,50 

Nederland Speciaal Catalogus 1947 ƒ 1,25. Gebonden ƒ 2,—. 
Yvert en Tellier 1948 ƒ 18,—. 
Nieuwste Album Nederland en Koloniën Favoriet ƒ 15,—. 
Nieuwe uitgaaf zonder cliché's Ns. volgens Spec, Cat. ƒ 15,—. 
Bonds Album ƒ 6,50 compleet. 
Album voor zegels van de Ver. Staten ƒ 13,50 (schroefsluiting). 
Album voor België en Congo, klemband ƒ 20,—. 
Stockboeken en blanco Albums in alle verscheidenheid en prijzen, 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
POSTZEGELHANDEL 

Heerengracht 8 a — Den Haag 
Telefoon 112944 Giro 24392 

Bankrekening R. Mees & Zoonen 
Kassa bij order. Boven 10 Gld. franco aangetekend. 

Voorheen gevestigd te Rotterdam Nieuwstraat 26 en Noord Blaak 93 

50 Jaar Postzegelhandel ! 



S. RIETVELD 
LAAN VAN.MEERDERVOORT 3 6 0 

GIRO 4 9 3 6 0 6 
BELGIË 1942 
BULGARIJE: 1945 

DUITSLAND: 1945 

Bloes 22-25 R.R. Yvert fr. 8750 ƒ 90,— 
Bevrijding 499-506 YV. 448-455 „ 15,— 
idem Bloes 507-508 „ 15,— 
S.A. en S.S. ! „ 7,25 

FRANKRIJK: 1943/44 Ten bate der"'strijders 1-5 (blz. 
306) Yvert 60-64 (blz. 375) „ 4,75 

Weerstand R.R. 6 Yvert 65 „ 14,— 
- Solidarité R.R. 7 Yvert 66 „ 1,60 

Vliegpost R.R. 8 Yvert VI. 1 „ 1,60 
Porto Yvert 27-38 (blz. 375) „ 9,25 

(Deze serie ontbreekt in bijna iedere collectie !) 
Bovenstaande series waren zowel in Frankrijk als de Overzeese 
gebieden geldig. 

Van de bevrijdingsseries kunnen wij U thans ook leveren: 
Chambéry, Décazeville, Niort en Poitiers. Desgewenst 
maken wij U vrijblijvend offerte. 

. Alle zegels zijn postfris. 
Nummering, tenzij anders vermeld, volgens Zumstein 1948. 

DEN HAAG 
POSTBUS 19 

TELEFOON 394314 
JOEGOSLAVISCHE REGERING IN L O N D E N : 

1943 1— 4 Koning Peter II 
5— 8 Rode Kruis 
9—14 25 jaar Joego-Slavië , 

"MONTENEGRO: 
^ 1943 Nationale Lied 156—171 

Yvert 32-41 Vr. 18-23 compleet met vlieg
post (op achterzijde staat Volkslied gedrukt) 

POLEN 
1945 Vrijheidsstrijders met opdruk 381 Yv. 437 , 

Idem 390 Yvert 438 
POOLSE REGERING IN L O N D E N : 

1941 Bombardementen op Warschau 1-8 ,, 
1943 Poolse Vrijheidsstrijd 9-16 " ,, 
1944 Monte Cassino (oplage 55.000) 17-20 ,, 
1946 Anders Leger Vliegpost no. 1, Silombra 

fr. 1500 ,. 
ROEMENIE: 

1941 Cernautl en Chisinau 800-809 Yvert 9-18 

ƒ 6,— 
15,— 
6,— 

30,— 

1,50 
1,60 

6 , -
15,— 

11,25 

14,75 
Mancolijsten voor Europese uitgaven der jaren 1940-1947 nemen wij gaarne in behandeling ! 

Practisch iedere zegel uit die periode kunnen wij U leveren. 

Bij verschijning van dit Juni nummer zal h ^ absoluut onmisbare boek van G. J. PEELEN „Pos tzege ls schrijven geschiedenis van 
d e 2 e Were ldoor log" juist verkrijgbaar zijn. Wij leveren U het franco thuis na ontvangst van fl 7.80 op Giro 493606 

De Supplementen op de albums Nederland en Koloniën, IVIebus en Excelsior zijn verschenen. 
Bij bestellmg is opgave van het albumnummer en de 
kindersferie welke het laatst in het album 
voorkomt gewenst. 

• 1941/42 50 et Curasao ƒ0,90, ƒ 1,50, Nr. 151 ƒ 4,—, 
ƒ 2,50, No. 152 ƒ 5,—. 
Nederland Zeeheldenserie compleet,^ gebruikt ƒ 0,50. 
Ongebruikt ƒ 0,65. 
Nederland 22K' et No. 191 ongebruikt ƒ 1,75. 

10.000 verschillende gehele wereld prijs ƒ 3Q0,—. 
Verzameling Nederland en Overz. geb. 1000 verschillende 

met een nieuw album prijs ƒ 135,—. 
Verzameling Zuid-Amerika Yvert 25000 francs 

Prijs ƒ 100,—. 
.Europa, Azië, Australië, verzameling in Schaubeck album 

Yvert 21000 francs, prijs ƒ 85,—. 
Australië Amerika in Schaubeck album 

Yvert 20000 francs, prijs ƒ 75,—. 
Verzameling Europa in Ka-Be album zeer goede kwaliteit 

5000 zegels Yvert 25000 frs. prijs ƒ 125,—. 
P O R T I S S T G B D S B X X R A ! 

Verzameling Overzee prima kwaliteit in Ka-Be album 
zeer goede kwaliteit 4000 zegels Yvert 50000 francs 

prijs ƒ 200,—. j 
Verzameling Overzee in 7 Yvert banden Yvert 125000 

francs, prijs ƒ 4Q0,—. 
Verzameling Duitsland met vele complete series 

Yvert 40000 francs, ƒ 150,—. 
Verzameling Luxemburg met veel series Yvert 

30000 francs, prijs ƒ 125,—. 
Verzameling Overzee in Schaubeckalbum Yvert 

45000 francs, prijs ƒ 190,—. 
Pracht verzameling Duitse Koloniën Yvert 

55000 francs, prijs ƒ 275,—. 
Album Nederland en Koloniën, losbladig waar elk 
jaar een Supplement op verschijnt prijs ƒ 6,50. 
Europa album, losbladig waar elk jaar een Supplement 
op verschijnt plaats voor 10.000 zegels, prijs ƒ 12,50. 
Album van de Verenigde Staten van Amerika los 
bladig waar elk jaar een Supplement* op verschijnt, 
prijs ƒ 13,50. 
Blanco album losbladig op dik papier met zacht 
grijze onderdruk, prijs ƒ 6,50. . 

NBS 3 5 , é é n minuut v. d. D a m , AiViSTBRDAiH. 
P o s t ^ i r o 3 3 0 4 S . - T e l . 4 8 3 4 1 - 4S12S. N a S u u r 2 3 8 1 0 

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


