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Direct uit voorraad leverbaar: 
Nederland 1 Gld Kroning 

2,50 op ƒ 1 0 , -
Indië Spitfire cpl. 

1947 2 en 5 Gld opdruk 
Curaïao IVi, 2H Gld. gebr. 

gehalv. 71, 71a, 72, 72a per 
Noodzegel 1 cent 
gebruikt 
5 op 12K cent 
gebruikt 
5 op 12 54 smalle 5 
gebruikt 
5/12>^ paren 2 typen 
gebruikt 
Jub. type 35 cent 
Batavia druk 1—5 c 
do. op gecensur. brief 
Kon. Familie cpl. 
Luchtpost 10 op 20 cent 

Pr. Bernhard cpl 
Eng. Dr. 10 c-10 
Krijgsgevangenen 

^ Juliana R. Kruis 
Suriname 2}^ Gld Palmtype 

Sluier 10 c—2K Gld 
234 Gld gebruikt 
123^—35 et 

Spitfire serie cpl. 
R. Kruis 5 waarden 202-5 
do. var. kleine c 
Kon. Familie cpl. 
Luchtpost de zeldz. 10 G. 

no. 
49 

105 
290-2 

42, 43 
stuk '•■ 

73 
73 
74 
74 
74a 
74a 
74b 
74b 
99 

153-7 
155-7 
164-7 

17 
18-25 

G 26-40 
41-44 
45-52 

103 
167-78 

178 
168A-74A 

197-9 
Lp. 23 

fb 
206-9 

19 

pnjs 
20,— 
17,50 
12,75 
22,50 
17,50 
0,85 
2,50 
1,75 
2,50 
1,70 
8 , -
5,— 

1 1 , -
7,50 
2,50 
1,25 
1,25 
1,45 

20,— 
1 2 5 , -
60,— 
36,50 
22,— 
1 0 , -
3 5 , -
1 0 , -
20,— 
2 5 , -
2 2 , -
24,50 

3,40 
8 5 , -

J. K. RIETDIJK 
Lange Poten 15a, Den Haag 
Giro 420875 

182ste VEILING 
23-25 SEPTEMBER A.S. 

T O T 10 AUGUSTUS KAN NOG WORDEN 
I N G E Z O N D E N . 

VOOR DE 183STE VEILING K U N N E N REEDS 

BESPREKINGEN W O R D E N GEVOERD. 

SPECIALE AANBIEDING POSTFRIS. 
SAARGEBIED. 

50/52 
103/106 
132/137 
141/146 

ƒ 2,80 
„ 8,50 
., 8 , -
„12,50 

SAN MARINO. 
97/101 
Expres 7/8 
Blok 1 
Blok 2 en 3 

IJSLAND. 
168/170 
171/180 
182/184 
182/185 
Blok 1 
Blok 2 
Luchtpost 9/11 
Zeppelinbrief 

TURKIJE. 
918/21 
922/29 
930/33 
947/50 

Hekker's 

„ 0,50 
„ 1 . -
„ 4,— 
„ 1,50 

„ 1,30 
,. 2 , -
„ 1.25 
„ 6,25 
„ 5 , -
„ 0,80 

„ 8,50 

„ 4,75 
„ 4 , -
„ 2,25 

1,75 

Blok 1 
Bienf. 64/73 

„ 4,50 
„ 4,— 

-ZWITSERLAND. 
226/229 
235/238 
246/24-9 
303/306 
307/310 
316/319 
320/328 
329/340 
341 
342 /343 ' 
344/347 
349/353 
351a 
368/369 
423/426 

LUCHTPOST. 
26 gebr. 
25 en 26 
op crief 
Blok 2 
Blok 3 
Blok 4 gebr. 

Postzegelhandel 

ƒ 1,25 
„ 1,25 
„ 1 , -
„ 1,10 
„ 3 , -
„ 1,25 
„ 3 , -
„ 3,50 
„ 0,30 
„ 0,70 
„ 1,25 
„ 2,10 
„ 0,60 
„ 0,70 
„ 1,75 

„ 1,50 

„ 1,60 
„ 5 , -
„ 1,50 
„ 2,75 

CV. 
ROKIN 10 - AMSTERDAM - POSTGIRO 21278 

VERKOPERS 
indien U rariteiten, algemene of speciaalcoliecties 
wilt verkopen, maakt dan gebruik van onze uit
gebreide koopkrachtige clientèle, om de hoogste 
marktprijs en voor rariteiten recordprijzen te maken. 

Onze HERFSTYEILINGEH 
beloven zéér belangrijk te worden. 
Tot 29 Juli kan voor de e.k. nog 
ingezonden worden. 

Van 9 — 21 Augustus zijn wij GESLOTEN. 

J. L. VAN DIETEN 
NOORDEINDE 37 - DEN HAAG 



Mijn ' 

26e SUMt/zejgeiüéitmq. 
wordt gehouden op 30 en 31 JULI a.s. in 
Hotel „Pomona", Molenstraat 53, Den Haag. 
Op 30 Juli worden geveild zegels van Europa 
en Overzee w.b. Kaap de Goede Hoop; 
kavel nummers 1—493. 

Op 31 Juli landencollecties, verzamelingen, dozen, 
zelfs een grote hutkoffer vol zegels Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen: kavel nummers 494—948. 

Rijk geïllustreerde catalogus voor serieuze 
kopers gratis. 

Hoe denken de verzamelaars over mijn veilingen en beschrij
vingen: 
De heer D. te H. : „De e n i g e veilingcatalogus in Neder
land die duidelijk en overzichtelijk is voor de speciaal 
verzamelaar !" 
De heer M. te G.: „De ideale veilingcatalogus". 

Roell 
A i, oeKema 

Phil. Expsrt — Beëdigd IVIakelaar. 
Postzegelhandel - Postzegelveilingen 

Prinsestraat 58-60 hoek Juffrouw Idastraat 
P O S T B U S 4 5 . 

Giro 247130 - 's-GRAVENHAGE - Telefoon 110319 
Bankrelatie: Bankierskantoor M. de JonQ & Zoon, Den Haag 

Het Standaardwerk 

»Dai Nippon in Zuid Oost Azië" 
wekt de bewondering van de gehele philatelistische wereld. 
Wat schrijft men ons uit Japan, mr. F. te Tokio: 

„In the first place I wish to congrauilate you on 
your splendid work and the thorough "ftudy of Japa
nese occupation stamps. You must have had conside
rable difficulty in deciphering Japanese characters, 
wording of overprints, etc. which are n u m e r o u s " . . . . 

Prijs ƒ 7,60 + 20 et verzendkosten. 
Gebonden ƒ 9,60 en voor diegene die notities wil maken 
wit doorschoten ƒ 12,50. 

Hebt U het werk nog niet aangeschaft ? Haast U 
zich voor het uitverkocht is. 

Voor de Nederland en O.G. verzamelaars: 
Favoriet album 1948 
Nederland: 10 Gld 1947 gebruikt per stuk 
Ned.-Indië: Jaarbeurs Bandoeng postfris (z. pi.) 

Makassar Porten, postfris 
1947 2 en 5 Gld licht gest. 

Curajao: 1945 R. Kruis, Pr. Juliana op first 
Day cover 

Suriname: 1940 „Bethesda", postfris 
1947 Lepra, postfris 

ƒ 
>» 
11 

Ï J 

11 

1 1 

J » 

15,— 
4,— 

4 5 , -
2 5 , -
7,50 

22,50 
3,50 
7,50 

Een vertrouwd adres is voor U alles! 

t f 
Sypjedale cum&ieduiq> 

'm êleMen aan ui&c, onäeüApeli^! 
Attentie. Onderstaande blokken hebben wij practisch 
alle slechts éénmaal voorradig, spoedige bestelling is 
dus gewenst. 

NEDERLAND 136/38 Tentoonstelling 1924 '■'* ƒ 67,50 
NED.-INDIE 276 Konijnenburg 17V^ et "* 4,75 

283 Konijnenburg 60 et "* 14,50 
298/303 Dansers compl. ** 4,50 
333 Pelita ** 1,50 
49/52 Makassar Porten ** 87,50 

I H op 234 ** ' 8,50 
ly^opZH ° 8,50 
21 et ** 25,— 
25 et =■■•■■ 12,— 
27»^ et •■■•* 27,— 
Niwin '■•* 4,75 
Luchtp. Prins Bernhard '•"•■ 495,— 
Krijgsgevangenen ° 135,— 
1923 Jubileum ** 540,— 

104/110 1923 Jubileum " 560,— 
202/205 1942 Rode Kruis ■̂■* 67,50 
206/09 1943 Kon. Familie ** 12.50 
23 1942 Rode Kruis Lpst ** 28,50 
27/28 1946 TBC '''' 10,75 

CURACAO 

, 

SURINAME 

101 
101 
146 
147 
148 
182/84 
18/25 
41/44 
75/81 
104/11 

WIJ VERZENDEN D O O R GEHEEL NEDERLAND 
(onbekende opdrachtgevers worden verzocht referenties 
op te geven). f 

ZIE ONZE A N N O N C E IN H E T JUNI NUMMER 
voor aanbiedingen per stuk alsmede voor onze 
Inkoopsprijzen ! ! ! 

Wij hebben in voorraad Nederland Port 
37a Ruyter •* ƒ 43,50 

Suriname No. 115 en 115f (zonder punt) 
samenhangend ** „ 47,50 

Indië No. 49/52 Makassarport compl. ='* „ 22,50 
Suriname 2K Gld Luchtpost No . 17 •■* „ 19,50 

,ySlamp, coMecUng.** 
Engels Philatelistisch Standaardwerk, rijk geïllustreerd ge

bonden in geheel linnen' prachtband, 350 pag. plus pl.m. 
64 pag. foto's, het werk voor de philatelist ƒ 6,95 

fa.SUTHERLAND' 
• Postbus 430, 's-Gravenhage. 

Geen vooruitbetaling — Biedingen en Offerten vrijbiijvend. 
* ^ postfris, o ^ gebruikt. — Porto steeds extra. ' 

VerzoeI<e beieefd geen orders beneden f. 2.5Q 
SPECIAAL ADRES VOOR NEDERLAND EN OVERZ. GEBIEDEN 

(Kantoor; Kon. Wilhelminalaan 98, Voprbug, Telefoon 72.23.69.) 

I 



A l l e correspondentie betref

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

Dordrecht, 
GRATIS Toor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 
ABONNEMENTSPRIJS 
TOor niet aangeslotenen 
(bij Tooniitbetaling) t 

Nederland en Overzeese Gebiedsdelen» 
per jaar, franco p. post f $.—. 
Buitenland» per jaar, franco p. post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummeri Tan oude jaargangen: 
Per jaargang f 1.25. Per nummer f 0.15. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

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

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

25e Jaargang Juli 1948 No. 7 (287) 

ADVERTENTIETARIEVEN: 
1/2 pag. f 3 5 . — 1/8 pag f i 2 . — 
■ /3 ., f 2 5 — 1/9 .. f".— 
1/4 „ f20,— 1/12 „ f 9,— 
1I6 „ £lj,— l/l „ f 8,— 

1/168,, f 6,— 
Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen »oor 
leoen van aangesloten verenigingen) f2,— 
per vakje. 
Bij 3, 6 en 12 achtereenvolgend« 
plaatsingen resp. 2'/j, 5 en 10 "/o reduc
tie, behalve op „Kleine Advertenties" 
De prijs van een advertentie op de 
voorpagina is 50̂ /0 hoger dan op een 
andere plaats, op de achterpagina 25 % 
Teksten voor advertenties moeten̂  uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De administratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing van 
advertenties, zonder opgaai van 
redenen te weigeren. 

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

A. J. Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Dr. l . Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. drs.. Laan van Poot 194, 'sGravenhage, telefoon 394;i2: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage, teleloon 77.61.oj: FISCAALZEGELS. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

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

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

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

DE STRITD TEGEN DE ONNODIGE UITGIFTEN
T H A N S OOK IN ENGELAND ! 

In verband met de zilveren bruiloft van het Engelse koningspaar 
is bekend gemaakt dat in de Engelse Koloniën óók herinne
ringszegels zullen verschijnen, die zeer hoge zegelwaarden zullen 
bevatten. 

De President van de Royal Philatelie Society te Londen heeft 
naar aanleiding van dit bericht een brief geschreven aan de Staats
secretaris voor de Koloniën, met het verzoek op deze beslissing 
te willen terugkomen. 

„Tot heden, schrijft President Eric Mann, heeft het Britse 
gouvernement en de Postdienst een welhaast onbezoedelde naam 
ten aanzien van het uitgeven van onnodige zegels en ernstige 
Philatelisten zouden het zeer bijzonder betreuren indien een der
gelijk postaal record zou wegzakken tot het lage peil van zovele 
landen, die kennelijk onnodige zegels uitgeven met de uitsluitende 
bedoeHng hierdoor aanvullende inkomsten te verkrijgen van post
zegelverzamelaars. Dit is beslist onwaardig aan ons verleden en 
onze traditie. Voor zover onze vrienden in de U.S.A. en Canada 
betreft, werd ons door een aantal onzer leden in die landen 
medegeüeeld dat het nieuwe £ 1silverweddingzegel van Engeland 
aldaar wordt aangezien voor een soort zwendelzegel, uitgegeven 
om dollars uit hun zakken te kloppen en dèt terwijl het vast staat 

dat de uitgifte van een nieuw £ 1zegel noodzakelijk geacht werd. 
„Indien herinneringszegels uitgegeven worden, wordt dezerzijds 

gevoeld, dat, zoals zulks in de Verenigde Staten van Noord 
Amerika gebruikelijk is, deze worden beperkt tot de waarden die 
het meest gebruikt worden, dus waarden van %—3 pence, met 
mogelijk nog een 1 shillingzegel voor luchtrecht. 

„Ik waag het 'terwille van de philatelic, voelende dat hier de 
belangen van de koloniën èn ons land geraakt worden, de hoop 
uit te spreken dat deze enkele opmerkingen uw ernstige overden
king waardig zijn en het is waarschijnlijk dat een nader schrijven 
met meer gedetailleerde critiek U spoedig zal worden toegezonden, 
na gepleegd overleg met onze leden en andere vertegenwoordi
gende organisaties". 

In het bovenstaande stuk, dat slechts algemene instemming kan 
wekken, wordt met de „welhaast onbezoedelde naam" gedoeld op 
het zwarte £ 1zegel van het Postcongres anno 1929, destijds 
onnodig uitgegeven (zegels van £ 1 waren toen niet in gebruik), 
tegen welke uitgifte toen ook fel geageerd werd, doch waar de 
outsider „wat in zag", zodat dit zegel tot schade van het gokkende 
publiek, in de handel wel 10 jaar beneden postprijs noteerde, welke 
omstandigheid geheel ten onrechte de philatelic werd aange
wreven. 

Als er straks, ingevolge gedane publicatie van de Kroonragent, 
een 50tal hoogwaardige koloniale zegels verschijnen, is het hek 
^an de dam en de ellende niet meer te overzien. De gehele En
gelse conservatieve philatelie acht er zich door geblameerd, want 
de verliezen blijven dan evenmin uit en hoewel de marktprijs en 
dus ook een eventueel disagio een zaak is van de handelaar, kijkt 
men er de verzamelaars en de verzamelingen toch ook op aan. 
Niet bepaald een positief belang voor de philatelie dus. 

Het vechten tegen de onnodige uitgiften is en blijft een levens
belang van de allereerste orde ! Niet voor niets heeft de Presi
dent van de Royal Philatelie Society naar de pen gegrepen, om te 
trachten alsnog een groot onheil af te wenden. 

Het Engelse £ 1silverweddingzegel ziet men daar te lande 
als een overbruggingsuitgifte, nä het besluit tot instelling en in 
afwachting van het definitieve zegel, dat in aanmaak is en waar
van de verschijndatum nog wel geruime tijd op zich zal laten 
wachten. K. 

http://77.61.oj
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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. 
Dank zij de hulp van meerdere lezers ben ik thans niet alleen 

in het bezit van één exemplaar, maar van meerdere van ' t eerste 
nummer 1945 en zelfs van een hele jaargang 1945, '46, en '47 ! 

Ik heb getracht alle inzenders in een persoonlijk schrijven te 
bedanken en mocht ik iemand vergeten hebben, dan wil ik het 
van deze plaats alsnog doen. 

Nu ik over meerdere exemplaren de beschikking heb gekregen 
kan ik ook anderen helpen. Indertijd was de behoefte aan dit 
nummer zo groot, dat er plannen gemaakt zijn voor een herdruk. 

Laten dus degenen, die prijs stellen op dit nummer of op enig 
ander nummer 1945—1947 mij dit even opgeven. 

Jubileumzegels 1948. 
Persbericht no. 4094/160 van 26 Juni 1948 deelt hieromtrent 

mede: 
Naar aanleiding van het 50-jarig Regeringsjubileum van H. M. 

de Koningin, zullen van 31 Augustus t / m 30 September a.s. Her
denkingspostzegels in de waarden van 10 en 20 et verkrijgbaar 
worden gesteld. Zij blijven tot ultimo 1949 voor frankering geldig. 

Nieuwe frankeerzegels. 
Hetzelfde persbericht meldt de ophanden zijnde uitgifte van 

frankeerzegels met de beeltenis van de nieuwe Vorstin aldus: 
Voorts zal in verband met de troonswisseling de beeltenis van 

H.M. Koningin Wilhelmina op de in omloop zijnde of nieuwe 
uit te geven gewone zegels van 5 cent en hoger, worden vervangen 
door die van het nieuwe Staatshoofd. Bij de troonswisseling zullen 
de zegels van 10 en 20 et met de beeltenis van de nieuwe Vorstin 
gereed zijn. De overige waarden zullen te zijner tijd zo spoedig 
mogelijk verschijnen. 

Zowel de herdenkingszegels als de nieuwe zegels in de gewone 
uitgifte zullen worden vervaardigd naar ontwerpen van S. L. 
Hartz . 

Portzegels van Krimpen. 
De serie portzegels in de uitvoering van Krimpen heeft weer 

uitbreiding ondergaan door het in omloop brengen van de 1, 3, 
8, 12, 25 en 50 et. 

Thans zijn dus in omloop de 1, 3, 4, 5, 7, É, 10 11, 12, 15 16, 
20, 25, 35, 40 en 50 et. 

Postzegels voor verzamelaars. 
Persbericht no. 4016/152 van 23 Juni 1948 geeft het volgende 

nieuws: 
„Aan het verzamelaarsloket van het postkantoor te 's-Graven-

hage zijn voor verzamelaars de volgende zegels weer verkrijgbaar: 
Type Konijnenburg, uitgave 1940: 6, 10, 15, 20, 25 en 50 cent. 
Portzegel (met cent), uitgave 1912—1938: 20 cent". 

Nieuwe etsingnummers enz. 
De Zomerzegels verschenen alle met het plaatnummer 1. 
Type Konijnenburg ƒ 1,—: gemeld is nummer 4 zonder rand-

lijnen, plaatnummer 4 bestaat echter ook met randlijnen. 
Frankeerzegels type Hartz 10 et: L / R 19 en L / R 20. 

Vervalsing 1% et duif. 
Onder de titel „Een ontdekking" troffen we in het Juninummer 

van „Mijn Stokpaardje" een artikeltje aan van de hand van de heer 
G. J. Peelen, dat we met diens toestemming hier in zijn geheel 
laten volgen: 

m mfmfmmnm 
mutmm,ma: 

1.1 Sf:"-

Mil— * 1 ii'i ' i i 'è i t l i iH» 

Een ontdekking. 
Voor me ligt een postfris meeuwtje, 114 

et grijs (Chris Lebeau). 
Niets bijzonder, zult U zeggen ! 
Nee, maar t o c h . . . . ik ben nog nooit 

zo blij geweest met een aanwinst voor mijn 
verzameling. 

En het dingetje is nog vals ook. Knetter 
vals. 

De kleur deugt niet. Vaal-zilvergrijs. 
Het papier deugt niet. Te dun, te slap en te grauw. 
De tanding klopt niet. 11}^ inplaats van 1 2 ^ . 
E n . . . . het watermerk ontbreekt. 
Ja maar, zegt U, als iemand een zegel vervalst, dan doet hij het 

bij een zeldzaamheid, om wat te verdienen. Maar wie is nu zo 
gek een zegeltje van niks, amper een paar centen waard waar 
niemand interesse voor heeft, na te maken ? 

Juist ! Daar slaat U de spijker op zijn kop. 
Het is geen gewone vervalsing om winstbejag. 
Maar dit kleine zegeltje, als het spreken kon, zou een adem

benemende geschiedenis te vertellen hebben. 
Weet U, wie het vervalste ? 
De Britse Intelligence Service ! 
'We wisten dat er zo valse Duitse en Italiaanse frankeerzegels 

bestonden. Maar niet, dat dit ook met Nederlandse zegels ge
beurd is. 

De geheime agenten die boven Nederland gedropt werden, 
waren van alles voorzien. Nederlands geld, levensmiddelen, bonnen 
en postzegels, om te voorkomen, dat ze bij officiële instanties 
terecht moesten komen en gevaar lopen, de aandacht te trekken. 

De 1% et werd gekozen, omdat daarmee alle nodige franke
ringen te vormen waren. 

Ik geloof niet, dat een philatelist in Nederland van het bestaan 
af wist, voor ik vier stuks bij een zéér betrouwbaar adres te zien 
kreeg. Dat hoeft geen verwondering te wekken, vooral niet sinds 
we door het 'proces tegen Van der Waals, van het Engeland-spiel 
meer gehoord hebben. De frisse ontvangst-comité's zorgden ervoor, 
dat er weinig gedropten „terecht ' kwamen. Bovendien zou het 
toeval zijn als er onder de gelukkigen een philatelist was. 

Men mag veilig aannemen, dat deze producten van de Intelli
gence Service tot de allerzeldzaamste oorlogszegels behoren ! Er 
worden op dit moment in Engeland inlichtingen ingewonnen, 
waarvan het resultaat U niet onthouden zal worden. 

En mijn dringend verzoek aan alle lezers is: 
Mocht er onder U iemand zijn, die nadere gegevens heeft, of 

mogelijkheden om inlichtingen in te winnen bij een „gedropte", 
houdt ons onmiddellijk op de hoogte. Kijk de bundelwaar van de 
1 /4 cent grijs eens na ! Misschien duikt er ook gebruikt wat op ' 

Voor elke mededeling wordt U bij voorbaat hartelijk dank 
gezegd door G. J. Peelen, Vreeswijkstraat 381, Den Haag. 

Als aanvuUmg ontvingen wij van de heer G. J. Peelen nog het 
volgende: 

Ze blijken bij Waterlow & Sons gedrukt te zijn in opdracht van 
het Eng. Min. v. Oorlog; er werden vorige maand een paar 
exemplaren geveild bij Harmer in Londen, een firma van dus
danige standing, volgens insiders, dat het feit, dat hij ze in zijn 
veiling opnam, volstrekt bewijs is van de „echtheid" der valsheid ' 

Het is me verder gebleken, dat er inderdaad maar één waarde, 
de 1% et grijs, bestaat, zulks in tegenstelling tot soortgelijke uit
gaven voor Frankrijk, Italië en Duitsland, waarvoor er meer 
gemaakt werden. 

Perforatie in verband met het centreren van het zegelbeeld. 
Een van de punten waarop een goed philatelist zijn zegels be

kijkt voor hij ze aanschaft is of ze goed gecentreerd zijn, d.w.z. 
of het zegelbeeld mooi in 't midden van het geperforeerde stukje 
papier staat, m.a.w. of de witte randen naast het zegelbeeld wel 
even groot zijn. 

Bij de aanmaak van de zegels wordt hier ook op gelet, doch 
meer uit economisch oogpunt, zou het zegel n.l. te ver gedecen-
treerd zijn zodat de tanding door het zegelbeeld zou lopen, dan 
mag zo'n vel niet in omloop komen. 

Om de zegelbeelden bij het perforeren goed gecentreerd onder 
de perforatiemachine te krijgen, zijn bij het drukken op de onder 
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en bovenvelrand op de loodlijn, die precies midden tussen 5e en 
6e en 195e en 196e zegel getrokken zou kunnen worden, een 
boogje en puntje aangebracht. 

Bij het perforeren worden de puntjes met de hand precies op 
twee naalden gedrukt, waarna aan de plaats van het vel in de 
perforatiemachine niets meer te veranderen is. Wanneer dit werk 
niet met de nodige zorg geschiedt, loopt de perforatie niet precies 
over het midden tussen de zegelbeelden. 

Getracht is nu dit handwerk overbodig te maken en de vellen, 
die op de nieuwe wijze in de machine ingevoerd zijn, hebben in 
de onder en de bovenvelrand een rond perforatiegat ter grootte 
van ongeveer 6 mm. 

We zagen deze gaten op de vellen van 6 en 10 cent. 

Overzeese 
Gebiedsdelen 

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

NEDERLANDS-INDIE. 
Nieuwe Koninginnezegels. 
In het type Har tz zijn nu ook de ƒ 10,— en ƒ25,—■ verschenen 

( ± 15/6, '48). De kleuren zijn resp. groen en oranje, de etsingnos. 
5 en 6. Lijnperforatie 13K, papier zonder watermerk. 

Van „perforatie" kan evenwel zeer moeilijk gesproken worden, 
daar het ponsgaatjes zijn, waarvan de randen opstaan. Deze gaatjes 
zitten vol gom; verder zijn de zegels gedrukt op zeer zacht en 
dun papier. 

Door een en ander is het practisch niet mogelijk exemplaren te 
vinden met aan alle vier zijden voor 100 Vo regelmatige tanding. 
Ook de ƒ 1,— lijdt aan hetzelfde euvel, de zegels zijn wat tan
ding betreft het best te vergelijken met de Konijnenburgzegels uit
gave 1941, Sp.Cat. nrs. 282/5 c. 

Deze zegels is waarschijnlijk geen lang leven beschoren, afgaan
de op de berichten van P.T.T. in Nederland, is reeds in September 
de uitgifte te verwachten met het portret van Koningin Juliana, 
en het is te verwachten dat Ned.Indië, Curafao en Suriname dit 
voorbeeld zullen volgen zoals Ned.Indië en Suriname nu ook 
reeds het type Har tz overgenomen hebben. 

JAPANSE BEZETTING VAN NEDINDIE. 
bewerkt door de heren 

N. F. HEDEMAN en R. BOEKEMA. 
Ambon. 
Uit Ambon ontvingen wij enige zeer interessante gegevens. In 

de eerste plaats een echtgelopen Kartoe Pos, welke gedrukt werd 
bij een plaatselijke drukkerij. Deze briefkaart, philatelistisch ge
frankeerd, verrijkte de collectie met een aantal met Yubin Koku 
Cho Ambon, (zie blz. 160 van het Handboek), in rode kleur over
drukte Karbouw en Kreislerzegels, n.1. van de uitgifte 1933— 
1937 zonder watermerk: 1, 23^, 3, 25 en 30 et. en van de uitgifte 
1938—1939 met watermerk: 2, 35 en 40 et. Er werd ons bijge
schreven, dat deze opdruk op verschillende waarden van de Kreis
ler en Konijnenburg zegels van 1 cent tot en met 1 gulden 
voorkomen. Ook kregen wij de vooroorlogse NedIndische brief
kaart met de gedrukte 3J^ et. Karbouw met bovengenoemde rode 
opdruk. 

Ten tweede was bijgevoegd een postwissel met een zwart stem
pel, formaat 30 x 35 mm, links in de rechthoek staan 5 Kanji
tekens, in het midden 3 Katakanatekens en rechts weer 5 Kanji
tekens met als betekenis Ceram Dai Nippon Teikoku Minseibu. Dit 
stempel werd naast de zegelafdruk der vooroorlogse Nederlands
Indische briefkaarten, postbladen, postwissel en postpakketten 
formulieren gezet. 

In de derde plaats een violetrose opdruk, formaat 34 x 35 mm. 
met drie rijen van drie tekens, voorstellende Dobo Minseibu Cho. 
Slechts de 2 bovenste tekens der rechter rij zijn de Katakana

tekens voor Dobo. De rest is Kanjischrift. Deze opdruk werd 
door het hulppostkantoor Dobo gebruikt, toen de voorraad brief
kaarten en postbladen van Ambon uitgeput was. 

In de vierde plaats een postblad met opgedrukte violette 7% 
cents Karbouwzegel. Hierop staat een blauwe opdruk, de vierhoek 
met een formaat 18 x 17 mm, waarbinnen het anker met Dai 
Nippon bovenstaand. Het Daiteken staat rechts. Deze anker
opdruk in vierhoek komt ook voor op briefkaarten en gezegelde 
enveloppen. De opdruk is plaatselijk. 

Ten vijfde twee enveloppen met ingedrukte oranje \2% et. 
Kreisler met de waardeverandering tot 10 cent. Op de eerste 
enveloppe bevindt zich tevens de groene ankeropdruk type 12, die 
voor Ambon te Singaradja gedrukt werd. Op de tweede enveloppe 
staat de plaatselijk gebruikte zwarte Ambon ankeropdruk. Bij 
type 12 is het Nipteken even hoog als het Daiteken, bij de 
Ambonopdruk is het Nipteken kleiner en een halve mm. breder 
dan type 12. Bovendien is de rechterarm van het anker korter 
dan de linkerarm. 

Wij hadden vernomen, dat het tot dusverre niet geïdentificeerde 
type 25, de Japanse vlag in ellips, van Ambon afkomstig moest 
zijn, doch de vriendelijke schenker van voornoemde stukken ont
kent pertinent type 25 ooit gezien té hebben. Aangezien hij ge
durende de bezetting steeds te Amboina geweest en een insider is, 
tasten wij dus opnieuw in het duister. 

Riouw. 
Nader vernemen wij, dat de bij de Riouwarchipel behorende 

Natoena Eilanden door de Japs ingedeeld werden bij Serawak. Tot 
de oorlog waren er 4 plaatsen, waar post behandeld werd, n.1. 
Sedanau (districtshoofdplaats), Ranai, Midai en Serasan (onder
districtshoofdplaats). Na de bezetting namen de Jappen het kleine 
voorraadje aanwezige postzegels in beslag en stopten ' t postverkeer. 
De zegels, uitsluitend lage waarden waren er, werden naar Kuching 
gezonden. Later voerden de Jappen weer postzegels aan en wel 
Serawak zegels met het zegelopdruk type 28. Hiervan werden 
verstrekt de 5 et met opdruk type 28 te Sedanau en Ranai en 
waarschijnlijk de 10 et te Serasan. Midai werd opgeheven. De 
oorspronkelijke Ned.Ind. poststempels zijn door de postambte
naren verborgen gehouden en daar de Jappen het niet nodig oor
deelden om voor de genoemde plaatsen eigen vernietigingsstempels 
te laten maken, ging de post voorzien van zegels naar Kuching 
om afgestempeld te worden, zodoende kwamen de Japanse stempels 
voor het Britse gebied op de NederlandsIndische post. 

Menado. 
Thans zijn wij in staat om de sluier op te heffen betreffende 

het zgn. Vishaakanker, type 36. Dat deze opdruk echt was, wis
ten wij reeds tengevolge van het feit, dat het Postmuseum enige 
met type 36 overdrukte exemplaren geschonken kreeg van Tante 
Pos uit Indië, doch zonder enige bemerking omtrent de herkomst. 
Dit „verzuim" is nu hersteld door de vermelding, dat de betref
fende zegels door Menado ingeleverd werden. 

Nieufi'e 
Dit^iften 

België. 
Ten bate van de 

Stichting Ed. Anseele 
zullen 4 zegels met 
toeslag worden uitge
geven van 21 Juni tot 
20 Augustus a.s. n.1.: 

65 c ) 35 c kar
mijnrose, Anseele
gedenkteken; 

90 c I 60 c licht
grijs, blik in Gent en 
portret van Anseele; 
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1,35 fr + 1,15 fr bruinrood, Anseelegedenkteken en portret 
van Anseele; 

3,15 fr + 1,85 fr blauwgrijs, Anseelegedenkteken. 
Bovendien zullen deze 4 zegels in blok verschijnen met gom en 

getand in een oplage van 40.000 stuks bij inschrijving te verkrijgen 
a 50 fr. 

Bulgarije. 
Verschenen zijn thans de in ons vorige nummer aangekondigde 

zegels met afbeeldmgen van dichters en schrijvers. De zegels zijn 
op geelgetint papier gedrukt en zijn: 

4 L. rood, N. S. Vaparow 
9 L. bruin, Petko Jaworow 

15 L. bruinlila, Christo Smirmenski 
20 L. blauw, Iwan Vasow 
45 L. groen, Petko Slaweikow. 
Ter gelegenheid van het Bulgaarse Philatelisten Congres ver 

scheen als Dag van de Postzegel een vliegpostzegel in een oplage 
van 200.000 stuks 

50 L. bruinachtigolijf op geelachtig. 

Denemarken. 
In de in ons Aprilnummer aangekondigde serie nieuwe zegels 

waarbij de afbeelding van het 20 öre zegel werd gegeven is nu 
het volgende zegel in de zelfde tekening verschenen: 

15 öre groen. 

Duitsland. 
(verbeterde opgave). 
Op 22 Mei 1948 verschenen 2 zegels ter gelegenheid van de 

exportbeurs te Hannover, beide in de zelfde tekening n.1. het 
afwegen van balen met goederen. 

24 pf. rood 
50 pf. blauw. 
Totaal oplage 29 millioen. Bovendien werden deze zegels nog 

gedrukt in vellen waarin beide waarden zijn verwerkt, in een 
oplage van 50.000 zegels, welke hoofdzakelijk in blokken van 4 
werden verkocht op Aandenkblaadjes, welke door de Beursleiding 
werden uitgegeven en met een bijzonder stempel werden afge
stempeld. 

O* Y'̂ c.fe^z'/ r^"i 

In verband met de geldsanering waren de koerserende zegels 
van dit land nog tot en met 20 Juni voor de volle waarde geldig, 
daarna werd de waarde 1/10 gedeelte. De thans in gebruik zijnde 
en gedevalueerde zegels blijken nu van een overdruk zonder nadere 
waardeaanduiding te zijn voorzien. 

Er schijnt ook nog een 2e overdruk te zijn gemaakt bestaande 
uit 2 om elkaar slingerende golflijnen, doch deze hebben we zelf 
nog niet gezien. 

De koerserende zegels voor Baden, Württemberg en Rijnland
Palts werden niet overdrukt, doch to t 1/10 van de waarde ver
klaard, terwijl zij voor de nieuwe waarden in andere kleuren 
zullen worden uitgegeven. 

Engeland. i ' '̂  
In tegenstelling met hetgeen we 

in ons vorige nummer vermeld
den, n.1. dat de zegels ter herden
king van de bevrijding van de 

Kanaaleilanden (z.g. zeewier
zegels) alleen op deze eilanden 
verkrijgbaar zouden zijn, blijkt 
uit een courantenbericht, dat ook 
een achttal hoofdpostkantoren in 
grote steden, waaronder Londen, 
Edinburgh, Leeds en Manchester, 

deze zegels aan hun loketten zullen verkrijgbaar stellen. 
Ter aanvulling geven wij hierbij nog een afbeelding van het 

zegel van 2K p. uitgegeven ter gelegenheid van de zilveren brui
loft van het Engelse koningspaar, terwijl de afbeelding van het 
te dier gelegenheid uitgegeven zegel van £, 1 elders in dit blad 
voorkomt. 

Finland. 
Hierbij geven wij de afbeelding van een paar zegels van de in 

ons vorige nummer vermelde rode kruiszegels. 
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Frankrijk. 

| , , „ ^ w * « ^ , ^ w ^ , w p r w « 

\m 
O p 18 Juni j.1. werd een zegel 

met toeslag uitgegeven met de 
afbeelding van dr. Calmette (1863 
—1933), zulks ter gelegenheid van 
het Ie Internationale Congres 
B.C.G., dat gehouden werd in het 
Instituut Pasteur, ten bate waar
van ook de opbrengst van de 
toeslag zal zijn. 

6 fr 1 4 fr. donkergroen. 

Op 3 Juli a.s. zal een zegel van 6 fr. (zonder toeslag) verschij
nen ter herdenking van de uit de laatste wereldoorlog zo bekende 
generaal Leclerc, pseudoniem voor Philippe Franjois Marie de 
Hautecloque (1902—1946) met afbeelding van dien generaal als
mede van een tank in de woestijn en de toren van Straatsburg. In 
de zelfde maand wordt nog verwacht een zegel ter herdenking 
van Franfois René Chateaubriand (1768—1848) beroemd schrij
ver en staatsman, met afbeelding van diens portret ontleend aan 
een schilderij, toebehorende aan de Vereen. Chateaubriand, te 
Vallée aux Loups. 

18 fr blauw. 
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Hongarije. 
Op 15 Mei verscheen een serie van 10 zegels voor de luchtpost, 

met afbeeldingen van uitvinders, pioniers en wegbereiders. 
1 f rood Johann Gutenberg 
2 f lila Christoffel Columbus 
4 f blauw Rober t Fulton 
5 f oranjebruin George Stephenson 
6 f heldergroen D. Schwarz en F. Zeppelin 
8 f helderviolet Thomas Edison 

10 f bruin Louis Bleriot 
12 f donkergroen Roald Amundsen 
30 f karmijnrose Koloman Kando 
40 f violetblauw Alexander Popoff. 
Tevens verscheen een zegel in blok met toeslag, eveneens voor 

de luchtpost, met afbeelding van de kettingbrug van Budapest en 
is de toeslag bestemd om bij te dragen in het herstel van deze 
door de Duitsers vernielde brug. 

2 f + 18 f rood en grijs. 

Liechtenstein. 
Op 15 Juli verschijnen hier 4 ver

dere waarden in de serie van be
roemde luchtvaartpioniers vermeld 
in ons Meinummer en wel: 
40 r. blauw E. G. R. Robertson 

(1803) 
50 r groenblauw W. H. Henson 

(1842) 
1 Fr. sepia O. Lilienthal 

(1848—1896) 
2 Fr. wijnrood S. A. Andree 

(1854—1897) 
Ontwerpen van J. Troyer. 

Monaco. 
In de maand Juli zullen hier 2 nieuwe series zegels worden 

uitgegeven, waarvan 1 ter herdenking van de beeldhouwer F. J. 
Bosio, met afbeeldingen van diens werk en de andere ten bate 
van de Olympische spelen. 

Serie Bosio: voor de gewone post. 
50 c de nymph Salmacis 

1 fr Hercules en Acheloüs 
2 fr Aristes 

2,50 fr Hyacinthus 
4 fr. port re t van Bosio 

Voor de luchtpost: 
5 fr + 5 fr Hercules en Acheloüs 
6 fr + 9 fr Aristes 

10 fr  j  15 fr Hyacinthus 
15 fr + 25 fr nymph Salmacis. 
Serie Olympiade: voor de gewone post 
50 c hordeloper. 2,50 fr basebal 

1 fr hardloper 4 fr zwemster 
2 fr discuswerper 

en voor de luchtpost: 
5 fr 1 5 fr roeiers 10 fr 
6 fr f 9 fr skiër 15 fr 

Oostenrijk. 
Verschenen zijn op 14 Mei j . l . de reeds in ons vorige nummer 

aangekondigde t.b.c.zegels met afbeeldingen van alpenbloemen: 
10 f 5 g. violet en groen, viooltjes 
20 | 10 g. donkergroen en geel, boswinderoos 
30 | 10 g. roodbruin, geel en groen, crocus 
40 | 20 g. groen en geel, primula 
45 + 20 g. bruinviolet en geel, keukenbel 
60 + 30 g. roodbruin, rose en groen, alpenroos 
75 f 35 g. groen, rose en geel, hekkenroos 
80 f 40 g. violetblauw, rose en groen, cyclame 

1 S + 50 g. violetblauw, blauw en groen, enziaan 
1 S 40 | 70 g. olijfgroen en geel, edelwijs. 

De zegels zijn getekend door M. Strohofer en gegraveerd door 
Ranzoni en Woyty, uitgevoerd in 2 en 3kleurendruk. 

+ 15 fr tennisser 
| 25 fr Zeilsport 
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Op 26 Mei j . l . verschenen de reeds in ons vorige nummer aan

gekondigde 5 eerste waarden van de definitieve serie met afbeel

dingen van klederdrachten: 
20 g. groen (Voarlberg) 
45 g. blauw (Kärnten) 
75 g. groenblauw (Stiermarken) 

1 S. blauw (Tirol) 
1,40 S. d.bruin (Inngebied). 

Op 11 Juni '48 verschenen ter gelegenheid van het 80jarig 
bestaan van het Kunstenaarshuis een serie van 7 zegels met toeslag 
ten bate van dit huis. De zegels geven afbeeldingen van kunstenaars, 
zulks naar ontwerpen van Schrom, terwijl de gravures zijn van 
Lorber, Ranzoni en Woyty. 

20 g + 10 g. groen kunstenaarshuis 
30 g + 15 g bruin Makart, schilder 
40 g f 20 g. blauw Kundmann, beeldhouwer 
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50 g + 25 g. d.violet Siccardsburg, architect 
60 g + 30 g. d.rood Canon, schilder 

1 S + 50 g. d.blauw Unger, etser 
1,40 S + 70 g. violetbruin Schmidt, architect. 

Volgens Stamp Review van Maart j.1. zijn ter aanvulling van 
de nog niet volledige nieuwe serie klederdrachtzegels de land

schapzegels in de waarden tot 90 gr in rode en de 1 tot 5 Sh in 
paarse kleur verschenen. 

Polen. 
Afgebeeld is hierbij het in ons vorig nummer vermelde zegel 

verschenen ter herdenking van de 5e verjaardag van de jodeiimoord 
te Warschau door de Duitsers. 

15 Z donkergrijs. 
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Ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Warschau—Praag en 
Praag—Warschau verscheen een zegel in oplage van 4 millioen 
stuks met de afbeelding van een wiel en de kleuren van Polen en 
TsjechoSlowakije. 

15 Zl. rood en blauw. 
Het in ons Aprilnummer aangekondigde blok ter waarde van 

500 Zl is thans verschenen. Het bevat 8 zegels uit de serie van 
beroemde Polen. De waarde is 62 Zl en de toeslag 438 Zl. De 
bovenmarge van het blok vermeldt Poczta Polska en de beneden
marge Kultura Polska en in de rechterbenedenhoek bovenvermelde 
waarde en toeslag. 

Ter gelegenheid van de z.g. „Tour van Polen" (wielerwedstrijd] 
verscheen een serie van 3 zegels met afbeelding van wielrenners in 
sportieve strijd: 

3 Zl leigrijs 
6 Zl bruin 

15 Zl groen. 
Voorts verscheen een zegel als herinnering aan de Dag van de 

zee met afbeelding van het zeiljacht van gen. Zarinski 
35 Zl blauwgrijs 

alsmede 2 zegels ter herdenking van de wederoprichting van de 
Poolse vloot; met afbeelding van een schip in dok en van zee
schepen aan de loswal: 

6 Zl violet 
15 Zl karmijn. 

Portugal. 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling van Openbare Werken 

verscheen een zegel 
50 c sepiabruin. 

Van de in ons vorig nummer vermelde St. Johannes de Brito

zegels geven wij hier de afbeelding van een dier zegels. 

Roemenië. 
Wederom verschenen hier enige nieuwe zegels en wel een serie 

van 3 zegels voor de gewone en 1 zegel voor de luchtpost, ter 
gelegenheid van de Dag van de Arbeid. 

8  1  8 1. rood 
10 I 10 1. olijf groen 
12 | 12 1. roodbruin, en voor de luchtpost: 
20 f 20 1. grijsblauw 

een serie van 7 zegels ter viering van de verbroedering van de 
legers van Roemenië en SovjetRusland. 
1,50 f 1,50 1. karmijnrose. 

2 + 2 1. roselila 
4 f 4 1. lilabruin 

7,50 i 7,50 1. olijfzwart 
8 | 8 1. lichtviolet, en voor de luchtpost: 
3  1  3 1. ultramarijn 
5 f 5 1. blauw. 

Oplage 40.000 series. Frankeergeldig 
heid tot 10 Juni '48. 

Rusland. 
Ter herdenking van het 100jarige 

communisme verschenen hier 2 zegels 
met een afbeelding van Karl Marx en 
Frederik Engels, alsmede van het mani
fest van eerstgenoemde van 1848. 

30 k grijs 
50 k bruin. 

É M M M * 

Op 5 Juni j.1. verschenen te laat 2 zegels voor het 1 Meifeest 
(Feest van de arbeid) met een voorstelling van een manifestatie 
op het Rode plein en een groep arbeiders met vlag. 

30 k rose 
60 k. blauw. 
Op 10 Juni j.1. verschenen 3 zegels in 2 verschillende typen 

ter herdenking van de geboortedag 125 jaar geleden van de grote 
auteur Ostrovsky en gevende afbeeldingen van die persoon. 

30 k groen 
60 k bruin 

1 R lila 

San Marino. 
Verschenen zijn hier de in ons vorige nummer aangekondigde 

zegels in de tekening van een werkman met vlag en het opschrift 
„Vox Populi Jubet", en wel 

5 1 lichtbruin 
8 1 smaragd 

30 1 rose 
50 1 bruinrose en lilaachtig 

100 1 blauw en donkerviolet. 

Spanje. 
Op 20 Mei j.1 verscheen de eerste van een serie nieuw uit te 

geven zegels met portret van Franco 
15 c olijf groen 
In dezelfde uitgave worden verwacht de waarden 5, 10 en 

50 c. 
Op de eerste dag van uitgifte werd een speciaal stempel ge

bruikt te Madrid. 
De in ons Meinummer gemelde serie beroemde voorvaderen 

werd nog aangevuld met enkele waarden; en daar ook in ander op
zicht onze vermelding niet nauwkeurig was, geven we hierbij de 
opsomming van de gehele serie: 

5 c Don Pedro Calderon de la Barca (1600—1681) 
10 c Felix Lopez de Vega Carpio (1562—1635) 
15 c Gabriel Tellez, genaamd Tirso de Molina (1570—1648) 
20 c Don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza (1581—1639) 
35 c Hernan Cortez (1485—1541) 
70 c Mateo Aleman ( i t 1550—1 1620). 
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Triest. 
De in ons vorige nummer vermelde serie revolutie-herdenkings

zegels van Italië zullen hier verschijnen met de opdruk 
A.M.G.F.T.T. 

Voor het eerst verscheen hier een zegel, dat, evenals zulks in 
Zuid-Afrika het geval is, om de andere in de twee landstalen van 
tekst is voorzien, in dit geval het Italiaans en het Zuid-Slavisch. 
De tekst luidt: „Militaire Administratie J.A. Vrij grondgebied van 
Triest", terwijl ter linkerzijde staat vermeld: „1 Maart 1948 in 
TLT". 

100 I. rood op geel. 

Tsjecho-Slowakije. 
Op 14 Mei' j . l . Verscheen hier een zegel ter gelegenheid van 

een landbouwtentoonstelling te Praag; het onderschrift luidt: 
„Voor het nieuwe dorp"; ontwerp van J. Alexy. 
1,50 kc olijfbruin. 

Op 10 Juni j.l. verschenen 4 zegels met afbeeldingen van Sokols: 
1 kc groen, dr. J. Vanicek 

1,50 kc grijs, dr. Scheiner 
2 kc blauw, dr. Scheiner 
3 kc leikleur, dr. J. Vanicek. • 

Ontwerp van dr. M. Svabinsky, gravure van J. Schmidt. 
Op 20 Juni j.l. verschenen 2 zegels door de zelfde kunstenaars 

ontworpen en gegraveerd, ter gelegenheid van de 100-jarige Land
dag van Kromeriz met de portretten van dr. F. L. Rieger en F. 
Palacky. 
1,50 kc donkergroen 

3 kc karmijnrood. 

Zowel de vorige als de laatste vermelde 
zegels komen in samenhang met een af
beelding, welke bij de eerst bedoelde 4 
zegels bestaat uit de naam van de per
soon met jaartallen en de afbeelding van 
een bloem en bij laatstbedoelde 2 zegels 
uit een krans en daarbij gesteld opschrift. 

Yoego-Slavië. 
Verschenen is een zegel met afbeelding van een gezicht op de 

Donau 
1 d blauw. 

Zweden. 
Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van 

koning Gustav V verscheen hier een serie van 
3 zegels met toeslag. De zegels, die het portret 
van de koning dragen, zijn in de bekende 2-
zijdige verticale tanding, terwijl de 2 laagste 
waarden ook in 3-zijdige tanding zijn versche
nen. 
10 öre groen 
20 „ rood 
30 „ blauw. 

Zwitserland. 
Van 15 Juni tot 15 Augustus '48 heeft weder de verkoop plaats 

van de z.g. zomerzegels, waarvan de toeslag ten goede komt van 
de tuberculosebestrijding en meer in het bijzonder ten bate van 
tuberculeuse soldaten. 

5 -f- 5 c groen, grenswachter 
10 -|- 10 c donkergrijs, huis uit Freiburg 
20 -|- 10 c bruinrood, huis uit Wallis 
30 4- 10 c blauw, huis uit Tessin. 
De tekenaars zijn voor de 5 c Karin Lieven te Geneve, voor 

de 10 c Faustina Iselin te Basel, voor de 20 c Willi Koch te St. 
Gallen en voor de 30 c Pierre Chätillon te La Chaux-de-Fonds. 
Het eerste genoemde zegel werd gedrukt ter postzegeldrukkerij 
van de P.T.T., de anderen bij Courvoisier SA te La Chaux-de-
Fonds. 

wmmmmmmtmmmm 

iMÊÊÈaÊÊÊÊM IM 
Ter gelegenheid van het Wereldgezondheidscongres, hetwelk van 

14 Juni tot 28 Juli te Geneve wordt gehouden, zullen aldaar post
zegels in de waarden 5, 10, 20, 25 en 40 c in de nieuwe kleuren 
en 80 c, 1, 2 en 5 fr voorzien worden met de opdruk „Organisation 
Mondiale de la santé". Deze z.g. dienstzegels zullen alleen door de 
leden van deze organisatie ter frankering kunnen worden gebruikt. 
Wel worden ze zowel gestempeld als ongestempeld verkrijgbaar 
gesteld bij de Waardepapierverkoopplaats van de GD P T T Boll
werk 8 te Bern. 

BUITEN EUROPA. ' 
Algiers. 
Het Franse zegel 6 f -|- 4 f met afbeelding van Etienne Arago, 

hetwelk werd uitgegeven ter gelegenheid van de „Dag van de 
postzegel" is voor dit land verschenen in donkergroene kleur met 
verticale opdruk „Algerie". 

6 f -)- 4 f donkergroen. 

Angola. 
Ter herdenking van de 300-jarige bevrijding van dit land ver

scheen een serie van 10 zegels getekend door Alberto de Sousa en 
gedrukt door Lithograpie Maia te Porto. 

5 c violet. Fortificatie St-Michel te Luanda 
10 c sepia. Kapel N. D. van Nazaret 

1 a rood. Overgave van Luanda. 
30 c groen, D. Joao IV van Portugal 
50 c bruinlila, Salvator Correia de Sa e Benevides 

1 a 75 grijsblauw, Diogo Cao, ontdekkingsreiziger 
2 a geelgroen, Manuel Cerveira Pereira 
5 a zwart. Stenen van Yelola 

10 a rose. Paulo Dias de Novais 
20 a zwartgroen, Fortificatie van Massangano. 

Argentinië. De volgende in 1947 verschenen 
zegels werden nog niet ver
meld: 

12 Oct. '47 zegel ter herden
king van de geboortedag 400 ;aar 
geleden van Cervantes Saavedra 
(1547) 5 c. olijf groen. 

5 Oct. '47 zegel ter herden
king van de bouw 50 jaar ge
leden van het fregat „President 
Sarmiento" met afbeelding van 
dat schip. 

5 c blauw. 
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24 Nov. '47 zegel ter herinnering aan de overbrenging van de 
stoffelijke overschotten van de ouders van generaal San Martin 
naar het vaderland. 

5 c grijsgroen. 
24 Nov. '47 zegels ter herdenking van de Argentijnse scholieren

kruistocht voor de wereldvrede, met voorstelling van een jongen 
en een meisje en duif. 

5 c donker groen 
20 c donker kastanje en sepia. 
In 1948 verscheen ter gelegenheid van de „Dag van de Ameri

kaanse Indiaan", welke 19 April werd gehouden, op 21 Mei j.1. 
een zegel met afbeelding van een Indiaan. 

25 c geelbruin. 

Bolivia. Ter herdenking van het bezoek van 
de Argentijnse president aan dit land 
op 23 Oct. 1947 verscheen een zegel 
voor de luchtpost met afbeelding van 
het wapenschild der beide landen: 

2,90 bs blauw. 
Voorts verscheen • voor de luchtpost 

een serie met afbeeldingen verband hou
dende met de mijnbouw: 

15 c bruin 
45 c violetblauw 

1,25 bs paars 
1,50 bs groen 2,10 bs blauw 

2 bs donkerbruin 3 bs rood. 
Tevens geven wij hierbij een afbeelding van een zegel van de 

serie ter herdenking van de revolutie van 1946 vermeld in ons 
Meinummer, terwijl wij hieraan kun
nen toevoegen dat in verband met die
zelfde herdenking nog voor de lucht
post verschenen, alle in de hierbijgaande 
afbeelding: 

1 Bs karmijn 
1,40 Bs groen 
2,50 Bs blauw 

3 Bs oranje 
4 Bs lila. 

Voorts verschenen met de opdruk „1947 Habilitada Bs ,40" de 
zegels met afbeelding van de chinchilla: 
1,40 Bs op 75 c blauw opdruk rood 
1,40 Bs op 75 c blauw opdruk zwart 
1,40 Bs op 75 c blauw opdruk oranje. 

Brazilië. 

Op 16 Mei verschenen hier ter gele
genheid van het Internationale Rotary 
congres 2 zegels voor de luchtpost: 
1,20 Cr lila 
3,80 Cr violet. 

CanalZóne. 
Ter herdenking van het 25jarig bestaan van het natuurreservaat 

op het eiland Barro Colorado verscheen een zegel 
10 c grijszwart, landkaart. 

China. 
Op 28 April j.1. verschenen hier 2 zegels ter aanvulling van de 

2 reeds verschenen zegels ter herdenking van het herstel onder 
Chinees bewind van het eiland Formosa (zie Maartnummer) 

I 5.000 lavender 
$ 10.000 oranje 

beide zegels met afbeelding van dr. Sun Yat Sen's herdenkingshal 
op dat eiland. 

Voorts geven wij hierbij nog een afbeelding van de in ons 
Meinummer vermelde zegels ter herdenking van de nieuwe con
stitutie en van het zegel vermeld in ons Juninummer uitgegeven 
ter gelegenheid van de „Dag van de postzegel". 
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Op 19 Mei j.1. verscheen een zegel met dezelfde afbeelding als 
het zegel van Maart j.1. voot de Nankingtentoonstelling, doch 
thans in gewijzigde kleur voor de postzegeltentoonstelling te 
Shanghai en zowel getand als ongetand: 

$ 5000 groen. 

Cuba. 
Voor de luchtpost verscheen 

hier een zegel met de afbeel
ding van een oorlogsbespre
king van 1895 

8 c geel en zwart. 
Hoewel dit zegel eerst op 

21 Mei '48 voor frankering 
geldig werd, werd het zegel 
toch eerder verkrijgbaar ge
steld „omdat dan de verzame
laars van te voren hun eerste 
dagcouverten in orde zouden 
kunnen maken !" Voorts geven 

wij hierbij nog een afbeelding van het in ons Julinummer ver
melde zegel ter gelegenheid van het Melaatsheidcongres. 

Ecuador. 
Ter verering van Andres Bello, een vooraanstaand humanist 

en schrijver, die Chili, Colombia en Venezuela als secretaris te 
Londen diende, verscheen een serie van 4 zegels voor gewone en 
3 zegels voor de luchtpost met afbeelding van diens portret: 

0,20 blauw 
0,40 groen 
0,50 karmijn 

1 Sucre zwart, en voor de luchtpost: 
0,60 magenta 
1,30 groen 
1,90 diepkarmijn. 

Tevens geven wij hierbij nog een afbeelding van een tweetal 
zegels van de in ons Juninummer vermelde series voor gewoon 
gebruik en voor de luchtpost. 
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Voor het gewone postverkeer verschenen ter aanvulling nog de 
volgende nieuwe zegels: 

5 c bruin, portret van Vicente Rocafuerte 
10 c zwartgrijs, id. 
20 c lichtbruin, kerk te Quito 
30 c violetrood, id. 
40 c blauw, id. 

terwijl voor de luchtpost een zegel verscheen met de afbeelding 
van een vliegende roofvogel en het gebergte El Altar. 

40 c rood. 
Een stel van 3 dienstzegels werd in rood overdrukt met de 

woorden „Primero la Patria Servicio Interno". 
30 c blauwgroen 
30 c purper 
30 c bruin. 
De zelfde zegels werden ook in blauw overdrukt met hetzelfde 

opschrift alsmede het Woord „Aero". 

Egypte. 
De strijd in Palestina bracht ook hier een zegel die een afbeel

ding uit deze periode der geschiedenis vastlegt en wel Egyptische 
troepen bezetten Gaza: 

10 m groen. 
De gehele koerserende series gewone post, luchtpost en porten 

van dit land werden ten behoeve van het in Palestina bezette gebied 
van Gaza voorzien van een opdruk zowel in het Arabisch als in 
het Engels, terwijl tevens een waarde in Palestijns geld wordt 
vermeld. 

Engelse Koloniën. 
In afwijking van het in ons vorige blad vermelde zullen de 

jubdeumzegels uitgegeven ter gelegenheid van de zilveren bruiloft 
van het Engelse koningspaar, en uitgegeven in de volgende kolo
niën, in andere kleur verschijnen als door ons is vermeld, en wel: 

Granada 10/ blauwgroen. 
HongKong $ 10 rood. 
Mauritius 10 R magenta. 
Nyassaland 10/  violet. 
De Engelse zegels werden overdrukt: 
Met „Tanger" ongewijzigde waarden. 
Met „Morocco Agencies" en de waarden 25 c en 45 pesetas. 
Met „Bahrain" en 2}^ a en 15 R. 
Met „Kuwait" en 2% a en 15 R. 
Voor Muscat en Dubai alleen met 2% a en 15 R. 

Erythrea. 
Voor de Britse bezetting van dit land verschenen op 27 Mei 

j.l. Engelse zegels met de opdruk „B.M.A. Erithrea" en nieuwe 
waardeaanduiding: 

5 cents op 14 d. 30 „ op 3 d. 
10 „ op 1 d. 40 „ op 5 d. 
20 „ op 2 d. 50 „ op 6 d. 
25 „ 2% d. 75 „ op 9 d. 

portzegels: 
5 cents op 34 d. 1 shilling op 1/ 

10 „ op 1 d. 2 sh 50 ets op 2/6 
20 „ op 2 d. 5 shillings op 5 / 
30 „ op 3 d. 10 shillings op 10/

FransIndië. 
Op 7 Juni '48 verschenen hier een aantal nieuwe zegels en wel 

voor de gewone post 18 waarden: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 caches, 
1 fanon, 1 f 6 c, 2 f, 2 f 2 c, 2 f 12 c, 3 f, 5 f, 7 f 12 c, 1 roupie 
2 f, 1 r 4 f; 

portzegels 10 paarden: 1, 2, 6, 12 caches, 1 fanon, 1 f 6 c, 1 f 
12 c, 2 f 12 c, 5 f, 1 roupie; 

voor de luchtpost: 3 roupies, afbeelding van een tempel. 
De 18 eerstgenoemde zegels zijn in verschillende afbeeldingen 

n.1. van Apsara, Dvarabalagar, Vishnou, tempelwachter en Tigou
palagar. 
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Guatamala. 
Het zegel van 5 c met afbeelding landkaart, werd in rood 

overdrukt met „1948Aero" ten behoeve van de luchtpost: 
5 c blauw en rood. 

Hier verschenen de eerste defi

nitieve zegels na het verkrijgen 
van de zelfstandigheid van de 
staat. Het betreft een tweetal 
herdenkingszegeh voor de gewone 
en een zegel voor de luchtpost: 

134 a olijf groen, driekleur 
334 a blauw en rood, nationale 

standaard 
en voor de luchtpost: Ie vlucht 
op 8 Juni 1948: 

12 a blauw en lichtblauw, vliegtuig. 
Indochina. 
Ter gelegenheid van de tentoonstellingsbeurs van Zuid VietNan". 

verschenen 2 zegels in gelijke tekening: 
10 c geelbruin 
2 pi rood. Dit laatste zegel in blokvorm met het opschrift 

op dit blok: Foire Exposition du Sud VietnamSaigon. 

Israël. 
Konden wij in ons vorige nummer de uitgave aankondigen van 

zegels voor dit land, thans kunnen we daaraan het volgende toe 
voegen. Na de uitroeping van deze staat waren de wel in voor
bereiding zijnde zegels nog niet voor de uitgave gereed. Daarom 
werd aanvankelijk gebruik gemaakt van propagandavignetten voor 
de Joodse Staat, welke met anilinehandstempel werden voorz'tu 
van het woord „DAOR" in hebreeuwse karakters. Dit woord be
tekent POST. Hierdoor werden de vignetten tot provisorische 
zegels gemaakt en voorlopers van de definitieve uitgave. 
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Wat de definitieve uitgave betreft kan thans worden vermeld, 

dat deze afbeeldingen bevatten van oude munten, zonder waarde
aanduiding zijn wat muntsoort betreft en dus alleen een waarde
getal aangeven. Zij zijn: 

3 m oker 50 m bruin 
5 m lichtgroen 250 m donkergroen 

10 m violet 500 m roodbruin 
15 m karmijn 1000 m bronsgroen. 
20 m blauw 

Wij zagen de 5 en 10 behalve getand ook doorstoken. 
Japan. 
Ter herdenking van het herstel van de buitenlandse handel 

verscheen een zegel met de afbeelding van een bouquet bloemen 
als symbool van vriendschap: 

1 yen blauw. 
De sporten werden ter gelegenheid van hun spelen herdacht 

met een serie van 4 zegels met sportvoorstellingen: 
1,20 yen lilarose zwemmer 1,20 „ „ handbal 
1,20 „_ „ hordenloop 1,20 „ „ discuswerper. 

Deze vier zegels zijn ook te zamen in blokvel verschenen. 
Op 3 Mei '48 verscheen een zegel als propaganda voor de op

voeding van de jeugd. 
1,20 yen rood, jongen en meisje met boek. 
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Marocco (Frans) 
Op 7 Juni verschenen de aangekondigde weldadigheidszegels 

ten bate van de vacantiekolonies der P.T.T. n.1.: 
6 f + 34 f groen 
9 f + 51 rood. 

Tevens zal een weldadigheidszegels verschijnen, hetwelk thans 
te koop is te Parijs op de tentoonselling Lyautey in het Hotel 
des Invalides, en waarvan de oplage 100.000 stuks bedraagt: 

10 f + 25 f donkergroen. Mausoleum van Marechal Lyautey te 
Rabat. 

Mozambique. 
Hier verscheen in de bekende afbeelding van de kathedraal te 

LorenzoMarques een zegel van: 
4 $ 50 rood. 

Pakistan. 
Hier verschenen de eerste zegels van de als zelfstandig dominion 

optredende staat, alle met de vermelding van de datum van de 
eerste onafhankelijksdag 15 Augustus 1947. De oplage is 250.000 
series van 3 zegels: 

1/4 a kobalt, gebouw van de Constituerende vergadering te 
Karachi. 

23^ a. groen, luchthaven van Karachi. 
3 a sepia, toegangspoort van de vesting Lahore. 
1 R. wapen. 

RuandaUrundi. 
De in Belg. Congo uitgegeven serie met afbeeldingen van Con

goleese kunst is thans in gelijke afbeeldingen ook hier verschenen, 
doch in plaats van Bel. Congo luidt hier het opschrift Ruanda 
Urundi. 

Paraguay. 
Thans kunnen wij de afbeelding geven van een 4tai zegels van 

de series voor gewoon gebruik en voor de luchtpost in ons vorige 
nummer vermeld. 

Salvador. 
In groot formaat verscheen hier een serie van 4 zpgels alle 

met afbeelding van het portret van Manuel José Arce, Ie presi
dent van middenAmerika, en de jaartallen 1847—1947. 

8 c blauw 14 c rood 
14 c groen . 1 C violet. 

' Tunis. 
Evenals in Algiers verscheen ook hier het Franse zegel met 

afbeelding van Arago met opdruk en wel in de kleur karmijn

rood en verticale opdruk „Tunisie". 
6 f | 4 f karmijnrood. 

Unie van ZuidAfrika. 

MMMMMÉAÉI 

Van de in ons vorige nummer 
vermelde zegels uitgegeven ter ge
legenheid van het zilveren huwe
lijksfeest van het Engelse konings
paar kunnen we thans een afbeel
ding geven. 

Uruguay. 
Ter herdenking van de 30e verjaardag van de dood van José 

Enrique Rodó (1872—1917), dichter, journalist en politicus, ver
scheen een serie van 8 zegels: 

1 c groen en bruin, Ariel 
2 c violet en bruin, buste van Rodó 
3 c groen en bruin, antiek basrelief 
5 c violet en bruin, basrelief 

10 c oranje en bruin, als 3 c 
12 c blauw en bruin, als 5 c 
20 c violet en bruin, als 1 c 
50 c rood en bruin, als 2 c. 
Voor de gewone post verscheen hier in het type portret van 

Artigas van 1939 
7 c blauw. 

Voor de luchtpost verscheen in nieuwe ■ tekening van een 4
motorig vliegtuig 

14 c blauw. 
Voorts verschenen 2 postcolli zegels met opdruk: 
0.02 op 5 c blauw, opdruk in zwart 
0.03 id., id. 

Venezuela. 
Voor de gewone post verschenen hier 3 zegels: 
30 c zwart, binnenplaats van het geboortehuis van P. Bautismal, 

waar Simon Bolivar werd gedoopt. 
40 c lilarood, Diego B. Urbaneja, Ie minister van de bevrijder. 

5 Bs oranje, postgebouw te Caracas. 
Voor de luchtpost verschenen: 
75 c oranje, standbeeld van S. Bolivar te Caracas. 

1 Bs blauw, id. 
3 Bs bruin, id. 
5 Bs rood, vliegtuig en petroleumtorens. 

10 Bs violet, vliegtuig en nationaal pantheon. 

Verenigde Staten van Amerika. 
In afwijking van de berichten, dat hier geen postzegel zou 

worden uitgegeven ter herdenking van de 100e verjaardag van de 
komst van de Zweedse pioniers in de Middelwest, wordt thans 
bericht, dat ondanks Truman's veto toch een zegel is verschenen, 
waarvan de eerste dag van uitgifte op 4 Juni te Chicago (111.; 
zou zijn geweest. Het zegel geeft een afbeelding van een ossen
wagen getrokken door 2 ossen en begeleid door een pionier. Her 
opschrift luidt: „Swedish Pioneer Centinial". De 12 sterren ver
tegenwoordigen de 12 middenstaten door de Zweden gesticht. 

5 c blauw. 
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P R O G R A M M A 
van de feestelijkheden ter gelegenheid der viering van het VEERTIG
JARIG bestaan van de NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENI-
GINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, van het 55-JARIG 
bestaan der POSTZEGELVERENIGING „BREDA" en van de 36ste 
NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG, te houden te BREDA, op 
VRIJDAG 10, ZATERDAG 11 en ZONDAG 12 SEPTEMBER 1948. 

VRIJDAG 10 SEPTEMBER: 
11 uur: Bestuursvergadering van de Bond ni de kleine Koffie

kamer van gebouw „Concordia", van Coothplein. 
2 uur. Opening van de Nationale Postzegeltentoonstelling in 

de grote zaal van „Concordia" door de Voorzitter van 
het Tentoonstellings-Comité. 

3.30 uur: Opening van de 36ste Nederlandse Philatelistendag 
door de voorzitter van de Bond in de grote Koffie
kamer van „Concordia", waarna »Algemene Bondsver
gadering in dezelfde zaal. Deze vergadering is alleen 
toegankelijk voor afgevaardigden en leden der aange
sloten verenigingen en door de Bond genodigden. 

6 uur: Eten in restaurant naar keuze. 
7.30 uur: Reunie in de Café-zaal van het „Zuid-HoUandsch Kof

fiehuis", Grote Markt. 
8 uur: Officiële ontvangst der philatelisten ten stadhuize door 

het Gemeentebestuur van Breda. (Grote Markt). 
9 uur: Kapittelvergadering in de kleine Koffiekamer van 

van Coothplein; gelegenheid tot complimenteren van 
de Bond en van „Breda". 

ZATERDAG 11 SEPTEMBER: 
9 uur: Kapittelvergadering in de kleine Koffiekamer van 

„Concordia", van Coothplein. 
10 uur: Voortzetting van de Bondsvergadering in de grote 

Koffiekamer van „Concordia". 
1 uur: Gemeenschappelijke lunch in Hotel de Kroon, Bos

straat 28 en in restaurant „Moderne", Veemarktstraat 2. 
Plaats zal tijdig worden aangewezen. 

2 uur: Eventuele beëindiging van de Bondsvergadering. 
Beker-tournooi. 
Na afloop gelegenheid tot bezichtigen van de tentoon
stelling. 

6.30 uur: Reunie van de deelnemers aan het Bonds-feestdiner in 
de benedenzaal van ' t Zuid, Grote Markt. Ook niet 
deelnemers zijn welkom. 

7.30 uur: BONDS FEEST-DINER in de bovenzaal van 't Zuid. 
Grote Markt. Geen avondkleding. Na afloop dansen. 

ZONDAG 12 SEPTEMBER. 
11 uur: Uitstapje per autobussen naar Oisterwijk, aangeboden 

door de Postzegel-Vereeniging „Breda", uitsluitend 
voor hen, die aan de Brabantse koffietafel in Hotel 
„Bosch & Ven" te Oisterwijk deelnemen. Samenkomst 
voor vertrek van Breda te kwart voor 11 uur op het 
Kasteelplein bij de Grote Markt. 

2 uur: Brabantse koffietafel in Hotel „Bosch & Ven" te 
Oisterwijk. 

3.30 uur: Terug naar Breda. 
6 uur: Sluiting der Tentoonstelling. Uitreiking der Bonds

medailles aan de exposanten. 

De aanmelding tot deelname aan de feestelijkheden staat open 
tot IQ Augustus a.s. 

Aanmeldingsbiljetten zijn verkrijgbaar bij de secretaris der 
Commissie voor Ontvangst: de heer J. C. Steinbach, 27 Prins 
Frederiklaan te Breda. (Post Ginneken) 

Agenda Algemene Vergadering van de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en de 

36e Nederlandse Philatelistendag. 

1. Opening. i 
2. Aanwijzing stemopnemers en leden stembureau. 
3. Notulen Algemene Vergadering Maastricht 15/16 Augustus 

1947. 
4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag 1947—1948. 
6. Jaarverslag 1947—1948 van de Bondsraad. 
7. Jaarverslag 1947—1948 van het Bondsinformatiebureau. 
8. Jaarverslag 1947—1948 van de Bondskeuringsdienst. 
9. Rekening en verantwoording van de Penningmeester; verslag 

financiële commissie. 
10. Begroting 1948—1949. Vaststelling contributie Bondsjaar 

1948—1949. 
11. Bestuursverkiezing, aftredend en dadelijk herkiesbaar zijn: de 

heren J. G. J. Polling als penningmeester, geen tegencandidaten; 
mr. C. M. Loef en dr. J. v. d. Ven als commissarissen. 
In vacature Voorzitter wegens bedanken van de heer J. C. 
Cramerus is gesteld de heer P. S. van 't Haaff. 
Eventueel voor vacature Ie Secretaris: J. C. Norenburg, 2e 
Secretaris; in de vacature 2e Secretaris D. O. Kirchner, com
missaris. 

In de vacature commissaris, de heren K. F. Kielman en J. H. 
van Wermeskerken. 

12. Verkiezing van een lid Financiële Commissie (aftredend is 
Maastricht, die niet herkiesbaar is). 

13. Voorstellen tot wijziging Huishoudelijk Reglement: 
a. In artikel 4 wordt het woord „komende" geschrapt; 
b. In artikel 5 wordt de tabel van de maatstaf der afvaar
diging vervangen door: 

tot en met 100 leden 1 afgevaardigde 
101 tot en met 200 leden 2 afgevaardigden. 
201 tot en met 400 leden 3 afgevaardigden. 
401 tot en met 600 leden 4 afgevaardigden. 
601 tot en met 800 leden 5 afgevaardigden. 
801 tot en met 1000 leden 6 afgevaardigden. 

1001 en meer 7 afgevaardigden. 
14. Ontwerp Tentoonstellingsreglement. 
15. Voorstel „Zuid Limburg" aan P.T.T. verzoeken de gebruikte 

zegels van hoge waarden zo te veilen, dat ook de doorsnee 
verzamelaar op deze kan inschrijven. 

16. Costerus-medailie. 
17. "Waller-medaille. 
18. Aanwijzing plaats Algemene Vergadering 1949. (Eindhoven 

heeft zich aangeboden). 
19. Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. . " 
20. Nagekomen voorstellen. 
21. Rondvraag. 
22. Sluiting. 
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Zaterdag 11 September 1948. 
1. Opening Nederlandse Philatelistendag. 
2. Aanwijzing leden Commissie toekenning Wisselbeker. 
3. Voordrachten krachtens Reglement op de Wisselbeker: 

H. J. C. van Beek: Weldadigheidszegels. 
H. G. Ontrop: 1 d. en 2 d. van Gr. Brittannië van 
1840—1858. 

c. J. Dekker: Zweedse postzegelboekjes en tandingenemissies 
sinds 1920. 

d. J. Poulie: Albanië als verzamelgebied. 

a. 
b. 

NATIONALE 
POSTZEGELTENTOONSTELLING 

„ B R E B O P O S T " te BREDA 
10, 11, 12 September 1948. 

De aandacht wordt erop gevestigd, dat in de oproep tot deel

name aan de tentoonstelling (zie advertentie Maandblad April '48) 
de data onjuist werden vermeld. De Tentoonstelling en de Phi

latelistendagen zullen plaats vinden op 
10, 11 en 12 SEPTEMBER a.s. 

Tevens moet met leedwezen worden medgedeeld, dat in tegen

stelling met de betrekkelijke, oorspronkelijke publicatie, wegens 
technische verzekeringsbezwaren, dezerzijds de verzekering der 
te exposeren verzamelingen NIET kan worden bezorgd. 

DE UITERMATE STRENGE BEWAKING DAG EN NACHT, 
ALSMEDE DE OVERIGE GETROFFEN VEILIGHEIDSMAAT

REGELEN BIEDEN DE EXPOSANTEN DE RUIMSTE ZEKER

HEID EN WAARBORG. 
H E T TENTOONSTELLINGSCOMITE. 

Keurig uitgevoerde BondBredaJubileabriefkaarten en enve
loppen zijn nu reeds verkrijgbaar aan 25 cent per stuk (zonder 
zegel). 

Bestellingen met gelijktijdige betaling op giro no. 77851 ten 
name van Overste J. J. Harts, Rustlandstraat 16, Breda, worden 
aan dit adres ingewacht. 

Aan het tijdelijk Postkantoor in de Tentoonstellingszaal zullen 
twee speciale, officiële poststempels (Eén voor de tentoonstelling, 
één voor de Philatelistendag), benevens speciale aantekenstrookjes 
voor aangetekende stukken worden gebezigd. 

Van de Jubileakaarten zijn twee soorten verkrijgbaar, ééne 
kaart met philatelistische voorstelling op de linkervoorzijde en 
ééne kaart met dezelfde, doch grotere voorstelling op de achter
zijde; in totaal zijn er dus drie herinneringspoststukken (twee 
kaarten,' één enveloppe). 

Zij, die geen gelegenheid hebben de Philatelistendagen bij te 
■Ronen kunnen kaarten en/of enveloppen van geldige frankering 
voorzien, ter afstempeling aan Overste J. J. Harts opzenden. 
Opgeven welke stempels men verlangt. 

H E T UITVOERENDCOMITE. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

P. S. van ' t Haaf f, Oostduinlaan 189, 'sGravenhage. Secr. 

Op de op 3 Juli jl. gehouden vergadering van het Bondsbestuur 
werden de Postzegelvereeniging „Roosendaal" te Roosendaal en 
de Nederlandsche Vereeniging van Poststukken en Poststempel
verzamelaars te Amsterdam als leden van dt Bond aangenomen. 

Het programma voor de Algemene Vergadering en de Philate
listendagen werd vastgesteld. Het ontwerptentoonstellingen regle
ment werd behandeld en komt in Breda ter tafel. 

De Bond zal zich door de voorzitter op de vergadering van de 
F.I.P. te Basel laten vertegenwoordigen. 

De heer P. Wittkämper heeft bedankt als afdelingshoofd buiten
land van de Bondskeuringsdienst. In zijn plaats treedt de heer 
J. Poulie op. 

Alle zegels van Nederland en Overzeese gebiedsdelen moeten 
worden gezonden aan de heer P. J. van Harderwijk, Heerenstraat 
43, Rijswijk (Z.H.). 

Alle zegels .van het buitenland te zenden aan de heer J. Poulie, 
de Lairessestraat 46, Amsterdam. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: C. M. Donck, Sophia laan 39, Hilversum. 

Afgevoerd. 
1667. J. Klooster. 
1698. J. J. van Hof weegen. 

Afgevoerd wegens wanbetaling. 
1571. D. Willemsen. 
1832. N. Kepper. 
389. D. A. Spek. 

Overleden. 
855. Mevr. H. van'EssenHillen. 
770. J. M. Vermeulen. 

Mededelingen van het secretariaat. 
De heer J. J. Douma, Hoenderparkweg 13, is secretaris gewor

den van de afdeling Apeldoorn. 
De heer H. L. van Beulen blijft veilingmeester. 
Het bestuur van de afdeling Castricum is als volgt samengesteld: 

D. J. Saarloos, voorzitter; A. M. L. van Delft, secretaris, Dussel
dorperweg 97, Limmen; H. van Es, Stetweg 21, Bakkum. 

Alle aanmeldingen en mutaties der leden moeten rechtstreeks 
worden gemeld aan de tweede secretaris, de heer P. J. M. Boel, 
Bosboom Toussaintlaan 63 te Hilversum. 

Nieuwe leden. 
Zie de aanmeldingen in het Juninummer. 

Verbetering. 
687. Schellevis, W. Kampeer Centrum „de Heihaas", Putten o/d 

Veluwe. 
Wederom opnemen als lid. 

Theelen, J. H. M. A., Dagoweg 67, Bandoeng. 
Aanmeldingen. 

Rey, J. H. J. van. Leger Nr. 101020001, Kaptein St. Cie, 
4. R. St. Veldpost, Padang (S.W.K.). 
Kwee, H. B. Gemblongan 6365, Soerabaia. 
Brugge, H. ter, p / a B.P.M. Handelszaken, Soerabaia. 
Bruins, mej. J. F., p / a de Javasche Bank, Batavia. 
Dijkhuizen, W. van, Tegalweg 12, Batavia. 
Jager, J. de, Djamboelaan 21, Batavia. 
AderBergsma, mevr. E. C , Ir. Schefferlaan 68, Hengelo (O.) 
Stemmerik, Ch. F., Daendelstraat 48, Soerabaja. 
Koene, G. J., Wandelwég 36, Wormerveer (Lid Z.Z.Z.) 
Schoenmaker, P., Bankakade 35, Wormerveer (Lid Z.Z.Z.) 
LuttikOffigê, S. N., Oranjestraat 3, Wormerveer. 
La Grand, A. J., Tuinstraat 25, Wormerveer. 
Minnighvan der Veur, mevr. J., p/a B.P.M., Willemslaan 2, 
Batavia. 
Hoyer, ir. K. H. R., p / a B.P.M., Pladjoe (Sumatra). 
Oosterbaan, mej. M. M., p / a B.P.M., Willemslaan 2, 
Batavia. 

mevr. E. B., Nieuwe Uitleg 33, den Haag. 
mej. M. Th., p / a Electro Import, Menteng 

646. 

689. 

691. 
693. 
697. 
700. 
705. 
709. 
710. 
711. 
714. 
718. 
720. 
722. 

723. 
724. 

727. 
732. 

733. 
735. 
742. 

745. 

27, 
Pieterse, 
Perkins, 
Batavia. 
Vries, mej. E. J. de, p / a B.P.M., Willemslaan 2, Batavia. 
Uitenbroek, F., Laan Trivelli 49, Batavia. 
JongeTigges, mevrouw J. E. de, p/a B.P.M.mcss, Kra 
wangweg 4, Batavia. 
Spaans, A. F. L., Poloniaweg 46, Medan. 
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746. Bosman, R. W. T., Regcntcsselaan 16, Hilversum, na 1.8.48 
Vossiusstraat 38, Amsterdam. 

747. EUenbroek, J. M., Stationsdwarsstraat 10II, Apeldoorn. 
749. Vermeulen, P. J., Driehuizerweg 54, Apeldoorn. 
751. Wolthuis Koster, mevr. A. I., Hoofdstraat 64, Apeldoorn. 
752. Weerd, Joh. de.. Hoofdstraat 47, Apeldoorn. 
754. Kleinegris, mej. M. B., p /a N.N.G.P.M., Sorong (N.Guinea) 
757. Ohm, W. O., p / a B.P.M., Wdlemslaan 2, Batavia. 
759. Gamisch, K., Simpang 68—70, Soerabaja. 
760. Groote, F. de, p / a D.S.M., Kisaran (S.O.K.) 
761. KoUewijn, A. M., Bredcrodelaan 2, Bussum. 

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

Voorgehangen als lid. 
A. Braat, Etten, Roosendaalseweg. 
H. L. J. Weidema, Breda, Strijenlaan 27. 

Nieuw lid. 
712. W. M. van der Veur, Bergen op Zoom, Faurestraat 21. 

Overleden. 
363. Th. Wittenhorst, Stokkum bij 's Heerenberg. 

Bedankt als lid. 
93. A. P. W. A. M. de Jongh, Castricum. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 19 Juli a.s. om 20.00 uur in 

csfé „De Beurs", Markt, Breda. 
Ledenvergadering op Maandag 26 Juli a.s. om 20.00 uur in 

café „Moderne", Markt, Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 1 Augustus a.s. om 10.30 uur in 

café „Moderne", Markt, Breda. 

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

Nieuwe leden. 
765. Kaper, "W., van Speijkstraat 71 III, Amsterdam-W. 
763. Vijver, F. v. d., Bankastraat 29III, Amsterdam-O. 
764. Zande, Jac. v. d., Fresiastraat 3, Amsterdam-N. 

Candidaatleden. 
De candidaatleden in het Maandblad van Juni zijn aangenomen. 

Overleden. 
604. Harrenstein, C. G. 

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

Gedurende de maanden Juli en Augustus wordt niet vergaderd. 
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op Dinsdag 28 Septem
ber a.s. Nadere aankondiging volgt. 

Bij voldoende deelname bezoeken wij per autobus de Postzegel
tentoonstelling te Breda op Zondag 12 September. Aanmeldingen 
vóór 1 Augustus a.s. bij de secretaris. Kosten ± ƒ 5,—. Geen 
geld zenden ! 

Voorgesteld tot royement, wegens niet betalen van contributie
schuld: 
P. C. van Holst, Bern. de Waalstr. 50, Utrecht. 
C. Huizer, Laan v. Minsweerd 23, Utrecht. 
H. J. Lorrie, Krammerstraat 231, Amsterdam-Z. 
J. J. Reneman, Julianalaan 120, Bilthoven. 
Ir. M. P. E. H. Thijwissen, Obrechtlaan 11, Bilthoven. 
P. Valkema Blouw, Lange Jansstraat 12bis, Utrecht. 

M. Weijburg, Julianalaan 59, Bilthoven. 
S. P. Wielenga, Nieuwe Rijn 28, Leiden. 

Bedanken voor het lidmaatschap dient vóór 1 Augustus te 
geschieden. 

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

Nieuwe leden. 
C. B. Oorthuys, Frankenstraat 66, 's-Gravenhage. 
A. Pet, Ie Braamstraat 4, 's-Gravenhage. 

Overleden. 
C. J. van der Meulen, 's-Gravenhage. 

Vergaderingen. 
Gedurende de maanden Juli en Augustus worden geen vergade

ringen gehouden. 

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

Bedankt. 
2740. H. J. Botterweg Jr. 

Afgevoerd. 

Overleden. 

251. A. Heemskerk. 
2838. J. C. Wortmann. 

101. J. J. H. van Eyk. 
Geroyeerd. 

JL30. J. J. v. d. Linde. 
3915. S. B. Tijssen. 

Royement ingetrokken. 
444. R. Robben, Kon. Wilhelminalaan 473b, Voorburg. 
783. W. H. Muzerie, Jac. v. d. Doesstraat 27, Den Haag. 
884. J. C. Ie Cointre, Meijboomlaan 4, Wassenaar. 

3039. A. B. K. de Bock, Gr. v. Prinstererlaan 29b, Voorburg. 
4189. R. Ch. Pckema, Azaleastraat 28, Den Haag. 

Schorsing ingetrokken. 
1094. A. A. Jung, Gouwestraat 44, Utrecht. 
1426. J. Elserman, Geldersestraat 77, Geldermalsum. 

Nieuwe leden. 
521. W. van der Poel, Instituut „Hommes", Hogezand. 
659. P. G. van Pelt, Graaf Florisstraat 50, Schiedam. 
875. J. Hoogendoorn, Hoofdstraat 59d, Leiderdorp. 
992. J. Ocksendorf, Huize „De Heidepol", Beekbergen. 

1512. T. J. Zeilinga, Margarctha de Heerstraat 3, Leeuwarden. 
2700. W. G. Eman, Laaressingel 114, Enschede. 

Afd. Aalsmeer. 
1548. A. Sternfoort, Beatrixplantsoen 7, Hoofddorp. 

Afd. Amsterdam. 
1519. J. Smit, Kerkstraat 26II , Amsterdam. 
1522. K. Poeser, H. Kadijk 14III, Amsterdam. 

Afd. Den Haag. 
1656. L. Belloni, Loosduinseweg 319, Den Haag. 
1690. P. Th. R. Binda, Amsterdamsestraat 3, Scheveningen. 
1736. W. H. C. Hoog, Groenhovenstraat 18, Den Haag. 
1752. K. van der Loos, van Vlotenstraat 15, Den Haag. 
1874. H. W. F. Otto, Laan van Meerdervoort 370, Den Haag. 
1925. Jac. Pieterse, van der Heimstraat 38, Den Haag. 
2161. E. G. van Veen, Willem van Outhoornstraat 42, Den Haag. 
2296. A. Veenstra, Benschoplaan 12, Den Haag. 
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2335. F. H. J. de Vos, Groen v. Prinstererlaan 33, Voorburg. 
2337. F. J. M. Blom, Sweelinckplein 39, Den Haag. 
2405. W. J. Burghgraef, Abeelstraat 44, Den Haag. 
2406. G. C. E. Wieland, Gerard Reinstraat 32, Den Haag. 

Afd. Haarlem. 
1534. E. E. Knops, Narcissenlaan 14, Heemstede. 

Afd. Langedijk. x 
2758. M. Strijbis, Woudmeer F. 15, Dirkshoorn (N.H.) 

Afd. Rotterdam Zuid. 
2454. L. G. Boer, Dordtselaan 91, Rotterdam-Z. 
2633. F. D. Vos, Zonnehof 42, Rotterdam-Z. 

Afd. Utrecht. 
1598. G. C. Plemper v. Balen, Alb. Neuhuysstraat 35, Utrecht. 

Afd. Vlissingen. 
1648. A. de Ruijsscher, Nieuwstraat 41, Vlissingen. 

Afd. Zwolle. 
82. J. N. Portegijs, Nieuwedijk 20, Wijhe. 

188. K. S. Eisma, Ambonstraat 8, Meppel. 
310. J. H. Voogden, Heerderweg C. 469, Epe (Gld.) 

Mededelingen. 
O p de algemene ledenvergadering van 29 Mei is een nieuw be

stuur gekozen bestaande uit de heren P. L. Backer, voorz., J. .*. C. 
Achilles, secr.; A. Godschalk, penn.m.; Ph. Smulders, Dir. rondz ; 
N. F. Hedeman, 2e secr.; J. W. H. Kemper, A'dam; J. A. Janse 
de Jonge, Middelburg; R. Pisa, Utrecht en O Veltman, Haai'lem, 
commissarissen. 

Bibhothecaris blijft de heer G. v. d. Velden, Miquelstraat 59, 
Den Haag. 

Adresveranderingen, bedanken etc. te zenden aan de heer N F. 
Hedeman, Valkenboskade 78, Den Haag. Dit geldt alleen voor 
leden niet aangesloten bij een afdeling. 

Het ontwerp statuten zoals dit door de commissie tot herziening 
van de statuten en huishoudelijk reglement werd voorgesteld, is, 
na het aanbrengen van enige wijzigingen, aangenomen. De nieuwe 
statuten zullen t.z.t. worden bekend gemaakt. Genoemde com
missie gaat thans over tot herziening van de huishoudelijke regle
menten. 

De datum voor de najaarsvergadering is voorlopig vastgesteld 
op 16 October te Amsterdam. 

De heer Noordhoff heeft bedankt als lid van de commissie tot 
herziening van de statuten en reglement. In de vacatures Noord
hoff en V. d. Drift zijn gekozen de heren Job de Vries, Den Haag 
en J. Elsenbroek, Haarlem. 

Afd. Rotterdam Zuid. 
Op 16 Juni hield de afd. R'dam Zuid haar eerste vergadering. 

Het bestuur bestaat uit deheren N . v. d. Berg, voorz.; L. Wilde
raan, secr.; M. F. Adriaanse, penn.m. De eerstvolgende vergadering 
wordt gehouden op Woensdag 28 Juli te 20 uur in Klein Odeon, 
Hilledijk 188. De leden in R'dam Zuid worden opgewekt zich 
bij deze afdeling aan te sluiten. 

Aanmelding kan geschieden bij de heer L. Wildeman, Bollen 
land 4. 

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

Ledenvergadering. 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehouden 

op Maandagavond 26 Juli 1948, in de bovenzaal van Café-Restau-
rant „Du Nord", Bergweg 131b (ingang Bergsingel 228) te Rot
terdam-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 
24 Juli in ons clublokaal en voor de aanvang van de vergadering. 

Candidaatleden. 
854. M. C. M. Brenkman-van Wijhe, Graaf Florisstraat 122a, 

Rotterdam. 
859. M. van Riet, Gordelweg 188c; Rotterdam. 
868. C. van Eijsden, Amelandseplein 45a, Rotterdam. 
874. I. van Eijsden, Verboomstraat 100, Rotterdam. 
891. A. M. H. Mebus-van Houdt, Rubensstraat 86, Amsterdam. 
908. P. V. d. Berg, Dordtsestraatweg 446a, Rotterdam. 
921. L. Dresselaars, Lijsterlaan 15, Rotterdam. 
941. A. J. den Haring, Mathenesserdijk 337a, Rotterdam. 

J.942. Mary Wilthagen, Mathenesserplein 30b, Rotterdam. 
956.'' C. A. Hoogsteder, Bilderdijkstraat 26a, Rotterdam. 
974. J. W. Tijssens, Hoflaan 20, Rotterdam. 
994. L. C. M. A. Went, Willem de Zwijgerstraat 125b, Ovcrschie. 

1019. P. Wessels, Ie Ijzerstraat 39a, Rotterdam. 
1029. B. Andeweg, Polenkamp, Beneden Rijweg B 286b, 

Slikkerveer. 
1033. M. Verhulst, Aelbrechtskade 42b, Rotterdam. 
1040. M. J. M. Lutkie, Dr. de Visserstraat 40a, Rotterdam. 
1049. J. Pet, Lange Geer 212, Rotterdam. 
1050. Ch. Meijer, Pasteursingel 67b, Rotterdam. 

Al deze candidaten werden reeds op de vergadering van Juni 
1948 als lid aangenomen onder het gewone voorbehoud. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secr.: V. M. Stevens, 13, Puth-Schinnen. 

Nieuwe leden. 
Willems, Raadhuisstraat, Beek (L.) 
Th. Tijhuis, Maastr.laan 55, Beek (L.) 

Bedankt. 
Mej. Cörvers, Limbricht. 

Vergadering. 
De volgende vergadering heeft plaats in Hotel Riche, op de laat

ste Zondag in Juli. 
In Aug. geen vergadering. Prettige vacantie. 
De leden, die hun contributie nog niet voldeden, zullen thuis 

'n kwitantie aangeboden krijgen — verhoogde met incasso-kosten. 
Bij niet betaling volgt royement onherroepelijk. Leden toont uw 
goede wil. 

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

Candidaat leden. 
235. Th. Schaap, Roerdompstraat 16, Haarlem. 
298. J. V. d. Linden, Koninginneweg 79, Haarlem. 

Bedankt. 
621. A. Resoort. 

Bedankt per 1 Maart 1949. 
355. D. J. Edel. 

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

Vergaderingen. 
Maandag 19 Juli 1948, ledenvergadering. 
Maandag 2 Augustus 1948, beurs-veiling. 
Maandag 16 Augustus 1948, ledenvergadering. Te 8 uur 's avonds 

„In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

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

PQSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: G. M. Minnema, Boerhavelaan 41, Leiden. 

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 28 Juli '48, 's avonds 7.45 uur in 

bovenzaal Soc. „Amicitia", Steenstraat 2 (ingang Binnevestgracht.) 
Agenda: 1. Opening, 2. Notulen, 3. Ingekomen stukken, 4. Me
dedelingen, 5. Ballotage, 6. Bespreking voorstellen bondsvergade
ring, 7. Causerie ? 8. Pauze met verloting, 9. Veiling, 10. Rond
vraag, 11. Sluiten. Na afloop gelegenheid tot ruilen. 

Nieuwe leden. 
Zie cand. leden in Juni nummer. 

Candidaat lid. 
C 357. P. A. E. Poel, Haarlemmerstraat 227, Leiden. 

Overleden. 
F 332. A. C. V. Rijn. 

Beursavond Maandag 12 Juli in „de Valk", 's avonds 8 uur. 
Ruilclub Woensdag 14 Juli Midd. Chem. School, 's avonds 8 u. 
In de maand Augustus geen bijeenkomsten. 
De penningmeester verzoekt de leden welke hun suppletie ä 

ƒ 1 , — nog niet hebben betaald, dit bedrag te gireren voor 1 
Aug. op giro 390926. Na dien datum wordt hierover plus incasso
kosten gedisponeerd. 

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

Vergadering. 
Onze laatste vergadering in dit seizoen vindt plaats op Vrijdag 

9 Juli 1948, aanvang 8 uur. De Jeugdclub komt om 6.30 uur 
bijeen. Voor de Septembervergaderingen wordt de leden t.z.t. ons 
„Mededelingenblad" toegezonden. 

Wij wensen alle leden en donateurs een prettige vacantie. 
Nieuwe leden. 

Zie cand. leden in het Juni-nummer. 

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

In Memoriam. 

W. J. VAN BAALEN, 
Penningmeester van de Ver. 

Op 31 Mei j.1. overleed na korte ongesteldheid onze vriend 
en medebestuurder Willem van Baaien. 

De Ver. verliest in hem een accurate beheerder van de financiën 
der Ver. en zijn collega-bestuurders een trouwe medewerker. 

Wij zullen hem steeds in dankbaarheid herdenken. 

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

Vergaderingen. 
Afdeling Arnhem: Woensdagavond 28 Juli 19.30 uur in „Cen

traal-Nationaal" te Arnhem. 
Afdeling Ede: In de maanden Juli en Augustus geen bijeen 

komsten. 
Afdeling Velp: Zaterdagavond 17 Juli 19.30 uur. Zaterdag 

avond 21 Augustus 19.30 uur in „Naeff" te Velp (Gld.) 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 

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

Bedankt. 
Mej. van Midden, Hilversum. 
J. C. Bohlken, vertrek naar Indonesië. 

Nieuwe leden. 
De cand. leden in Juni-nr. m.u.v. no. 368, A. Prins. 

Candidaatleden. 
369. Mevr. Ter Meulen, Noolseweg 17, Laren (N.H.) 
370. De heer J. G. Geertsema, de Genestetlaan la, Hilversum. 

Vergadering. 
Ledenvergadering Woensdag 21 Juli a.s. te 7.30 uur in de 

O.L.B., 's-Gravelandseweg 55, Hilversum. 
In de maand Augustus geen vergadering en geen beurs. 

Zutphensche Postzegel-Vereeniging. 
Secr.: G. M. Vos, Jan Steenstraat 10, Zutphen. 

Vergaderingen en ruilavonden. 
Gedurende de maand Augustus zullen er geen vergaderingen of 

ruilavonden worden gehouden. Eerstvolgende avond Woensdag 
1 September a.s. 7.30 uur in het „Volkshuis", Houtmarkt . 

Nieuwe leden. 
J. Warmolts, „de Regenboog", Scheuterdijk E 153, Eefde. 
R. V. d. Kolk, Praebsterkamp 5a, Zutphen. 
J Lammers, Zutphenschestraat 29, Dieren. 
K. W. Köditz, Boonendaalseweg 22, Warnsveld. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secr.: R. Segers, Lange Kerkstraat 40, Terneuzen. 

Nieuwe secretaris. 
Als secretaris is gekozen: R. Segers, Lange Kerkstraat 40, Ter-

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

Vergadering. 
De eerstvolgende vergaderingen vinden plaats Vrijdag 17 Sep

tember a.s., 15 October a.s. en vervolgens elke derde Vrijdag van 
de maand, des avonds 8 uur in Rest. „De nieuwe Karseboom",, 
Dam, Zaandam. 

Nieuw lid. 
344. T. V. d. Let, Krommenieërpad 70, Wormerveer. 

Candidaatlid. 
G. van Voorden, Heerderweg 151, Maastricht. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering 7 September 1948, Ruilavond 20 Juli 1948 en 

21 Sept. 1948. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bel-
levue", Marnixstraat 400, aanvang half 8, zaal open 7 uur. In 
Augustus geen bijeenkomsten. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Nieuwe leden. 
Alle candidaatleden in het Juninummer van „Het Maandblad" 

werden aangenomen, benevens: 
1107. H. Lissing, Vechtstraat 241, Amsterdam2. 

Candidaatleden. 
1108. D. Pronk, van IJsselsteinlaan 38, Amstelveen. 
1109. A. Y. V. Altena, Vechtstraat 3 11, Amsterdam2. 
1110. H. C. Hemker, Elandsgracht 83 belétage, AmsterdamC. 
1111. G. F. Kooiman, Kinderdijkstraat 28 1, AmsterdamZ. 
1112. G. J. Snijdelaar, Bertelmanstraat 161, AmsterdamZ. 
1113. J. A. ' t Veer, Talmastraat 17III, AmsterdamZ. 
1114. E. Thomas, van Tuyl v. Serooskerkenweg 40 hs., Amster

damZ. 

106. G. H. W. Zeegers. 
304. C. Nomes. 
694. Sandor Frietman. 

898. C. L. Steendam. 
981. Mevr. B. Behrends. 

Overleden: 

Bedankt. 

Ver. van Postzegelverzamel. „Helmond", te Helmond
Secr.: J. Knapen, Eikendreef 41, Helmond. 

Nieuwe leden. 
Herrn, de Groot, Hindestraat 2, Helmond. 
Ber. Jansen, Tolpoststraat 84, Helmond. 
A. A. v. Lieshout, Houtsteeg 3, Helmond. 
J. B. Ruitenbeek, Julianalaan 8a, Helmond. 
W. V. d. Ven, Nassaustraat 8, Helmond. 

Bedankt als lid. 
H. Geerts, Helmond. 
Adr. Jongen, Helmond. 
P. Stassar, Helmond. 

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

Bedankt. 
J. V. d. Mark, Heerlerheide. 
H. V. Emmerik, Brussum. 

DE KEURINGSAFDELING 
V A N DE 

N E D E R L A N D S E VERENIGING 
VAN POSTZEGELHANDELAREN 

waagt zich niet aan de keuringen van de 

Japanse Bezettingszegels 
van Nederlands Indië 

U kunt echter Uw aanwinsten laten keuren 
bij de experts op dit gebied 

N. F. Hedeman & Roelf Boekema 
Zendingen te richten aan ROELF BOEKEMA, Postbus 45, 
Den Haag. (Keurmeester van verschillende verenigingen). 

Tarieven op aanvraag te verkrijgen. 

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

. Nieuwe leden. 
228. P. J. J. Vis, C. Fockstraat 77, Delft. 
296. M. B. Dommisse, Paul Gabrielstraat 167, Den Haag. 
298. A. C. Post, Nieuwe Teertuinen 24, AmsterdamC. 

Vergaderingen. 
In Augustus wordt niet vergaderd. De eerstvolgende bijeenkomst 

zal gehouden worden op Donderdag 2 September. 

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

J. A. Toebosch, Nassaukade 1601, AmsterdamW. 
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 (2.H.) 
E. A. J. Steijns, Groesbeekseweg 113, Nijmegen. 
F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
W. Th. van Keulen, Electronechn. Bureau, Nunen (N.B.) 
G. F. A. Traa, Bettslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
H. J. Koeman, Amstcl 272hs, Amstedarm. 
Postzegelhandel „Frans Hals", Alb. Cuypstraat 40, Amsterdam. 
M. H. Meevers Schölte, Vaillantlaan 81, den Haag. 
L. Kuiper, Haagweg 165, Breda. 
Firma Rbger Decampsde 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 Hailcr, 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. 
Mej. Germamc van Acker, Sudermanstraat 1, Antwerpen. 
A. H. Kerkhoff, Wcnckebachlaan 2a, Bandoeng. 
F. A. Brantsen, Huygenslaan 2 Bloemcndaal. 
N. Oost, Klaverstraat 4, Julianadorp. 
Lambert Derksen, Emmerik. 
Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 

te sluiten. Men wordt verzohct 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. 

♦ Bezoekt de Tentoonstelling te Breda. ♦ 
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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 H E T 40JARIG BESTAAN VAN DE BOND 
EN H E T 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 VOND. 

Frankrijk postfris 
162—165 
246—248 
249—251 
253—255 
264r265 
266—268 
266 
267 
299 
300 
316—317 
328 
329 
354—355 
377A 
395 
399 
525 
526—537 

„ 9,25 
„ 1 
„ 3,25 
„ 6,50 
„ 1,50 
„ 9,— 
„ 2,50 
„ 2,50 
„ 1 — 
„ 4,— 
„ 1,35 
„ 0,60 
„ 0,75 
„ 6,50 
,, 1,— 
,. 1 — 
„ 0,90 
„ 2 , 
„ 2,50 

= 
= 
E 
Ê 

= 
I 
= 
S 
Ê 
= 
= 
1 
= 
E 

= 
E 
i 
i 
i 
1 

C u r a 9 a o 
42 en 43 
43 
68—70 =■■'•■ 
126—137 
150—152 
Luchtpost 
4—16 =■'■■■ 
Suriname 
118—126 
130—136 
141—144 
146—149 
175—178 
179—182 
179—182 
183—186 
183—186 
187—189 
187—189 

ƒ 2 5 , 
10,— 
2 0 , 

20,— 
6,— 

20,— 

15,— 
5,— 
9,— 
9,— 

25,— 
3,50 
4,— 
2,25 
2,50 
1,50 
1,75 

MANCOLIJSTEN W A C H T E N WIJ GAARNE. (252) 

J. VAN VLIET & ZOON, Telefoon 6502, Brediusweg 3, Bussum 

J. G. MILLAARD 
(Fa. J . VOET) 

HOVENIERSWEG 18 
TIEL  Telefoon 3879 

koopt a contant 

(uitsluitend Europa) 
a lgemene en gespecial iseerde post

zegelverzamelingen, zeldzaamheden 
en philatelistische boekwerken. 

flIMIAiÄ Wm BAEËl 
Internationale 

Postzegeltentoonstelling 
21-29 Augustus 1948 

|^@©|Pir iHiiïï fllMlÄiÄ«IBIL©l!C 
Prijs Zw. Fr. 3.-

IMABASecretariaat 
Bazel 21 

Aankoop en verkoop van 
belangrijke verzamelingen. 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmanstraat 41 (bij Javabrug) 
Den Haag  Tel. 114414 

AANBIEDING. 
NEDERLAND: Suppl. '48 voor Bondsalbum (plus porto) 
Album der Ver. Staten van Amerika (schroefband) 

prima kwaliteit (plus porto) 
DUITSLAND: Luchtpost No. 43/53 ongebr. compl. 
FR. SOMALIKUST: No. 23 ongebr. pr. ex. 

„ „ No. 24 gebr. pr. ex. 
„ „ No. 18 gebr. pr. ex. 

GOUDKUST: No. 96/105 Serie compl. gebr. 
LIECHTENSTEIN: No. 177/81 Serie ongebr. compl. 

„ Luchtpost No. 17/23 ongebr. compl. 
„ Madonnabloc No. 5 ongebr. (Zeldz. 

KEDAH: No. 53/61 Serie ongebr. compl. (Zeldzaam) 
VATICAAN: Juristencongres No. 66/71 compl. gebr. 

„ Idem ongebruikt 
„ Serie ongebr. compl. No. 72/79 

VIRGINISCHE EIL.: No. 74/83 Serie ongebr. compl. 
IJSLAND: Luchtpost No. 4/8 Serie ongebr. compl. 
YVERT 1948: Nog enkele ex. voorradig ! (plus porto) 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Kapelstraat 31, Telefoon 5835, Bu 

ƒ 1 . 

„ 13,50 
„ 1 5 
„ 12,50 
„ 1 0 , 
„ 27,50 
„ 9,50 
„ 6,25 
„ 8,75 

)„ 150,— 
„ 47,50 
„ 12,50 
„ 1 3 , 
„ 1 2 , 
„ 1 2 , 
„ 12,50 
„ 13,50 

» (246) 
ssum. 

IK BEN KOPER VAN: 
DOUBLETTEN PARTIJEN, RESTANTEN, 
BUNDEL WAAR NEDERLAND EN OVERZ. 

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

Aanbiedingen aan: 

A. J. DE WIT, Koninginneweg 175 
AMSTERDAMZd. 

C O N T A N T E BETALING TEL. 93489. 
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Postzegelhandei MARIA WESTERHUIS 
Huidenstraat 13 - Tel. 31319 - AMSTERDAM.C. 

A l l e s o n g e b r u i k t . 
FRANKRIJK 630/648 
MADAGASCAR luchtpost 13/14 
INDOCHINA luchtpost 12/14 
GUINEA franc, luchtp. 1/5 
NIEUW CALEDONIE Timbressouv. 3/15 
ESTLAND 150/153 

154/157 
163/166 
171/174 

NEDINDIE brandkast 1/7 

4,50 
3,50 
7,50 
2,25 

5 0 , 
8 , 
7,50 
7,50 
8 , 

90,— 

i t o 

■ lllillllllllMMI liL ■(^■■HilltlllIllillllllBH^^^ 

ISSIE I 
NEDERLANDSE VER. VAN POSTZ. HAND. 
5 keurmeesters keuren voor U alle zegels van Nedeer
land & O.G. (beh. Japanse Bezetting). 
Zegels met cat. wrd. boven 25 gld. met certificaat en 
foto. Zegels tot 25 gld. met keurstempel. 

AFGEKEURDE ZEGELS ONTVANGEN 
G E E N STEMPEL. (236) 
Reglement met tarieven aan te vragen: 

[HC 
J. L. 

NOORDEINDE 37, 
VAN DIETEN, 

DEN HAAG. 

I 

iMi i i i i in i i i iB ■iMiiniiiiiiiiriiiiiiiii ■unillllllllinillMlIII 

Eind Augustus verschijnt ter ere van het 5 0  ] a r i é R e ä e r i n ^ s j u l b i l e u m van Koningin WILHELMINA 

Oranje en IVederland op Rost^egels 
d o o r m. J. V A N H E E R D T  K O L F F . 

D e ui tgave bes taa t u i t twee delen. Deel I b e h a n d e l t de N e d e r l a n d s e postzegels en die der Overzeese Geb iedsde l en in ve rband m e t 
onze vader landse geschiedenis v a n 1555—1890. Deel I I b e h a n d e l t de per iode 1890—1948. D e deeltjes zijn v a n een groo t aantal p o s t 

zegelafbeeldingen voorz i en . D e prijs, die z o laag mogel i jk zal w o r d e n gehouden , zoda t de u i tgave ook o n d e r h e t bereik van j eugd

ve rzamelaa r s val t , w o r d t in h e t A u g u s t u s n u m m e r b e k e n d gemaakt . E v e n t u e l e bestel l ingen k u n n e n reeds gedaan worden aan h e t 
adres v a n de schrijfster Eemnesse rweg 9 1 , B a a r n . ^ 

K9 IIP upi ijypi üiii iiiiip «II v ^ «v w ^ ^ w v » i ^ ^ i ^ n a n a n w i < i p w « p w l 
UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Hoogste bod gevraagd op verzame
ling „Overzee" in 2 nwe. Schaubeck 
alb. 1943 ter waarde van ca. 150.000
Yvertfrancs. Brieven onder nummer 
257 aan het Bureau van dit blad. 

Te koop aangeboden: Een hoe
veelheid gebruikte Finland no. Yvert 
153,154, 265, 266, plus no. 141 t/m 
152. Tegen elk aannemelijk bod. 

J. B. MARS 
Frans Halsstraat 38 Nijmagen. 

PARTICULIER vraagt ter completering van 
zijn Europacollectie een enigszins uitgebreide 
verzameling te koop_. Wil goede prijs betalen 
doch geen fancyprijs. Ook gespecialiseerde 
landencoUecties van Europa komen in aan
merking. Brieven met omschrijving onder 
letter A., aan het Bureau van dit blad. 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter

nationale postzegeldubs na ontvangst 
van f o.6o in zegels, postwissel of giro 
26(831. 

C. J . H . TER RIET, Veenstr. i a , Enschede 

T e koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Russ. Levant, Russ. China, 
UkrainQ, Azcrbaidjan , Batoum, G a o r g i ë , 
Armenië . Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
{191) Straatweg 6 ib , Hillegersberg. 

Te koop gevr.: no's 123 Ned. met 
alle mogelijke stempels, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten. A VAN ELK 
Mar iagaa rd 19i a, Tel. 2tB, Beuningen. 

Aangeboden: 
POSTZEGELPAKKETTEN 
1000. 500. 300. 200. 100 wereld. Diverse 
landenpakketten, alles mooi opgemaakt. 
Zegels en series van Ncd. en Overz. Geb. 
Voor de handel belangrijke reductie. 
T e koop gevraagd, zegels en series van Ned. 
en Overz Geb. engros. Massawaar van de 
gehele wereld, ook onafgeweekt. 

POSTZEGELHANDEL 
G. V. d. EIJNDE 

Merolstraat 25 - Utrecht. 
PRIMA BLANCO BLADEN! ! ! ! 

Onze ae oplaag geieed! ! ! ! 
KaBe en Schaubeck formaat 
f j ,50 per 100 f 52,50 per 1000. 

VERSTEEG. 
Markerstraat 4b , RotterdamZ. 
TeIc:oon 71492. Giro 424344. 

T e k o o p g e v r a a g d nos. i , 2,3 Neder
land, losse exemplaren op briefstuk en op 
gehele brieven met volledig leesbare afstem
peling, uitsluitend prima exempl. 

W. MOOY, (280) 
St. Annastraat 357 — Nijmegen. 

GEZOCHfi 
1. Ganzsachen (poststukken met op

gedrukte zegels) van de gehele 
wereld, alsmede betreffende cata
logi van Ascher en van Beckhaus. 

2. Postzegelboekjes (carnets) van alle 
landen tot ± 1945, welke door de 
Posterijen van diverse waarden 
uitgegeven zijn. 

J. VAK DETH, 
Molenveenweg 9, Blaricum. 

200versch. f 0,95, 500 versch
f 2,80,1000 versch f 6,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OiVIMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro132330. (212) 

JAPANSï BEZETTINGSOPDRUKKEN 
te koop of in ruil gevraagd. 

Brieven onder no. 235 
aan het Bureau van dit blad. 

Gezocht Nummerstempels op Ned. 
1876 en 1891 5 cent slechts enkele 
Nummers. C. Jansen Czn. (239) 

Frederik Hendrikstraat 53 
Utrecht — Giro 60094 

PHILATELIST (Mulo onderwijs) in het bezit 
van enig kapitaal en algemeen Spoorwegabon

nement, zoekt werk op philatelistisch gebied 
(ook thuiswerk) als nevenfunctie. 
Brieven onder nummer 241 aan het Bureau 
van dit blad. 

Offerte gevraagd na 1 Augustus 
Nederland 9 en 10 II. B. Spec. Cat. 
Griekenland 
uitsluitend Grote Hermes 1861/82 
Chih uitsl. Columbus 1853/66 
Oostenrijk uitsl. Wapen 1850. 
J O H N H. GRUNO, 
Vischmarkt 31b, Groningen (240) 

Voor de meest biedende: 
grote partij zegels gehele wereld in 
Albums en stocks. Incl. Ned. O. G. 
frs. 360.000.. Yvert 1947. Brieven 
onder nr. 247 Bureau v. d. blad. 

Speciaol verzamelaar Egypte. 
Ik verwacht gaarne Zichtzcndingen en rond
zendingen van complete series en losse zegels 
op dit geb. met prijzen. Ook oude en nieuwe 
munten zomede curiosa van Egypte. (256) 

D. S. BORST, 
Oostmoaslaan 209a, RotterdamOost. 

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

betaling genomen. 

Ter overname aangeboden: 
NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 
VOOR POSTZEGELKUNDE 

jaargang IX tot en met XXXVIII 
(de laatste jrg. die verschenen is), 
18921921. (Aan jrg. X ontbreekt 
1 afl., overigens geheel compleet, 
30 jrg. in 30 banden, roodlinnen 
rug en hoeken). Franco rembours 
voor f 325,—. A. Kerssemakers, 
BerkelEnschot N.Br. (238) 
Te k o o p : Maandblad 21e jaargang, nummer 
2 t /m. 24e jaargang nummer 12; Hobby/Stok
paardje i e jaargang nummer 7 t/m. 3e jaargang 
nummer 8; En Eerste vluchten van J . Boesman 
Alles als nieuw. Samen f. i c  (244a) 

B. LUITING 
Alberdingk Thijmplein 45, Den Hoog. 

A A N G E B O D E N : 2 KaB6 Albun» 
(Europa en Wereld) met alle aanvuUings
Bladen. in prima staat, plus 2 Stockboeken met 
14.00Q zegels, frs. Yvert 70.000. voor slechts 
f. 150.. Schrijf aan' (244b) 

B. LUITING 
Alberdingli Thijmplein 45, Den Haag. 

Er zit voor U ook iets bi j ! 
Boekjes van Duitsland, Generaal Gouverne

menten Böhmen und Mahren. Koopjes van ^ '■• 
to t . ct. per franc. ^ S T E K F E R T , 

Spoorstraat 52, 
(217) Dieren, 

Zegels van de gehele wereld gezocht 
tegen Libanon, Syrië, Egypte en 
Levant. Basis Yvert. (255) 

H. SASBURG, 
Jachllaan 52, Apeldoorn. 
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JAZZ MUZIEK... . 
OF BEETHOVEN ? DE MENINGEN ZIJN VERDEELD ! 
ONVERDEELD IS DE MENING OMTRENT ONZE BELACHELIJK LAGE PRIJZEN. UNIEK ! 

WIJ LEVEREN U : (zolang de 
300 versch. NEDERLAND 
500 ., HONGARIJE 
600 „ 
700 „ 
600 „ OOSTENRIJK 
200 ., BELGIË 
100 „ SPANJE 
500 PLAATJESZEGELS 

rn n^. 

voorraad strekt), 
f 9,90 i p  MISSIE KILOPAKKETTEN 
, 6,80 
, 10,30 Verdere orders worden door ons niet meer aangenomen. 
, 17,80 De achterstand bedraagt reeds ruim 500 kilopakketten, 
, 14,30 welke wij gedurende deze zomermaanden hopen in te 
, 3,90 halen. 
, 1,90 Indien U dus reeds bestelde en nog niets ontving: geduld 
, 10,30 s.v.p. U komt aan de beurt. 

HEEFT U EEN POSTZEGELMANIE ? ? ? ? 
DAN MET SPOED NAAR FIORANI ! ! ! ! 

■POSTIEGEIL ENGßmHÄNPiL 
KONINGINNEWEG 61, pf^^ AMSTERDAMZd. 
Giro 240655. %^^ Telefoon 27006. 

■ 
DE NEOERLÄNDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
AMSTERDAM-C. Tel. 30261. 
Regelmatig 2-niaandeiijks 
Grote Openbare Veilingen 
Inzending dagelijks. — Op belangrijke 
objecten wordt gaarne voorschot 
verleend. 

In onze JULIVEILING komt ten verkoop (in het Gebouw 
„Frascati", Nes, Amsterdam): 
VRIJDAG 16 JULI 1948 vanaf 13 uur 30: 

BELANGRIJK EUROPA en OVERZEE, INCL. 
GROTE AFDELING WAARDEVOLLE JAPANSE 
BEZETTINGSOPDRUKKEN, 

VRIJDAG 16 JULI 1948 vanaf 19 uur 30: 
BELANGRIJK NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEWESTEN, BELGIË en LUXEMBURG; 

ZATERDAG 17 JULI vanaf 13 uur 30: 
DIVERSEN, LANDENRESTANTEN, VERZAME

LINGEN, BOEKJES, ETC. 
Aan serieuze gegadigden wordt de veilingcatalogus gaarne 
franco toegezonden. 
INZENDTERMIJN BEGIN SEPTEMBERVEILING. Met 
het oog op de tijdige voorbereiding en samenstelling van de 
catalogus sluit de inzendtermijn voor deze veiling op 15 
Augustus a.s. 

|i"|"illlllllliiiii" iiiiiiiiiilli!! "iiillllilllllii"iilllll;llllii ""iillllllllllii""""miitiiiiiiiiii:iii ii|||i||ii'"ii| 

I FILROaanbieding I 
I ENGELSE KOLONIËN (Nrs. Yvert). f 
= Brits Indie nr. 71 3,50 
s Brits Indië no. 72 4,50 
= Brits Indië no. 73 15,— 
= Brits Bechuanaland nr. 5 9,75 
I Brits Bechuanaland nr. 16 1,15 
%. Brits Bechuanaland nr. 25 2,50 
= Brits Zuid Afrika nr. 41 4,— 
H Brits Zuid Afrika nr. 37''" 
f zonder gom 3,75 
i Brits Zuid Afrika nr. 38 2,75 
= Brits Zuid Afrika nr. 39'' 
W zonder gom 3,25 
I Brits Zuid Afrika nr. óT'" 1,75 
s Brits Zuid Afrika nr. 67 1,75 
g Brits Zuid Afrika nr. 69 1,— 

[ FDLRO 
p Postgiro 517589 
I Postbus 463, AMSTERDAM, Telef. 32949. 
i den Texstraat 6 hs 

Brits Zuid Afrika nr. 71 
Brits Zuid Afrika nr. 77 
Brits Zuid Afrika nr.78 
Brits Zuid Afrika nr. 79 
Brits Oost Afrika nr. 116 
Brits Oost Afrika nr.120 

lichte gomvouw 
Brits Dominica nr. 9 
Brits Dominica nr. 20 
Brits Dominica nr. 13''' 
Brits Dominica nr. 15''' 
St. Helena nr. 8a''" ■ 
St. Helena nr. 19 
New Foundland nr. V' 

6,50: 
1,20; 
3 , — ■ 
5,— 
2,75^ 

12,50 ■ 
10,— 
3,25 
3,25; 
2,75 ■ 

14,— 
3,— 

zonder gom 9,50 = 

Phiiatelistlsch 
Rondzendvarkeer 

volgorde gerangschikte 

OVERZEE 

Zichtzendingenboekjes met 
zegels van: 

NED. & OVERZ. GEB. — EUROPA 
ENG. KOLONIEN ENZ. 

Proefzending ontvangt U vrijblijvend op aanvraag. 
Illlllliijiiijili 
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Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Pgstzegalhandel ' Veilinghouders 

Gasthuismoiensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32S21 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 

TE KOOP GEVRAAGD 
verzamelingen en partijen. 

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 Brits 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. Houtmanpod 4 bij Brouwerskolk. 

BLANCO ALBUMS 
Blanco album, 64 bladen houtvrij papier 
formaat 20 x 26^ c.M. eenzijdig bedrukt 
met lichtgrijze netonderdruk prijs ƒ 1,50. 
Blanco album, 64 bladen houtvrij papier 
formaat 23 x 29 c.M. eenzijdig bedrukt 
met lichtgrijze netonderdruk prijs ƒ 1,95 
Blanco album, 75 bladen houtvrij papier 
losbladig, bladformaat 28 x 30 c.M. een

zijdig bedrukt m. lichtgrijze netonderdruk 
lichtgrijze band met blauwe linnen rug, 
extra lage prijs ƒ 3,95. 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Voorstraat 53  Dordrecht 

Giro 306603 

BUSSUMSE 
POSTZEGELHANDEL 

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

ZICHTZENDINGEN VAN ALLE 
LANDEN, SPECIAAL NEDERL. en 
OVERZ. GEB., JAP. BEZETTING 
INDIE, ENG. KOL. ENZ. ENZ. 
Uw vtilingopdrachten en biedingen wor

den zonder kosten door ons uitgevoerd. 

SURINAME (prima gebruikt) 
Weldadigheid 1935 ƒ 6,50, 1936 ƒ 5,50, 1940 
ƒ 4,50. Jubileum '38 ƒ 2,25, Noodzegcls '92 
No. 22/22A ƒ 1,15. 
SURINAME (ongebruikt) 
Nooduitgifte 1925 No. 111/114 ƒ 1,90. Welda

digheid 1927 ƒ 2,25, 1928 ƒ 6,—, 1929 ƒ 12,—, 
1931 ƒ 12,—, 1935 ƒ 6,50, 1936 ƒ 4,50, 1938 
ƒ 2,75, 1940 ƒ 3,50. Sluier ƒ 1>^ en 23^ ƒ 22,50, 
W. de Zwijger ƒ 0,75, Kon. Familie ƒ 3,75, 
1942 Rode Kruis 5 w. ƒ 25,—. Opdrukken 1947 
2 w. ƒ 0,35. Lepra 4 w. ƒ 8,50. Luchtpost 24/ 
26 ƒ 33,50. Luchtpost T.B.C, ƒ 2,50. 
Bet. met bestelling of onder remb. Porti extra. 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 

A. M. N. v. d. BROEKE. Postgiro 165298 
N.Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAMC. 

ZICHTZENDINGEN van 

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

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

Mijn voordelige aanbieding 

Europa-Assortimenten 
in het Meinummer is nog geldig. 

G . T S T U R M S 
Corraspondentieadres: (223 

POSTBUS 7 4 7 
A M S T E R D A M 

België ongebruikt. Prima Icwaliteit. 
Nos. 484/87 ƒ 0,85, 488/95 ƒ 7,50, 496/503 
ƒ 6,25, 504/11 ƒ 14,—, 512 ƒ 0,95, 513/18 
ƒ 13,25, 532/37 ƒ 4,65, 538/46 ƒ 1,25, 556/67 
ƒ 2,85, 573/82 ƒ 1,25, 583/92 ƒ 1,25, 593/601 
ƒ 2,25, 602 ƒ 8,25, 603/12 ƒ 1,50, 603/14 
ƒ 3,85, 625/30 ƒ 1,80, 639/40 ƒ 5,40, 647/52 
ƒ 3,—, 661/69 ƒ 4,75, 697/98 ƒ 3,—, 699/700 
ƒ 0,95. Blok 13 en 14 paar ƒ 2,50, Blok 17 
ƒ 1,50. 
Levering aan onbekenden tegen vooruitbet. op 
Giro 198391. Porti extra. 

UTRECHTSCHE Postzegelhandel 
STADHOUDERSLAAN 13, UTRECHT. 

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. 

HONGARIJE: 
Yv. nr. 605/611 pfr. ƒ 1,10 p.s. 

„ 649/52 Rode Kruis pfr. „ 0,65 p.s. 
653/56 Kossuth pfr. „ 0,30 p.s. 
646/48 Kerst pfr. „ 0,25 p.s. 
550/52 Watersnood pfr. „ 1,10 p.s. 
807/10 75 j . Postz. pfr. „ 1,85 p.s. 
592/95 Soldaten pfr. „ 0,85 p.s. 
786/87 Republic pfr. „ 0,10 p.s. 

„ A48/51 Horthy Luchtv. 
fonds pfr „ 1,15 p.s. 

Bestellingen beneden ƒ 10,— porto extra 
Bet. met bestelling op postgiro 123689 

A N N E DEVRIES 
Sumatrastr. 247, Amsterdam, postb. 312 
Lid Nederlandsche Vereeniging v. Postzegelhandelaren. 

L < u c h t p o s t g e i l . W e r e l d 
U . S . A . ( n a 1 9 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.G. 

UW MANCOLIJST 
(209) met zorg uitgevoerd door 

IV.RIBXERS 
T o l s t r a a t 3 e , AiHSTBRDAMZ. 

=i]iiiiniiiiiiiinitiiiiiiitiiM iiliiiiliiiillMililniiiiiiiiiiiiiiilKiiMiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiii'^ 

I POSTZEGELHANDEL | 

I „HOLLANDIA" j 
= Denneweg 182 — Den Haag g 

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

^iiiiiMiitiiiiiMiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiniiiniiiiuiiiiH— 
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^ P WW 

» E X T R A . AATSTBIEDIIVG 
Nederland 1940 
Ns 355—372 "' 
„ 355a—355D '■• 

'46, 1, I'A, 5 en 10 G. 
1946 10 Gld 

Luchtpost 
Ns 4—5 * 

6 * 
7 * 
8 » 
5 
6 
7 
8 

ƒ 14,50 
1 , 
8,— 
4,50 

0,75 
1,75 
3,75 

26,— 
0,30 
0,90 
3,75 
1,25 

Curasao 1946—'47 
Luchtpost 

6 et—1 Gld 50 '■■ 14 st. ƒ 9,75 
Suriname 1941 

Spitfire ns 197''—199'' ƒ 24,— 
Luchtpost 1941 

Ns 20='—22=' compl. ƒ 15,— 

NederLIndië 
1 Gld ° t. Hartz ƒ 
1 Gld '•■ t. Hartz 
No. 285 ■■'' 5 Gld 
No. 288 =■■ 10 Gld 
1947 11 opdrukken 

3 et—5 Gld gelegen
heidskoopje „ 

Postfris idem 9 op
drukken 3—80 et „ 

2 en 5 Gld 
Postfris verkrijgbaar in paren, 
strips en blokken van 4 zon
der prijsverhoging. 
Zolang de voorraad strekt 
Portzegels 1946 1 et—1 Gld 
compl. postfris 13 st. ƒ 6,— 
In paren met witte 

tussenstrook ƒ 17,50 

0,65 
1,35 

205,— 
4 0 , 

2 7 , 

5,50 
21,50 

Nieuwe prima Solinger pincetten 
zwaar vern 

Platte punten 
Ronde punten 
Leren schede 
Porto 

ikkeld met 
ƒ 1,75 
„ 1,50 
„ 0,75 
„ 0,15 

Nederlands Speciaal Catalogus 1947 
Gebonden in harde band 
Yvert & Tellier 1948 
Nieuwste Album Nederland en Koloniën merk Favoriet 
Nederland Album 
Bonds Album compl. klein formaat 
Album Ver. Staten van NoordAmerika 
Album België en Kongo 
Albums porto 50 cent extra. 
Stockboeken, Blanco Albums in grote verscheidenheid en 
Gompapier „Maestro" per doos van 1000 st. 
Gómpapier „Philorca" gevouwen per 1000 stuks 

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 ! 

f 1,25 

„ 2 , 

„ 1 8 , 

„ 1 5 , — 

„ 1 5 , 

„ 6 ,50 

„ 1 3 , 5 0 

„ 2 0 , 

p r i j z e n . 

ƒ 0 , 6 0 

„ 1,65 

limiilllllllllllllllliillllllllllllllllimiilllllllllllllllllimmillllllllllllPlli flll|llllllll!i ü 
Als U eens wist H SCHAUBEK-NIEUWS 
" ■ ' ^ ^ ^ ^ % # ^ # 1 1 ^ # ■ ■ l % # « — De jaargang 1945 van de suDolementen voor Schaubekalbums is 

i 
wat we voor U kunnen doen, 
dan zoudt U ons reeds lang 
om nadere inlichtingen heb

ben gevraagd! 

ZEGELS VOOR ALLEN « i 
i De Genestetstraat 14II, AmsterdamW. 

f Brieven te richten aan: (259) | 
I Postbus 273, AmsterdamC. | 
ïlllllllllllllimmitlllllllllllllllMriiiiillililiillliiiiiiii ||||||||1l[||il|l!l|[||||||lll»"iiiii||||||i|||||||iinimii||{]||{||||r 

De jaargang 1945 van de supplementen voor Schaubekalbums is 
thans leverbaar en verkrijgbaar bij alle bekende postzegel

handelaren. De jaargangen 1946 — 1947 — 1948 zullen 
in de loop van dit jaar leverbaar worden. Voorts zijn 

in beperkte mate nog leverbaar de suppl. 1944. 
In afzienbare tijd zullen ook blanco bladen 

en losse banden geleverd kunnen wor

den. Wij doen al het mogelijke om 
de postzegelverzamelaars binnen

kort weer op vooroorlogse 
wijze met alle bekende 

artikelen van 
dienst te 

zijn. (237) 

FIRMA MAX GOVAERTS 
IMPORTEURS SCHAUBEK-ARTIKELEN 
STORM VAN 's-GRAVESANDEWEG 47. 
WASSENAAR. 
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Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

62e UITGAVE 1948 

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: 

BASTIÄÄNSE'S Postzegelhandel, 
EMMALA&N 25  TELEFOON 48985 ROTTERDAM/HILL. 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 
Levert op mancolijsten 

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

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. Boikenbaas 6c Zoon, 
Messcherfstraat 32 a, 

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

I Verweerde, Roestige, | 
Vette en Vuile Postzegels 

kunt U evenals oude tekeningen, 
prenten en aquarellen, hunne volle 
waarde teruggeven door ze 

WETENSCHAPPELIJK TE LATEN 
SCHOONMAKEN 

zonder aantasting der kleuren. 
Kosten 5 a 10 Vo der Yvert 
cataloguswaarde. 

M. J. VAN DER HORST 
Bergsingel 139  Rotterdam 

Telefoon 80720 

FIRST DAY COVER-SERVICE 
Voor het Gouden Jubileum van Koningin 
Wilhelmina: een 4kleurendruk cover met 
Eng. of Hell, tekst, 30 cent per stuk, 5 voor 
ƒ 1,25. (250) 
Voor de komende Julianazegels (Hartztype) 
een meerkleurendruk envelop (kan voor elke 
waarde gebruikt worden, ook op 4 of 6 Sep
tember) 25 cent per stuk, 5 voor ƒ 1,—. 
Franco na ontT. betaling op Girono. 284718 of per postwissel 

J. BOOM 
HERENSTRAAT 23 WEESP. 

Vraagt U eens een 

ZICHTZENDING 
aan. Keuze uit: 

a. Een collectie waar U uit kan halen wat 
U wil a ƒ 3,50 per 100 stuks. 

b. Nederland en Overzeese Gebieden. 
Scherp in prijs. 

c. EUROPA k 1 ets. per Yv. fr. 
d. Overzee a 1 ets per Yv. fr. 

Zonder enige verplichting tot aankoop 
zenden we U zichtzending. 

Suriname 60—64 1911 Kroontjes ° 85,— 
104—110 1923 Jubileum ■■ 115,— 

Cura9ao 104—120 1934 Herdenking "■ 90,— 
150 1941 50 cent ° 0,50 
151 1941 150 cent ° 1,75 
152 1941 250 cent ° 3,25 

De meeste Weldadigheid en Zomer

zegels van Nederland tegen halve cata

logusprijzen. 

C. BOÎ , 
Telef . 8 2 — IBRSBKB. 

ROLTANDING 
in verticale paren gebruikt. 

Kind 1925 per paar ƒ 26,75 
1926 „ „ „ 22,50 
1927 „ „ „ 7,75 
1929 „ „ „ 4,25 
1930 „ „ „ 4,75 
1931 „ „ „ 11,50 
1932 „ „ „ 9,25 
1933 „ „ „ 7,75 

Têtebêche, 7j4 et bruin per paar 
» ƒ 2,50 ° ƒ 3 ,  . 

UITGEBR. PRIJSL. N E D . EN O.G. GRATIS 
Levering aan onbek, na storting op postgiro 
512461 of onder rembours. 
Orders beneden ƒ 10,— porti extra. 
_ _ _ _ POSTZEGELHANDEL 
IIV.P.N.II W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 2 4 hs. 
AMSTERDAM-Z. 

DE BREDASE POSTZEGELHANDEL 
PASSAGE 11. 
Levert uit voorraad: 

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

♦ 

EEN NIEUWE COLLECTIE ! ! ! 
boekjes is gereed en overtreft de stout
ste verwachtingen, zowel de gewone 
zegeltjes als de dure stukken bevinden 
zich hierin en worden door ons tegen 
billijke prijzen afgegeven. 

En zegt dit U iets, dat wij ruim 500 
vaste klanten hebben, vraagt daar
om p.o. een zichtzending aan. 

Ned. en Overzee, Europa en Overzee, 
het is allemaal even mooi, in ieder geval 
even opgeven welke landen U wenst. 

H. OVBRDUIN, 
Rondzendverkeer van Postzels. 

R o z e n h a ^ e n p l e i t i 12, i 
HAARIvGiVi. A 

C O N T A C T G E Z O C H T MET VERZAME

LAARS V A N P O S T Z E G E L S MET 
CHRISTELIJKE MOTIEVEN, TEN 

EINDE T O T OPRICHTING TE 
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Op 19 Juli a.s. zal het eerst te Seneca Falls (N.Y.) waar in 1848 
het eerste vrouwencongres werd gehouden ter herdenking van de 
10jarige vrouwelijke vooruitgang een zegel verschijnen met de 
afbeeldmg van drie uit de vrouwenbeweging bekende vrouwen, 
en wel E. C. Stanton (1815—1902), C. L. Chapman (1859—?), 
L. C. Mott (1793—1880). 

3 c paars. 
Uit het inmiddels door ons ontvangen exemplaar van het zegel 

„Immortal chaplains", hetwelk op 28 Mei j.1. verscheen en in ons 
vorige nummer werd vermeld, bleek ons dat de kleur van dit 
zegel niet is violet doch grijszwart, een kleur die ook meer in 
overeenstemming is met de aard van de uitgifte. 

Voorts ontvingen we mededeling, dat op 31 Juli a.s. te New 
York als eerste plaats van uitgifte een luchtpostzegel zal ver
schijnen ter gelegenheid van de „Golden Anniversary" van de 
stad NewYork. Dit zegel vertoont een landkaart waar omheen 
een ring met opschrift en om deze ring een aantal vliegtuigen. 

5 c rood. 

Te laat om nog in ons vorig nummer te worden opgenomen 
ontvingen wij een schrijven van het Europese Bureau van de 
Verenigde Naties, gevestigd in het „Palais des Nations" te Geneve, 
waarvan wij hier een Nederlandse vertaling laten volgen: 

Philatelisten over de gehele wereld hebben hun belangstelling 
te kennen gegeven in het bericht dat de Zwitserse Postdienst voor
bereidingen heeft getroffen voor een speciale afstempeling voor 
verzamelaars, welke afstempeling zal worden gebruikt op alle post 
van het postkantoor gevestigd in het Palais des Nations te Geneve, 
gedurende het WereldGezondheidsCongres, hetwelk op 24 Juni 
a.s. aanvangt. 

Post via dat kantoor verzonden zal worden gestempeld: „Geneve, 
lère Assemblee mondiale de la Santé", alsmede de datum van 
\ erzending. 

Deze afstempeling zal alleen verkrijgbaar zijn op brieven welke 
inderdaad in het Palais des Nations zijn gepost, waar het Eerste 
WereldGezondheidsCongres zal worden gehouden. 

De Radiodienst van de Verenigde Naties, welke iedere avond 
in het Engels en in het Frans omroept vanuit het Palais des Nations 
te Geneve om 18 uur GMT en om 21 uur GMT op de golfleng
ten 66/2 kilocycles in de 44 Mr. band en 18,450 kilocycles in de 
16 Mr. band, verzoekt ons mede te delen, dat iedereen die de 
moeite neemt haar tussen 24 Juni en 28 Juli a.s. te schrijven, enige 
inlichtingen zal ontvangen omtrent het werk van de Verenigde 
Naties en omtrent de omroep van die instelling, verzonden in een 
enveloppe voorzien van deze unieke afstempeling. 

Alle brieven dienen te worden geadresseerd: 
United Nations Radio 

Geneve 
Zwitserland 

en moeten zodanig gepost zijn, dat zij Geneve tussen 24 Juni en 
28 Juli a.s. bereiken. 

Op het VARAzomerfeest, hetwelk op Zondag 27 Juni j.1. te 
Ginneken werd gehouden, was een speciaal postkantoor gevestigd, 
waar de ter post aangeboden stukken met een speciaal stempel 
werden afgestempeld, waarvan wij hierbij een afbeelding geven. 

■1// 
-y /"NIn ' 
't- RIVIÈRAHAL 

Ook op de tentoonstelling „OudRotterdam", welke v?n 2 
tot 11 Juli j.1. werd gehouden in de Rivièrahal van de I^ottcr

damse Diergaarde ten bate van de Sint Vincentiusvereniging was 
een speciaal postkantoor gevestigd waar de ter post bezorgde 
stukken eveneens van een speciaal stempel werden voorzien, waar

van een afbeelding hierbij is afgedrukt. 

Op 3 Juli ving te Utrecht de tentoonstelling Romeins Neder

land aan, welke tot en met 3 October a.s. in het Centraal Museum 
aldaar wordt gehouden en waar men van alles kan vinden wat 
de Romeinen m ons land hebben achtergelaten. Ook hier een 
postkantoor met speciaal stempel waarvan afbeelding hierbij. 

,,^&'^°'Vo^_ 
cÄ%. ^;X^ 

^ 5 J U L I  5 0 C T 4 8 ^ 

Van 17 t / m 26 Juli a.s. wordt te 'sHertogenbosch een Natio
nale tentoonstelling Ambachten en bedrijven gehouden onder de 
titel „De zilveren schelp". Ook deze tentoonstelling zal een 
tijdelijk postkantoor herbergen waar een speciaal stempel zal 
worden gebruikt, volgens afbeelding. 

Op de in September a.s. te houden Jubileumtentoonstelling 
„Brebopost" te Breda zullen eveneens een 2tal bijzondere afstem
pelingen aan een speciaal aldaar gevestigd postkantoor worden 
gebezigd. (Zie elders in dit blad). 

Te Antwerpen zullen op 25, 26 en 27 September a.s. postzegel
dagen worden gehouden, ter gelegenheid van het 25jarig bestaan 
van de Postz .'gelver. „Philatelisme" aldaar, in de grote feestzaal 
van de stad Antwerpen. Ook daar zullen op een dier dagen, en 
wel Zondag 26 September, herinneringskaarten verkrijgbaar zijn 
met speciale officiële afstempeling. Verzamelaars die in het bezit 
van deze kaarten wensen te komen en niet in de gelegenheid zijn 
zelf daar aanwezig te zijn, kunnen zich tot het verkrijgen daarvan 
aanmelden bij de heer G. van de Wall, van den Borchlaan 15 te 
Breda met gelijktijdige overschrijving van 60 ' c en t per kaart 
(ƒ 1,20 voor beide kaarten, voorzien o.a. van het eerste Philatelis
tische BENELUXstempel) op diens postrekening no. 117174. 

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

NEDERLAND. 
25 jaar luchtverbinding K.L.M. Amsterdam—Parijs. 
Op 4 Juni jl. vierde een van de oudste luchtverbindingen van 

de K.L.M, haar zilveren jubileum; op die datum was het nl. 25 
jaar geleden, dat de luchtverbinding Amsterdam—Parijs werd 
geopend. 

In 1923 besloot de K.L.M, om haar luchtverbinding Amsterdam 
—Rotterdam—Brussel door te trekken naar Parijs en op 4 Juni 
1923 werd de eerste vlucht op dit nieuwe traject gemaakt. Men 
vloog toenmaals met de Fokker F3, een éénmotorige hoogdekker, 
die een cabine had, waarin 5 personen konden plaats nemen. 
Deze zaten vrij gemakkelijk in rieten fauteuils, maar de bestuurder 
zat buiten op de bok in de open lucht en wel naast de motor, 
hetgeen een verre van benijdenswaardige positie was, want na d; 
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vlucht was hij aan de ene kant bevroren en aan de andere kant 
gebraden. Radio was er nog niet aan boord en genavigeerd werd 
er op spoorlijnen, rivieren en kerktorens. De Siddeley Puma motor 
van 185 pk gaf het vliegtuig een maximum snelheid van 120 km. 
per uur. 

De outillage op het Parijse vliegveld was in die jaren ook nog 
erg aan de primitieve kant; de bemanning logeerde in een herberg 
langs de weg, vlak bij het vliegveld, en de restauratie voor de 
passagiers bestond uit een tafel in een van de houten loodsen, 
waar de echtgenote van een Franse piloot haar gasten met de 
producten uit haar keuken liet kennis maken. In een eenvoudig 
hokje aan de rand van het vliegveld kreeg de K.L.M, haar „kan
toor", waar als vertegenwoordiger gestationneerd werd de heer 
Jules Mohr, die op één na de oudste K.L.M.-vertegenwoordiger was. 
Aanvankelijk was hij hier manusje van alles, maar later kreeg hij 
gaandeweg meer personeel om hem bij zijn taak te assisteren. Tot 
aan de oorlog heeft de heer Mohr de K.L.M.-belangen in Parijs en 
omgeving behartigd; tijdens de Duitse overheersing hielp hij vele, 
uit Nederland ontsnapte, landgenoten langs een geheime weg naar 
Engeland, tot hij in handen van de Gestapo viel en naar een 
concentratiekamp werd gezonden, waaruit hij nooit is terugge
keerd. 

Met de vooruitgang van de luchtvaarttechniek werd ook de 
exploitatie van de luchtverbinding tussen Parijs en Amsterdam 
gaandeweg verbeterd. De F-3 werd vervangen door de F-7a en 
deze maakte op zijn-beurt weer plaats voor de nieuwe Fokker
toestellen, totdat de Douglas kwam en de lijn achtereenvolgens 
met DC-2 en DC-3 toestellen werd gevlogen. In de loop van dit 
jaar zal de DC-3 plaats maken voor de nieuwe Amerikaanse 
Convair-liners, die 32 tot 40 passagiers kunnen vervoeren met 
een kruissnelheid van 450 km. per uur. 

Tot het uitbreken van de oorlog in Europa in September 1939 
werd de luchtlijn Amsterdam—Parijs zonder onderbreking onder
houden in nauwe samenwerking met de Eignes Farman en later 
met de Air France. Het uitbreken van de oorlog maakte om 
militaire redenen het voortzetten van de dienst onmogelijk en in 
de jaren van de Duitse overheersing kon er uiteraard niet ge
vlogen worden. Na de bevrijding werd het contact tussen Amster
dam en Parijs spoedig hersteld en op 4 Maart 1946 werd de dienst 
door de K.L.M, weer hervat. Thans wordt Amsterdam driemaal 
per dag door de lucht met Parijs verbonden, nl. tweemaal door 
de K.L.M, en eenmaal door de Air France. De passagier, die uit 
Parijs naar Amsterdam vliegt, vindt daar direct aansluiting op het 
wereldluchtnet van de K.L.M, en na korte onderbreking kan hij 
zijn reis voortzetten naar Oost- en West-Indië, Afrika, Noord
en Zuid-Amerika. 

Vijf en twintig jaar is in de luchtvaart een hele tijd. In deze 
periode werden door de K.L.M, op het traject Amsterdam—Parijs 
v.v. niet minder dan 140.000 passagiers, 400.000 kg. post en 
4.500.000 kg. vracht vervoerd. 

Wat voor de F-3 van 1923 een avontuurlijke onderneming 
was, is voor de Douglas van 1948 een sprongetje van anderhalf 
uur, dat iedere vlieger als de gewoonste zaak van de wereld 
beschouwt. 

1000ste geregelde K.L.M.-vlucht over de Oceaan. 
Op 21 Mei jl. was het twee jaar geleden dat de K.L.M, een 

geregelde luchtverbinding met New York opende en op die dag 
voerde de K.L.M, ook haar duizendste geregelde vlucht over de 
Oceaan uit. 

Sinds 21 Mei 1946 werden ruim 30.000 passagiers vervoerd, ter
wijl het aantal kg. vracht en post resp. 619.500 en 155.700 kg. 
bedroeg. 

DC-6's naar Zuid-Amerika. 
Met ingang van 6 Juni jl. zijn de nieuwe DC-6 toestellen op de 

tweemaal-wekelijkse dienst op Zuid-Amerika ingezet. Hierdoor 
wordt de duur van de reis naar Rio de Janeiro en Montevideo 
aanzienlijk verkort, nl. met iets minder dan een etmaal. 

Athene weer in het K.L.M.-luchtnet opgenomen. 
Na een onderbreking van bijna acht jaar is Athene sinds 5 Juni 

jl. weer in het wereldluchtnet van de K.L.M, opgenomen. Van die 
datum af vHegen de K.L.M.-toestellen nl. tweemaal per week de 
route Amsterdam—Cairo v.v., waarbij tussenlandingen te Athene 

en Rome gemaakt worden en bovendien een facultatieve tussen
landing te Marseille geprojecteerd is. 

Bijzondere vluchten K.L.M, naar Poznan (Polen). 
Wij ontvingen enige stukken van deze beide vluchten (die wij 

in ons nummer van Mei jl. reeds vermeldden) ter inzage: 
1ste vlucht: Vertrekstempel 22-4-'48-6 en AS Poznan 27-4-'48-8; 

deze stukken dragen op de achterzijde de speciale stempel, welke 
ter gelegenheid van de jaarbeurs werd gebruikt. 

2de vlucht: Vertrekstempel l l-5- '48-6; AS Poznan 13-5-'48-15. 
Deze stukken dragen op de achterzijde niet de spec, jaarbeurs
stempel. 

K.L.M, tentoonstelling te Amsterdam. 
Gedurende de zomermaanden kunnen belangstellenden in de 

expositieruimte achter het Passagekantoor Binnenland van de 
K.L.M, aan het Kleine Gartmanplantsoen te Amsterdam zich ge
durende enige uren verplaatsen in de Zuid-Amerikaanse sfeer. 
Allerlei wetenswaardigheden over dit land en de landen, die de 
K.L.M, op haar weg naar het zuiden aandoet, zoals Portugal, 
Italië en Frans West Afrika, zult U daar vinden. 

Half Juli wordt nog een groot opengewerkt model van de 
nieuwe Douglas DC-6, waarmee de K.L.M, thans de lijnen naar 
Zuid-Afrika en Zuid-Amerika bevliegt, aan de tentoonstelling toe
gevoegd. 

Van 21 Juni af is deze tentoonstelling ook op Maandag-, Woens
dag- en Vrijdagavond geopend. Voor deskundige rondleiding wordt 
zorggedragen. 

DUITSLAND. 
Op 1 Mei jl. had de eerste vlucht Frankfort (Main)—New York 

plaats; de stukken werden voorzien van een speciale afstempeling 
in violette kleur, zoals afgebeeld in ons vorig nummer op blz. 91 
met dit verschil, dat „Amsterdam" thans gewijzigd is in „New 
York". 

„Die Luftpost" het bekende tijdschrift van Kurt Dahmann, 
Berlijn, vermeldt nog meerdere eerste vluchten op 1 Mei jl., nl. 
Frankfort (Main)—Londen en Brussel, Praag, Zürich. Speciale af
stempelingen als boven vermeld, met wijziging van de plaatsnaam 
van bestemming. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
Op 10 Februari 1948 vond de eerste vlucht Praag—Bombay 

plaats; AS. Bombay, GPO 19 Febr. '48. 
De zegels werden met een speciale stempel afgestempeld; hier

onder geven wij een afbeelding van deze stempel. Bovendien wer
den voor deze vlucht speciale enveloppen uitgegeven. 

ZWITSERLAND. 
Speciale vlucht Air France Geneve—Fort de France 
(Martinique). 
Op 14 Juni 1948 werd door een Latécoère-watervliegtuig van 

de „Air France" een speciale vlucht Geneve—Fort de France uit
gevoerd. 

Door de Zwitserse posterijen werd voor deze vlucht een speciale 
stempel gebruikt, terwijl er ook speciale enveloppen zouden zijn 
uitgegeven. 
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N O O R W E G E N . 
Ook in Noorwegen is thans een luchtpostblad verschenen. Het 

blad is in blauwe kleur, terwijl de verschillende aanwijzingen in 
bruine letters zijn gedrukt. Op de voorzijde: „Aerogram" en daar
onder de afbeelding van een luchtpoststrookje „Par Avion/Med 
Luftpost". In de rechter bovenhoek een ingedrukt zegel van 60 
ore met de afbeelding van een gestyleerde vogel; kleur van het 
zegel bruin en wit. Op de achterzijde staat in het Noors de ge
bruikelijke mededeling dat niets mag worden ingesloten, daar 
anders de brief per schip of spoor zal worden vervoerd. 

De eerste dag van uitgifte was 30 April 1948. 

DE TENTOONSTELLING 
„MEER D A N 50 JAAR KONINGINNEZEGELS". 

Deze bood, zoals zii 11 Juni j.1. in het hoofdgebouw van de 
N.V. Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, Kalverstraat 72 te Amster
dam geopend werd en zoals dit van een expositie van het Post-
museum te verwachten was, iets bijzonders. Helaas echter met 
ten weemoedige inslag, want deze 57 jaren zijn minder een jubi
leum, dan wel een afscheid van het portret onzer vorstin op de 
postzegels. 

Ir. A. D. R. Verbeek, voorzitter van de stichting „Het Nederl. 
Postmuseum", bracht met een inleidend woord o.a. dank aan het 
Hoofdbestuur P.T.T., dat steeds zoveel voor de stichting gedaan 
had en aan de N.V. Gerzon voor de langdurig te bieden gast
vrijheid, éérst tengevolg;e van toevallige omstandigheden te Am
sterdam (tot 24 Juli), daarna van 7 Augustus tot 11 September 
te Den Haag, hierbij de hoop uitsprekende dat het grote pand 
Noordeinde 82, waarover het Postmuseum de beschikking kreeg, 
t.g.t. na verbouwing zijn zalen voor het publiek zal kunnen 
openen. 

De loco-burgemeester, Wethouder de Roos, nam daarna het 
woord en achtte zich gelukkig dat zijn gemeentelijke functie, n.1. 
wethouder van Opvoeding en Kunst, hem zozeer deze tentoon
stelling deed waarderen en begrijpen, n.1. de opvoeding van een 
geheel volk tot de kunst, met behulp van postzegels. Hij bracht 
hulde aan het P.T.T.-bedrijf en de grafische kunstenaars voor hun 
hulp in het wordingsproces. De tentoonstelling laat zien hoe de 
grootste zorg besteed wordt aan alle details, vanaf de opdracht tot 
aan de uitvoering toe. Steeds werd getracht het allerbeste ie 
bereiken, zij het dan ook in de loop der jaren met uiteenlopend 
resultaat. Tenslotte roemde de spreker de postzegels, de ontspan 
ning van zovelen, als een goed gebruik van de overgebleven vriie 
tijd en hij zei te sympathiseren met de postzegelverzamelaars, die 
met hun correspondenties tot over de Oceanen banden leggen, 
steeds in buitenlandse belangen geïnteresseerd zijn en deze steeds 
trachten te begrijpen, idealisten eigenlijk, de mensheid ten zegen. 
Hierna werd de tentoonstelling voor geopend verklaard. 

We zullen deze expositie, een juweeltje van grafische kleinkunst. 

die niemand die hiertoe in de gelegenheid is verzuime te gaan 
zien, gemakshalve in chronologische volgorde dér zegeluitgifteii 
bespreken. Steeds zijn de in circulatie gekomen postzegels ter 
vergelijking, in ongebruikte staat, bijgevoegd, welke overigens 
onbesproken kunnen blijven. 

1891. 
Besloten werd van de toenmaals koerserende zegels met het por

tret van Koning Willem alleen de beeldenaar te vervangen door 
het aardige kopje „Koningin met hangend haar". Men ziet hier
van een proefje, dat terecht door de Koningin-Regentes werd afge
keurd en dan ook wel wat erg spitsneuzig aandoet. Het werd 
zelfs nog op een (gebruikt !) zegel geplakt, om te zien hoe het 
kopje het deed, maar de vulling is alleszins onvoldoende. Hierna 
werd een grote gravure gemaakt door H. Raeder, waarvan een 
zwarte stempelafdruk aanwezig is, naar een foto van Kameke, de 
gravure naar links ziende, welke gravure werd goedgekeurd, echter 
weer naar rechts ziende werd verkleind en uitgevoerd. Zelfs de 
stalen stempel van de gravure is tentoongesteld. 

1898. 
Voorontwerpen van Vürtheim, 'ouderwetse drukke lijsten met 

ingeplakte foto's in de medaillons, van diverse portretten, zelfs 
met hangend haar en opgestoken met pony, merendeels 5 cts-
waarden, alles niet doorgegaan. 

Vürtheim maakte een veel lossere, sierlijker lijst voor de gul
denswaarden waar verder op door gewerkt werd. Wij zien deze 
lijst, gravure Steelink, als proef in groen en ook het koperen plaatje 
der gravure. De moeilijkheid leverde alweer het portret . Van een 
zeer geslaagde en destijds recente foto (1897), met opgestoken haar, 
waarin men de haarspelden flink ziet zitten, en zonder diadeem, 
werd een gravure gemaakt, die echter met een te zware haarwrong, 
blote hals en schouder, absoluut niet voldeed. Deze gravure werd 
26 Januari 1898 afgekeurd. _ 

Prof. Stang graveerde toen een zeer geslaagde beeltenis naar een 
foto met veren boa, een hoger kapsel, met diadeem, een waarlijk 
vorstelijk portret. Het koperen plaatje, met afdruk ervan, is te 
zien; deze gravure werd 25 Juni 1898 gemaakt en 7 Juli d.a.v. 
goedgekeurd. De tijd drong, maar met kunst en vliegwerk kon 
de „Kroningsgulden" nog juist op tijd verschijnen. Uw verslag
gever herinnert zich dat in die dagen verluidde dat de uitgifte van 
een zegel met gewijzigde beeltenis in de bedoeling gelegen zou 
hebben, doch dat dit tengevolge van tijdsgebrek niet op tijd zou 
kunnen verschijnen. En toch hingen tijdens de feestweek achter 
de ramen en in de étalages der sigarenwinkels, e.d. te Amsterdam, 
hele vellen veelbewonderde „Kroningsguldens", tegen ƒ 1,40 per 
stuk, ongebruikt ! 

(Dat de Koningin werd ingehuldigd en als vrouw niet gekroond 
kón worden, wist destijds iedereen, maar dit werd zoveel mogelijk 
verdoezeld. Men sprak immers ook niet anders dan van de 
„Kroningsfeesten", van de „Kroningsbordjes" die Amsterdam aan 
zijn schoolkinderen gaf, van de „Kroningsbriefkaarten", enz. enz. 
Vandaar pok de „Kroningsgulden", staatsrechtelijk onjuist, maar 
desondanks een historische benaming. Dit ten antwoord op het 
geschrevene op pag. 82, vorig nummer). 

1899. 
Van de rand, ontwerp D. E. C. Knuttel, voor de lagere waarden 

der Koninginnezegels, uit te voeren in boekdruk, laten een 5-tal 
proeven de geleidelijke ontwikkeling zien, terwijl ook hierin aan
vankelijk het portret zonder diadeem werd geplaatst. De gravure 
van prof. Stang was evenwel zo welgeslaagd dat deze ook voor 
deze zegels werd ingevoerd. In verband met de andere lijst en de 
tweekleurendruk diende een nieuwe gravure te worden vervaar
digd. Stempel en afdruk zijn tentoongesteld, evenals kartonproeven 
in tweekleurendruk in de later aangenomen kleuren van de liyi 
et, 25 en 50 et, maar nog zonder waarde, ook diverse proeven in 
zwart zonder waarde. 

Het Koninklijk besluit van 14 December 1895,waarbij bepaald 
werd dat de „postzegels en postzegelafdrukken van 3 cent en 
daarboven" de beeltenis van het Hoofd van Staat zouden dragen 
en „die beneden de 3 c. alleen het waardecijfer", was bij de in
voering van de emissie 1899 nog ten volle van kracht. Van zelf-
sprekend hield men zich daar aan, ook in de latere jaren bij de 
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uitgifte van nieuwe waarden (de 30 et in 1917; de 4J^ct in 1919, 
de 40 et en de '60 et in 1920, de 4 et in Oct. 1921 en de 10 et 
wijde arcering in Mei 1922). "Maar niet voor de 5 et, 12>2 et en 
20 et met cijfertype van Augustus 1921 ! Op het Postcongres van 
Madrid in 1921 had men nog eens nadrukkelijk gewezen op de 
U.P.U.-kleuren voor buitenlands drukwerk, id. briefkaarten en 
idem brief enkelvoudig gewicht, n.1. groen, rood en blauw, waar 
vele landen zich niet aan gehouden hadden en aan welke interna
tionale overeenkomst wij deze hoge cijferuitgifte te danken hebben. 
Want inmiddels had het Kon. besluit van 1895 plaats gemaakt 
voor het „Postbesluit" van 18 September 1919, waarin gezegd 
werd: „de postzegels en postzegelafdrukken dragen de aanduiding 
van de waarde; door Ons wordt nader bepaald welke de beeltenis 
van het Hoofd van de Staat zullen dragen". En daarom versche
nen deze noodzakelijke kleuren in cijfertype, omdat er anders 
zegelwaarden zouden worden uitgegeven, die reeds in andere kleu
ren bestonden (alsof de zegels van 3, 15, 17%, 20 en 50 et van 
de zelfde emissie niet reeds een kleurwijziging hadden ondergaan !) 

1913. 
Wij zien de ontwerpen van K. P. de Bazel in monumentale 

schoonheid, die bij de verkleining tot zegelgrootte veel zouden 
inboeten, doordat ze wat overvol werden. Van de Koninginne-
zegels dezer serie zijn alle stempelafdrukken in de goedgekeurde 
kleuren aanwezig, waarop geschreven staat „fiat afdrukken 30/9 
'13". Toch blijkt men begonnen te zijn met het ƒ 10-zegel, want 
er is een goedgekeurd en een afgekeurd ontwerp voor deze waarde, 
n.1. ook een met een afgekeurd kapsel. We zien diverse proeven 
van de gravure van prof. Aarts, proeven van het kopje, proef van 
de zegelrand met kopje zonder waarde en zonder vertikale tekst. 
Verder nog details van letters en cijfers, sterk vergroot, voor de 
verschillende zegelwaarden. 

1923. 
Het Koninginnetype van Konijnenburg voor de Jubileumzegels: 

5 diverse schetsen voor een 10-et zegel, in potlood en houtskool, 
die steeds dichter het aangenomen type benaderen. Een kroon 
in het haar voldoet niet, evenmin als strakke linten en de op
lossing van het kapsel, met daarin gelegd paarlensnoer is prach
tig. Ook beachtenswaardig zijn de figuren langs de opstaande 
zijden, eerst ornament, daarna vrouwengroepen, om ten slotte te 
komen tot de enkele gestyleerde figuur ter weerszijden, die te
zamen de kroon hoog houden. 

De jaren 1898 en 1912 hadden nog steeds erg in de verdrukking 
gezeten en werden tenslotte ruim in het bovenveld gezet, waar
door het woord „Nederland", dat hier zijn plaats had, geheel kwam 
te vervallen. 

Stempelafdrukken van alle waarden in goedgekeurde kleuren, 
gesigneerd „W. A. Van Konijnenburg". 

1924. 
De rotogravure had zijn entree gemaakt, de diepdruk die aan 

de Indische sawa's doet denken: kleine natt te veldjes, dgor dijkjes 
omgeven, onderling op steeds ander niveau gelegen, op de plaat 
een kwestie van microns diepteversehil (de plaat zelf is 1/10 mm. 
dik !), maar waardoor juist de prachtigste kleurwisselingen met de 
drukpers te bereiken zijn. Voor zover wij ons herinneren werd de 
rotogravure voor het eerst meesterlijk toegepast bij de eerste 
emissie Koning Fouad van Egypte, in 1923 te Londen vervaardigd, 
destijds een eclatant succes. 

Ook in Nederland ging men met de rotogravure in zee. Hier
toe werd gekozen het type Veth, a n n o . . . . 1903 (Cura9ao), van 
zelf sprekend voor boekdruk ontworpen, maar door Veth voor 
rotogravure pasklaar gemaakt. Aanwezig is een vergroot beeld, 
waarbij het noodzakelijk bleek de diadeem nog van vorm te doen 
veranderen. Maar zomin de drukke hoekvullingen, als de arcering 
achter de kop, of de talloze puntjes in het waardevakje kon men 
voor uitvoering in rotogravure bepaald geëigend achten. 

De proeven voor de lagere zegelwaarden hadden tweeërlei for
maat, n.1. de wat grotere met een zegelbeeld van 20 x 25 mm. en 
de kleinere, groot 18 x 22 mm. Van beide soorten zijn getande 
proeven van 25 cent, in rood en in blauw uitgevoerd aanwezig, 
telkens 10 zegels (2 x 5) naast elkaar geplakt. Ook losse onge
tande proeven op couvert geplakt, blijkbaar om het effect op 

blief of voor poststuk te beoordelen. H e t kleine model werd voor 
de uitgifte aangenomen. 

Veth overleed in 1925. Wel had hij nog een vergroot beeld 
voor de guldenswaarden voor plaatdruk bewerkt, maar Veth was 
zelf geen graveur en die tekening van de kop met zijn kromme 
lijnen van schaduwstippels beviel niet al te best. Het gevolg was 
een kunstenaarswedstrijd van graveurs: Warnaar, Steinhausen en 
Seeger. Zwarte vergrotingen van hun gravures maken het moge
lijk hun werk onderling te vergelijken: Warnaar hield de 25 cts-
waarde vast, heeft andere paarlen, betrekkelijk glad haar op 't 
voorhoofd en een wat te donker oor; Steinhausen laat meer blanke 
parels zien en een wat gevulder diadeem, met een onduidelijk oor; 
Seeger maakte een ƒ 5,—• zegel, met mooi haar en een mooi oor. 
De gravure van Seeger werd „goedgekeurd vR 29 Juli '25", de 
kunstzinnige beslissing van mr. J. F. Van Royen, secretaris Hoofd
bestuur P.T.T. De 3 koperen plaatjes zijn tentoongesteld. 

Stempelafdrukken van het definitieve ƒ 5,— zegel, in de kleu
ren zwart, grijsgroen en groen, die „goedgek. vR 8/12 '25" zijn 
afgetekend, zijn mede aanwezig. 

En hierop sluiten dan aan de vitrines, waarin we langzamerhand 
de drukplaats zien ontstaan, geheel langs galvanoplastische weg 
verkregen. Van de oorspronkelijke gravure van H . Seeger in koper, 
een matrijs met verdiept spiegelbeeld, maar nog zonder waarde
aanduiding wordt een positief beeld, met de tekening in relief 
vervaardigd (patrijs), waarvan weer diverse matrijzen kunnen 
worden gemaakt, identiek aan de origineele gravure zonder waar
de, die bij het vermenigvuldigingsproces verder moeten dienen. In 
deze koperen copieën kunnen thans de diverse waarden worden 
gegraveerd en wij volgen nog slechts de matrijs waarin de waarde 
aanduiding 1 gulden werd aangebracht. Hiervan dient weer een 
patrijs vervaardigd te worden, opdat daarna meerdere matrijzen 
verkregen kunnen worden met waardeaanduiding. Dit zijn dan 
de eenheden, die gebruikt worden voor de totstandkoming van de 
plaat, hetgeen als volgt geschiedt: 5 losse matrijsjes van een zegel
beeld worden naast elkaar gemonteerd en hiervan wordt een 
patrijs vervaardigd (5 positieve beelden als strip aan elkaar ver
bonden). Uit deze patrijs worden meerdere matrijzen verkregen, 
dus met aaneenverbonden spiegelbeelden van 5 zegelbeelden. Vijf 
dezer strippen worden daarna boven elkaar bevestigd en hiervan 
wordt een patrijs vervaardigd, die dus een blok van 25 positieve 
zegelbeelden laat zien. De matrijzen hiervan verkregen dienen 
verder; 4 van die matrijzen (in de stand 2 x 2 ) worden nogmaals 
tegen elkaar gezet en de patrijs, die daarvan gemaakt wordt heeft 
nu 100 zegelbeelden. De matrijzen, die thans door vermenigvul
diging kunnen worden verkregen, behoeven slechts nog te wor
den verchroomd, waarna ze als drukplaat dienst kunnen doen. 

Dat dit stokoude procédé nog in 1926 werd toegepast voor de 
guldenswaarden van het type Veth, zal menigeen niet geweten 
hebben, evenmin als het feit dat de gravure van Seeger in koper 
werd uitgevoerd. 

1927. 
De 7K et Rode Kruis van mevrouw E. Reitsma-Valen^a. Van 

de eerste schetsjes in de waarde van een 2cts-zegel, en waarbij 
ook de 2 et Willem III, zien we direct dat haar Koninginnezegel 
de beeltenis van de Jubileumzegel 1923 tot uitgangspunt had. De 
hals is zelfs nog langer, een collier neemt het gechargeerde daar
van wat weg. 

In de Rode Kruis-zegels van mevrouw Reitsma-Valenja (n.1. 
de 2 cent, 5 cent en de 7J^ cent) zit ongetwijfeld eenheid van 
lijn en lijst. Alleen de 5 cts-waarde werd in plaatdruk uitgevoerd 
en de beide andere zegels in rotogravure. Hoe dit ontwikkelings
proces zich heeft afgewikkeld, is helaas niet na te gaan aan de 
hand van het tentoongestelde materiaal. 

In elk geval is in 1927 beter begrepen wat met rotogravuredruk 
te bereiken was, dan in 1924, hoewel de zegels zelf toch nog te 
grof aandoen. 

1931. 
Een tweetal voorbeelden van foto-montage van P. Zwart: 
Een vergrote 36 cent Luchtpost, uit stukken en brokken in 

elkaar gezet, met een corresponderende crayontekening in blauw 
en rood. 

En verder een grote hoeveelheid foto's, genomen van de „Chris-
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tiaan Huygens" en van de boeg van de „Baloeran", waarmee het 
SO cents-zegel werd opgemaakt. 

De overgangen tussen licht en donker bij de fotografie lenen 
zich natuurlijk bij uitstek voor rotogravure; vandaar wellicht dat 
P.T.T. om technische redenen deze foto-montage een kans gaf, 
welke wat de tentoongestelde zegels betreft de slechtste niet zijn. 

Maar overigens kunnen wij slechts dankbaar zijn dat P. Zwart 
(hij schreef zich destijds „p. zwart" zonder hoofdletters) ons niet 
meer na liet dan die enkele zegels van 1931 tot 1933, waarbij zijn 
creatie der Vreemdelingenverkeerzegels met huiveringwekkende 
perspectief fouten (vooral de 7^4 et !), de deur dicht deden. 

1934. 
Het 5 cts-Crisiszegel, ontwerp Fokke Mees. Uitgaande van een 

foto, dezelfde van de 36, 70 en 80 et, zien wij uit vele schetsen 
langzamerhand het aangenomen beeld ontstaan. Het orde-lint 
verdwijnt en daar komt een breed paarlensnoer voor in de plaats, 
de japon wordt veranderd, de diadeem vereenvoudigd. De letters 
N.C.C, eerst links, later onder de kroon, worden weggenomen. 
Kroon met wapen, kroon met leeuw, kroon met N.C.C, leiden 
tenslotte tot kroon met W. Een hermelijnen mantel wordt om 
de schouders gelegd en ook de hand wordt toegevoegd. 

De stempelafdruk wordt tentoongesteld in 6 tinten. 
Bij dit zegel, ongetwijfeld een der mooiste die we van H. M. 

bezitten, valt het wel bijzonder op hoeveel moeite, zorg en 
smaak er nodig zijn voordat het oog van de kunstenaar tevreden 
is met een eindstadium, dat tenslotte door inspiratie verkregen 
werd vanuit een totaal ander beeld. 

P. Zwart zal misschien zeggen dat dit even goed montage is ! 

1938. 
De rotogravure deed het dus niet al te best (1924, 1927), behalve 

de fotografie (1931). Pijke Koch schilderde voor de Jubileumzegels 
1898—1938 in tempera een fraaie, goedgelijkende kop, die op 
zegelgrootte verkleind in rotogravuredruk het uitstekend deed. 
De letters zijn van J. van Krimpen, waarvan schetsen aanwezig 
zijn, voor Indië bijv. de laatste E mèt en zónder trema, benevens 
de cijfers voor de gebruikte waarden, 10, 12K. 15 en 20. 

1940. » 
Willem van Konijnenburg had tot voorbeeld een portret van de 

Koningin dat voor 7/8 in profiel is en waar hij, na een klein ont-
werpje, een volledig profiel van trachtte te maken. Maar de ge
lijkenis ging reeds met de potloodschetsen en daarna steeds meer 
verloren ,al werd uit een zeer grote sepia-tekening een fraai roto-
gravurezegel verkregen. Een 5 et Nederland, vermoedelijk met 
de zilverstift getekend, is wel zeer vriendelijk; ook is er nog een 
tempera-schildering zonder landsnaam en zonder onderschrift. 
Verder vindt men verkleinde foto's op ware grootte en 5 cts-
proeven in 7 tinten, telkens 4 zegels op onderling grote afstand 
naast elkaar geplaatst. De 7 tinten zijn die aangenomen voor 
223^ et, 30 et, 25 et, 7yï et, 50 et en 10 et, althans ongeveer, 
benevens een afgekeurd lichtgroen. 

Hartz graveerde de guldenswaarden, waarvan aanwezig zijn de 
ƒ 1,— in bruinrood, groen, licht en donker grijs, en zwart; de 
f lYi zwart; de ƒ 5 , — groen en de ƒ 1 0 zwart. 

Verder is er nog te zien de verchroomde bekleding van een 
drukcylinder voor het drukken van vellen voor postzegelboekjes, 
op welke rol 2 x 120 zegels staan, elk vel 6 zegels breed en 20 
hoog, in de horizontale rij 3 zegels normaal en 3 zegels kopstaand, 
dus 3e en 4e zegel tête-bêche. Geen plaatnummer, alleen het be
kende halve punaise-afdrukje; boven en beneden randlijnen. 

1944. 
De bevrijdingszegels. 
Als voorbeeld diende de bekende foto van de Koningin, meren

deels en face, met boek en bril. Hieraan zijn zeer merkwaardige 
schetsen van prof. Romein ontleend voor 7K, 10 en 12K cts-
zegels, waarbij op diverse wijzen de hals werd beëindigd, soms recht 
afgesneden. Andere zegels weer met collier en bont, een mooie 
lYi et waarvan het lijf in lange mantel gedrapeerd is. Een 30 
cts-zegel op hoog wit karton, op ware grootte en in lila uitge
voerd met het gezicht en face, is een waar miniatuurtje. 

Evenwel kwam men geheel van deze ontwerpen terug, alleen 

de rand van een potloodschets van prof. Romein werd aange
houden. De kop werd echter geheel in profiel gezet en blijkt ge
graveerd te zijn door E. Dawson, welke gravure op deze tentoon
stelling terecht een zeer on-Nederlandse indruk maakte. 

Ongetande stempelafdrukken van Bradbury nog zonder waarde, 
in de gekozen kleuren van de 17}^ et en de 50 et. Op de eerste 
staat geschreven „door H.M. gekozen, 10/3/44" en voorts „ap
proved to be engraved" met de zelfde datum. 

Deze uitgifte is uitgevoerd in staaldruk; we zien de 7^2 ets 
gravure (negatief), een positief 7K ets Werkstempel op de rol en 
de met 100 beelden ingeperste plaal, alles van staal, e.e.a. helaas, 
maar zeer afdoend, vernietigd met een kruis over elk zegelbeeld 
van bijtend zuur. 

1947. 
Het type Hartz, met het klassiekfijne kopje, dat aan een camee 

doet denken. En dit inderdaad ook blijkt te zijn, d.w.z. de foto
grafie van een groot bas-relief, waarvan het gipsen afgietsel aan
wezig is. Deze plastiek is bekend bij de vervaardiging van de 
beeldenaars van munten en penningen, doch Har tz bracht ze in 
toepassing bij het verkrijgen van zijn buste, in rotogravure uit 
te voeren. Feitelijk het ei van Columbus! Interessant zijn de diverse 
belichtingsopnamen om de beste uitdrukking te verkrijgen; ook 
al weer oud nieuws, want hoe vaak solt men niet in musea,'e.d. met 
afgietsel of originele bas-reliefs van Pier Pander e.a. voordat men 
een wand vinden kan, waar zo'n werk tenslotte goed licht krijgt 
en met dat licht eerst recht op zijn kunstwaarde geschat kan 
worden. , 

De opnamen zijn weer tot op ware grootte verkleind en de 
keuze was niet moeilijk meer ! 

Cijfers en randversiering van Van Krimpen. Vooral aan de op
staande randen is veel veranderd: van de 11 provinciale wapentjes, 
door lussen verbonden, bleef niets over (het 11e stond voor d i 
waarde en flankeerde dus het woord „Cent"). Ook andere lussen 
moesten het afleggen tegen de uiteindelijk gekozen versiering. 

1948. 
Het type Hartz , klein model, in gravure uitgevoerd voor de 

tussenwaarden. We zien 6 foto's van de pentekening, die het type 
Har tz voor plaatdruk geschikt maakte, verkleind op ware grootte, 
met een groot ontwerp. 

De rand is van Van Krimpen en het vreemde van het geval is, 
dat deze rand, die algemeen te wit wordt geacht en verre van 
gewaardeetd wordt, het in deze omgeving toch wel doet ! 

En hiermede mag dan de beschrijving als geëindigd beschouwd 
worden van de vele uitgelezen voorwerpen, waaruit deze keurig 
verzorgde tentoonstelling is samengesteld. Enkele zaken waren 
natuurlijk bekend van vorige exposities, gedurende een reeks van 
vele jaren, doch deze samenvatting is noodzakelijk teneinde de 
belangrijkheid van het geheel te doen uitkomen. 

De pracht en de kunstzinnigheid, de „opvoeding tot de kunst", 
die van dit alles uitgaat, laat zich echter helaas niet beschrijven ! 
Om deze te ondervinden en op zich te laten inwerken, moet men 
de tentoonstelling „Meer dan 50 jaar Koninginnezegels" persoon
lijk bezoeken, minstens eens, liefst meerdere malen ! 

P. C. K. 

AMERIKAANS ! 
De opening van de postzegeltentoonstelling der Garfield Perry 

Stamp Club te Cleveland (Ohio) werd niet alleen per radio, maar 
voor het eerst met behulp van televisie „verslagen". Men zag en 
hoorde de autoriteiten brokstukken van hun redevoeringen hou
den en langs de vitrines wandelen; diverse inzendingen werden 
speciaal vertoond en op de belangrijkheid van diverse stukken 
gewezen; men zag de grote drukte van het publiek in de zalen, 
enz. 

Aangezien een en ander een enorme propaganda voor de phila-
telie geacht wordt, denkt men er over voortaan alle belangrijke 
postzegeltentoonstellingen op deze wijze in letterlijke zin onder 
het oog van het grote publiek te brengen. 

Alleen zal elke vereniging met een tentoonstelling op ieder 
willekeurig ander gebied er zo óók over denken en men zal met 
die televisie dus wel spoedig zendtijd te kort komen. Verder staat 
of valt de „propaganda" met de verstrekte toelichtingen en de 
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opgenomen beelden. In de Verenigde Staten gaat alles nu eenmaal 
om de $ en als de dure stukken alleen naar voren gebracht en 
besproken worden, zou de uitwerking, zelfs ver over de Oceaan, 
wel eens averechts kunnen zijn: alleen de belastinginspectie smult 
er aan ! 

Zo'n televisie-verslag, dat dus in journaalvorm juist de buiten
staanders wat toonbaars moet brengen, zou o.i. noodzakeliik die
nen uit te leggen welke tientallen mogelijkheden verzamelaars ge
boden wordt om werkelijk iets interessants tot stand te brengen, 
waarbij het geld nu juist géén rol speelt ! 

KARPATHEN—UKRAINE EN ZEVENBURGEN. 
ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ DE ZUMSTEIN-

CATALOGISERING DEZER GEBIEDEN. 
1. Karp. Ukraine. 
Pas door uitvoerige en langdurige correspondentie met ingewijde 

Philatelisten uit de bovengenoemde gebieden, bleek me ten volle 
de moeilijkheid van een juiste catalogisering der provisorische en 
locale uitgaven voor deze gebieden in de jaren 1944 tot '45. 

Yvert, die na de oorlog trouwens in elk opzicht teleurstelt, en 
in gebreke blijft, waagt er zich in het geheel niet aan. 

Zumstein, consciëntieus en betrouwbaar probeert het zo goed 
mogelijk, maar blijkt toch op verschillende punten niet voldoende 
mgelicht te zijn. 

Daarom lijkt het me niet ondienstig door enkele kanttekeningen 
en nadere toelichtingen corrigerend te werken, terwijl ik tevens 
hoop door een afbeelding van de besproken zegels velen van dienst 
te zijn, daar ik alle reden heb om aan te nemen, dat de Neder
landse verzamelaars, in het bezit der zegels, op de vingers van één 
hand af te tellen zijn. 

Zumstein begint m.i. reeds fout door op pag 965 (1948) de 
zegels van Kassa en de Karpathen—Ukraine onder Hongarije, 
nader: Hongaarse bezettingsuitgaven op te nemen. Naar analogie 
van de overige wijze van catalogiseren toch behoorden deze emis
sies onder Tsjechoslowakije, zoals wèl juist, die van Zevenburgen 
onder Roemenië opgenomen zijn. 

Immers Hongarije bezet niet, doch wordt bezet ! Bij alle andere 
landen catalogiseert Zumstein, terecht, bij het bezettende land 
(zie Duitsland) en niet bij het bezette ! Zoals U weet profiteerde 
Hongarije van de uitspraken van München. Ze kreeg van Tsjecho
slowakije de zuidelijke strook, met o.a. de steden Munkacs, Ko-
marom en Kassa (Tsjechisch Kosice). Ze vierde deze terugkeer van 
oud-Hongaars gebied van vóór Trianon door Hazatéres-uitgave 
1938. 

Bij het geheel uiteen vallen der Tsjechoslowaakse Republiek 
kwam daar nog de Karpathen—Ukraine bij. Toen in 1944 de 
Russische legers steeds meer op Hongarije aandrongen, geholpen 
door de Slowaakse vrijscharen, namen deze laatste met instem
ming der Russen, terstond deze gewezen Tsjechische gebieden 
weer voor Tsjechoslowakije in bezit. 

In Nyiregyhaza waren door de vluchtende Hongaren geen Hon
gaarse postzegels meer achtergelaten. Met toestemming van het 
Russische commando besloot de postdirectie daar tijdelijk een 
tweetal eigen zegels uit te geven, — met typografisch materiaal in 
een plaatselijke drukkerij gereed gemaakt — voor de noodzake
lijkste frankeerwaarden: 20 filler en 40 filler: een simpel zegeltje, 
zonder nadere plaatsaanduiding (afb. 1). Enige vellen bleven äan 
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de bovenzijde der velrand ongetand. Twee maanden later, Januari 
1945 werd het restant dezer zegels door een rode opdruk: nyire
gyhaza 1, van een plaatsaanduiding voorzien (afb. 2). 

In het veel grotere Kassa (Kosice) — ook de eerste plaats van 
uitgifte der nieuwe Tsjechische zegels in April 1945 — daaren
tegen werd een voldoende voorraad Hongaarse zegels aangetrof
fen, die terstond door het Tsjechische commando met de opdruk 
CSP (Cesko Slovenko Post) 1944, voorzien werd. Enige waarden 
waren in grote voorraad aanwezig, andere daarentegen slechts in 
een paar duizend, zodat de complete series betrekkelijk weinige 
zijn. 

Zumstein nummert ze van 1—10, maar ziet daarbij de zeld
zaamste waarde, vn 5 f over het hoofd. In werkelijkheid telt deze 
serie 11 waarden (afb. 3). 

Van deze serie zijn enige vervalsingen in omloop, die gemak
kelijk te herkennen zijn, daar bij deze de punt vóór en na 1944 
ontbreekt ! 

Voor het al spoedig door de Russen ten gunste van Tsjecho
slowakije geheel bevrijde gebied van de Karpathen—Ukraine wer
den alle aanwezige en nog in koers zijnde Hongaarse zegels over
drukt met de drieregelige tekst Posta/Zakarpatzka/Ukraïna, met 
een nieuwe frankeerwaarde, zulks in tegenstelling tot de Kassa 
opdruk, waarbij de zegels hun eigen frankeerwaarde behielden. Be
halve de lopende frankeerzegels (afb. 4) kregen deze opdruk mee: 
de Szecheny-uitgave, de oorlogshulp-zegels (afb. 5) de rode kruis, 
en de Kerstseries (afb. 6) en de Kossuth uitgave. 
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Eenzelfde lot trof een drietal — niet postale — dienstzegels 
(afb. 7), en de portzegels van Hongarije (afb. 8), die door de 
opdruk „posta" tot gewone frankeerzegels werden omgevormd, 
omdat er niet voldoende gewone frankeerzegels aanwezig waren, 
om in de behoefte te voorzien. Zo ging men noodgedwongen nog 
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verder, door ook plak- en statistiekzegels te overdrukken tot ge
wone frankeerzegels. Vooral deze laatste, bij Zumstein onbekend, 
behoren tot de grootste zeldzaamheden. Er zijn er slechts een 
140-tal in omloop gebracht. Ik prijs me gelukkig ook deze te 
bezitten en voor U af te kunnen beelden (afb. 9). 
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Zijn deze statistiek-postzegels bij Zumstein geheel onbekend, de 
opname van overdrukte dienst- en portzegels onder de hoofden: 
dienstzegels en portzegels is onjuist, daar deze als gewone fran-
keerzegels dienst deden, waartoe de opdruk posta hen trouwens 
ook geschikt maakte. 

Deze zegels „dienst 1—3, en porto 1—9 behoren dus genum
merd te worden 78—80 en 81—90. 

Als nrs 91—97 komen dan de thans als 78—84 vermelde zegels: 
de Kassa-opdrukken, voor zover nog voorradig, voor de Karpa
then—Ukraine in gebruik genomen door een nieuwe opdruk, over 
de oude heen (afb. 10). 

Intussen heeft Rusland spijt gekregen, dit prachtige, vruchtbare 
gebied, zo maar belangeloos voor Tsjechoslowakije heroverd te 
hebben. 

Van Roemenië wordt het beste gebied: Moldavië en Bessarabië 
afgenomen, waarom zullen ze de zo makkelijk daarop aansluiten
de Karpathen—Ukraine óók niet nemen ? 

Er wordt een soort volkstemming gearrangeerd. Maar de meer
derheid wordt behaald ten gunste van Tsjechoslowakije, en tegen 
inlijving bij Rusland. Dat hindert niet. De tegenstemmers worden 
naar Tjechoslowakije geëvacueerd en de overblijvende vóórstem
mers zijn dus met algemene stemmen, overeenkomstig hun ver
langen bij de Sovjetrepubliek geannexeerd ! 

Zolang deze toestand nog niet definitief is, bereiden eigen zegels 
voor de Karpathen—Ukraine deze situatie al voor: zo ontstaat een 
serie van 3 waarden: 60 en 100 filler: gebroken ketenen en 200 
filler gebalde vuist, die de boeien verbreekt ! (afb. 11) en een serie 
van 6 waarden met dezelfde voorstelling: De sovjetster met sikkel 
en hamer (afb. 12). 

liÉ.-«A S H ^ ' 1 

1 

Wie nu de nieuwe kaart van Tsjechoslowakije bekijkt, ziet dat 
de oostgrens abrupt eindigt op een verticale lijn. De Karpathen— 
Ukraine is geruisloos afgesneden ! 

Daar zijn nu de Russische zegels in gebruik. De tijd van provi
sorische uitgaven is daar voorbij ! 

G. J. PEELEN. 
(Wordt vervolgd). 

JL 
F'R A N K E E R A L T I J D P H I L A T E L I S T I S C H 
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ZEGELS DIE DE AANDACHT TROKKEN. III. 
DE POSTZEGELS VAN DE NIEUWE STAAT ISRAEL. 

Naar aanleiding van de mededeling in ons vorige nummer be
treffende de zegels van de nieuwe staat Israël, werd ons van een 
paar zijden een artikel toegezonden, hetwelk onlangs verscheen 
in het „Nieuw Israëlitisch Weekblad". Dit artikel, handelende 
over deze zegels, werd geschreven door Leo Kaufman, die belast 
was met de wetenschappelijk-numismatische (penningkundige) con
trole dezer zegels, waarvan de tekenaar is Medinath Jisraël, terwijl 
de grafische verzorging berustte bij de kunstenaar O. Wallfisch. 
De leiding over de gehele voorbereiding was in handen van de 
heer Idelsohn. Daar ons door enige philatelisten reeds naar deze 
zegels werd gevraagd zijn wij zo vrij aan dit artikel het volgende 
te ontlenen. 

Allereerst stond men natuurlijk voor de vraag wat voor soort 
afbeelding deze zegels zouden moeten dragen, landschappen, beel
denaars van leidende personen, nationale symbolen of dergelijke. 
Het spreekt van zelf dat al deze denkbeelden de voorbereidende 
commissie hebben gepasseerd, doch na lange en zorgvuldige over
weging viel de belissing ten gunste van de afbeelding van antieke 
Joodse munten. De reden daartoe berustte hierop, dat men hier
door uiting wilde geven aan het verband hetwelk bestaat tussen 
de Joodse Staat van vóór 2000 jaar en de tegenwoordige nieuwe 
Staat. In het eerste Boek der Maccabeeën (XV: 2—3) vinden we 
vermeld: „Koning Antiochus brengt aan Simon, de Hogepriester 
en aan de volksvorsten en het volk der Joden zijn g r o e t . . . . En 
aldus bevestig ik u alle rechten die de koningen vóór mij ge
waarborgd hebben. Daarenboven verleen ik U het recht om eigen 
munten voor uw land te laten slaan. Jeruzalem en het Heiligdom 
zullen vrij zijn". 

Wordt dus door deze afbeeldingen zinbeeldig het verband ge
legd tussen het heden en verleden, toch zijn de op de zegels 
afgebeelde munten niet uit vorenbedoeld tijdperk afkomstig. De 
munten uit die tijd (135—137 jaar vóór Christus) zijn klein en 
primitief, de daarop voorkomende symbolen zijn van vreemde 
oorsprong en is alleen het opschrift oud-Hebreews. De op de 
zegels afgebeelde munten dateren uit een latere tijd en wel uit die 
van de beide grote vrijheidsoorlogen van de Joden tegen ' t Romeinse 
imperium. De eerste oorlog was van 66—70 en de tweede van 
132—135 na Christus. De afgebeelde munten staan in het schrift 
en de stijl van die 'tijd. Zij onderscheiden zich van andere munten 
uit die tijd door de volmaakte stempel, terwijl ook het geheel 
een artistieke indruk geeft. De hier tot uitdrukking komende kunst 
is geheel Joods en volkomen vrij van Vreemde invloeden. De sym
bolen op de munten zijn of heilige Tempelbenodigdheden of 
afbeeldingen van planten uit dit rijk. Het schrift op de munten 
is oud-Hebreeuws. • 

Wat nu de aTbeeldingen op de diverse zegels betreft, het volgende. 
Op de zegels van 20, 250, 500 en 1000 staat de beroemdste 

munt, de zilveren sjékel uit de eerste Joodse oorlog afgebeeld. 
De voorzijde draagt de afbeelding van een heilige bokaal uit de 
Tempel (wellicht de „Omer-beker"). Boven de beker bevindt zich 
de jaar-aanduiding: „Ie—5e jaar" en daarboven het opschrift 
„Sjékel Jisraël". De niet afgebeelde achterzijde van de munt toont 
een stengel met drie granaatappels, waarvan de bloesems in vrucht 
overgaan. 

De zegels van 5 en 10 dragen afbeeldingen van bronzen munten 
uit het 2e en 3e jaar van de eerste Joodse oorlog. De munt afge
beeld op de 3 toont aan de voorzijde een blad van de wijnstok 
met het onderschrift „Chéroeth Tsion" (Tsions vrijheid). De op 
de 10 afgebeelde achterzijde van de munt vertoont een amphora 
met slanke hals, handvaten en een versierde deksel, waarschijnlijk 
tveneens een voorwerp uit de Tempel. Het onderschrift luidt: 
„Sjenath sjalóth" (het jaar 3). 

Op de zegels van 3 komt de afbeelding voor van de bronzen 
halve-sjékel uit het jaar 4. Deze vertoont een palm met zeven 
takken en twee vruchten. Aan beide zijden van de palm staat een 
met linten getooide en met vruchten gevulde mand, terwijl een 
onderschrift vermeldt: „Ligeöelath Tsion" (Voor Tsions verlos
sing). De niet afgebeelde achterzijde van deze munt toont een 
loelaw tussen twee ethrogiem met het onderschrift: „Sjenith 
Arbä-Chatsi", zodat het gehele opschrift van deze munt luidt: 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



122 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

„Sjenäth arba'ligeöelath Tsion-Chatsi (hasjékel)" d.w.z. Vierde 
jaar van Tsions verlossing — halve sjékel. 

Hieromtrent schrijft de heer Kaufman het volgende: 
Het is wel niet aan twijfel onderhevig dat de twee korven met 

vruchten, manden met vruchten voorstellen voor het Chag Hab-
bikoerien (Sjawoeóth). Immers in de Thora (Deuteron. XXVI: 2 
vlg) vinden we geschreven: „Gij zult nemen van de eerstelingen 
van alle vruchten des lands, die gij wint op het land dat de Heer 
uw God u geeft en ze in een korf leggen. Dan zult ge gaan naar 
de plaats die de Heer uw God uitverkiest om daar Zijn Naam te 
vestigen. Gij zult tot de priester g a a n . . . . en de priester zal de 
korf uit uw hand aannemen en die nederzetten voor het altaar 
van den Heer uw God". 

Terwijl deze munt vroeger, tezamen met de zilveren sjékels aan 
Simon de Maccabeeër toegeschreven werd, kan thans als bewezen 
worden beschouwd dat ze in het vierde jaar van de „Joodse oor
log" (tegen de Romeinen) zijn geslagen, nadat het beleg van 
Jeruzalem reeds begonnen was. Het nijpende gebrek aan zilver 
in de belegerde stad, waarvan ook Josephus in zijn „Joodse oor
log" melding maakt (hij vertelt o.a. dat de prijs van het zilver, 
in verhouding tot die van het goud, tot het dubbele was gestegen), 
noodzaakte de Joodse autoriteiten de halve sjékel en de kwart 
sjékel, in plaats van uit zilver, uit brons te slaan. Alleen de „hei
lige sjékel" zelf, bleef zilver. Waarmede we hier dus te doen 
hebben is oorlogsgeld, noodgeld, zoals we dat ook uit onze eigen 
tijd kennen. Dit noodgeld — „maóth sjel sekanêh — vinden we 
in het Talmoedtractaat Maaser Sjénie vermeld. 

Op de zegels van 15 en 50 zien we munten afgebeeld die in 
de tweede Joodse oorlog in omloop werden gebracht (132—135 na 
Christus). Beide munten hebben hetzelfde opschrift n.L: „Sianä 
achath legeöelath Jisraël", hetgeen wil zeggen: „eerste jaar van 
Israels verlossing". De eerste munt vertoont een druif, op de niet 
afgebeelde achterzijde een palm met zeven takken en het op
schrift „Elazar hakohén". 

De tweede munt vertoont het embleem loelaw en ethrog, terwijl 
de niet afgebeelde achterzijde een afbeeldmg geeft van het front 
van een tempel. Boven de door 4 zuilen gedragen architraaf staat 
een ster en is in de tempel een Thoraschrijn waarin twee thora-
lollen zichtbaar. Het opschrift luidt „Sjim'on. 

Boven de op de zegels afgebeelde munten lezen we het opschrift 
,,Doar Iwri" d.w.z. „Joodse Post". Dit vindt zijn oorzaak daarin, 
dat in de eerste week van Mei 1948, toen de zegels in druk wer
den gegeven, de naam van de nieuwe staat Medinath Jisraèl nog 
niet vaststond waarom een overgangsnaam werd gebruikt. 

De waarde van de zegels is alleen in cijfers aangegeven zonder 
munt-aanduiding en wel orndat de zegels op deze wijze zowel de 
munt eenheid „Millin" kunnen aanduiden als eventueel voor de 
waardebepaling „Proetoth" dienst kunnen doen. 

ONBEKENDE DAGTEKENINGSTEMPELS UIT 
DE BEVRITDINGSPERIODE. 

Aan de bevrijding van West-Europa is gelijk bekend een enorme 
voorbereiding voorafgegaan. 

Niet alleen werden alle krachten ingespannen voor het mili
taire plan der invasie, maar ook werden van te voren maatregelen 
getroffen om in de bevrijde landen het normale leven zo spoedig 
mogelijk op gang te brengen. Aangezien het verkeer een slagader 
is van dit normale leven, werd bij de voorbereiding der hulp
actie óók aan de postdiensten gedacht. Men kon verwachten, dat 
in tal van plaatsen de kantoren verwoest zouden zijn en dat de 
postambtenaren vrijwel met lege handen zouden staan: papier, 
potloden, inkt, stempels, labels, postzakken, kortom alles zou 
kunnen ontbreken wat voor een ordelijke verzending en ontvangst 
van brievenmalen nodig was. Om hierin te voorzien, werden van 
tevoren z.g. „Postal Units" aangemaakt. Dit waren eenheden, 
waarin zich alle benodigdheden bevonden voor het opnieuw doen 
functioneren van een postkantoor. Het gewicht bedroeg vijf ton 
en de standaard-uitrusting omvatte: brief postzakken, maskers of 
labels, papier, formulieren, potloden, inkt en stempels en meer 
andere zaken, voldoende voor de uitvoering van een eenvoudige 
postdienst onder een bevolking van ± 200.000 inwoners gedurende 
3 maanden. 

Na de gedeeltelijke bevrijding in het jaar 1944, die ons land in 
twee delen splitste, werd te Eindhoven een tijdelijk Hoofdbestuur 
der P.T.T. gevestigd, dat dus door de omstandigheden gedwongen 
als zelfstandig lichaam optrad. Naarmate de strijd langer ging 
duren, kreeg het te kampen met de steeds dringender behoefte aan 
postmateriaal in de zuidelijke provincies. Het tijdelijke Hoofd
bestuur besloot om die reden over te gaan tot aanschaffing van 
de beschreven Postal Units. In Maart 1945 kwamen de eerste 
zendingen té Eindhoven en Den Bosch aan, waarna in de meest 
dringende behoeften voor de kantoren kon worden voorzien. 

En zo heeft men dan bij de Nederlandse P.T.T. allerlei Engelse 
materialen leren kennen. Lang niet alles is gebruikt, wat in zulk 
een standaard-eenheid voorkwam, want de verwoestingen waren 
over ' t algemeen niet zo groot, dat aan alles gebrek was, maar 
de Engelse dienstenveloppe met opschrift „On His Majesty's Ser
vice", welke op zovele militaire bureaux in zwang is geweest, is 
toch ook op postkantoren gehanteerd. 

Het meest vermeldenswaard is echter het gebruik van Engelse 
stempels door kantoren, welke hun metalen dagtekeningstempel 
verloren hadden. Metalen stempels konden in het Zuiden niet aan
gemaakt worden en nu werd een tijdelijke oplossing gevonden door 
de verstrekking van de, zich in de Units bevindende, verstelbare 
1 ubber-stempels. 

Deze stempels bestonden uit een vierkant koperen huis, waarin 
de typenraderen waren geborgen voor de dag-, maand- en jaar
karakters. De eerst- en laatstgenoemde in cijfers, maar de maand
karakters in letters volgens de Engelse schrijfwijze der maanden, 
b.v. „May" voor Mei, „Mar" (March) voor Maart. Op het typen-
rad van het jaartal Ijevonden zich ook Engelse dienst-aanwijzin-
gen, doch deze zijn waarschijnlijk nimmer op de Nederlandse 
kantoren gebruikt. 

Het huis werd aan de onderzijde gesloten door een scharnie
rende sluitplaat, met een gleuf erin voor de verstelbare karakters. 
Op deze sluitplaat moest dan een rubber stempelbeeld met een 
uitsparing in het midden aangebracht worden, dat voor elk kan
toor afzonderlijk vervaardigd werd. De volledige afstempeling gaf 
de kantoornaam, de dagtekening met maandaanduiding in de 
Engelse taal en het jaarkarakter en daaronder een sterretje, of, 
indien er meerdere stempels aan één kantoor werden verstrekt, 
een cijfer tussen twee sterretjes. 

De middellijn bedraagt 27 of 30 mm. De afstempeling ge
schiedde met paarse inkt. 

11 JUNI945 110MAR1945j 

Welke kantoren hebben nu een dergelijk stempel gebruikt ? 
Dat zijn sommige kantoren, hulpkantoren en poststations ge

weest van kleinere gemeenten, wier namen de herinnering wakker 
loepen aan de eerste opmarS der geallieerden, aan de voorposten-
strijd in de wintertijd en aan de hevige botsingen op de oostelijke 
flanken. De periode van gebruik is niet bij alle kantoren gelijk. 
Men kan zeggen, dat omstreeks November 1945 wederom langs de 
normale organen metalen dagtekeningstempels konden worden 
verstrekt. 

De correspondentie dezer kantoren is in vergelijking tot de 
aantallen stukken van geheel Nederland slechts gering. Toch is 
het wel merkwaardig, dat deze afstempelingen aan de aandacht 
der verzamelaars ontsnapt zijn. Tot nu toe althans is er in de 
philatelistische literatuur niet de aandacht op gevestigd. 

Voor de ware liefhebber ligt hier een mooi terrein open om 
eens af te speuren teneinde echt gebruikte enveloppen uit de 
bewuste periode machtig te worden. 

Het Nederlandse Postmuseum, 's-Gravenhage. 
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DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

XXXVII. 
(Vervolg van bladz. 96 in No. 6 (286) van Juni 1948). 

Letland No. 147 t / m 149. 
In Augustus 1927 verschenen drie opdrukken t.w. 15 santimu op 

No. 50 (50 kap. 2e oplage van de 14e uitgifte), 1 Lats op No. 53 
(3 roebel van de 15e uitgifte) en 15 santimu op No. 76 (40 kap. 
van de 23e uitgifte). Deze zegels waren dus reeds gedurende 7, 
7, 'resp. 6 jaren in gebruik. De kleur van de opdrukken is zwart. 
Van No. 50 verscheen tezamen met No. 48 (50 kap. Ie oplage) 
indertijd een oplaag van ca. 5.000.000 exemplaren. Hiervan 
bleken nog ca. 350.000 exemplaren van No. 50 in voorraad en 
deze werden overdrukt met een nieuwe waarde t.w. 15 Santimu. 
No. 50 was gedrukt in vellen van 400 stuks, verdeeld over 4 
veldelen van elk 10 x 10 zegels. De vellen van 400 stuks blijken 
in z'n geheel aan het loket te zijn gekomen, aangezien ik blokken 
uit het midden van het vel (zie afb. 199), zelfs in beide tinten 
in mijn bezit heb (zie ook afb. 174 in Letland XXXI). 

Bij de overdrukte zegels zijn twee tinten grijsviolet te onder
scheiden, t.w. een met grijs als hoofdtint, dus grijsviolet, en de 
ander met violet als hoofdtint, dus violetgrijs. De opdruk is zeer 
goed uitgevoerd. De scherp afgedrukte opdruk vertoont soms 
kleine gedeelten, die zijn weggevallen. Deze beschadigde opdruk
ken zijn ontstaan doordat een rond papiersnippertje, afkomstig 
uit de perforatie, op het zegel heeft gelegen tijdens het over
drukken. Naar boven of beneden verschoven opdrukken komen 
voor. 
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Als enige tandingsafwijking zijn bekend verticale paren met 
blanco tussenstrook (het midden tussen boven en onderveldeel 
van linker of rechtervelhelften), waarbij bij het bovenste zegel de 
benedentanding is weggevallen (zie afb. 200). De opdruk is ver
valst, doch komt weinig voor. De valse opdruk is te herkennen 
aan de uitgespaarde ruimte in de ronding van de 5. Bij echte zegels 
vertoont de gehele bocht een uitgespaarde lijn, terwijl bij de 
valse opdruk de uitgespaarde lijn niet helemaal doorloopt, doch 
korter is. 

No. 53 (3 rubli zegel) was gedrukt in vellen van 240 zegels 
(12 hoogte bij 20 breedte). De oorspronkelijke oplaag be
droeg ca. 1.000.000 exemplaren, waarvan blijkbaar nog slechts 
ca. 50.000 stuks voorradig waren en dit restant werd overdrukt 
met 1 Ls (afkorting van Lats). Ook deze opdruk is zeer goed 
uitgevoerd. Opdrukfouten of beschadigingen komen niet voor, 
terwijl zelfs verschoven opdrukken niet bekend zijn. 

In tegenstelling met de 15 Santimu op 50 kap., waarvan één 
tandingafwijking bekend is, terwijl bij de onoverdrukte 50 kapei
kas zegels geen enkele tandingafwijking in het verkeer is gekomen, 
is er van de vele tandirigafwijkingen van de onoverdrukte 3 roebt ' 
zegels slechts één bekend met opdruk. 1 Ls. t.w. rechtervelrand 
cngetand (zie afb. 201). 

Voorts komen opdrukken voor op zegels met verschoven mid
denstuk (zie afb. 106 in Letland XV). Ook deze opdruk is ver
valst. De vervalsing is goed geslaagd en komt dikwijls voor. Ik 
heb tenminste evenveel valse al» echte opdrukken in handen 
gehad. Zowel gebruikte als ongebruikte exemplaren zijn van een 
valse opdruk voorzien. Hoewel de opdruk zeer goed is geslaagd, 
is er één kenmerk waardoor iedereen onmiddellijk de vervalsing 
kan vaststellen. In het cijfer 1 is in het midden een uitgespaarde 
cirkel en in deze cirkel bevindt zich een ander cirkel. Bij de valse 
opdruk staat in de uitgespaarde cirkel een punt in plaats van 
een cirkel. 

^..'*'r*..''T„!€i^ Afb. 200 
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Afb. 201. 

No. 76 (40 kap. zegel) was gedrukt in vellen van 400 stuks, 
verdeeld over 4 veldelen van elk 10 x 10 zegels. De samenstelling 
was echter afwijkend van zegel No. 50. Bij de 40 kapeikas stonden 
immers de bovenste twee vakken van 100 zegels kopstaand ten 
opzichte van de onderste twee vakken en waren horizontaal ge
scheiden door een veel bredere tussenstrook (zie afb. 146 in 
Letland XXIV) dan bij de 50 kapeikas (zie afb. 199). Bij het 
aanbrengen van de opdruk 15 Santimu (precies gelijk aan de 
opdruk op No. 50) heeft men hiermede rekening gehouden, zodat 
de opdruk op de zegels van de bovenste twee vakken kopstaand 
is ten opzichte van de opdruk op de onderste vakken. De oplage 
der overdrukte zegels bedraagt ca. 720.000 stuks. De oorspron
kelijke oplaag van deze 40 kapeikas zegels heeft dus ca. 2.000.000 
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Afb. 202. 
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stuks bedragen. Deze opdruk' is eveneens in vellen van 400 stuks 
aan het loket gekomen, aangezien ik ook blokken uit het midden 
van het vel en paren met tussenstrook in andere verzamelingen heb 
gezien. Ook bij deze opdruk zijn beschadigingen, ontstaan door 
papiersnippertjes die ten tijde van het overdrukken op de vellen 
gelegen moeten hebben. Naar boven of beneden verschoven op
drukken komen voor. De volgende tandingafwijkingen zijn bekend: 
verticaal dubbel getand. (Deze afwijking is niet bekend bij de 
onoverdrukte exemplaren); ondervelrand ongetand; keerdruk met 
tussenstrook, bovenste zegel aan bovenzijde ongetand (afb. 202). 

Tenslotte heb ik nog in mijn bezit een linkerbenedenhoek, 
waarbij de tanding een grillige vorm heeft, doordat tijdens het 
perforeren de hoek omgevouwen is geweest (zie afb. 180 in Let
land XXXI en afb. 139 in Letland XXI). Van deze opdruk komen 
bij dit zegel gehele of gedeeltelijke afdrukken (Abklatsch) in spie
gelbeeld op de achterzijde voor. Van de opdruk 15 Santimu op 
40 kap. zag ik nog geen vervalsingen. Proefdrukken van de opdruk 
zijn mij niet bekend. 

Voor verdere bijzonderheden betreffende de grondzegels ver
wijs ik naar mijn artikelen Letland XIV, XV en XXIII, waar alle 
bijzonderheden hieromtrent zijn beschreven. 

Er is te catalogiseren: 
No. 147: 15 Santimu op 50 kap. grijsviolet (No. 50). 
No. 147a: 15 Santimu op 50 kap. violetgrijs. 
No. 148: 1 Ls op 3 rubli bruin en groen (No. 53). 
No. 149: 15 Santimu op 40 kap. lila (No. 76). 

(Wordt vervolgd). 

Tlfdscfiriften, 

Luchtpostcatalogus van Nederland en de Overzeese Ge-
delen 1948. 

Als uitgave van de Ncderlandsche Vereeniging van Aero-phila-
tehsten „De Vliegende Hollander" te Amsterdan. verscheen bo
venvermelde catalogus, samengesteld door de heer R. Tocih en 
met een voorwoord van de voorzitter van genoemde vereniging, 
onze luchtpostredacteur. Het boekje van handig formal', vermeldt 
zowel de luchtpostzegels van Nederland en de overzeese gebieds
delen alsmede van alle luchtpoststukken van en naar deze landen 
vervoerd. Ten einde het boekje handig te kunnen bijh ^uden, is 
het in twee delen gesplitst en wel in het eigenlijke handboek en 
in de prijzenopgave, zodat deze laatste bij optredende wijzigingen 
gemakkelijk is bij te houden c.q. te overplakken. 

Het gehele werk, dat het eerste zo uitgebreide boek op dit 
gebied is, en vele afbeeldingen van speciale afstempelingen geeft, 
is zeer zeker een onmisbaar bezit voor allen die zich op dit 
gebied der philatelic bewegen of daaromtrent iets meer willen 
weten. 

Postzegels schrijven geschiedenis van de tweede wereld
oorlog door G. J. Peelen. Uitgeverij Daamen N.V., den 
Haag. Prijs ƒ7 ,50 . 

De heer Peelen heeft zich gezet tot het schrijven van dit boek 
in de eerste plaats voor niet-verzamelaars van postzegels. Ten
einde deze te overtuigen, dat de idee, dat onze hobby niet veel 
meer is dan het verzamelen van lucifersdoosjes e.d., onjuist is en 
dat op verschillend gebied het postzegelverzamelen culturele 
winst voor een ieder kan betekenen. 

In de tweede plaats werd het boek geschreven voor de verza
melaars om hen te doen zien, welke mogelijkheden er zijn bij dit 
verzamelen en hoe soms met eenvoudige middelen veel kan 
worden verkregen. 

Vooral heeft de schrijver zich toegelegd op de illustratie, die 
mede tengevolge van het fraaie papier, waarop is gedrukt, dan 
ook uitnemend genoemd mag worden. Geen pagina of deze is 
versierd met enige illustraties van postzegels. 

Het boek neemt een aanvang met het ogenblik, dat Hitler aan 
de macht kwam en eindigt kort voor het m druk geven, Sep

tember 1947. Dat van deze bewogen 14 jaar heel wat te ver
tellen valt is vanzelfsprekend. De geschiedenis is chronologisch 
gevolgd, zodat men soms de zegels afwijkend van de data van 
uitgifte vindt. 

De wijze van vertellen pakt, zodat men alleen voor dit doel 
aangename uren kan doorbrengen. Alle voor de Nederlandse phi-
latelie belangrijke zaken kan men vinden; ook de ongetande 
Koninginnezegels, waarbij echter jammer genoeg niet vermeld is, 
dat dit geen postzegels zijn en dus in een verzameling niet thuis 
behoren. Ook had ik de vermelding van de niet-officiële z.g. 
Veldpostzegels liever gemist. 

Deze kleine bemerkingen doen echter aan de waarde van het 
boek niet af en ik beveel het dan ook gaarne aan een ieder ter 
lezing aan. Het is een propagandageschrift voor onze liefhebberij 
van grote waarde. H. 

Woensdag 21 Juli: N.C.R.V., Hilversum II, 16,00 uur, 
drs. G. J. Peelen. 

Woensdag 7 Augustus: 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. 

Ter beschermiri^ 
Van Verzamelaars 

er tiandelaren. 
LUXEMBURG 10 Fr. (Yv. 141). 

Het blad „Neue Sammlerschau" van 15 Mei jl. doet medede
ling van haar verstrekte inlichtingen door de uitgever van het 
Luxemburgse blad „Le Moniteur du CoUectioneur" betreffende 
de laatste tijd ontdekte vervalsing van het bovenvermelde zegel 
van 10 Fr. zwart. Gezien de goede namaak is het niet uitgesloten 
dat ook de 10 Fr. groen (Yv. 140) van het zelfde valse cliché is 
gedrukt. To t nog toe zijn alleen afgestempelde exemplaren be-
Kend. Van de valse zegels zijn twee verschillende afmetingen be
kend n.1. 37,8 bij 24,1 mm en 38,3 bij 23,5 m.m. in plaats van 
i8, l bij 24,1 mm. 

WIE ZIJN ZIJ? 
Bij een onderhoud dat we kortelings uit andere hoofde mochten 

hebben met de heer Directeur-Generaal der P.T.T. deed deze een 
mededeling, welke we vermenen wel in ons blad te mogen open
baar maken. Het betrof n.1. de laatste serie kinderzegel met af
beeldingen van een groepje van drie kinderen en van een zeer 
jeugdig liggend kind. Volgens die mededeling zijn deze beelden 
ontleend aan doodgewone opnamen in een of andere volksbuurt 
te Amsterdam en op straat gemaakt van aldaar aangetroffen onbe
kende kmderen. Het was dus zeker niet uitgesloten, dat de 
ouders dier kinderen iets over deze verrassende afbeelding van 
hun kinderen zouden hebben laten horen aan de P.T.T. Tot op 
heden is dit echter niet geschied en tast zelfs P.T.T. in het duister 
omtrent de identiteit van personen afgebeeld op Nederlandse 
postzegels ! P. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



£jeng^ieep.uUan/zevijaja^maad 
Rusland Yv. Nr. prijs 
1941 843/844 1,— 
1945 988/989 * 1,15 
1946 1937 en 1039 * 1,15 

1938 * 0,60 
1072/1073 * 1,20 
1074 '■ 0,40 
1075/1076 * 0,80 
1075/1076 ogt."- 0,80 
1077/1078 * 1,25 
1079/1080 * 1,— 
1081/1083 ~ * 1,25 
1084/1085 * 1,15 
1086/1087 =•■■ 1,— 
1105/1107 * 1,— 
1105/1107 ogt.* 1,— 
1108/1109 0,45 
llll/1113a * 2,— 
1114/1115 ■■' 1,25 

Vliegpost 
1933 36/40 7,— 
1944 67/69 2,75 

70/71 2,25 
72/80 2,25 
81/89 ''10,— 

Porto 
1924/25 1/8 ■■•'■ 0,75 

9 ■■ 0,50 
Croatië 
1941 9/23 *11,— 
1941 26/27 •■■22,50 

28/31 » 2,50 
1941/43 32/45a * 7,— 

49 =■■ 0,60 
1942 54/56 * 0,90 

57 ••■ 2,50 
59/61 * 1,50 
62/63 * 0,50 
68a ^ 2,50 

1943 69/71 '• 6,— 
73/74 * 0,40 
95/99 * 0,50 
104 «• 0,50 

1944 131/133 •■■ 0,35 
Dienst 
1942 

Porto 
1941 

Bloes 
1942 

Estland 
1919 
1920 

Compleet zonder 
papier
verschillen "• 

6/10 
11/19 

Nr. 3 get. en 
enget. " 

1/4 
40/41 

4,50 

1,75 
1,50 

4 , -

0,75 
0,20 

1921 47/48 
1927 86/90 
1933 125/128 
1935 131 
1936 146/149 
1937 150/153 
1938 154/157 

158 
159/162 

1939 169/170 
1940 171/174 

175/178 
Vliegpost 
1919 1 
1924 7/11 
Liechtenstein 
1912 1/3 
1917/18 4/9 
1920 11/16 

17/24 
40/42 

1936 135/136 
1937 137/140 
1939 154a 

155/157 
1941 167/171 

172 
173/176 

1942 177/181 
182/185 

1943 186/188 
189/192 
193/196 

1945 215/217 
1946 222 
1948 2 Franc 

Rouwzegel 
1948 2e Jachtserie 
Vliegpost 
1935 14 
Dienst 
1948 Nieuwe serie 
Monaco 
1938 167/168 
1939 195/199 
1941/42 225/233 
1943 249/264 
1946 285/286 
1946 287/292 

293 
294 

Vliegpost 
1941 2/7 
1945 8/12 
1946 15/18 
Porto 
1946 29/38 

* 0,50 
2,25 

2 0 , 

* 3 , 

•n,75 
*16,— 
*10,— 
■' 4 , 

* 1,40 
* 2,25 
no,
* 1,75 

* 1 , 
* 6 , 

5 , 
* 0,60 
" 1,50 
*0,25 

0,15 
* 1 , 
* 1,75 

0,75 
=•■ 1,75 
'■ 3,75 
* 4 5 , 
•■" 6,— 
=' 7,50 
•■ 6 , 

■■■' 1,50 
* 5,50 
* 6 , 
" 3 , 

7,50 n/ 
6,50 
3,75 

2,50 
1,50 
0,70 
3,75 
5,50 

* 0,35 
* 0,20 

* 9 , -

* 2 , 

* 1 1 , 

'■■ 1,50 

UW MANCOLIJST N A A R : 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. H. GOSSE 

KRUISWEG 43 HAARLEM 
Tel. 15515 Giro 135793 
Bank: INCASSOBANK HAARLEM 

NIEUWE UITGIFTEN 
BELGIË, Anseele, 4 w. compleet 
FRANKRIJK, RevolutieHerd. 8 w. compl. 
ITALIË, RevolutieHerdenking 12 w. compl. 
NOORWEGEN, A. Heiberg, 2 w. compl. 
OOSTENRIJK, Wederopbouw, 10 w. compl. 
OOSTENRIJK, 80 Jahre Künstlerhaus, 7 w. compl. 
SAARGEBIED, Post en Luchtpostserie, 16 w. compl. 
TSJECHOSLOWAKIJE, Benesj, 3 w. compl. 
TSJECHOSLOWAKIJE, Sokol, 3 w. compl. 
TSJECHOSLOWAKIJE, Universiteit 4 w. compl. 
ZWITSERLAND, lOOjarige Herd. 4 w. 
ZWITSERLAND, Bundesfeier, 4 w. compl. 
ZWITSERLAND, opdr. „Organisation Mondiale de la 

/ . Santé", 9 w. compl. 
NED.INDIE, Portserie 1946, 13 w. compl. 
NEDERLAND, 1, 2%, 5 en 10 Gld. (Konijnenburg 

type) gebr. 
NEDERL.INDIE,Danserserie, geheel compl. dus met 

3 en 4 c. nieuwe kl. 8 w. 
Aanbiedingen vorige annonce nog geldig voor zover 

P O R T O STEEDS EXTRA ! 

Postzegelhandel 
J. VAN DER OORD 
HAARLEM DAMSTRAAT 4 rd. 
Tel. 15495 — Postrek. 510998 
Bankiers : Rotterdamse Bank 

ƒ 
ÏJ 

„ 
J» 

)> 

Sï 

»J 

ï> 

„ 

1,40 
2,75 
3,50 
0,95 
1,65 
1,50 
9,75 
0,55 
0,50 
0,65 
1,25 
1,70 

15,50 
5,75 

7,75 

1,05 
orr^dig. 

ZOMERAANBIEDING III 
Kind 1924 0,80* 

„ 1925 0,90° 0,/0* 
„ 1926 1,75* 
„ 1927 0,70° 
„ 1928 0,85 
„ 1933 2,15° 
„ 1936 0,65° 
„ 1937 0,55° 
„ 1938 0,50° 
„■ 1940 0,35° 
„ 1941 0,25° 
„ 1945 0,25° 0,30* 
„ 1947 0,25° 0,75* 

Prinsessen 19^6 0,30° 
Nat. Hulp 1946 0,65° 
Zomer 1935 / 1,25° 

„ 1936 0,80° 
„ 1937 0,80° 
„ 1937 0,80° 
„ 1938 0,70° 
„ 1939 0,80° 
„ 1940 1,—° 
„ 1941 0,25° 
„ 1947 0,25° 0,75* 

A N W 1932 4,75° 
Tralieserie compleet 12,50* 
Idem 1 Gld 1,40* 
Zeehelden compleet 0,60* 
Justitie I 7 w. compl. 9,— 
Justitie II 4 w. compl. 6,— 
Justitie III 5 w. compl. 0,90 
Justitie I 6 w. zonder 

Vredezegel 4,— 
1, 2J4, 5, 10 Gld 1946 8,—° 
Roltanding Kind 1926 6,50'' 

Roltanding Kind 1927 3,50=
Roltanding Kind 1929 1,40° 
Roltanding Kind 1930 3,—* 
Ook in paren en blokken 
1}^, 4H, 7% Gld lucht
post 20,—* 
5, 10, Xiyi, 15 c. onget. 

type Konijnenburg '40 3,50* 
Nederl.Indië 
y^, 1, 2, 2K, 5, 10, 12K, 15, 
20, 25, 30, 50 opdruk Java 
kopstaand tezamen voor 5,—'•' 
%, 1, 2, 2 K , 5, 10, 12%, 20, 
25, 30, 50 c. opdruk bezit
buiten, tezamen 5,—* 
Jaarbeursserie 1922 cpl. 32,50* 
Opdruk 1947 9 w. 4,75* 
2 en 5 Gld 1947 opdr. 22,50* 
2 nieuwe dansers 0,15 
Portserie Austr. druk 

13 w. compl. 4,75* 
Curajao 
1,50 op 2,50 No. 28 7,50* 
1936 Sluier serie compl. 18,50=' 
Kon. Familie 1,35* 
50 c. Kolffdruk 1942 0,50° 
Idem 1,50 1,50° 
Suriname 
Weldadigheid 1938 2,—°'' 
Weldadigheid 1940 2,25* 
Spitfire 1943 3 w. cpl 18,—* 
Lever, bij vooruitbet. of remb. 
F. J. F. Engelkamp, Amsterdam 
N.Z. Voorburgwal 371, 
Postgiro 382895 



S. RIETVELD 
LAAN VAN MEERDERVOORT 360 

GIRO 4 9 3 6 0 6 

Bij het lezen van „Postzegels schrijven geschiedenis van de 2e 
Wereldoorlog' (Mocht U dit standaardwerk nog niet in uw bezit 
hebben, stort dan nog heden ƒ 7,80 op giro 493606), zult U zeker 
bemerkt hebben dat U nog vele series der jaren 1940—'47 mist ! 
Stuur ons daarom even uw mancolijst en U ontvangt direct geheel 
vrijblijvend een uitvoerige offerte. Practisch ieder zegel dat in 
het boek afgebeeld staat kunnen wij U leveren. 

Hieronder vindt U een lijstje van diverse interessante uitgaven. 
Alle zegels zijn met volle garantie. Alleen ongebruikt. Nummering 
volgens Zumstein 1948, tenzij anders vermeld. 

M O N T E N E G R O 1942 Opdruk op JoegoSlavie 147155 ƒ 37,50 
1943 Nationale Lied 156171 „ 30,— 
1944 „Deutsche Militärverwaltung" 

172180 „ 22,— 
1944 „Nationaler Veerwaltungs

ausschuss" 181190 „ 240,— 
1944 Vluchtelingenhulp m. Vliegpost 

191199 „ 25,— 
1944 Rode Kruis met Vliegp. 200206 „ 16,— 

DEN HAAG 

DUITSE BEZETTING DALMATIEN EN SLOVENIEN 
1943 „Zara" 13 waarden cpl. 3438 
1944 „Cat ta io" 6 waarden cpl., 16 

4 5 , 

3 0 , 

1 5 , 

POSTBUS 19 
TELEFOON 394314 

KROATIË 1941 Provisorische opdrukken 18 
1941 Jubileum uitgave ten bate 

Kroatische Leger m. eert. 3044 „ 360, 

1944 Stormdivisie Yvert 140142, 
172174 

1944 Laibach uitgave 53 w. Yvert 
143166, VI . 120, P. 2028 

ITALIË 1944 Republica Sociale 8 w. cpl. 7178 

JOEGOSLAVIË 1941 
1750 
1945 
1945 
1945 
1945 

1945 

1945 

1945 

1945 
1945 
1947 

1545 

' ■ 1945 
1946 
1946 

CoCi Yvert 117 P. 15 blz. 
Zumstein zelfde nummers 
„Split" opdruk op Kroatië 117 
„Cetlnje" 1828 
„Mostar" R.R. 2948 
„Murska Sobota" opdruk op 

Hongaarse series 8394 
„Maribor" opdruk op 

Hitlerserie 6582 
„Ljubliana" opdruk op 

Laibach 4964 
„Zagreb" 12 w. cpl. 95101, 
Porto 37 
„Bezetting Triest" 11 w. 2030 
„Bezetting Fiume" 7 w. 3137 
Militaire Bezetting van Triest 
door JoegoSlavisch leger 

5766 P. 2024 
Diverse voorstellingen P 17 

3850A 
Idem, P. 813, 3850B. 
2e uitgave 5556 en 5154 
Porto^ ' 1419 

65,— 

6 5 , 

6 0 , 

145,— 
2 5 ,  ~ 

110,— 
1 1 5 , 

250,— 

3,50 
10,— 
10,— 

4 , 

7,— 
5,— 
0,80 
2,50 

E B N N I B U W E : JViBBUS U I T G A V E : 

De van ouds bekende Mebus' Postzegelhandel brengt een 
nieuwe Album Nederland en Overzeese gewesten op de 
markt, met alle kleurnuances, tandingen, typen, foutdruk

ken, enz. 
Dit is de enige complete album, opgesteld in chrono

logische volgorde, waarin alles is opgenomen, wat 
de bondscatalogus vermeld aan kleurnuances, tandin

gen, typen, platen, foutdrukken, enz. 
De zevende druk van dit album verschijnt nog dit jaar. 

Reeds 25 jaar geleden verscheen de eerste druk. De eerste 
tot de zesde druk zijn geheel ui tverkocht! Duizenden post

zegelverzamelaars gebruiken ze tot hun volle tevredenheid. 
Het is een vakkundig bewerkt album e n . . . . elk jaar ver

schijnt een supplement. 
De zevende druk No. 7c omvat ongeveer 160 pagi

na's, gevat in klemband. 
Bij voorinschrijving kunnen we U dit album aanbieden voor 
ƒ 15,—, in de toekomst zal de prijs ƒ 20,— bedragen. 
Door technische storing is de Catalogus Nederland en 
Overzeese gebieden nog niet verscheiden. 

Verzameling Nederland en Overzeese gebieden 1000 ver

schillende met een nieuw album, prijs ƒ 135,— 
Nederland ƒ2,50, ƒ 5 , — en 10 Gld 1940/46 „ 7,50 
Cura?ao 1941/42 de ƒ 0,50, ƒ 0,80 de f 1,50, 

ƒ 3 ,  , de ƒ 2,50, ƒ 4 ,  . 
10.000 verschillende gehele wereld prijs „ 300,— 
Prachtige verzameling Overzee in Ka Be album 

Yvert 50.000 francs, prijs „ 200,— 
Album Nederland en Overzeese Gebiedsdelen los

bladig in schroefband waar elk jaar een Supple

ment op verschijnt „ 6,50 
Europa album plaats voor 10.000 zegels losbladig, 

verschijnt elk jaar een supplement op „ 12,50 
Album Ver. Staten van Amerika in schroefband 

verschijnt elk jaar een Supplement „ 13,50 
Zwaar vernikkelde postzegelpincet „ 1,50 
1000 gomstrookjcs prima kwaliteit „ 0,75 

PORT I S S T B K D s E : X T R A . : 

NES 3 5 , é é n minuut v. d. D a m , AiViSTERDAiVl. 
P o s t ^ i r o 3 3 0 4 5 . . T e l . 4 8 3 4 1  4 5 1 2 S . N a 5 u u r 2 3 8 1 0 

e 

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


