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DE KUNST... 
IS NIET OM POSTZEGELS TE VEILEN, 
MAAR OM ER GOEDE PRIJZEN 
VOOR TE MAKEN! 
DAT DOET 

V A N D I E T E N 
Regelmatig veilingen sinds 1892! 

WILT U VERKOPEN? 

BEL OF SCHRIJF DAN EVEN: 

NOORDEINDE 3 7 , DEN HAAG. 

TELEFOON K 1700 - 114836. 

Belangrijke mededeling 
pagina 2 omslag 

ixoell 
erna 

De 27e veiling wordt 

HET EVENEMENT 
van liet nieuwe seizoen! 

^ Geveild wordt een Europa collectie tot 1940. 
* Gebruikt of ongebruikt. 
* De hoofdzaak bestaat u , .binetstukken. 
* Vele Rariteiten. 
* Beschreven in de enige veilingcatalogus die voor 

elke verzamelaar leesbaar is. 
« Veilingdata 21, 22 en 23 October a.s. 
* Veilingplaats Hotel „Ponnona", Molenstraat 53 te 

's-Gravenhage. 

I 

Grote Postzegelveilingen 
de 139e OP 21 EN 22 SEPTEMBER 
de 140e EINDE OCTOBER 

belangrijke afdelingen 
NEDERLAND EN O.G., EUROPA,, ENGELSE EN 
FRANSE KOLONIEN, U.S.A. EN ANDERE 
OVERZEESE STATEN. 
De geïllustreerde catalogus is voor serteuse gegadigden 
gratis verkrijgbaar 

INZENDING VAN GOED MATERIAAL KAN NOG 
DAGELIJKS PLAATS HEBBEN. — VAKKUNDIGE 
BEHANDELING. — VLOTTE AFWIKKELING. 

HEKKER'S 
POSTZEGELHANDEL C.Y. 

ENIG BEHEREND VENNOOT P. J. HEKKER 
BEEEDIGD MAKELAAR EN PHIL. EXPERT. 

ROKIN 10 - AMSTERDAM - POSTGIRO 21278. 



182« VEILING 
23-25 SEPTEMBER 1948 

te 's-GRAVENHAGE 
in Hotel POMONA 

Nederland en Overz. Geb. 
Europa en . . . . 
een zitting Land-verzamelingen, 
Partijen, Restanten en Spec. 
Verzamelingen welke inderdaad 
zeer belangrijk is. , 
Wederom KIJKDAG te ROTTERDAM!!! 

De veilingcatalogus wordt aan serieuze kopers op 
verzoek toegezonden. 

Indien U nu of later uw verzameling wilt 
laten veilen dan is het van groot belang voor 
U te weten welke veilinghouder 

p p ~ KOSTEN NOCH MOEITE SPAART OM DE 
BESTE RESULTATEN TE VERKRIJGEN 

HET VOLSTE V E R T R O U W E N DER KOPERS 
GENIET EN 

JARENLANGE E R V A R I N G EN VAKKENNIS 
HEEFT. 

Bovengenoemde voordelen komen de opbrengst ten goede 
zonder dat er iets extra voor wordt berekend. 
SINDS BEGIN 1919 (dus bijna 30 jaar) houd ik GEREGELD 
VEILINGEN. 

VELE DER ALLERGROOTSTE COLLECTIES 
WERDEN AAN MIJ TOEVERTROUWD TOT 
GROTE TEVREDENHEID DER VERKOPERS. 

NEEMT GEEN RISICO: 
„HET BESTE IS ALTIJD VOORDELIGER". 

J. K. RIETDIJK 
Lange Poten 15a, Den Haag 
Telef. 11.70.20 

Voor mooie objecten kom ik persoonlijk ter bespreking. 

Een vertrouwd adres is voor U alles! 

Mamt U! S^jo kmting. 

448/52 
453/58 
462/66 
482/86 

6 
7 

10 

5 %korting geven wij op onze onderstaande prijslijst en op 
onze aanbieding Postfrisse Blokken in het Julinummer 
voorzover nog voorradig, indiqn Üw bestelling tussen 20 en 
31 Augustus a.s. bij ons binnen komt . Na 31 Augustus 
gelden onherroepelijk onze onderstaande prijzen. 
NEDERLAND 131 5 gld 1923 Jubileum 

133 1 gld op 17K et 
136/138 Tentoonstelling 
136/38 

Nat. Hulp 1946 
Princesse 1946 
Kind (draaimolen) 
Zomer 1947 
Luchtpost 1 Yi Gld. 

4}^ Gld 
30 et 

37A Port de Ruyter 7y 
60/60 Loslatende kleuren 
298/303 Dansers 
1948 Hartztype 6 w. t/n 
49/52 Makassarportserie 

\% op 2yj et 
21 et ■■■'■ 
25 et ■■■'■ 
27 K et «• 
Niwin 
Prins Bernhardfonds Lp. '■' 
dito gebruikt ° 
Krijgsgevangenen Lpst '•" 
dito gebruikt ° 
gebr. op „First Day Cover ° 
Juliana Rode Kruis ° of ••" 
im op 22'A 
\2% op 40 * 
Steun Gom. '•" 
Rode Kruis 
Kon. Familie =■' 
Lepra 4 stuks * 

INDIE 

CURACAO 

'46 

1929 

et T. Il 

8Ö 

SURINAME 

101 
146 
147 
148 
182/84 
18/25 
18/25 
41/44 
41/44 
41/44 
45/52 
115 
117 
146/49 
202/05 
206/09 
1947 
6 
7 

16 
17 
18 

of 

Luchtpost 1 gld 
IJ^ gld 
40 et 

19 
23 
27/28 
29 P O R T 

2% gld 
5 gld lichtgest. 

pr. ex. 
gld 
op 10 et 

10 
+ 5 
TBC 
40 et schaars 

26,75 
1,50 

17,— 
1 6 , 
1,10 
0,65 
0,70 
0,80 
1,50 
3,75 
0,30 

42,50 
16,75 

1 
3,85 

2 2 , 
2,10 
6,25 
3 — 
6,50 
1,20 

125,— 
125,— 

3 6 , 
35,— 
37,50 
21,50 
11,50 
11,50 
10,— 
16,— 
3,25 
6,50 
1,75 
2,75 
4 , 

19,50 

300,— 
85,— 

6,75 
2,75 
6,75 

Fa.SUTHERLAND! 
Postbus 430^ 'sGravenhage. 

Geen vooruitbetaling — Biedingen en Offerten vrijbli jvend.

• = postfris, " :_ gebruikt. — Porto steeds extra. 
Verzoeke beleefd geen orders beneden f. 2.50 

SPECIAAL ADRES VOOR NEDERLAND EN OVERZ. GEBIEDEN 
(Kantoor; Kon. Wilhelminalaan 98, Voorbug, Telefoon 72.23.69.) 



Als wij deze regels neerschrijven zijn wij nog enkele weken van 31 Augustus 
verwijderd. Hoe vreugdevol wij deze dag, waarop onze Vorstin Haar 
verjaardag viert, altijd plegen tegemoet te zien, dit jaar zal onze vreugde 
niet zonder weemoed zijn, immers is deze verjaardag de laatste welke 
Hare Majesteit als onze Koningin viert en dus de laatste waarop wij 
Haar als zodanig onze hulde en dank kunnen brengen. 
Ook voor ons, Philatelisten, die zich steeds hebben verheugd in de dagen 
van blijdschap in ons Koninklijk Huis en medegevoelden en doorleefden 
het leed dat ook dit Huis niet is bespaard gebleven, heteekent dit heengaan 
méér dan het verdwijnen van de ons zo vertrouwde afl?eelding van H.M.'s 
portret op onze zegels; het betekent voor ons het afscheid nemen van een 
Koningin waaraan ook wij zijn trouw gebleven in de moeilijkste tijden 
van ons leven en ons daardoor aan Haar hebben verbonden met een 
band zoals deze slechts in weinig landen tussen vorst en volk zal worden 
gevonden. Als wij, Philatelisten, straks onze albums doorkijken en stil 
staan hij de bladzijden van ons eigen land waarop wij de zegels vinden 
welke gedurende de }0 jaren van H.M.'s regering werden uitgegeven, 
dan zullen wij steeds weer in stilte hulde brengen aan Haar, wier 
geschiedenis en die van Haar Koninklijk Huis in heelden voor ons ligt. 
Onze zegels zullen ons vertellen hoe onze Koningin opgroeide van Prinses 
tot de Landsvrouwe die ons heeft geleid in de bange dagen van twee 
wereld-oorlogen, dagen waarin „Nederland getralied" werd, dagen waarin 
Haar beeld door de overheerser van onze zegels werd geweerd. Maar 
ook zien wij H.M. terugkeren, wel ouder, doch edeler nog straalt van 
Haar de glans, welke zo innig mooi is vastgelegd op onze laatste zegels 
met Hare afbeelding. 
Ook wij, Philatelisten, hebben het besluit van onze Vorstin slechts te 
eerbiedigen. Wij sluiten daarom dit hoofdstuk in onze albums af met 
onze eerbiedige gelukwensen aan Hare Majesteit en Hare Koninklijke 
Familie, zowel ter gelegenheid van Hare verjaardag als van Haar 
gouden jubileum en voegen daarbij de wens, dat het Haar gegeven moge 
zijn als Prinses der Nederlanden nog vele jaren van geluk te beleven 
te midden van Hare Koninklijke Familie en een bloeiend Nederland! 

DE HOOFDREDACTEUR. 

NEDERIANDSCH MA^DBIAD VOOR 
PHIIATELIE 

JAVRCiANG. N?ö. AUGUSTUS. 1948 25 >te 
^ONTWXHP. NANNINUDEVHIES« 
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Inhuldiging 
Amsterdam 

6 September 
1948 

JiJs op 6 September a.s. H.K.H. Prinses Juliana de zware taak van Hare Koninklijke moeder voor goed op 
haar schouders zal worden gelegd, dan zullen wij in gedachten zijn bij hen die bij deze plechtigheid Gods 
zegen afsmeken over Haar en Hare regering en wensen ook wij, dat deze lang, gelukkig en vreedzaam moge 
zijn, tot heil van Haar volk en Haar Gezin. ' . j 
En wij, Philatelisten, hopen in het bijzonder, dat wanneer wij straks de bladen van ons album gaan vullen 
met de zegels gedurende Hare regermg uitgegeven, deze een afspiegeling mogen zijn van de mooiste bladzijden 
van de geschiedenis van ons vaderland. " . 
Lang leve Koningin Juliana! 

DE HOOFDREDACTEUR. 

Nederlan 

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

Regeringsjubileum 1898—1948. 

NEDERLAND 

1858 1548 

Ter gelegenheid van het regerings
jubileum van H.M. Koningin Wilhel
mina worden op 31 Augustus a.s. een 
tweetal zegels uitgegeven zonder toeslag. 
De uitgifte zal geschieden tot en met 
30 September a.s. en deze zegels zullen 
voor frankering geldig blijven tot en 
met 31 December 1949. De zegels zijn 
gedrukt op papier zonder watermerk; 
perforaat kamtanding 12% : 14; beeld
groote 22 bij 33 mm.; zegelgrootte 25 
bij 36 mm. Ontwerp van S. L. Hartz, 
tekst en waardeaanduiding van J. van 
Krimpen. 

10 cent roodachtigoranje. 
20 cent blauw. 

Op 6 September a.s. zullen de eerste twee zegels verschijnen 
met de beeltenis van H.M. Koningin Juliana. 

Deze zegels zullen in rotogravure worden gedrukt op papier 
met watermerk cirkeltjes; perforaat kamtanding 14% ■ 13%; 
beeldgrootte 25 bij 32 mm. en zegelgrootte 28 bij 35 mm. Ont
werp van S. L. Hartz, tekst en waardeaanduiding van J. van 
Krimpen. 

10 cent bronskleurig. • 
20 cent blauw. 

Afbeelding zie aan het hoofd van deze pagina. 

Het eerste nummer van het Maandblad na de Bevrijding ! 
Nog eenmaal dit onderwerp — ten gerieve van onze lezers. — 

Niet minder dan een 35tal lezers heb ik reeds kunnen helpen. Ik 
heb aan al deze lezers verzocht de oorspronkelijke eigenaars met 
een of ander zegeltje te verrassen, want deze Maandbladen 
waren belangeloos afgestaan. Ik hoop dat ze allen hieraan gehoor 
gegeven hebben. 

Ik heb echter nog meer aanvragen ontvangen, ook voor andere 
nummers. 

Ik verzoek daarom vriendelijk allen, die dit nog niet deden 
en die nummers willen missen, deze aan mij op te zenden. Ik zal 
ze dan distribueren onder de aanvragers. Ook losse nummers van 
de jaargangen 1940 t/m 1943 worden nog gevraagd. 

NieuTVe etsingnummers enz. 
Frankeerzegels type Hartz 5 et: L/R 3. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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De 50 cent Harz . 
Mij werd een strip van de 50 et Harz toegezonden, waarbij de 

graveerlijntjes aan de onderzijde van het zegelbeeld iets doorlopen. 
Belangrijk acht ik dit verschijnsel geenszins, doch volledigheids
halve vermelden we het. 

De 134 cent Germaanse Symbolen zegel ongetand. 
In „Mijn Stokpaardje" van 12 Juli 1948 

vinden we een mededeling, die we met toe
stemming der redactie overnemen, terwijl 
het cliché geheel belangeloos werd uitgeleend 
om in het Maandblad afgedrukt te worden. 

Een ongetande oorlogszegel. 
De hierbij afgebeelde 1/4 et zegel uit de 

Germaanse Symbolenserie is in het bezit 
van onze abonné B. J. .J ter Meulen uit 
Twello, die wij dankbaar zijn voor zijn wel
willendheid dezer ter reproductie af te staan. 

Het zegel is ongetand en heeft bovendien 
een volledige spiegeldruk aan de gomzijde. 
Meer bijzonderheden zijn niet bekend. Kan 
Kan iemand ons inlichten? 

Bevrijdingsserie. 
In het Maandblad van Juli—Aug. 1946 (263—264) is op blz. 81 

)een overzicht gegeven over de bevrijdingsserie van Nederland en 
zijn daarbij gescheiden genoemd, de oplagen die reeds in Brabant 
uitgegeven waren en die later ook in de Noordelijke provinciën 
beschikbaar zijn gesteld. Men ziet dit aan de opstelling der plaat-
nummers. De vraag die niet opgelost werd is: wat is het onder
scheid tussen die eerste en tweede druk. 

' De heer Garnier te Utrecht heeft opgemerkt, dat bij de 10 et 
oranje het ene zegel veel voller van kleur is dan het andere. Naar 
aanleiding daarvan heeft hij de firma Bradbury, Wilkinson & Co. 
om inlichtingen gevraagd. Deze berichtte hem, dat voor de tweede 
oplaag een ander pigment is gebruikt. 

Het oorspronkelijke oranje pigment was niet meer verkrijgbaar 
en daarom is een donker oranje pigment gebruikt met bijmenging 
van een geel pigment. 

Onder gefilterde ultraviolette stralen is het verschil goed te zien 
en vertoont de tweede oplaag een bruine fluorescentiekleur. 

We stellen ons voor de andere waarden van deze serie op de
zelfde wijze te onderzoeken en zullen onze lezers van onze bevin
dingen op de hoogte houden. 

Postzegels van Krimpen. 
In het Juli-nummer van het Maandblad (287) deelden wij mede. 

dat de waarden van deze serie, die wel al aangerriaakt, doch nog 
niet in omloop waren gebracht, ten slotte ook in gebruik genomen 
zijn. 

Dit is juist, met een klein voorbehoud wat betreft de 3 cent. 
Toen deze waarde voor het philateUstenloket in een onzer grote 
steden werd aangevraagd, kwam de mededeling, dat dit zegel niet 
meer nodig is en derhalv.e niet meer toegezonden kon worden, 
doch, dat het aan het PhilateUstenloket in den Haag verkrijg
baar is. 

Overzeese 
Gebiedsdelen 

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

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Jubileumzegels. 
Ter herdenking van het 50-jarig regeringsjubileum van H.M. 

de Koningin, zullen van 31 Augustus tot 30 September a.s., twee 

zegels worden uitgegeven van het type Hartz, ter waarde van 15 
en 20 cent. De zegels die dezelfde afmeting hebben als de één-
guldenzegels van hetzelfde type, zien er zeer verzorgd uit.. 

Onder de beeltenis van de Koningin staan de cijfers 1898—1948. 
15 cent, kleur oranje, kam tanding 1234 x 12, plaatnummer 13. 
20 cent, kleur blauw, kamtanding 12^4 x 12, plaatnummer 14. 
Oplage: 15 cent 500.000 stuks. 

20 cent 1.000.000 stuks. 

Dansers. 
Bij de 3 et komt bij zegel 5, 9e rij van het linkervel een klein 

foutje voor, de E van cent heeft een accent aigu. 

De nieuwe Hartz serie. 
Onderstaand een afbeelding van de reeds gemelde nieuwe zegels 

n.1. de 80 et, en de ƒ 1,—. 

SURINAME. 
De nieuwe Har tz serie. 
Volgens Gouvernementsblad van Suriname no. 81 (1948), be

sluit van 19 Juli 1948 tot nadere wijziging van het besluit van 
12 Juli 1938 (G. B. No. 85) houdende bepalingen omtrent het 
ingebruikstellen en de wijze van uitgifte van postzegels, brief
kaarten en andere postformulieren van Suriname. 

In naam der Koningin ! De waarnemende Gouverneur van 
Suriname, 

Overwegende, dat, ter uitvoering van Art. 1 der verordening 
van 14 Novermber 1891 (G. B. 1892 No . 35, geldende tekst G. B. 
1945 No. 106) regelende de uitgifte, enz. van postzegels der Ko
lonie Suriname, en houdende straffen tegen het namaken, vervalsen 
enz. van Surinaamse en andere postzegels, het nodig is het na
volgende vast te stellen: 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
Artikel 1. 

De artikelen 3, 7 en 8 van het besluit van 12 Juli 1938 (G. B. 
No. 85), zoals het luidt na de wijzigingen en aanvullingen laat
stelijk bij besluit van 20 Juni 1946 (G. B. No. 75), worden gelezeh 
als volgt: 

„Art. 3. 
1. De frankeerzegels bestaan uit acht en twintig soorten, 

namelijk van 1, l}i, 2, 234, 3, 4, 5, 6, 734, 10, 1234, 15, 173^, 
20, 2234, 25, 2734, 30, 3734, 40, 50, 60 en 70 cent en van 1, 134, 
2K, 5 en 10 gulden. 

2. De frankeerzegels van de navolgende waarden t.w.: 1, 134, 
2, 2 ^ , 3, 4, 5, 6, 734, 10, 123^, 15,̂  1734, 20, 2234, 25, 2734, 40, 
50, 60en 70 cent bevatten de aanduiding der geldswaarden die zij 
vertegenwoordigen en zijn in twee seriën verdeeld: de eerste be
staande uit de zegels van beneden 5 cent, de tweede uit die van 
5 cent, en daarboven. 

3. De frankeerzegels van de eerste serie zijn vervaardig naar 
een ontwerp van de letterkunstenaar J. Van Krimpen te Haarlem. 
Zij vertonen een randornament met in het midden een groot 
getal ter aanduiding van de waarde, in de bovenrand het woord 
,. Suriname" en in de onderrand het woord „cent". 

4. De zegels der tweede serie dragen de beeltenis van H.M. de 
Koningin naar een ontwerp van de kunstenaar S. L. Har tz even
eens te Haarlem. Zij zijn voorzien van een randversiersel met 
bovenschrift „Suriname", terwijl de waaraanduiding, gevolgd door 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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het woord „cent", in de onderrand is aangegeven. De tekst, de 
waardea^nduiding en het randornament zijn van de letterkunste
naar J. van Krimpen. 

5. De zegels zowel van de eerste als van de tweede serie hebben 
een beeldgrootte van 18 x 22 mm. en een zegelgrootte van 21 x 
25 mm. 

6. Alle zegels zijn nog, behalve door de voormelde aanduiding, 
onderling door de kleur onderscheiden, t.w.: 

voor het zegel van 1 cent rood 
I K „ liehtpurper 
2 „ donkerpaars 
2i4 „ lichtgroen 
3 „ donkergroen 
4 „ bruin 
5 „ blauw 
6 „ olijfgroen 
7^ „ rood 

10 „ lichtblauw 
12% „ donkerblauw 
15 „ roodbruin 
173^ „ roodviolet 
20 „ groen 
2234 „ blauwgrijs 
25 „ karmijn 
27 K „ wijnrood 
30 „ lichtgroen 
37 K ,1 brons 
40 „ liehtpurper 
50 „ oranje 
60 „ paars 
70 „ zwart. I 

7. De in het eerste lid genoemde frankeerzegels van 1, 1J4, 
2%, 5 en 10 gulden worden, zo nodig, op een later tijdstip in 
nieuwe tekening beschreven en in omloop gebracht. 

i8. Nevens de in het tweede tot en met het zesde lid van dit 
artikel bedoelde drie en twintig soorten, worden nog verkrijg
baar gesteld de navolgende frankeerzegels, bedoeld in het besluit 
van 3 November 1945 (G. B. No. 165) t.w.: 

van 1, iy2, 2%, 5 en 10 gulden. 
9. Voorts worden nog tijdelijk, zolang de voorraad strekt, 

verkrijgbaar gesteld: 
a. de in het besluit van 3 November 1945 (G. B. No. 165) 

bedoelde frankeerzegels van 1, 7%, 10, 15, 20, 22)^, 30, 35, 40, 
50 en 60 cent; 

b. de bij het besluit van 20 Juni 1946 (G. B. No. 75) uitge
geven frankeerzegels van 12}^ cent (ontwerp Konijnenburg); 

c. de in het besluit van 24 Februari 1936 (G. B. No. 38) be
doelde frankeerzegels van 1, 7% en 10 cent; 

d. de in het besluit van 9 Augustus 1947 (G. B. No. 117) be
doelde tot de waarden van onderscheidenlijk 1/4 en 2% cent 
overgestempelde zegels van 7/4 en 10 cent. 

Art. 7. 
1. Op de enkele binnenlandse briefkaarten is een en op de 

dubbele binnenlandse briefkaarten zijn twee zegelstempels in 
blauwe kleur afgedrukt, elk ter waarde van 5 cent. 

2. Zij zijn afgedrukt op karton en voorzien van zegelstempels 
naar het model van de in art. 3 lid 4 bedoelde frankeerzegels der 
tweede serie. 

Art. 8. 
1. De enkele buitenlandse en de dubbele buitenlandse brief

kaarten zijn gedrukt op karton en voorzien, de eerste van één en 
de laatste van twee zegelstempels in rode kleur, elk ter waarde 
van 7% cent en naar het model van de in art. 3 lid 4 bedoelde 
frankeerzegels der tweede serie. 

2. Alle buitenlandse briefkaarten zijn behalve van een opschrift 
in de Nederlandse taal, ook van een opschrift in de Franse taal 
voorzien". 

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 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die 

van zijn afkondiging". 
Gegeven te Paramaribo de 19de Juli 1948. 

M. DE NIET. 
Het Lid van het College van Algemeen Bestuur, 

HAJARY. 
De wnd. GouvernementsSeeretaris, 

A. D. FERNANDES. 
Uitgegeven, de 20ste Juli 1948. 

De wnd. GouvernementsSeeretaris, 
A. D. FERNANDES. 

De in het bovengenoemde Gouvernementsblad aangekondigde 
zegels zijn op 21 Juli verschenen. Tevens blijkt hieruit welke 
verdere zegels nog in Suriname aan de loketten verkrijgbaar zijn. 
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2K 
3 
4 
5 
7K 

10 
12K 
15 
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340.000 
440.000 
350.000 
350.000 
210.000 
250.000 
240.000 
820.000 
540.000 
540.000 
440.000 

de overeenkomstige 
zonder watermerk, 
zijn als volgt: , 

240.000 
440.000 
430.000 
190.000 
250.000 
160.000 
120.000 
140.000 
140.000 
140.000 
150.000 

De zegels zijn in uitvoering geheel gelijk aan 
Nederlandse alleen zijn zij gedrukt op papier 
De oplagecijfers van de bovengenoemde serie 

17% et 
20 et 
22 K et 
25 et 
27% et 
30 et 
37K et 
40 et 
50 et 
60 et 
70 et 

Vanzelfsprekend zijn dit slechts de aantallen die thans aan 
Suriname verstrekt zijn, en verhoging van deze cijfers in de toe

komst is niet uitgesloten. De gebruikstermijn van deze zegels zal 
echter waarschijnlijk niet lang zijn, daar na September ook 
Suriname wel op zegels met de beeltenis van Koningin Juliana 
zal overgaan. 

Of dit de totaal aantallen van de eerste aflevering aan Suri

name zijn, of dat deze cijfers inclusief de zegels zijn die (eventueel) 
aan de philatelistenloketten in Nederland verkocht zullen worden, 
is niet bekend. 

JAPANSE BEZETTING VAN NED.INDIE 
bewerkt door de heren 

N. F. HEDEMAN en R. BOEKEMA. 
Sumatra propagandastempel. 
Uit Indië ontvingen wij wederom een poststuk met een violet 

propagandastempel, dat ons nog onbekend was. Het stempel 
bestaat uit twee cirkels, de buitenste met een diameter van 40 
mm., de lijn zelf met % mm. dikte, de binnenste met een diameter 
van 28 mm., de lijn zelf J^ mm. dik. De band tussen de twee 
genoemde cirkels is door twee nuUetjes verdeeld in een boven
en een onderdeel. In het bovendeel staan van links naar rechts 
eerst de 4 Katakanatekens voor Sumatra, gevolgd door 4 Kanji
tekens. In het onderste deel staan slechts de 5 Katakanatekens voor 
Palembang. Bovenaan in de middenruimte ziet men Bekerdjai en 
onderaan de datum 20327, d.w.z. 27 Maart 1945. Het is dus een 
propagandastempel ter herinnering aan drie jaar bezetting. Ver
der staan in de middenruimte drie gearceerde figuren, die schema
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tisch Sumatra met Banka en Billiton moeten voorstellen, al zeggen 
wij er bij, dat de omvang van de laatste twee eilanden wU zeer 
geflatteerd is! Over de eilanden is een kruis getekend. Aan de 
stok linksboven hangt een vork met vijf tanden, aan de stok 
rechtsboven een lampion. 

Vervolgens ontvingen wij een reproductie van een opdruk, die 
ons volkomen onbekend is, doch wij vermoeden, dat hij thuis 
hoort bij de Nippon M A afdeling. De bedoelde opdruk is in alle 
onderdelen dubbellijnig uitgevoerd. Een vierkant met afgeronde 
hoeken, afmeting 13 x 13 mm., lijndikte 1 tot I K mm., staat op 
één der hoeken. In het vierkant ziet men twee hoofdletters M 
onder elkaar. De onderdelen der letters lopen evenwijdig met de 
vierkantszijden. Deze violette opdruk werd geconstateerd op de 
20 et. violet. Kreisler met watermerk, en op de 10 et. Konijnen
burg type 2, tanding 123^ gg. De vinder van deze zegels, die zelf 
geen verzamelaar is, heeft helaas zo attent willen zijn om het 
gevondene netjes aan zijn met „philatelitis" besmette vriend af te 
leveren, weekte dus alles keurig van de adreskaarten af. Zodoende 
zijn de afstempelingen volkomen onleesbaar geworden en zijn 
ook de data niet meer te ontcijferen. Het is bekend, dat de Jappen 
in de bezettingstijd raet een M aangaven, dat bijvoorbeeld een huis, 
een straat of iets anders uitsluitend voor hun eigen militairen 
toegankelijk was. Vandaar onze veronderstelling tot een zekere 
overeenkomst met de M A opdrukken. Wie kan meer omtrent dit 
vraagpunt mededelen? 
* In het volgende Maandblad hopen wij U onze indrukken te 
kunnen vertellen over de voor het eerst na de oorlog in Europa 
te houden Internationale Postzegeltentoonstelling, de IMABA. In 
het land der bergen moeten n.1. enige zeer goede verzamelingen 
van de Japanse Bezettingszegels zijn, welke wij gaarne zouden zien. 

NieufVe 
tltt^iften 

Alle correspondentie deze rubriek betreffende te zenden aan 
de hoofdredacteur. 

Allen die zegels ter inzage zonden of mededelingen deden har
telijk dank. 

Andorra. 

Duitsland. ^ 
Zie elders in dit blad. 

Engeland. 
Op de zelfde dag dat de Olympische Spelen te Wembley door 

de Koning werden geopend n.1. 29 Juli j.1., verschenen ook de 4 
zegels ter ere van deze spelen in Engeland uitgegeven, en waarvan 
we hierbij een afbeelding geven. Ook deze zegels dragen, zoals 
zulks met de Engelse zegels immer het geval is, geen landsnaam. 

IVi A blauw. 6 d purper. 
3 d violet. 1 / - olijf bruin. 

l^iJHOH w 

,Van een tweetal 
in ons Meinummer 
vermelde zegels ge
ven we hierbij een 
afbeelding. 

België. 
Van de dienstzegels met een B in een ovaal, welke in de druk 

is opgenomen, zagen we 
65 c. paars, wapentype. 
I fr. 35 roodbruin, Nijverheidsserle. 
3 fr 15 blauw, idem. 
Voorts ontvingen we ter inzage de nieuwe postpakket-zegels 

z.g. PostcoUi met een geheel nieuwe afbeelding van twee handen 
die elkaar een postpakket overrijken. 

9 fr grijsbruin. 13,50 fr groengrijs. 
II fr bruinrood. 
Bulgarije. 
Van de in ons vorige nummer vermelde serie zegels met af

beeldingen van dichters en schrijvers, geven we bovenaan de 
volgende kolom de afbeelding van een dier zegels, alsmede van 
het zegel uitgegeven ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel. 

Deze zegels werden overdrukt voor Bohrain, Kuwait en Muscat 
en Dubai met de waarden 

lyi a op 2% d. 
3 a op 3 d. 

en voor Marocco 
25 c op JYs. d. 
30 c op 3 d. 

Griekenland. 

6 a op 6 d. 
1 r op 1 /-

60 c op 6 d. 
1 P 20 c op 1 / -

Ter aanvulling van de serie zegels der 
Dodecanesos is op 1 Juli j.1. een zegel ver
schenen gewijd aan het eiland Kassos. Op
lage 15 millioen stuks op watermerkpapier. 

450 Dr donker en licht blauw. 

Hongarije. 
Van de in ons vorige nummer vermelde serie zegels met afbeel

dingen van uitvinders, pioniers en dergelijke geven we thans de 
afbeelding van een tweetal dier zegels. 
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Tevens geven we hierbij een afbeelding van het eveneens vorige 
maand vermelde luchtpostblok, hetwelk door de kleuren rood 
zegel en grijze omranding wel zeer mooi aanspreekt. 

Ierland. 

Van een der luchtpostzegels 
van dit land, vermeld in ons 
Meinummer gaat hierbij thans 
een afbeelding. 

x<S 

1 
« 

n 
5 
pWpüw 

nmn 
^ ^ : 

^^^^Êss^^m>mim • 
Luxemburg. 
Op 5 Augustus '48 zijn hier een 4tal zegels verschenen, z.g. 

toeristenzegels, met afbeeldingen van de meest karakteristieke 
landschappen van dit land; gravure van René Cottet, tekeningen 
van Auguste Trémont, druk van Joh. Enschedé en Zn. te Haar

lem. 
7 fr. donker geelbruin, leisteenrotsen met middeleeuwse kas

telen en ruines van de Oesling; 
10 fr. groen, de Moezel vallei; 
15 fr. wijnrood, het mijngebied; 
20 fr. leiblauw, gezicht op de stad Luxemburg. 

Oostenrijk. 

Nauwelijks zijn de mooie bloemen
serie en de klederdrachten van de per
sen of er ligt al weer een mooie nieuwe 
serie zegels voor ons en wel een serie 
toeslagzegels ten bate van de weder
opbouw van de Dom te Salzburg, welke 
zegels op 2 Augustus j.1. verschenen te 
Wenen en enige andere plaatsen, doch 
eerst op 6 Augustus voor frankering 
geldig waren. 

20 | 10 g groen, St. Rupert. 
30 + 15 g roodbruin, Dom. 

40 f 20 g grijsblauw, voorgevel van de Dom. 
50 I 25 g bruin, Dom. 
60 f 30 g rood. Stichting St. Peter. 
80 + 40 g violet. Binnenzijde van de Dom. 
1 S f 50 g blauw. Dom en vesting. 
1 S 40 4 70 g d.groen. Madonna van de beeldhouwer Pacher. 

Polen. 
Van de in ons vorige nummer aangekondigde zegels uitgegeven 

ter gelegenheid van de „Tour van Polen", geven we hierbij een 
afbeelding van een dier zegels, welke alle in de zelfde tekening 
zijn. De oplage hiervan, groot 200.000 stuks, werd voor de helft 
verkocht aan de Wielerbond, die deze zegels daarop verkrijgbaar 
stelde geplakt in boekjes met kaart van het traject en 11 zegels 
met dagtekening van de plaatsen welke in het parcours lagon. De 
prijs van zulk een boekje bedroeg 100 zl. 

De zegels waren alleen in de verkoop van 22 Juni tot 4 Juli. 

U ( « I » I I 1 I | | U | | ^ ^ r f 
;Eïi|IKWM«C. ; 

k^Ul»$&AA 
«ilfaafM « M É I Htm 
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. ^ » . . . . . » . ^ » . . ■ . ^ > . . . . . > ^ ^ . 

Ook van het zegel ter herinnering aan de Dag van de Zee 
(zeiljacht van Gen. Zarinski) in ons vorige nummer vermeld, geven , 
we hierbij een afbeelding. Het zegel dat tot 29 Juni werd uitge
geven had een oplage van 200.000 stuks. , ' 

Op 15 Juli j.1. werd ter gelegenheid van de tentoonstelling voor 
de weder opgenomen gebieden, die op deze datum te Wroclaw 
werd geopend een serie van 4 zegels uitgegeven alle in de zelfde 
tekening, n.1. een gestyleerd fragment van de tentoonstelling met 
vuurwerk en schijnwerpers. Oplage ongeveer 2 millioen. 

6 zl blauw. 18 zl purper. 
15 zl rood. 35 zl bruin. 

'^.adtf 

Op dezelfde dag verscheen een serie van 3 zegels ter gelegenheid 
van het honderdjarige „Lente der volkeren". Oplage eveneens onge
veer 2 millioen. 

30 zl d.bruin afbeelding van de generaals Henryk Dembinsi en 
Jozef Bem. 

35 zl olijfgroen afbeelding van Stanislaw Worcell, abt P. Scie
gienny en Edward Dembowski. 

60 zl rood, afbeelding van Fr. Engels en K. Marx. 
Binnenkort worden hier nog zegels met toeslag uit|egeven ten 

bate van de wederopbouw van Warschau, alsmede zegels ter her
denking van de 30e verjaardag van de Poolse Postenjen. 

Roemenië. 
Op 20 Mei j.1. verscheen het herdenkingszegel 50 jaar bestaan 

van de postzegeldrukkerij te Budapest (zie Meinummer) in een ge

wijzigde waarde en kleur: 
6 L roselila. .;ow '̂;%' 
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Op 1 Juni j .1. verscheen een serie van 5 zegels ter herdenking 
vna de revolutie van 1848, waarvan 4 zegels met toeslag, met 
afbeeldingen van personen uit het revolutionnaire leven van dat 
land: 

2 L helrood, Nicolas Balcescu. 
5 L + 5 L violet, dezelfde omringd door Anna Ipatescu, 

Eliade Radulescu, G. Magheru en de pope Sapca. 
10 L + 10 L olijfbruin, N. Balcescu en Alexandre Petoffi 

omringd door Avram lancu, Eftimie Murcu, Simon Bernutiu en 
G. Baritiu. 

36 L + 18 L blauw, N. Balcescu en daarboven Mihail Kogal
mceanu, de prins Couza en Vassile Alecsandri; en zonder toeslag: 

11 L rose, afbeelding van de proclamatie van Islaz. 
In verband met een ingevoerde tariefwijziging voor het post

verkeer werd het zegel van 32 L. RoemeensBulgaarse vriendschap 
(zie Juninummer) voorzien van de opdruk 31 L. 

Rusland. 
Op 7 Juni j .1. verschenen 3 zegels met het portret van V. C, 

Salinsky, revolutionnair, filosoof en criticus, zulks ter herdenking 
van zijn 100jarige sterfdag. 

30 k. bruin. 60 k. lila. 
50 k. bronsgroen. 
Op 12 Juni j.1. verschenen ter herdenking van de 50jarige sterf

dag van de landschapschilder Shishkin 4 zegels in 3 verschillende 
ajbeeldingen: 

30 k. sepia en groen, portret van de schilder. 
50 k rood, groen, geel, blauw en lila, schilderij van de schilder 

(roggeveld). 
60 k. bruin, groen, geel, schilderij van de schilder (ochtend in 

een bos). 
* 1 R. grijsblauw en bruin als 30 k. 

Triest (Yougo Slavische bezetting) 
Op 1 Mei j.1. verscheen hier het reeds in ons vorige nummer 

aangekondigde zegel uitgegeven ter gelegenheid van de Ie Mei in 
het vrije gebied van Triest. De tekening, voorstellende een meisje 
met hoepel en de gestyleerde wapens van Triest (hellebaard), is 
van M. Saksida, prof. te Kopar. De zegels zijn in drie talen uit
gegeven en werden gedrukt in vellen van 90 stuks (9 maal 10), 
waarvan de Ie, 4e en 7e verticale rij in Sloveense, de 2e, 5e en 
8e rij in de Italiaanse en de 3e, 6e en 9e rij in de Croatische taal 
is gesteld. Het zegel werd uitgegeven ingevolge besluit van het 
Militaire bestuur van Yougo Slavié voor de TLT. Offetdruk in 
2 kleuren van de drukkerij „Ljudska Pravica" te Ljubljana; lijn
tanding 11; oplage vermoedelijk 30.000 series. Op de dag van 
uitgifte gebruikte het postkantoor te Kopar een speciaal stempel 
in de 3 bovengenoemde talen „KoperKoparCapodistria". 

Volgens het blad „Die Lupe" zouden van deze zegels er slechts 
weinig aan de postloketten verkrijgbaar zijn geweest. Wel zou 
enige dagen later de YougoSlavische dienst deze zegels tot een 
hoeveelheid van 20.000 stuks te koop hebben aangeboden in Italië, 
vermoedelijk om voldoende Italiaans geld in handen te krijgen, 
doch schijnt men aldaar niet op het aanbod te zijn ingegaan en 
zou door de handelaren besloten zijn deze zegels niet te verhan
delen als zijnde een speculatieve uitgave. 

100 Lire vermiljoen en rood. 

O p 22 Mei j.1. werden hier de verplichte bijslagzegels van Yougo 
Slavië (post én portzegel) uitgegeven als verplichte toeslagzegels 
ten bate van het Rode Kruis en wel van 22 tot 30 Mei j.1. 

Postzegel: 2 L op 0,50 bruin en rood (opdr. blauw). 
Portzegel: 2 L op 0,50 groen en rood (opdr. rood). 

Turkije. 
Op 24 Juli '48 verschenen hier een 4tal zegels ter herdenking 

van de 25ste verjaardag van het tekenen van het vredesverdrag te 
Lausanne. 

15 kurus violet, zaal waar het verdrag werd ondertekend, als
mede portret van Z.E. Ismet Inönü, oplage: 500.000 stuks. 

20 kurus ultramarijn, buitenaanzicht van het Paleis van Ru
mine, oplage: 250.000 stuks. 

40 kurus groengrijs, als 20 k., oplage: 250.000 stuks. 
1 lira bruinsepia, als 15 k., oplage 250.000 stuks. 
Voor het eerst ■ zullen hier ook dienstzegels verschijnen, — te 

gebruiken door de verschillende departementen — in een geheel 
nieuwe tekening: 

10 p bruinlila. 15 k ultramarijn. 
1 k grijsgroen, 20 k blauw. 
2 k violet. 30 k bruingeel. 
3 k oranje. 50 k grijs. 
5 k turksblauw'. 1 £ grijs. 

10 k geelbruin. 2 £ roodlila. 

Yougo Slavië. 
Op 26 Juli j.1. verschenen hier 3 zegels met toeslag ter gelegen

heid van de 80ste verjaardag van de Yougo Slavische Academie 
van Wetenschappen en Schone Kunsten te Zagreb. Offsetdruk van 
de grafische instituut „Ognjen Prica" te Zagreb; lijntanding ll/<», 
wit papier en witte gom. De zegels worden uitgegeven tot 25 
October a.s. en blijven voor frankeering geldig tot 25 Nov. 1948. 
De toeslag is ten bate der Academie. 

Tekeningen van prof. Ivo Rezek te Zagreb. 
1,50 Din + 0,50 Din groen; portret van de Ie secretaris Duro 

Danicic. 
2,50 Din + 1,— Din rood; portret van de Ie president Dr. 

Franjo Racki. 
4,— Din | 2,— Din blauw; portret van de stichter v. d. Aca

demie Josip Juraj Strosmajer. 
Oplage 200.000 series. 
Ter gelegenheid van de postzegeltentoonstelling te Bazel de 

IMABA zal hier een serie zegels worden uitgegeven met het 
portret van Lovrenc Kosir (1804—1868) die, zoals wordt beweerd 
de idee zou hebben gegeven van de eerste opplakbare zegels. 

De waarden zullen zijn 3, 5, 10 en 12 Din voor de gewone 
post en 15 Din voor de luchtpost. 

Uitgifte vermoedelijk 21 Aug. a.s. 

BUITEN EUROPA. 
Australië. 
Op 17 Juni j.1. verscheen hier een zegel ter herdenking van 

William J. Farrer (1845—1906), landbouwkundige, met diens af

beelding en maiskolven. 
2}^ d. rood. 

Algiers. 
Ter gelegenheid van de herdenking van de 18e Juni 1940 werd 

het luchtpostzegel van 5 fr. (Baai van Algiers) overdrukt met het 
t.b.c. kruis en de datum 18 Juni 1940, alsmede met een toeslag 
van 10 fr. (Oplage 150.000 stuks) 

5 fr. + 10 fr. rood. 
mnm 

Bolivia. 
Van de in ons vorige num

mer vermelde uitgave voor de 
luchtpost van zegels met af
beeldingen verband houdende 
met de mijnbouw, geven we 
hierbij een reproductie van een 
dier zegels. 
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Brazilië. 
De koerserende serie van. dit land verschijnt in nieuwe waarde

aanduiding. Reeds verschenen: 
20 et bruinoranje. 

1 Cr grijs. 
1 Cr 20 blauw. 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling voor Industrie en Handel 
te Quitandinha verschenen 3 zegels in de waarden: 

0 Cr 40 mosgroen, aardbol. 
1 Cr bruin en l.bruin, gebouw. 
3 Cr. 80 d. en l.violet, gebouw. 

Burma. 
Voor dit onder Engels mandaat gebleven gebied verschenen de 

zegels met een opdruk in zwart in Burmese letters: 
klein formaat met koningskop: 
3 p bruin. 1% A oranje. 
6 p violet. 2 A vermiljoen. 
9 p groen. 4 A l.violet. 
1 A blauw, 
groot formaat: 
2 A 6 p l.blauw koninklijk jacht. 
3 A l.violet teakhoutwinning. 
3 A 6 p blauw, rijstcultuur. 
8 A bruinrood, schip op de Irrawaddy. 

groot formaat met koningskop: 
1 R purper en zwart. 5 R bruin en groen. 
2 R d.oranje en bruin. 10 R d.violet en bruinrood. 

China. 
Hier verschenen een drietal zegels met opdruk in chinese karak

ters en bij de eerste genoemde tevens bij deze karakters en bij 
de nieuwe waardeaanduiding een tweetal sterren. 

5000.00 op 2 Dollars d.groen (Yv. 376). 
5000.00 op 100 Dollars karmijn (Yv. off. 21). 

10000.00 op 20 Dollars karmijn (Yv. 480). 
Ook de luchtpostzegels werden dank zij de devaluatie overdrukt 

met chinese karakters en nieuwe waarden: 
10000.00 op 270 blauw, opdr. zwart. 
10000.00 op 30 rose, opdr. zwart. 
20000.00 op 25 oranje, opdr. zwart. 
30000.00 op 90 olijf, opdr. rood. 
50000.00 op 60 blauw, opdr. rood. 
50000.00 op 1.00 l.groen, opdr. rood. 
Een serie van drie zegels met toeslag ten bate van de t.b.c. be

strijding verscheen zowel getand als ongetand, met een afbeelding 
van landschap met de chineese muur: 

5000 + 2000 grijsviolet. 
10000 + 2000 licht geelbruin. 
15000 I 2000 grijs. 
Columbia. 

mrmmmnmm'fmmm. 
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In ons Julinummer deden we 
mededeling van een serie zegels 
uitgegeven ter gelegenheid van 
het door de revolutiedagen zo 
bewogen 9e Congres der Ameri
kaanse Staten te Bogota. Thans 
geven we van een dier zegels een 
afbeelding. 

Ten gevolge van de gedurende die dagen aangerichte verwoes

tingen in het postkantoor, waardoor vele zegels verloren gingen, 
verscheen als noodhulpzegel de 1 c. zegel verplichte bijtax met 
een zwarte C als opdruk. 

1 c geel opdruk zwarte C. 
Cuba. 
Thans is hier het luchtpostzegel van 8 c verschenen in het be

kende type van een vliegtuig dat de zee tegemoet vliegt. 
8 c lichtbruin. 

Ecuador. 
Een serie van 6 zegels voor de gewone en 5 zegels voor de 

luchtpost, alle met afbeeldingen verbandhoudende met de Colum
busvuurtoren verscheen hier in de volgende waarden: 

10 c groen. 50 c kastanjebruin. 
20 c bruin. 1 S blauw. 
30 c purper. 5 S rood, 

en voor de luchtpost: 
50 c groen. 5 S bruin. 
70 c rood. 10 S purper. 

3 S blauw. 
De twee volgende zegels werden overdrukt met de opdruk 

„Conferencia Economica Grancolombiana Mayo 24 De 1948". 
40 c blauw, kerk te Quito. 
70 c. purper, J. de Velasco. 

Goudkust. 
Hier verscheen een serie van 12 zegels met een portret van 

de Engelse koning, alsmede een afbeelding, welke voor ieder zegel 
verschillend is: 

i4 d groen, politie te paard. 
1 d blauw, kasteel Christiansborg. 

\% d rood, embleem van de verbonden prov. raden. 
2 d bruin, drummer. 

2^4 d bruingeel en rood, landkaart. 
3 d l.blauw, mangaanmijn. ^ 
4 d vermiljoen, Bosumtwiemeer. 
6 d oranje en zwart, cacaoplukker. 
Il d.oanrje en grijs, breken van cacaodoppen. 
21 l.rose en olijf, parade. 
5 /  grijs en violet, surfboten. 

10/ grijsgroen en zwart, bosgezicht. * 

Guatamala. 
Ter herdenking van de eerste verjaardag van het Congres van 

de Arbeid verscheen een serie van 4 zegels met de afbeelding van 
een werkman, gereedschap en attributen van de arbeid. 

1 c groen. 3 c ultramarijn. 
2 c sepia. 5 c karmijn. 

Guinea (Portugees) 
Een serie van 13 waarden verscheen hier met afbeeldingen ont

leend aan natuur en volksleven. 
5 c donkerbruin, inlands dorp. ' 

10 c violet, casuaris. 
20 c roodviolet, inlander. 
35 c groen, inlandse vrouw. 
50 c oranjebruin, inlander aan handenarbeid. 
70 c blauw, inlander. 
80 c d.olijfgroen, inlands meisje. 

1 E vermiljoen, groep met drumslager. 
1 E 75 ultramarijn, antilope. 
2 E blauw, groep met drumslager. 
3 E 50 bruin, inlander. 
5 E d.groengrijs, inlandse vrouw. 

20 E d.violet, inlands meisje. 

Ifni. 
O p 161948 verschenen 4 koerserende Spaanse zegels met de 

opdruk „Territorio de Ifni" en wel: 
5 c grijsbruin (Yv. 578). 90 c geelgroen (Yv. 729). 

15 c geelgroen (Yv. 654). 1 P zwart (Yv. 687). 

India. 
Als eerste officiële mededeling van het DirectoraatGeneraal der 

Posterijen te New Delhi van deze thans zelfstandige staat ontvin
gen we het bericht, dat op 15 Augustus '48 ter gelegenheid van de 
eerste verjaardag van India's onafhankelijkheid een serie van 4 
zegels zal verschijnen als herdenking aan Mahatma Gandhi, alle 
met diens afbeelding, waarvan de 3 laagste waarden het portret 
en face geven en het grotere zegel met Ie hoogste waarde een 
portret en profile. Boven in het zegel staat zowel links als rechts 
resp. in het Hindi en in het Urduschrift, het woord „Bapu" 
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(vader). De zegels zullen slechts drie maanden worden uitgegeven 
of zoveel korter als de voorraad toelaat. 

1^2 jinnas, sepiabruin. 10 Rupees grijs en roodbruin. 
3}i annas, purperblauw. 12 annas, donkergroen. 

In ons vorige nummer is een kleine onduidelijkheid ontstaan 
door het uitvallen van de vermelding van een zegel. De hier ver
meide opgave dient te luiden: 

I K a. olijf groen, bekroning van de Asokazuil. 
3% z. blauw, met nationale vlag rood, wit, groen, 

voor de luchtpost: 
12 a. blauw, vliegtuig 

terwijl voor de Ie vlucht op 8 Juni 1948 een speciaal luchtpost
zegel verscheen waarop vermeld First Flight 8th June 1948. 

12 a. blauw, vliegtuig. 

Israël. 
Ter aanvulling van het vermelde in ons vorige nummer kunnen 

we nog melden dat we thans ook de 3 m doorstoken in plaats 
van getand zagen. 

Voorts kunnen we nog melden, dat deze nieuwe zegels gedrukt 
werden in vellen waarbij op de onderrand van het vel een in het 
hebreeuws gestelde verklaring van de afbeeldingen voorkomt, 
zodat zegels met een dergelijke aanhang van de onderste nj van 
het vel zijn. Voorts sloop in ons opstel over deze zegels een fout 
en dient vermeld dat de tekening is van de grafische kunstenaar 
O. Wallfisch. 

Korea. 
Ter gelegenheid van de eerste openbare verkiezingen op 10 

Mei j.l. verscheen hier een serie van 5 zegels waarvan de eerste 
drie een afbeelding geven van een hand, welke een stembiljet 
boven een stembus houdt, terwijl de twee hoogste waarden de 
afbeelding geven van een man die zijn stembiljet in de stembus 
werpt, terwijl een vrouw haar beurt afwacht. 

De waarden zijn 2, 5, 10, 20 en 50 woon. 
Nieuw Zeeland. 
Hier verscheen een serie met afbeeldingen van vuurtorens en wel 
K d. grijsgroen en rood, Castlepoint. 
1 d. bruinzwart en blauw, Taiarda. 
2 d blauwgrijs en grijs. Cape Palisser. 
3 d paars en groen, Eddystone. 
4 d bruin en oranje, Stephens Island. 
1 Sh. bruin en blauw. Cape Brett. 

Panama. 
In ons Meinummer vermeldden we een nieuwe serie zegels voor 

de luchtpost met afbeeldingen van personen. Van een tweetal 
dezer zegels geven we thans een afbeelding. 

K W V V t V W I I I i n H I M I I I I I I 
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5 cent op % d. 
10 cent op 1 d. 
20 cent op 2 d. 
25 cent op 23^ d. 

Salvador. 
Van de in ons Juninummer vermelde z.g. Rooseveltserie voor 

gewone en voor de luchtpost geven we thans een afbeelding van 
een zegel van elk dier series. 

Somalieland (Italiaans) 
Voor dit door de Engelse bezette gebied verschenen Engelse 

postzegels met de opdruk „B.M.A. Somalië" en nieuwe waarde 
aanduiding, en wel: 

30 cent op 3 d. 1 shilling op 1/ 

40 cent op 5 d. 2 sh. 50 ets op 2/6 
50 cent op 6 d. 5 shillings op 5 / 

75 cent op 9 d. 

- ■-■■n»! fmrww¥wwrmi 
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Tokelau. 
Deze groep van kleine eilanden behoorde vroeger tot de Gilbert

eilanden en daarna tot Nieuw Zeeland, die ze onder admmistratiet 
beheer stelde van Samoa. De eilanden beslaan te zamen slechts 
14 KM^ en tellen 3 nederzettingen n.l. Atafu, Nukunono en Fa
kaofo. Het aantal inwoners bedraagt ± duizend inboorhngen. 
Thans verschenen een 3tal zegels met de»naam van deze eilanden
groep en wel; 

K d. bruin en violet, gezicht op Atafu. 
1 d. groen en oranjebruin, hut op Nukunono. 
2 d. blauw en bronsgroen, gezicht op Fakaofo. 

Transjordanië. 
Met de afbeelding van een gebouw verscheen hier een serie van 

9 zegels, alle in de zelfde tekening: 
1 m. violet. 20 m. blauw. 
3 m. oranje. 50 m. roodviolet. 
4 m. Lgroen. 100 m. rose. 

10 m. bruinviolet. 200 m. d.groen. 
12 m. rood. 

Tripolitanië. 
Evenals voor Erithrea en Somalieland verschenen ook hier de 

Engelse postzegels met opdruk, welke hier luid „BMATripoli

tania" alsmede de nieuwe waarde: 
X MAhre op 34 d. 12 MAlire op /6 d. 
2 
3 
4 
5 
6 

10 

)) 
3» 

)) 

J> 

»» 
portzegels: 

1 
2 
4 

MAlire 
j j 

„ 

„' 1 d. 
„ 1% d. 
„ 2 d. 
„ 2% d. 
„ 3 d. 
„ 5 d. 

op 14 d. 
„ 1 d. 
„ 2 d. 

18 
24 
60 

120 
240 

6 
24 

j j 

„ 
1 ) 

> >) 
„ 

> i) 

• yy 

9 d. 
1/
2/6 
5/
10/

3 d. 
1/

Uruguay. 
Van de in ons Julinummer vermelde serie zegels uitgegeven ter 

herdenking van Rodó geven we hierbij de afbeelding van een 
tweetal dier zegels. 
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Verenigde Staten van Noord Amerika. 
Thans geven we een afbeelding van het reeds in ons vorige 

nummer aangekondigde luchtpostzegel uitgegeven ter gelegenheid 
van de 50ste verjaardag van de samenvoeging der 5 stadsdelen van 
New York tot één gemeente. 

5 c. rood. 

Ook van het in ons Juni-nummer vermelde zegel uitgegeven op 
op 29 Mei j.1. ter ere van de Staat Wisconsin gaat hierbij een 
afbeelding. 

Zanzibar. 
Ook hier verschenen 2 zegels ter ere van het zilveren huwe

lijksfeest van het Engelse Koningspaar: 
20 c. oranje. 
10 sh. bruin. 

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

Voor de nieuwe in Suriname verschenen kaarten verwijzen wil 
naar het onder de rubriek Overzeese Gebiedsdelen genoemd Gou
vernements Besluit. 

clindeiLl 

« ^ 
Hierbij geven we een afbeelding 

van het speciale stempel hetwelk van 
5 Juli tot 12 Augustus 1948 werd 
gebruikt op het tijdelijk postkantoor 
tijdens de tentoonstelling Bloemen in 
Berg en Bos (BBB) te Apeldoorn. % 5JUL1-21AUG ^ 

Zo juist kwamen we nog in het bezit van een tweetal speciale 
afstempelingen en wel: 
Ie. een gewoon rondstempel hetwelk in plaats van de plaats

naam vermeldt „Legertentoonstelling" en gebruikt wordt op 
de Legertentoonstelling welke van 31 Juli t / m 14 Augustus 
1948 te Rotterdam wordt gehouden; 

2e. een Nederlands stempel in een vreemde taal ! Tijdens het te 
Amsterdam gehouden Esperanto-congres werd aldaar een 
speciaal ^tempel gebruikt hetwelk in cirkelvorm vermeldt „la 
Kongreso de S.A.T. Esperanto — 31 Julio—5 Aug. 48 — 
Amsterdam", terwijl in het midden het Amsterdamse wapen

schild is aangebracht van waar achter een vijf stralige ster te 
voorschijn komt. 

Ter gelegenheid van het 10de Internationale Philosophische Con
gres hetwelk van 11 tot 18 Augustus a.s. te Amsterdam wordt 
gehouden zal een speciale afstempeling worden gebezigd. 

Het is de Hoofdredacteur een genoegen te kunnen mededelen, 
dat de heer Traanberg heeft toegezegd wederom geregeld de 
rubriek Afstempelingen te zullen verzorgen. 

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

De K.L.M, van La Guardia naar Idlewild. 
Met ingang van 14 Juli jl. landen de K.L.M.-vliegtuigen naar 

New York niet meer op de luchthaven La Guardia, maar op 
Idlewild of „New York International Airport", de nieuwe grote 
luchthaven. 

K.L.M, vliegt in 20 uur van Amsterdam naar Johannesburg. 
De K.L.M.-Douglas DC-6 „Beatrix" heeft dezer dagen een zeer 

snelle vlucht van Amsterdam naar Johannesburg gemaakt. Deze 
afstand nl., die 9300 Km. bedraagt, werd in 20 uur, dus binnen 
een etmaal afgelegd. De officiële vliegtijd is volgens de dienstregeling 
30 uur. Aan boord bevonden zich behalve de 45 passagiers ook 
nog vracht en bagage. Gezagvoerder was P. H. Wittkampf. 

K.L.M, hervat diensten op Palestina. 
Met ingang van 20 Juni jl. heeft de K.L.M, haar dienst op 

Palestina wederom hervat. Deze twee maal wekelijkse dienst wordi 
thans uitgevoerd van Amsterdam naar Haifa via Marseille, Rome 
en Athene. 

Men is er bovendien in geslaagd een K.L.M.-busverbinding tussen 
Haifa en Tel Aviv tot stand te brengen. 

Zeer snelle K.L.M.-Oceaanvlucht. 
Donderdagmiddag, 17 Juni 1948, landde op Schiphol de K.L.M. 

DC-6 PH-TPI. Dit vliegtuig was door de ca. 45 deelnemers uit 8 
landen aan het Internationale Congres voor Morele Herbewape
ning te Los Angeles gecharterd. Het vliegtuig vloog via de route 
Los Angeles—Washington—Sydney—Londen—Amsterdam. De ca. 
4200 Km. afstand tussen Sydney (Nova Scotia) en Londen werd in 
8 uur en 9 minuten' afgelegd. Gezagvoerder was Gapt. Ronald 
F. George. 

Zurich's nieuwe vliegveld. 
Met ingang van 5 Juli jl; landen de K.L.M.-vliegtuigen van de 

11 X wekelijkse dienst naar Zürich niet meer op het vliegveld 
Dübendorf, maar zij doen de nieuwe luchthaven Kloten aan, die 
sinds korte tijd voor het luchtverkeer is geopend. 

DUITSLAND. 
In Duitsland is sedert enige tijd een nieuw luchtposttijdschrift 

verschenen, nl. de „Internationale Aero-Post", Mitteilungsblatt 
des Deutschen Aero-Philatelisten-Club e.V. Köln, (uitgegeven door 
Gustav Göller-Verlag te Keulen), waaruit blijkt dat ook daar het 
verenigingsleven op luchtpostgebied weer opleeft. 

De reeds verschenen nummers bevatten zeer interessante artike
len op luchtpostgebied, waarbij natuurlijk de Zeppelinpost niet is 
vergeten. 

Het laatst verschenen nummer, No. 7 van Juli 1948, wijdt een 
speciaal artikel aan de raketpost en geeft daarbij een opsomming 
van de proefnemingen in verschillende landen in de jaren 1928 
— 1936. 
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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 in de kleine Koffie

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

de grote zaal Tan „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 

„Concordia", van Coothplein; gelegenheid tot compli
menteren 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. -Dok 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-

medalUes aan de exposanten. 

BELANGRIJKE MEDEDELING ! 
De prijs van het Bondsfeestdiner oorspronkelijk vastgesteld op 

ƒ 13,75 inclusief bediening, is nader vastgesteld op ƒ 10,— exclu
sief bediening. 

Aan hen, die reeds op basis van ƒ 13,75 inschreven en betaal
den, zal het teveel betaalde worden gerestitueerd. 

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

36e Nederlandse Philatelistendag. 

Voor agenda en beker-tournooi zie Maandblad Juli 1948. 

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 

ICf, 11 en 12 SEPTEMBER a.s. 

Tevens moet met leedwezen worden medegedeeld, dat in tegen
stelling met de betrekkelijke, oorspronkelijke publicatie, wegens 
technische verzekerings-bezwaren, 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 TENTOONSTELLINGS-COMITE. 

Keurig uitgevoerde Bond-Breda-Jubilea-briefkaarten 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 (één voor de tentoonstelling, 
één voor de Philatelistendag), benevens speciale aantekenstrookjes 
voor aangetekende stukken worden gebezigd. 

Van de Jubilea-kaarten 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 
■wonen 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 UITVOEREND-COMITE. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging I 
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UITNODIGING 
aan de NEDERLANDSE PHILATELISTEN tot bijwoning van de 

BELGISCHE POSTZEGELDAGEN 1948, 
welke zullen worden gehouden te ANTWERPEN op 25, 26 en 27 
September a.s. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
Postzegelvereniging „PHILATELISME" aldaar. 

ZATERDAG 25 September 1948: „BENELUXDAG". Uit
gifte van een herinneringskaart met bijzondere officiële af
stempeling, welke alleen die dag zal worden gebruikt. 

ZONDAG 26 September 1948: „DAG VAN DE POST
ZEGEL". CONGRES VAN DE KONINKLIJKE BOND DER 
BELGISCHE POSTZEGELKRINGEN. Herinneringskaart met 
speciale, officiële afstempeling. 

NATIONALE TENTOONSTELLING, betrekking hebben
de op: Benelux, Zeevaart, Liefdadigheid, Opvoeding enz. Jaar
lijkse Prijskamp Interclub door de Belgische Bond en het 
toekennen van de Challang-beker van de Corporatie der 
Belgische Postzegelhandelaren van Brussel. 

Gepaard gaande met talrijke feestelijkheden, bezoeken en excur
sies zijn deze philatelistische manifestaties in het teken der Lief
dadigheid gesteld ten voordele van de vereniging „HUMANITAS" 
te Antwerpen; zij beloven een grote bijval. 

NEDERLANDSE POSTZEGELVRIENDEN komt op 25, 26 
en 27 September a.s. in grote getale naar Antwerpen. 

Door het gemeentebestuur van Antwerpen is de grote feestzaal 
van de stad Antwerpen, gelegen aan de Meire, ter beschikking 
van „Philatelisme" gesteld. 

Verzamelaars, die onverhoopt de feesten niet zullen kunnen 
bijwonen en die belangstelling hebben voor de bovenbedoelde 
kaarten met officiële postafstempelingen (o.a. het eerste Philate
listische BENELUX-'stempel), kunnen zich hiervoor aanmelden bij 
de heer G. van de Wall, van den Borchlaan 15 te Breda, met 
gelijktijdige overschrijving van 60 cent per kaart (ƒ 1,20 voor beide 
kaarten) op diens postrekening no. 117174. 

Het Congres van de „Federation des Sociétés Philateliques 
Franjaises" te Nancy op 15, 16 en 17 Mei 1948. 
Laat ik beginnen te zeggen, dat het Congres, begunstigd door 

het heerlijke zomerweer, in alle opzichten aan de gestelde ver
wachtingen heeft beantwoord. Er heerste al die dagen een bijzonder 
prettige sfeer en ten opzichte der buitenlandse gasten waren de 
Fransen vol attenties en genoot men van de spreekwoordelijke 
Franse hoffelijkheid. 

Op het vroege morgenuur van 16 Mei, om half negen, opende 
de sympathieke president van de Franse Bond, de heer Lucien 
Berthelot, in een der zalen van de „Chambre de Commerce" het 
Congres. Nadat Docteur Raspiller, de President van de Club 
Philatélique Lorrain te Nancy, de welkomstrede had uitgesproken, 
begroette de heer Berthelot de ruim 200 afgevaardigden der aan
gesloten verenigingen, waarna de buitenlandse gasten door hem 
aan de vergadering werden voorgesteld. 

Alsdan leest de secretaris van de Franse Bond, de heer Toni-
Mathieu het jaarverslag over 1947 voor, dat onveranderd wordt 
goedgekeurd, waarna de toetreding tot de bond van 20 vereni
gingen wordt geratificeerd. Het effectief van de Franse Federatie 
omvat thans 285 verenigingen met meer dan 55.000 philatelisten. 

De penningmeester, de heer Lesestre, leest het financieel verslag 
over 1947, waaruit blijkt, dat het jaar 1947 een tekort aanwijst 
van f re. 109.245,—. Het overschot per 1 Januari 1947 bedroeg 
echter frc. 951.236,15, zodat per 31 December 1947 een bedrag 
van frc. 841.991,— disponibel blijft. Het rapport wordt met 
algemene stemmen goedgekeurd. 

Hierop overhandigt de nestor der Franse Philatelie, de heer 
M. Kastler, president van de Académie de Philatelie, aan presi
dent Berthelot de Médaille du Mérite Philatélique, welke hem 
door het Congres te Niort in 1947 werd toegekend. 

Op voorstel van het Comité National verleent het Congres 
aan de heer M. Germain, regionaal afgevaardigde van Loiret, de 
Médaille du Mérite Philatélique 1948. 

President Berthelot deelt nu mede, dat „en souvenir" van de 
overleden president Dole de „Médaille Ernest Dole" is ingesteld 
en hij stelt voor deze eerstens te verlenen aan de heer M. Kastler, 
President van de Academie de Philatelie en aan nog een negental 
andere Franse philatelisten. Verder stelt hij voor, dat de Medaille, 
voor aan de Philatelie bewezen diensten, eveneens zal worden 
toegekend aan de vertegenwoordigers van de buitenlandse philate
lic te weten: 

Friederich, president van de F.I.P.; Boks, president van de Bel
gische Bond; Cramerus, president van de Nederlandse Bond; 
Heischbourg, ex-president van de Luxemburgse Bond, alsmede aan 
de „Union des Sociétés Philateliques Suisses". 

De heer Kastler vraagt vóór de stemming het woord en stelt 
voor de Medaille in de eerste plaats te verlenen aan President 
Berthelot, die gedurende vele jaren de rechterhand van de over
leden president Dole is geweest. 

Zonder stemming worden al deze voorstellen met luid applaus 
aangenomen. 

President Berthelot doet nu enige mededeHngen aangaande de 
grote Internationale Tentoonstelling, welke in 1949 te Parijs ter 
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Franse postzegel 
gehouden zal worden. De omstandigheden maken het noodzake
lijk de oorspronkelijk vastgestelde datum in Juli 1949 naar 
September 1949 te verschuiven. 

Aangaande plaatselijke tentoonstellingen wordt een motie aan
genomen, bepalende, dat in de vervolge elk jaar slechts één 
officieel bijzonder stempel per „region" zal worden aangevraagd. 

Het woord gevraagd en verkregen hebbende, heb ik erop 
aangedrongen, dat onze relaties met de Franse Bond meer doel
treffend zullen worden, hetgeen met applaus begroet werd. In 
dit verband deed ik de vergadering mededeling van de met de 
Nederlandse Bank verkregen nieuwste regeling voor het ruilen 
met en doen keuren in het buitenland van zegels en verzocht 
Nederlandse zegels alsmede die van onze overzeese gebiedsdelen 
bij behoefte bij onze Bondskeuringsdienst te laten keuren. Ik 
vernam echter, dat de Franse Bond op het terrein van ruilen met 
het buitenland en het doen keuren in het buitenland nog geen 
bevredigende resultaten bij de Franse regering heeft kunnen be
reiken. Ook deelname van Franse verzamelaars aan de tentoon
stelling te Bazel was nog niet mogelijk al hoopta men nog tijdig 
een gunstige regeling te verkrijgen. 

Ik verzocht nog aan onze Bond een lijst van Franse keurmeesters 
te willen opgeven met vermelding van de landen, die zij keuren. 
Dit werd mij toegezegd. 

Op de 2de dag van het Congres werden de diverse „Voeux" der 
aangesloten verenigingen uitvoerig besproken. Voor onze Bond 
waren deze van geen belang. President Berthelot werd als voor
zitter herkozen. Het volgende Congres wordt te Parijs gehouden. 
Als onderwerp voor de Grand-Prix Federal 1949 werd gekozen: de 
20 centimes zwart van de emissie 1848. Twee prettige excursies 
per autobus deden de deelnemers de schoonheid van het Franse 
land zien. 

Ik meen te mogen aannemen, dat mijn bezoek aan het Congres 
te Nancy zal hebben bijgedragen tot een versteviging van onze 
relaties met de Franse Bond. Alle lof en dank aan de Franse 
Bond en in het bijzonder aan de heren Berthelot en Raspiller voor 
de voortreffelijke wijze waarop zij de vertegenwoordigers der 
buitenlandse Bonden hebben weten te ontvangen. Aan de organi
satie mankeerde niets. 

De Tentoonstelling. 
Ter gelegenheid van het Franse Congres te Nancy was door de 

Club Philatélique Lorrain een aardige tentoonstelling op de 3de 
étage van de „Magasins Réunis" aangericht. 

De belangrijkste inzendingen waren: 
Frankrijk: Reconstructie van de 3 platen van de 25 cent. Ceres 

1871. 
Griekenland: De eerste emissies in prachtexemplaren (veel 

ongebruikt). 
België: Studie van de eerste ongetande emissies. 
Egypte: Gespecialiseerde collectie. 
Frankrijk: Een verzameling oud-Frankrijk, alle zegels met 

afstempeling „Nancy", heel interessant. 
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Een gespecialiseerde verzameling van alle Bordeauxuitgiften 
waarbij vele ongebruikte strips en blocks. Schitterend. 

De beide catapultzegels van Frankrijk 1928: de 10 frc. op 90 c. 
rood en de 10 frc. op frc. 1,50 blauw, echt gevlogen op hele brief. 

Hannover: Prachtige, gespecialiseerde collectie. 
Luxemburg: Gespecialiseerde verzameling van de beide eerste 

zegels met prachtige strips en blokken. 
Het was er geregeld heel druk; de postambtenaar aan het 

■'ijdelijk postkantoor heeft zich met het speciale stempel onge
twijfeld de kramp in zijn hand gestempeld. De bijzondere kaarten 
werden vlot verkocht voor 25 francs per stuk. De talrijke hande
larenstands hadden veel bekijks, maar het kwam mij voor, dat 
zij maar matig verkochten; geen wonder, want de prijzen waren 
erg hoog. 

J. C. CRAMERUS. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

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

Verslag van de Bestuursvergadering gehouden op 
Zaterdag 17 Juli 1948 te 'sGravenhage. 
Op deze bestuursvergadering, waarop behalve alle bestuursleden, 

de rechtskundig adviseur van de Bond, mr. "W. Wolff de Beer, 
tegenwoordig was, werd besloten aan de ^Vereniging „de Vliegende 
Hollander" uit het Postkoetsfonds een renteloos voorschot te 
verlenen, ter tegemoetkoming in de kosten van uitgifte van de 
„Luchtpostcatalogus". 

Behandeld werd het conceptcontract van het Maandblad, waar
mede men zich behoudens enkele kleine wijzigingen kon verenigen. 
Het bestuur hoopt dat de contracterende verenigingen, eveneens 
voor de Algemene Vergadering zich met het concept contract 
kunnen verenigen. 

Langdurig werd het Tentoonstellingsreglement besproken en 
uiteindelijk werd de tekst voor de Algemene Vergadering vast
gesteld. 

Pogingen zullen worden gedaan de Dag van de Postzegel dit 
jaar meer algemeen te doen zijn. 

Voor het Bondsdiner en de lunch wordt het bedrag van de kos
ten, instede van dat genoemd in de circulaire van Breda op ƒ 10,— 
en ƒ 3,— gesteld. 

De rekening en verantwoording van de penningmeester en de 
balans worden goedgekeurd, en de begroting ter beoordeling door 
de Algemene Vergadering vastgesteld. 

Besloten wordt om in principe toestemming te geven aan „Phi-
latelica" voor het houden van de z.g. Benelux-tentoonstelling. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars-
Secr.: C. M. Donck, Sophialaan 39, Hilversum. 

Opnieuw ingeschreven, 
1610. J. Meyer, Weteringstraat 18, Vlaardingen. 

Nieuwe leden. 
Zie de aanmeldingen in het Juli-nummer. 

Aanmeldingen. 
762. A. M. Jansen, p / a Ned. Handel. Mij. Batavia. 
763. H. Ph. Schmidt, Gang Bruins en Thijsen 6, Bandoeng. 
768. J. W. van _ Nouhuys, Insulindelaan 3, Polonia, Meester 

Cornells. 
769. L. E. Maas, Insulindelaan 3, Polonia, Meester Cornells. 
771. F. J. A. Pantus, Groenestraat 17, Nijmegen. 
776. B. O. Ont rop , Mr. Franckenstraat 29, Nijmegen. 
779. Mevr. M. van Waveren-Muilwijk, Waldeck Pyrmontlaan 2, 

Rijswijk. 
781. Mevr. T . ten Klooster-Houwen, Buiten Enkpoort E 21a, 

Hasselt (O.) 
783. G. Wentzel, Marktplein 16, Apeldoorn. 
784. E. A. Loeb, van Hogendorpstraat 105, Den Haag. 
787. J. de la Rie, Storm van 's-Gravestandeweg 57, Wassenaar, 

(lid Philatelica). 

788. 
789. 

790. 
793. 
794. 
795. 
796. 

804. 
805. 
807. 

812. 
813. 
815. 
818. 
820. 

821. 

823. 

828. 

832. 
833. 
836. 

1361. 
1804. 
482. 
1477. 

146. 
1891. 

F. Obdeyn, van Hogendorplaan 19, Soerabaia. 
G. Feenstra, Sma 96351, Contactbureau Inf. V, Speelman
weg 12, Bandoeng. 
J. Rens, Zienderwaard 17, Uitgeest. 
L. J. A. Ludeker, Terweeweg 92, Oegstgeest. 
G. J. Beek, Saksen Weimarlaan 25, Breda. 
Mr. J. F. Cornells, Jachtlaan 142, Apeldoorn. 
Mevr. M. J. Suringbroek-van Elsas, Asselschestraat 312 II, 
Apeldoorn. 
Tj . J. Venema, Oud Gondangdia 52, Batavia-C. 
Mevr. H. WoUrabe, Oud Gondangdia 52, Batavia-C. 
Ir. J. J. J. van Wiechen, p / a B. P. M. Willemslaan 2, 
Batavia-C. 
H. J. Versteeg, Badhuisstraat 1, Oldenzaal. 
G. H. van der Vegte, San. „Sonnevanck" Harderwijk. 
P. J. Richardson, Hoogakkerlaan 32, Apeldoorn. 
J. M. Schmidt, Stationsstraat 82, Apeldoorn. 
Mevr. Th. Timmermans-Neidt, p / a B.P.M, (huis 87), 
Pladjoe (Z.-Sumatra). 
A. van de Ven, Sold. E kl. Leger no. 240206004, Veldpost 
Medan (S.O.K.) 
R. A. Smeets, Eur. Wmr. Stbnr. 93924 NEFIS Buitenkan
toor Medan Veldpost Medan (S.O.K.)) 
T.I. Hoo (Hoo Tjoan Ing), Tanah Commandant 11, Kramat, 
Batavia-C. 
C. de Wijs, Vlieger K.L.M. Hotel des Indes, Batavia-C. 
Mevr. E. M. ter Horst-Schrameyer, Villalaan 23, Batavia-C. 
J. Post, Sanatorium „Oranje Nassau Oord', Rcnkum. 

Bedankt. 

1568. J. W. Ton. 
1610. J. Meyer. 

22. P. van Reyen. 

Th. Benraadt. 
Ir. N. Boon. 
W. Brandenburg. 
R. P. Schoonheim. 

Afgevoerd. 
Mevr. J. M. G. Simonis. 1939. R. Pelgrom 
G. H. van Leeuwen. 

Secr 
Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 

.: J. H. V. Wermcskerken, Min. Nelissenstraat 21, Breda. 

Voorgehangen als lid: 
A. Rubin, Antwerpen, Ketstraat 13. 
Ch. van de Vliet, Betchem-Antwerpen, Elisabethlaan 76. 
W. Heineman, Borgerhout-Antwerpen, Bouwenstraat 36. 

Nieuwe leden: 
109. J. de Boer, Bolsward, Hid-Herostraat 43. 
713. A. F. C. M. Braat, Etten (N.Br.), Roosendaalseweg C 231 B. 
159. H. L. J. Weidema, Breda, Strijenlaan 27. 

Bedankt als lid. 
417. E. J. van Bel. 

86. F. J. A. Kerstens. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 23 Augustus a.s. om 20 uur 
in café „De Beurs", Markt, Breda. 

Ledenvergadering op Maandag 30 Augustus a.s. om 20 uur in 
café „Moderne", Markt, Breda. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 5 September a.s. om 10.30 uur 
in café „Moderne" Markt, Breda. 

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

Augustus geen vergadering; datum eerstvolgende vergadering: 
Donderdag 23 September. 

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

Vergadering. 
De e.V. vergadering vindt plaats op Dinsdag 28 September a.s. 

Nadere mededelingen volgen. 
De voorgenomen tocht per autobus naar Breda, gaat wegens 

gebrek aan belangstelling niet door. 
De penningmeester verzoekt de verschuldigde contributie over 

het vereüigingsjaar 1 September 1948—31 Augustus 1949 over te 
maken per giro nr. 36991 t / n van Penningmeester U. Ph. V. 
ƒ 5,— voor Stadsleden (post Utrecht) ƒ 4,— voor Buitenleden. 

Candidaat-leden. 
W. de Baat, Jac. v. Gaesbeeklaan 12, Driebergen (oud lid). 
J. C. Elbertse, Amsterd. Straatweg 455, Utrecht. 
Mevr. J. M. Lodder-Schuller, Utr.weg D 56 H. Vleuten. 
D. van der Made, Spoorlaan 41, Bilthoven. 
Dr. P. B. Rottier, Van Goyenlaan 43, Bilthoven. 
K. W. Yoha, Jod. v. Lodenstijnstr. 8, Utrecht. 

Bedankt als lid (gedurende het verenigingsjaar 1847/8). 
W. D. van Loen, Utrecht. H. Fiorani, Amsterdam. 
P. Verkaaik, Dordrecht. J. J. Th. Visscher, Rhenen. 
Ds. F. J. J. Loeff, Rotterdam. J. Davelaar, Utrecht 
Mevr. G. v.d. Berg-Frank, 

Utrecht 
G. J. Slothouber, Utrecht. 
W. G. Galesloot, Utrecht. 
A. V. Gent, Maassluis. 
L. N. Hofsté, Purmerend. 
F. V. Slooten Jr. — Amersfoort. 
A. V. Slooten, Amersfoort. 
G. Hoogenraad, Zeist 

W. Döderlein de Win, 
Amersfoort. 

Dr. A. Wisse, Leiden. 
A. Jens, Utrecht. 
A. J. Rigter, Utrecht (Jutfaas) 
Drs. J. W. Verbürgt, Bergen 

op Zoom. 
F. A. van Dongen, Raalte. 
C. M. van Wijhe, Utrecht. 

J. C. van Veen, 's-Gravenhage. F. H. C. Jothman. Utrecht. 
H. E. van Tol, de Bilt. H. C. Vermeulen, Aerdenhout. 
R. P. L G. Bosch V. Drake- (v.h. Utrecht) 

stein, Bunnik. Ir. A. Goekoop, Amersfoort. 
A. B. Muiderman, Utrecht. W. Lentz, Amsterdam. 
J. H. G. Küsters, Utrecht. T. C. Roodvoets, Utrecht. 

A. A. H. J. Keuning, Utrecht. 
Wijziging. 

Voorgesteld tot royement (zie Juli-nr.) wordt: bedankt als lid: 
J. J. Reneman, Bilthoven. 

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

Afvoeren. 
JL.18. M. Leander. 2665. L. Zieren. 

53. M. W. E. Boulonois. 2833. H. A. Huf. 
1593. L. Bak. 2892. H. Gordijn Jr. 

Bedanken ingetrokken. 
3973. J. C. Harm, Zandvoorterallee 43, Heemstede. 

Afvoering ingetrokken. 
4268. G. V. Dijk p/a Gewestbureau der Rijkspolitie, St. Jorisstr. 

76, Den Bosch. 
Overleden. 

517. C. Keuzenkamp. 
Bedankt. 

2266. J. Wijnberg. 3429. J. A. de Ruijsscher. 
Nieuwe leden. 

2800. Mevr. S. Schulze-Brocx, Hugo de Vrieslaan 4, Medan. 
2948. G. L. Brante, Willem de Zwijgerstraat 43, Steenwijk. 
2951. H. A. Nip, Drentscheweg 175, Appelscha. 
2952. F. R. V. d. Vijver, Achter 't Kanaal 8, Emmen (Dr.) 
2965. T. Groenwoudt, Brederodestraat 41, Rotterdam (W.) 
3108. H. E. Denis, Stroeërschoolweg 5, Stroe( post Kootwijker-

broek). 

3117. 

2941. 
2943. 

101. 
251 

2931. 
2939. 

JL.4. 

2990. 
2994. 
2998. 
2999. 
3004. 

3022 
3034. 
3047 
3070. 
3095. 

2944. 

3814. 

2966. 
2989. 

517. 

2953. 
2955. 
2960. 
2961. 

3101. 
J 

2830. 

2838. 
2856. 

874. 
2740. 

L. A. van Zevenbergen, Wolweg 38, Stroe (post Kootwij-
kerbroek). 

Afd. Amsterdam. 
M. Vermeer, Charl v. Muntpensierlaan 51, Amstelveen. 
A. Westenborg, Linnaeusstraat 50 hs, Amsterdam. 

Afd. Deventer. 
J. H. Tegel, Lange Rij 26a, Deventer. 

. C. G. Bal, A. 9, Holten. 
Afd. Doetinchem. 

A. J. W. Monnik, Breedevoortschestraat 56, Aalten. 
J. Tiemens, Hazenlaan 1, Doetinchem. 

Afd. Den Haag. 
C. A. Steenbergh (15-6-1935), Laan v. Leeuwensteyn 6, 
Voorburg. 
C. Gerretsen, Groenewegje 161, Den Haag. 
A. Haverkamp, Veurnschestraat 10, Scheveningen. 
J. Jansen, Laan van Meerdervoort 480, Den Haag. 
H. Karssen Azn., Thomsonlaan 127, Den Haag. 
F. Th. G. J. van der Leeuw, van der Palmstraat 96, Voor
burg. 
S. Logcher, Geestbrugweg 95, Rijswijk. 
H. Mulder, Laan van Meerdervoort 471, Den Haag. 
P. J. Schild, Orchideestraat 34, Den Haag. 
K. van der Steen, Corn. Trompst raa t 92, Delft. 
M. Vooren, Beekhan 429, Den Haag. 

Afd. Haarlem. 
Mevr, M. Elderenbosch, Zuider Stationsweg 9, Bloemendaal. 

Afd. Maastricht. 
P. de Kluiver, Julianalaan 15, Meerssen (L.) 

Afd. Rotterdam-Zuid. 
A. K. Kokelaar, Lange Hilleweg 39a, Rotterdam-Z. 
W. M. J. Portielje, Heemskerkstraat 39a, Rotterdam-Z. 

Afd. Soest. 
Th. B. Sukkel, van Weedestraat 13a, Soestdijk. 

Afd. Venlo. 
Chr. Walraven, Straelscheweg 38, Venlo. 
B. J. Doncker, Mariastraat 28, Venlo. 
Mevr. M. Dick-Jonker, van Hövellstraat 43, Helden (L.) 
H. J. Scholten, van Laerstraat 5, Venlo. 

Afd. Vlissingen. 
F. J. de Muynck, Oude Markt 10, Vlissingen. 

Afd. Walcheren. 
W. K. P. Graafhuis, p/a H. de Heer, Nieuwe Vlissingseweg 
220, Middelburg. 

Afd. Zeist. 
I. Hoppenbrouwer, Slotlaan 75, Zeist. 
P. H. Ligtvoet, Prins Hendriklaan 17, Driebergen. 

Afd. Zwolle. 
H. Schepman, Veerweg 39, Kampen. 
J. W. Ebbing, Enkstraat 46a, Zwolle. 

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

Ledenvergadering. 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehou

den op Maandagavond 23 Augustus a.s. in de bovenzaal van Café-
Restaurant „Du Nord", Bergweg 131b (ingang Bergsingel 228) te 
Rotterdam-Noord. Zaal open 7.30 uur ; aanvang 8 uur. 

Agenda: opening, notulen, ingekomen stukken, bestuursmede
delingen, ballotage candidaten, verloting, rondvraag, daarna te 
circa 9.30 uur veiling. Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 
21 Augustus in ons clublokaal (bovenzaal Café „De Zon", Noord
singel hoek Burg. Roosstraat te Rotterdam) en voor de aanvang 
der vergadering. 
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Candidaatleden. 
73. A. D. Erkelens, Mathenesserlaan 328, Rotterdam. 

323. Dr. M. van Rees, Noordsingel 21a, Rotterdam, 
421. H. van Herwijnen, Willemskade 22b, Rotterdam. 

1051. A. Vonk, Honingerdijk 450, Rotterdam. 
1056. J. Siereveld, Vossepad 22, Rotterdam. 
1059. C. van Essen, Schiekade 30a, Rotterdam. 
1065. G. J. M. de Valk, Wieringerstraat 14b, Rotterdam. 
1067. L. Vermeulen, Brederodestraat 18a, Rotterdam. 
1073. A. de Reus, Walcherensestraat 36, Rotterdam. 

De 8 eerstgenoemde candidaten werden reeds op de Juli-verga-
dering als lid aangenomen onder het gewone voorbehoud. 

Nummerverandering. 
J.457. M. Walda, nieuw nummer J.161. 

Opzeggingen. 
1029. B. Andeweg; 795. G. Th. Vollebregt Jr. 

Telefoonnummers. 
Nieuw: 43106 F. Vermeer, afd. Aankoop. 

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

Nieuwe leden. 
W. A. Emmen, Julianastraat 30, Dongen (N.B.) 
P. Hekking, Proosdijweg 15, Nijmegen. 
A; van 't Hoen, Newtonstraat 2b, Schiedam. 
A. Stevenhagen, Rijksweg E 77, Oirsbeek, post Amstenrade (L.) 
W. B. Tobé, Wildeveenstr. 25a, Rotterdam. 
Dr. L. van der Wilk, Burgem. Palingstraat 2, Alkmaar. 

Overleden. 
Dr. S. A. van der Chijs te Eefde. , 
Dr. A. L. Heerma van Voss" te Leeuwarden. 
J. Vermeulen te Apeldoorn. 

Boekjes. 
Het gebruik van boekjes der vereniging is bij inzending ver

plichtend. De prijs is 'ƒ2,25 per 10 stuks, zowel van boekjes voor 
120, als voor 200 zegels. Er is nog een restant oranje boekjes ad 
120 zegels uit de oorlogsjaren, dat aangeboden wordt tegen ƒ 1,65 
franco per 10 stuks. Papier en nieten zijn nog prima. 

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

De aangekondigde ledenvergadering op 7 September 1948 gaat, 
wegens de feestweek niet door. Nu ledenvergadering op 21 Sep
tember 1948 en op 5 October 1948. Alle bijeenkomsten zijn op 
Dinsdagavond in „Bellevue", Marnixstraat 400, aanvang half acht, 
zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden. 
Alle candidaat-leden genoemd in het Juli-nummer van „Het 

Maandblad" werden aangenomen, benevens: 
1115. Ir. A. J. de Wilde, Da Costakade 60, Amsterdam-West. 
1116. E. Bousema, Holbeinstraat 50 beletage, Amsterdam-Z. 
1117. J. C. Hoogland, Geuzenweg 225, Hilversum. 

Candidaat-leden. 
688. J. Dijkstra, Polanenstraat 8III , Amsterdam-C. 
773. Ir. W. F. Lutter, P. C. Hooftstraat 111, Amsterdam-Z. 
193. H. Schpektor, Brahmsstraat 3, Amsterdam-Z. 
523. Joh. H. Cornelisse, Rozengracht 108, Amsterdam-C. 
626. R. Kraak, Sassenheimstraat 76 hs., Amsterdam-West. 

Bedankt. 
860. J. Pauw. 
863. A. Hollenkamp. 

Afgevoerd. 
938. mevr. M. C. Lucassen-Vrind. 

1075. John Veldmeyer. 

Geroyeerd wegens contributieschuld. 
377. P. Oostendorp, Ger. Doustraat 174 hs., Amsterdam-Z. 
553. J. A. M. Wolf, Chrysantenstraat 28, Amsterdata-N. 
647. J. Sparnaay, Hoofdweg 135 i n , Amsterdam-W. 
780. C. Wijnberg, Jan Haringstraat 13 I, Amsterdam-W. 
869. H. J. Fransen, Adm. de Ruyterweg 194 II, Amsterdam-W. 
906. Mej, A. Blom, van Breestraat 70, Amsterdam-Z. 

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

J-.Wijker 

t 
UMMELS, 
Brugstraat 

1 Maastricht. 
1 Juli 1948. 

46 1 

De Vereniging verliest in de overledene een zeer trouw lid. 
Zijn nagedachtenis zal steeds in ons aller herinnering blijven. 

Overleden. 
84. J. Ummels. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 16 Augustus, vergadering. 
Maandag 6 September, beurs. 
Maandag 20 September, vergadering. 
Te 8 uur 's avonds „In de Gouwe Poort', Vrijthof 50, Maas

tricht. 

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

Bedankt. 
6. L. Baars. ' 419. J. Stap. 

172. H. M. Meeuwsen. 326. Th. W. Bonn. 
204. J. G. Wiggers. 208. L. van Zetten. 
228. H. L. J. Weidema. 292. F. P. M. Voremen. 
237. H. J. A. V. d. Hoeff. 407. R. Heskes. 

Nieuwe leden. 
498. H. P. Vermeulen, Schelmseweg 26, Oosterbeek. 
499. A. H. J. Wiebe, Lisztstraat 36, Arnhem. 

Vergaderingen. 
Algemene jaarvergadering. Zaterdag 18 September te 15.30 uur 

in „Centraal-Nationaal" te Arnhem. De agenda voor deze ver
gadering zal tijdig aan de afdelingen en aan de niet bij een afde
ling aangesloten leden worden toegezonden. 

Afdeling Arnhem. 
Woensdag 25 Augustus te 19.30 uur in „Centraal-Nationaal" te 

Arnhem. 
Afdeling Ede. 

Woensdag 8 September te 20 uur in „Hof van Gelderland" te 
Ede. 

Jeugdclub: Maandag 13 September te 19 uur in het kantoor 
van Stoomwasserij „Gelria" te Ede. 

Afdeling Velp. 
Zaterdag 21 Augustus en Zaterdag 18 September te 19.30 uur 

in „Naeff" te Velp (Gld.) 
Jeugdclub: Zaterdag 21 Augustus en Zaterdag 18 September te 

16 uur ten huize van Dr. Mulder, Hoofdstraat 20 te Velp. 

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

' Nieuw lid. 
J. Berting, Beeklaan 6, Roosendaal (N.B.) 
To t leider van het rondzendverkcer is benoemd: A. v. d. Kolk, 

Boulevard Antverpia 37, Roosendacl (N.B.) 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Postzegdlvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Seer.: W. Merten, Sparrenstraat 20, Haarlem-N. 

Candidaatleden. 
J. O. Th. Slingervoet Ramondt, Tetterodestraat 112, Haarlem. 
M. Schuurman, Boschlaan 6, Bloemendaal. 

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

Candidaat-Ieden. 
309. Ph. P. Romeijn, Jelgersmastraat 1 rd., Haarlem. 
310. Th. W. H . A. Bonn, Marsstraat 40, Haarlem. 
402. M. G. J. P. Peeters, c /o M. Kalff, Birkstraat 76, Soest. 
425. H. C. Vermeulen, Vogelenzangseweg 18, Aerdenhout. 

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

Nieuw lid: 
H. Berkers, Baronstraat 5, Heerlen. 

Ver, van Postzegelverzamelaars Z.2.Z., te Zaandam. 
Secr.: A. Bos, Parallelweg 76, Koog aan de Zaan. 

Vergaderingen. 
Onze eerstvolgende vergaderingen vinden plaats op Vrijdag 17 

September, 15 October a.s. en vervolgens elke derde Vrijdag van 
de maand, des avonds 8 uur in Hotel „De Nieuwe Karseboom", 
Dam, Zaandam. Gelegenheid tot fietsenstalling: Garage Schoen, 
Nicolaasstraat (achter de Hema). 

Nieuwe leden. 
76. G. van Voorden, Heerderweg 151, Maastricht. 

242. J. Schaap, Veerdijk 13 A, Wormer. 
432. H. Koerse, Saenredamstraat 2, Zaandam. 

Bedankt. 
242. Mej. R. van Schenderen. 432. J. de Jonge. 

Geroyeerd. 
20ß. H . M. Hoogewoud. 295. A. W. Kamp. 

Sectie Amsterdam: Wij vestigen er de speciale aandacht van 
onz eleden uit deze sectie op, dat hun sectiehoofd verhuisd is, 
en dat zijn adres thans luidt: Oranje Nassaulaan 56 boven, 
Amsterdam-Z. 

Postzegelvereeniging „Brunssun^-Hoensbroek". 
Secr. P. V. d. Scheer, Hommerterweg 33, Amstenrade. 

Bedankt. 
Ir. K. Posma, Brunssum. 

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

Nieuw lid. 
C357. P. A. Z. Poel, Haarl.str. 227, Leiden. 

Candidaat lid. 
C. J. P. Kortekaas, Scheepmakersdam B 142b, Warmond. 

In Aug. geen bijeenkomsten. 
Jeugdclub, Dinsdagavond 7 September V.C.F. Huis. 
Ruilclub, Woensdagavond 8 September, Chem. School. 
Beursavond, Maandagavond 13 September, Café de Valk. 
Vergadering, Woensdagavond 22 September, Soc. Amicitia. 

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

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

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

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

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

een filiaal in Brunswijk. 
Leo Mazur, Erlangen. 
Theodor Holste (World Philately), Merano. 
Kurt Aalhorn, Altenberg. (Duitsland). 
Sammlerbund „S.V.", Kaufbeuren (Beieren). 
Victor Cornelius, Oostenrijk. 
Mej. Germame van Acker, Sudermanstraat 1, Antwerpen. 
A. H. Kerkhoff, Wenckeoachlaan 2a, Bandoeng. 
F. A. Brantsen, Huygenslaan 2 Bloemendaal. 
N. Oost, Klaverstraat 4, Julianadorp. 
Lambert Derksen, Emmerik. 
Het verdient aanbeveling dat zij, die ruilrelaties met het buiten

land onderhouden, bij ondergetekende inlichtingen inwinnen om
trent de volgende personen, alvorens met hen in verbinding te 
treden: 

Lars-Erik Andersson, Erik Dahlbergsväg 42A, Södertälje, 
Zweden. 

H. Bjerregaard, Norgesgade 34, Esbjerg, Denemarken, die ook 
werkt onder de Firma „Frimaerkehandelen Esbjerg". 

Arnold Petric, Untermeidlingerstrasse 99/5, Weenen XII/82, 
Oostenrijk. 
Milo Schaftschek, Casella Postale 548, Triest, Italië. 

Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 
te sluiten. Men wordt verzocht aan dit voorschrift stipt de hand 
te houden. 

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

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

Boskoop. 

BEZOEKT DE A.S. PHIMTEIISTENDAGEN T£ BREDA 

• 
POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Ifiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiii mill mill !iimiiiiiiimmiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiii>imiiiiiiiii' Z§1 
PHILATELISTEN, 

= 
i Postzegelvereen. „Heerlen" te Heerlen I 
i HOUDT OP 

9, 10 en 11 October e.k. f 

een Nationale | 
Postzegeltentoonstelling, | 

s 
TER GELEGENHEID van het 25JARIG BESTAAN. | 

DE TENTOONSTELLING ZAL GEHOUDEN f 
WORDEN IN DE ZALEN, VAN HET DAAR | 
VOOR BIJ UITSTEK GESCHIKTE MODERNE f 
RAADHUIS TE HEERLEN. | 

AANVRAGE TOT INSCHRIJVINGEN ALSMEDE | 
INLICHTINGEN HIEROMTRENT TE RICHTEN f 

AAN: (267) f 
J. F. SLOEKERS, | 
Mr. Adr. Sassenstraat 21 W 
Heerleiv s 

5|MI'll|||||iPMII||||||lllMI||||||||llin||l|||Iiri|;|||||||MlU||||l||IMllini|||llMIIII||||||||llll||||||||MIU|||||liniM|^ 

eens een zichtzending 
van Keiser 6i Zoon. 

Behalve alle landen van 

EUROPA 
hebben wij ter verzending gereed 
liggen: 
OUDDUITSE STATEN — 
DUITSE KOLONIEN — 
ITALIAANSE KOLONIEN — 
PORTUGESE KOLONIEN — 

Posfzegelhandel 

G. Keiser & Zoon 
Passage 2527  Den Haag 
Telefoon 11.24.38 
Girorekening 4262 

KWALITEIT VEILINGEN 
16 EN 17 SEPTEMBER (324e) 

Accuraat omschreven 
en 

Rijk geïllustreerde catalogi 
gratis verkr'igbaar 

♦ 

7 EN 8 OCTOBER (325e) 

EEN PRACHTIGE WERELDCOLLECTIE VAN EEN 
INZENDER W.I. BELANGRIJKE ENG. KOL. MET VELE 
£WAARDEN, POSTFRIS ZUIDAMERIKA, ENZ. ENZ. 
EEN ZEER INTERESSANTE SPECIAAL VERZAMELING 
T U R K IJ E MET VELE RARITEITEN'. 

EEN WAARDEVOLLE NEDERLAND EN O.G. MET 
VELE HOOGST ZELDEN VOORKOMENDE STUKKEN, 
O.A. RUIM 250 STUKS 1852, HONDERDEN 1864, INDIE 
ALLE KOPST. OPDRUKKEN, LANDMAIL PORTEN, DE 
ZELDZAME PORTTYPEN VAN CURACAO EN 
SURINAME, ENZ. 
VERDER ZEGELS VAN DE GEHELE WERELD VAN 
DIVERSE INZENDERS. 

J. L. VAN DIETEN, 

Tot 1 Sept. kan nog voor 
de 325e veiling ingezonden 

worden. 
♦ 

NOORDEINDE 37  DEN HAAG 
Reeds veilingen sedert 1892 
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Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilinghauders 

Gasthuismolensteeg 13 
Amstardam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 

TE KOOP GEVRAAGD 
verzamelingen en partijen. 

Voor Engrosxerkoop 
GEVRAAGD, ELK KWANTUM 

Holland en Overz. Geb. 
Alle uitgiften. 
^PF" SERIES compleet en kort . 
p ^ LOSSE ZEGELS, per 100 en 1000. 
Ü r BETERE SOORTEN, per 10 en 100. 
^ i ^ HANDELSVOORRADEN. 
Alleen prima waar. Omgaande betaling. 

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

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. 

SGHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 
Levert op mancolijsten 

bijna ieder zegel van Europa (83) 
VRAAGTtEENS NAAR ONZE PRIJZEN 

PRIJSLIJST 
tevens handleiding bij het verzamelen 

van de opdrukken op Ned.-Indische 
zegels tijdens de 

JAPANSE BEZEniNG f 1.50 
Zweedse gomstrookjes p. 1000 ƒ 1,50 
Zweedse gomstrookjes id. gev. „ 2,— 
Inplakboekjes, géén betere, flink 

formaat, 16 pag m. 10 brede 
vakjes, p. 10 „ 1,50 

Verkrijgbaar bij: 
L. J. A. LUDEKER - Postbus 5103 

AMSTERDAM-Zuid 
Telefoon 23980 (Leiden) - Giro 353322 

y^.QQ^ ■mOn 

POSTBUS 211, AMSTERDAM 
POSTREK. 192800, TEL. 98012 

hiedt aan: 
OOSTENRIJK .̂  
Yv. 534-538 ƒ 5 , ^ Yv. 539-542 ƒ 5,—^̂  
Yv. 543-552, incl. 3 pfg. steil, 'I 

11 waarden „ 22,501 
Zst. 672-694 (Graz) „ 30,—i 

DUITSLAND 
Blok Hannoverse Messe „ 5 , ^ 
Yv. 687 (Hitler-Mussolini) „ 1,— 

SAARGEBIED 
Laatste uitgifte, 13 wrd., zonder 

luchtpost „ 3,50 
INDIA 
Firstflight 8th June 1948 -

12 Annas „ 1,50 
PAKISTAN 
Luchtpostzegel - 14 Annas „ 1,75 

Alles postfris. Levering na ontvangst 
van het bedrag op postrek. 192800 of 
per postwissel. Porto ad ƒ 0,25 extra. 

GOEDKOPE AANBIEDING Pfr No's Yvert: 
BELGIË 407/09 ƒ 2,45, 538/46 ƒ 1,25, 623/24 
ƒ 6,50, 625/30 ƒ 1,80, 647/652 ƒ 3,—, 653/ 
660 ƒ 3,—, 697/98 ƒ 3,—. 
OOSTENRIJK Vliegpost 1935—32/46 ƒ 30,—. 
FINLAND 305/08 ƒ 0,40. 
DUITSLAND Postcongres m. opdruk 7/9 
ƒ 1,25. 
BÖHMEN U. MAHREN 112/114 ƒ 1,05, 
Porten 1/14 ƒ 2,55. 
Speciaal catalogus ƒ 1,25 per post ƒ 1,35. 
Uitgebreide offerte in series Nederland & 
O.G. op aanvraag. 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 

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

ü h 

C A N A D A - 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. 

NEDERLAND 
EERSTE EMISSIE TEGEN 
GOEDE PRIJZEN TE KOOP 
GEVRAAGD. 

OOK V O O R VERZAMELINGEN EN 
PARTIJEN NEDERLAND EN O.G. 
EN A N D E R E BELANGRIJKE OB
JECTEN IS INTERESSE. (279) 

J. KAAS, Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 242', Amsterdam 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
— o — 

ALLEEN AANBIEDINGEN MET 
PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 

W O R D E N GENOMEN. 

J. C Bolkenbaas & Zoon, 
Messchertsfraat 32 a, 

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

Jlilllllniillliilllijiillllllll Illlllliiiillllllll mill Illlllljuilllllllliijillllll% 

] N.V. Postzegelveiling W 
j DE VRIES & DOLLEMAN i 
= Onze eerstvolgende veiling zal p 
I begin October te HAARLEM | 
Ê plaatsvinden, waarbij onder an- = 
= deren een interessante collectie p 
J Engelse Koloniën onder de hamer ^ 
= komt ! s 
s Catalogus wordt t.z.t. op aanvraag | 
1 gaarne toegezonden. (275) p 

i 's-GRAVENHAGE - Noordeinde 126a I 
niHJ 
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H r SPECIALE AANBIEDING !! 
CURACAO, 300 ). Herdenking, gest. 
5 ct. ƒ 0,50; 10 ct. ƒ 0,65, 20 ct. ƒ 1,85, 
30 ct. ƒ 1,80, 50 ct. ƒ 2,25. Levering 
zolang de voorraad strekt. 

Te koop gevraagd: Complete se
ries en losse waarden van Ned. & 
O.G., Moderne Europa-uitgiften 
in ongebruikte series, 
verzamelingen. 

YVERT en ZUMSTEIN 1949 binnen
kort leverbaar. (288) 

Postzegelhandel HEYHANS 
Postbus 897 ■ ROTTERDAM 

Postrek. 110.70 t.n.v. J. C. F. HEYMANS 

I Zichtzendingen | 

I Enorm lage prijzen! 1 

I G. STURMS I 
I Correspondentie adres: | 

I 290 

Correspondentie adres: 
Postbus 7 4 7 

290 AMSTERDAIVI-C. I 
Wholesale Exchange 

WANTED W I T H ALL COUNTRIES. 
BUNDLES AND PACKETS PR. 100. 

SINGLES, SETS AND NEW 
ISSUES PR. 10—100. 
KILOWARE PR. 5—20 K.G. 

I GIVE THE SAME OF DENMARK. 

E. ST IEHLER 
Marstrandsgade 27 

289 AARHUS, DENMARK. 

I GEVRAAGD: 
I Actief Vertegenwoordiger 
3 ingevoerd bij postzegelmapjes en 

albumafnemers. Drie eerste maan

den op provisiebasis, daarna bij ge

bleken geschiktheid vast salaris, 
onkostenvergoeding en kleine pro

visie. Moet ook genegen zijn andere 
artikelen te plaatsen. 

Brieven onder nummer 293 met volle
dige inlichtingen omtrent vroeger verrichte 
werkzaamheden. 

AANBIEDING NEDERL.INDIE. 
Japanse Bezett. v. Ned.Indië 

1 et type Kreisler ° ƒ 0,25 
2 et type Kreisler ° „ 0,25 
2)4 et type Kreisler , ° „ 0,35 
3 et Danser ° „ 0,40 
3/4 et type Kreisler ° „ 0,35 
5 et Danser ° „ 0,35 
7K et Danser ° „ 0,40 

10 et Konijnenburg =■• 0,50 
15 et Konijnenburg '■■ „ 1,25 
20 et Kreisler '•■ „ 1,— 

Suriname. 
1945 Nooduitgifte nos. 

210213 =•' , 
1946 Luchtpost nos. 27 en 28 '■' 

Lepra 
1948 4 stuks, compl. 2 postz. 

en 2 Luchtp. zeldzaam "" , 
Engeland 

1948 Huwelijk 1 £ Pakket

stempel , 
België en Congo 

1,75 
2,75 

6 , 

9,— 
Catalogus van 

1947 franco „ 1,10 
Jap. Bezetting van Ned.Indië. 
Nog met opdruk Rep. Indonesia. 

1 et type Karbouw " ƒ 0,15 
2 et type Karbouw ° „ 0,20 
3 et Danser ° „ 0,25 
4 et Danser ° „ 0,25 
5 et Danser ° „ 0,35 
5 et cijfer donk. bl. '■' „ 1,20 

10 et Konijnenburg '■' „ 0,40 
15 et Konijnenburg '■'' „ 1,— 
20 et Kreisler '■■ „ 0,75 
25 et Kreisler •■•• „ 0,80 
30 et Konijnenburg '■' „ 1,— 
35 et Kreisler '■■ „ 1,— 
40 et Kreisler '■' „ 1,— 
40 et Konijnenburg '' „ 1,75 
50 et Konijnenb. handstempel '■' „ 2,25 
60 et Konijnenburg '■' „ 2,— 
80 et Konijnenburg '•'■ „ 2,50 
1 Gld Konijnenburg '•' „ 2,75 

Rondstempel Indonesia en P.T.T. 
10 et Konijnenburg ° „ 0,50 
80 et Konijnenburg ° „ 2,50 

HENDRIK VAN DEÜ LOO'S 
POSTZEGEIHANDEI 
HEERENGRACHT 8a 

DEN HAAG 
Telefoon 112944 - Giro 24392 

Bankrekening R. Mees & Zoenen 
Kassa bij order. 
Boven ƒ 10,— franco aangetekend. 

Voorheen gevestigd te Rotterdam 
Nieuwstraat 26 en Noord Blaak 93. 

50 JAAR POSTZEGELHANDEL 

Vraagt U eens een 

ZICHTZEKDING 
aan. Keuze uit: 

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

b. Nederland en Overzeese Gebieden. 
Scherp in prijs. 

c. EUROPA a 1 cts. per Yv. fr. 
d. Overzee ä 1 ets per Yv. fr. 

Zonder enige verplichting tot aankoop 
zenden we U zichtzending. 

Suriname 60—64 1911 Kroontjes ° 85,— 
Curasao 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 Weldadigheids en Zomer

zegèls van Nederland tegen halve cata

logusprijzen, 

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

W. P. VAN DER VEN 
Postzegelhandel HOFLAND 

Westzijde 44 b Telef. ^098 
ZAAKDAM 

ENGELAND 

O L Y M P I A D E 1 9 4 8 
compleet 4 waarden ƒ 2,— 

plus porto. (291) 
Toezending na ontvangst van postwissel. 

I Verweerde, Roestige, | 
Vette en Vuile Postzegels 

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

WETENSCHAPPELIJK 
SCHOONMAKEN 

TE LATEN 

zonder aantasting der kleuren. 
Kosten 5 ä 10 »/o der Yvert 
cataloguswaarde. 

M. J. VAN DER HORST 
Bergsingel 139 - Rotterdam 

Telefoon 80720 

\ 
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Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

52e UITGAVE 1948 

Voor export te koop gevraagd 
NEDERLAND, postfrJs 
SALVE HOSPES, ZEEMAN, CRISIS, EMMA, LUCHTVAART
FONDS, alsmede KIND 1932 t/m 1939, ZOMER 1935 t/m 1940. 
Aanbiedingen met aantallen en prijs te richten aan: 

BASTIAANSE'S Postzegelhandel, 
EMMALAAH 25 - TELEFOON 43985 - BOTTERDAU/HILL 

(In verband met bezoek aan Imaba-Bazel kantoor van 
20 Augustus tot 3 September gesloten). 

31 Aug. 1948 UNIEKE DAGEN 
IN DE GESCHIEDENIS VAN ONS VADERLAND 6 Sept. 1948 

Verrijk Uw verzameling met onze smaakvolle spec, enveloppen: y kunt ze zelf adresseren aan Uw eigen adres bijv. of aan 
„DE GOUDEN KROON" en „DE NIEUWE KROON" dat van Uw Buitenlandse vrienden, en posten op de Ie dag 
voor de Jubileum-zegels voor de Kroningszegels van uitgifte der Jubileum-zegels en Kronings-zegels. 

Levering franco per post direct na ontvangst van het verschuldigde bedragje in gangbare Ned. postzegels, per postw. of per giro op 
rekening no. 303458 ten name van Fa. Heirman & Co. te Hulst. (Uitgeefster „Mijn Stokpaardje", Postbus 1, Hulst). 

U KRIJGT IETS APARTS VAN „STOKPAARDJE'S SERVICE-AFDELING" 
BESTEL NU, VOOR ZE OPNIEUW UITVERKOCHT ZIJN! 

S P E C I A I W E : S S O i V l B R A A N B I E O I I V C 
NEDERLAND: 2}^—5 en 10 Gld Konijnenb. pr. gebruikt ƒ 8,25 
NEDERL.-INDIE: 2J^ Gulden No. 59 gebruikt „ ' 0,35 
CURACAO: Konijnenburg 50 et. No. 150 gebruikt „ 0,60 
Idem: Konijnenburg 134 Gld. No. 151 gebruikt „ 3,— 
Idem: Konijnenburg 2% Gld. No. 152 gebruikt „ 3,75 
BELGIË: Postkoets serie 1935 No. 407/09 Frs. 245 cpl. pfr. „ 2,— 
Idem: Prinsenserie No. 573/82 Frs. 216 cpl. pfr. „ 1,60 
Idem: Rubensserie No. 504/11 Frs. 2285 cpl. pfr. „ 17,50 
CURACAO: Kon. Familie Serie cpl. pfr. „ 1,35 
ESTLAND: Weid. serie '40 No. 171/74 Frs. 1100 cpl. pfr. „ 7,— 
LITAUEN: No. 376/81 Serie 1940 compl. pfr. Frs. 160 „ 0,75 
Idem: Luchtpost No. 84/89 Serie cpl. pfr. Frs. 1270 „ 8,— 

A. a A A S M A 
K a p e l s t r a a t 31 , BUSSUM. T e l e f . 5 8 3 S 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIllllllllllllllllllllllllllllllNlIl Hull 

PHILATELISTEN! ! ! 
HOUDT 10, 11 en 12 SEPTEMBER A.S. VRIJ 
tot een bezoek aan de exclusieve 

Nationale Postzegeltentoonstelling te Breda 
EN DE FEESTELIJKHEDEN TER HERDENKING 
VAN HET 40-JARIG BESTAAN VAN DE BOND 
EN HET 55-JARIG 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 OOIT IN NEDERLAND PLAATS VOND. 

■Il i lHfci 
Voor onze 

BELANGRIJKE HERFSTYEILING kan 
nog goed materiaal worden ingezonden 
tot 15 September a.s. 

Vraagt toezending gratis veilingcatalogus. 

LEIDSE POSTZEGELHANDEL 
H. LANSDAAL 

VROUWENSTEEG 3 LEIDEN TEL 23233 (K 1710) 

RONDZENDINGEN - NIEUWTJESDIENST 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

H O V E N I E R S W E G 18 
TIEL - Telefoon 3 8 7 9 

koopt ä contont 

(uitsluitend Europa) 
algemene en gespecialiseerde post

zegelverzamelingen, zeldzaamheden 
en philatelistische boekwerken. 
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TE KOOP GEVRAAGD: 
Curasao Luchtpost licht gestempeld 
ƒ2,50, 5,—, 7,50, 1 0 , - , 15,—, 25,—. 

Aanbiedingen met opgaaf van 
vraagprijs en/of zichtzendingen 
worden gaarne tegemoetgezien. 

Van 20 to t 30 Augustus gesloten. 
(286) 

PHILIPS 
POSTBUS 5 3 - AMSTERDAM-C 

G O E D K O O P 
Ned.-Indië postfris 
1947 opdruk, 9 waarden t / m 80 et ƒ 4,45 
1947 opdruk, 11 waarden t /m 5 gld „ 2 5 , 7 5 
1948 Dansers, 3 en 4 et nwe kleuren „ 0,10 
1948 Hartztype, 7 waarden t/m 1 gld „ 5,25 
Suriname: postfris 
1945 9 landschappen 1 t/m 7}4 et. '„ 2,50 
1946 Luchtpost, Rode Kruis „ 2,50 

Levering na storting op postgiro 512461 
of rembours. Beneden ƒ 10,— porti extra. 

POSTZEGELHANDEL 
- . HEIMANN 

Parnassusweg 2 4 hs. 
AMSTERDAM-Z. 

België ongebruikt. Prima kwaliteit. 
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 2,85, 573/82 ƒ 1,25, 583/92 ƒ 1,25, 602 
ƒ 8,25, 603/12 ƒ 1,50, 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. FRANKRIJK ongebr 
526/37 ƒ 2,15, 553/64 ƒ 1,90, 576/80 ƒ 3,95. 
Levering aan onbekenden tegen vooruitbet. op 
Giro 198391. Porti extra. 

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

UIT VOORRAAD LEVERBAAR: 

HET NEDERLANDSE 
SPIONNAGE-ZEGEL 
zie „Ned. Maandblad" en „Mijn Hobby" 
van Juh 1948. 
Postfris, prijs ƒ 25,— per stuk. Prima. 

H. A. Manuskowski, 
WAGENSTRAAT 105 DEN HAAG 
Tel. 111610 Postrekening 33530 

(284) 

i in i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i iMi i i i i i i i i i i t i i i i i i iu i i i i i i i i i i iK i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Voor mijn S E P T E M B E R - V E I L I N G , 
Welke zeer belangrijk wordt, kan nog 
goed materiaal worden ingezonden to t 
eind Augustus. 

Ook voor volgende veilingen kan 
regelmatig worden ingezonden, 
terwijl op belangrijke objecten 
desgewenst voorschot wordt ver
strekt. (268) 

Postzegelhandel 
K. A. WEEDA 

ZOUTMANSTR. 14 a DEN HAAG 
Telefoon 394543 — Giro 27773 

lllhlIllllllllllllllllNllllllltnilllUllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllMilllltllllltl 

FIRST DAY GOVER-SERVICE. 
Het is kort dag ! Bestelde U reeds onze 
speciale enveloppen voor de komende 
Nationale Gebeurtenissen ? 

Een 4-kleurendruk cover voor het Gouden 
Jubileum van H.M. Konin^n Wilhelmina, 
Eng. of HoU. tekst naar keuze, 30 cent per 
stuk, 5 voor ƒ 1,25. 
Een 2-kleurendruk cover voor de Troonsbe
stijging van Prinses Juliana, kan tevens gebruikt 
worden voor de verdere waarden der Har tz
serie, 25 cent per stuk, 5 voor ƒ 1,—. 
(Alleen Hollandse tekst). 

Alles franco, na ontvangst betalmg 
Giro-no. 284718, of per postwissel. 

J. BOOM, Herenstraat 23, Weesp. 

op 

(283) 

TE KOOP GEVRAAGD: 

de nevenstaand afgebeelde 
luchtpostzegels 
der VER. STATEN 
Ik betaal voor de 

Uitgave 1941 Yvert No. 29 
ƒ 0,05 per stuk 

Uitgave 1941 Yvert No . 31 
ƒ 0,06 per stuk 

Uitgave 1948 
ƒ 0,05 per stuk. 

VERGELIJKT DE 
CATALOGUSWAARDE!!! 
Aankoopvoorwaarden: 
1. Ik koop elke hoeveel

heid ä contant. 
2. Minimumzending 

ƒ ! > - . 
3j Uitsluitend volkomen 

gave en afgeweekte 
exemplaren te koop 
gezocht. 

4. Geen andere waarden 
dezer series 

POSTZEGELHANDEL 
A. J. DE WIT, 

Koninginneweg 175, 
TERDAM-Z 

Hierbij hebben wij het genoegen U een vooroorlogs blanco album 
aan te bieden voor een WERKELIJK vooroorlogse prijs. 

Het formaat van het album is 29 X 31 c.M. Bladformaat 
28 X 30 C.M. Prima kwaliteit houtvrij papier. De 

kleur van de band is lichtgrijs met blauwe rug 
(losbladig). Inhoud 75 bladen. Prijs ƒ3 ,95 . 

Porto voor toezending 45 cent extra. 
Ons o n b e k e n d e relaties alleen 

bij v o o r u i t b e t a l i n g . 

Theo Lam's Postzegelhandel 
Voorstraat 53, Dordrecht. 

Giro 306603. 
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Te koop aangeboden wegens vertrek 
naar buitenland: 

POSTZEGELHANDEL 
♦ met gehele inventaris. Deskundig onderzoek 

zonder voorbeh. toegestaan. Koopprijs ƒ 25,000. 
Eigenaar wil wel de buitenlandse belangen be
hartigen en daarin participeren. 

Br. ond. no. 9231 Adv. Bur. J. Grijseels Jr., Nwe. Binnen
weg 166, Rotterdam. (291) 

I Postzegelhandel MARIA WESTERHUIS 
Huidenstraat 13 - Tel. 31319 - AMSTERDAM-C. 

Ned.-Indië No. 277 ongebr. 
No, 287 ongebr. 
No. 288 ongebr. 
No. 289 gebr. 

Type Hartz, 50 c. 80 c. en ƒ 1,— gebr. 
België No. 615—622 gebr. 

No. 631—638 gebr. 
Spanje 691—704 expres No. 29 ongetand 

Luchtpost 202/211 ongetand 
Syrië luchtpost No. 86 ongebr. 

als blok 
Libanon luchtpost No.' 79 ongebr. 

blok No. 1 
Nouvelle Caledonië, Timbres Souv. No. 3- -28 

ƒ 2 5 , -
„200,— 
„ 37,50 
„ 7 5 , -
„ 1,10 
„ 1,75 
„ 2,75 
„ 5 0 , -
„ 6 0 , -
„ 2 , -
., 8 , -
„ 1,50 
„ 6 , -
„ 5 0 , -

TE KOOP 
V O O R DE MEESTBIEDENDE EEN RIJ VAN 10 NED.-
INDIE POSTZEGELS VAN 80 CENTS. 
met beeltenis van Koningin Wilhclmina. 

(2'3) H. KERKHOF, Hardew.straat 33, Putten. 

Zo juist ontvangen: 
Postverzegelde KILO-PAKKETTEN F I N L A N D 
der jaren 1944 of 1945. Prijs per Kilo-pakket ƒ 25,50 franco. 

Postzegelhandel J . V A N DER O O R D , 
HAARLEM, DAMSTRAAT 4 rd. TEL. 15495 
Postrek. 510998 — Bankiers: Rotterd. Bank. 

f BBffiil' ■[miiiiiriiMMr 

Mijn 13® Postzegelyeiling 

■niMMiirnTriiMiMtiiiMiMii^ 

I 
wordt gehouden Zaterdag 28 Augustus 
des middags te 1.30 uur in de bovenzaal 
van Huize Remmers Heuvel 28 Tilburg. 

I Catalogus op aanvraag gratis verkrijgbaar. 

POSTZEGELHANDEL (264) 

A. VAN AMELSVOORT 
Korvelscheweg 82  TILBURG  Telefoon 4816. 

nii i i i l l i lNllNlIl intl laaMiii i i i i t i i i i i i i i i j i i i iMii i i i i i i l ■tïïïïïïïïïïTTïïTïïTïïïïïïïïïïïï^ 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. 4139 verschijnt deze uitgave 
elke maand en is de omvang van dit nummer 36 pagina's. 
Paginaformaat 22 X 28 c.M. 

Zichtzendingen 
Europa en Nederland en O.G. 
WAAROM ONZE ZICHTZENDINGEN ZO GEWILD ZIJN: 

1. ledere zichtzending bevat altijd één of meer landen vrijwel 
compleet, gerangschikt en genummerd naar Yvertcatalogus. 
Ook de betere zegels zijn aanwezig, zodat U ook de moeilijk 
compleet te krijgen series aan kunt vullen. 

2 De kwaliteit van de zegels is prima. 

3. De prijzen zijn aan de huidige marktprijzen aangepast. 

4. Men krijgt de landen, welke men wenst op zicht (geen zegels 
van gebieden welke men toch niet verzamelt) en kan hieruit 
rustig thuis zijn keuze maken. 

Vult U dus onderstaand Uw naam en adres in en 
tevens de landen welke U op zicht wenst en U 
ontvangt zonder enige verplichting, behoudens die 
van terugzending, één onzer zichtzendingen. 

Uitknippen: 

POSTZEGELHANDEL „PHILADELPHIA" 
J. M. GOSSE, KRUISWEG 43, HAARLEM. 

Telefoon 15515. Giro 135793. 
U gelieve mij eens bij wijze van proef één Uwer zichtzendingen 
te willen zenden. De volgende landen hebben mijn speciale 
belangstelling: 

Naam, adres en woonplaats: 

iami.,A 

Handtekening 

. ^ ^ . . . 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 HAARLEH 
Tel. 15515 Giro 135793 
Bank: INCASSOBANK HAARLEM 
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ENGELAND. 
Helicopterpost. 
Van de bekende firma Francis J. Field te Sutton Coldfield, 

ontvingen wij een opgave van de op 1 Juni jl. plaats gehad 
hebbende eerste vluchten per helicopter: 

Eerste vluchten in Ooste
' •   ' lijke richting: 

t Ä Petersborough—King's Lynn. 
FIR S T OFFICIAL  weiis. 

H „ —Sheringham. 
^^^ '̂~~~ „ —Cromer. 

« „ —Norwich. 
„ —Thetford. 
„ —Diss. 
„ —Harleston. 
„ —Gr. Yarmouth. 

Eerste vluchten in Weste

^ lijke richting: 
'•J Gr. Yarmouth—Petersborough 

H p r i i r ^ f ^ P T P R Lowestoft — 
kil A i l xSeccles — „ 
p n A I L . Norwich — „ 

Dereham — „ 
De stukken dragen geen officiële speciale stempel, zodat ze 

moeilijk te identificeren zijn; in verband hiermede zyn door de 
Fa. Francis J. Field, de uitgevers van de „Aero Field", garantie
stempels in verschillende kleuren (voor de verschillende etappen) 
op de voorzijde der stukken aangebracht. Hierboven geven wij een 
afbeeldir^ van een dergelijke stempel. 

FINLAND. 
Opening luchtlijn Helsinki—Amsterdam. 
Op 20 Juli jl. heeft de Finse luchtvaartmaatschappij Aero O.Y. 

een tweemaal wekelijkse lijndienst Helsinki—Amsterdam, v.v. ge
opend. Van Schiphol af verzorgt de K.L.M, de aansluitingen naar 
de voornaamste centra in Europa, alsmede naar Afrika, Amerika, 
het Nabije en Verre Oosten. De Aero O.Y. werd op 1 November 
1933 opgericht; na de tweede wereldoorlog opende deze maat
schappij op 3 November 1947 haar eerste dienst buiten Finland, 
nl. Helsinki—Stockholm. 

FRANKRIJK. 
Nieuw Frans Luchtposttijdschrift. 
Sinds kort is in Frankrijk een nieuw luchtposttijdschrift versche

nen, nl. „AvionConstellation". Hoofdredacteur is de bekende 
luchtpostverzamelaar Frank Muller, die o.a. ook de naar hem 
genoemde catalogus van luchtpostetiquetten uitgeeft, terwijl er 
verder vele bekende luchtpostverzamelaars uit verschillende landen 
aan medewerken. 

Het tijdschrift, dat maandelijks verschijnt, is zeer interessant 
en bevat, behalve een uitgebreide opgave van nieuwe vluchten, 
etc. ook studieartikelen op luchtpostgebied, boekbesprekingen, etc. 

Bovendien worden er steeds in opgenomen de supplementen op 
de catalogus van luchtpostetiquetten van Frank Muller, alsmede 
die op de luchtpostcatalogus van Jean Silombra. 

De vele cliché's van speciale stempels, luchtpostetiquetten, zegels, 
e tc , welke geregeld in het tijdschrift worden af|edrukt, verhogen 
nog de aantrekkelijkheid. 

INDIA. 
Eerste vlucht Bombay—Londen op 8 Juni 1948. 
Op 8 Juni \1948 vond een eerste vlucht India—Londen plaats. 

Het ons ter inzage gezonden luchtpoststuk was gefrankeerd met 
de speciaal voor deze vlucht uitgegeven luchtpostzegel van 12 As 
(blauw) met Inschrift: „First Flight 8th June 1948"; de zegels 
waren met een speciale stempel afgestempeld, nl. een rechthoek 
waarin de woorden „Air Mail/BombayLondon/ 8648 First 
Flight", alsmede de afbeelding van een vliegtuig. 

Op de speciale luchtpostenveloppe, welke voor deze gelegen
heid werd uitgegeven, staat links in kleuren de vlag van India 

(rood, wit, groen) afgebeeld en daaronder de woorden „Souvenir/ 
India — United Kingdom/ First Flight 8th June 1948". 

DUITSLAND EN DE DEVALUATIE 
Toen we in ons vorige nummer melding maakten van de 

opdrukken op de Duitse postzegels in verband met de ingevoerde 
muntdevaluatie, welke op 21 Juni j.l. in werking trad in de 
westelijke zone van dit land, wisten we nog slechts weinig af van 
hetgeen zich dientengevolge in de postzegelwereld af had gespeeld 
of zich nog afspeelde. Ook thans, nu we dit schrijven en een maand 
na de invoering is verstreken, zijn we hierin nog niet geheel op 
de hoogte en zoals het met dergelijke gebeurtenissen meestal gaat 
komen achteraf nog vele bijzonderheden op dit gebied los, vooral 
door plaatselijke afwijkingen van voorschriften of dergelijke 
door welke oorzaak dan ook. Op dit laatste willen we voorlopig 
nog niet ingaan, doch eerst kalm afwachten wat de tijd hierin 
zal leren. Vooreerst willen we alleen de officiële gang van zaken 
nagaan met alle gevolgen voor de postzegels van dit land daaraan 
verbonden. 

Allereerst dient dan te worden vermeld, dat met ingang van 
22 Juni 1948 te 24 uur alle postzegels met waardeaanduiding in 
Reichsmark buiten koers werden gesteld. Daar de devaluatie op 
20 Juni 1948 te 24 uur in werking trad, waarbij de Reichsmark 
buiten werking werd gesteld en de nieuwe Duitse Mark als enig 
betaalmiddel werd aanvaard, konden dus gedurende 24 uur de 
postzegels nog onoverdrukt gebruikt worden, doch met een tiende 
der daarop vermelde waarde. Zogenaamde gemengde frankering 
bestaande uit overdrukte en nletoverdrukte zegels zal dan ook 
vrij zeldzaam zijn. 

De devaluatieopdruk werd voor zover bekend voorlopig alleen 
aangebracht op de waarden tot en met 84 pf., en werd door de 
„Oberpost"directies te voren plaatselijk uitgevoerd met behulp 
van opdrukplaten, welke door de Hoofddienst van de Posterijen 
te Frankfurt am Main beschikbaar werden gesteld. Deze opdruk 
bestond uit over de gehele postzegel geplaatste series van kleine 
posthoorns schuin onder elkaar. 

Ieder opdrukblok bestond uit 47 van zulke rijen. De afstand 
tussen deze rijen is meestal nauw, doch komen ook wijdere 
afstanden voor. Daar deze opdruk de zegels waarschijnlijk te veel 
bedekte werd een nieuwe opdruk gemaakt bestaande uit een 
enkele rij van posthoorns waarboven en waaronder een dubbele 
slingerlijn. Wellicht zullen dan ook de zegels met eerst genoemde 
opdruk in de toekomst zeldzamer zijn dan met de laatste. Op 
de platen met deze opdruk stonden de rijen niet geheel zuiver 
onder elkaar, zodat de opdruk op de zegels in stand kan verschillen. 

De opdruk werd zowel vlak als in rol aangebracht. 

^^"•' ^1 
K.9115 

l^pfa 
R 
m 1 

Volgens deze indeling**vonden we de volgende opgave van 
overdrukte zegels van de 'z.g. arbeidersserie: 

\ Type I Type II 
'; s^akdruk roldruk vlakdruk roldruk 

2 pf. zwart ' ' .■ + + 
6 pf. violet . < ' ' ■ ! " "'~ 
8 pf. steenrood*' > | h 

10 pf. l.groen l ^ 
12 pf. grijs | 't
i s pf. d.bruin ^ \ + 
16 pf. d.groen | + 
20 pf. blauw 1 + 
24 pf. l.bruin + + 
25 pf. oranjegeel + + 
30 pf. karmijn + + 
40 pf. roodlila + + 
50 pf. ultramarijn | I

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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60 pf. roodbruin + + ' 
80 pf. grijsblauw + + 
84 pf. l.groen + + 

De aan de postkantoren nog voorradige onoverdrukte zegels 
werden alle teruggenomen om eveneens overdrukt te worden. Het 
is dan ook te verwachten, dat ook andere uitgiften nog met deze 
overdruk zullen verschijnen. Reeds wordt ten minste melding 
gemaakt van de zegels met groot cijfer zowel met de eerste als 
met de tweede druk. Aangezien hieromtrent nog weinig gegevens 
bekend zijn, komen we hierop later wel terug. 

Al hetgeen we hierboven vermeldden geldt alleen voor de 
Engelse en Amerikaanse delen van de Westelijke zone. 

De Franse zone in dit gebied besloot niet tot opdruk over te 
gaan, maar deed op de eerste dag na de ingang van de devaluatie
series nieuwe zegels verschijnen in de tot dien dag koerserende 
tekeningen, doch in andere kleuren, waarbij tevens enige waarden 
niet meer verschenen en andere werden ingevoerd. 

De volgende 

2 pf. oranjegeel 
6 pf. grijsbrum 

8 pf. groen 

lOpf. geelbruin 

12 pf. d.rood 
15 pf. 1 blauw 

16 pf. violet 
20 pf. oker 

waarden schijnen 
Rijnland-Palts: 
Beethoven 
Ketteler 

Porta Nigra 

Vrouw uit 
Winz 
Porta Nigra 
Marx 

Duivelstafel 
Huis in St-
Martin 

thans te zijn uitgegeven: 
Baden: 
Hebei 
Vrouw uit 
Konstanz 
Vrouw uit het 
Zwartewoud 
Baldung Grien 

Hebei 
Vrouw uit 
Konstanz 
Slot te Rastad 
Baldung Grien 

24 pf. blauwgroenDom te Worms Slot te Rastad 
30 pf. groen 

50 pf. d.blauw 

60 pf. grijs 
84 pf. l.rood 

1 Mk. blauw 

Dom te Mainz 

Gutenberg 

Beethoven 
de Palts 

Karel de 
Groote 

Vrouw uit het 
Zwartewoud 
Groothertogin 
Stephanie 
Hebel 
Ravennakloof 

Dom te 
Freiburg 

Württemberg: 
Schiller 
Hölderlin 

Waldsee 

Stadspoort t 
Wangen 
Schiller 
Hölderlin 

Bebenhausen 
Stadspoort te 
Wangen 
Bebenhausen 
Waldsee 

Uhland 

Schiller 
Burcht Liech
tenstein 
Klooster 
Zwiefalten 

In de Russische (oostelijke) zone werd eerst op 24 Juni j.1. een 
gelijke devaluatie ingevoerd. Dit had tengevolge, dat de eerste 
dagen van de devaluatie in de westelijke zone, welke door de 
Russen niet werd erkend, de brieven met gedevalueerde zegels uit 
de westelijke zone of niet werden uitgereikt of met port belast. 
In de oostelijke zone mochten tot aan de eerste buslichting op 24 
Juni nog de ongedevalueerde zegels worden gebruikt, na deze tijd 
verloren alle zegels negen tiende van hun waarde. Om echter aan 
de eerste aanvragen te kunnen voldoen werden de thans gedeva
lueerde zegels, welke nog niet van een devaluatie-opdruk waren 
voorzien, door de verschillende kantoren afgestempeld met num
mer- of groepstempels voor postaanwijzingen of postwissels ge
bruikelijk en wel volgens voorschrift met het zg. Kreis-(kring) 
nummer en het lange plaatsnaamstempel van links onder naar 
rechts boven. 

Zo zag ondergetekende de zg. arbeiders-serie afgestempeld met 
het kreisnummer 14 en de plaatsnaam Dresden in de waarden tot 
en met 84 pf. Dit zal dus wel een uitgebreid veld van diverse 
afstempelingen opleveren, daar dit tot 10 Juli gehandhaafd bleef. 
Na deze datum komen voor frankering alleen de zegels in aan
merking voorzien van de devaluatie-opdruk „Sowjetische Besat-
zungs Zone", welke drieregelig in zwarte letters is aangebracht. 
Welke zegels als zodanig in omloop zijn gebracht is thans nog 
niet bekend. 

N . 

BESTAAT DE 5 CENT PORT 1870 NEDERLAND 
OP CITROENGEEL PAPIER ? , 

door 
P. C. KORTEWEG 

In zijn schrijven dd. 20 Mei jl. aan de heer J. Eijgenraam acht 
de heer P. J. Van Harderwijk, hoofd van de Bondskeuringsdienst 
„de kwestie „citroengeel" zeker interessant en een meer algemene 
beschouwing, o.a. in het Maandblad overwaard". 

Wij willen deze zaak dan gaarne eens uitvoerig en open be
handelen, want er valt nog al wat van te vertellen en er is ook 
heel wat recht te zetten. De kwestie hield ons reeds lange tijd 
bezig. Maar eerst iets over: 

De beide typen 
van ons oudste postzegel. Het onderlinge verschil is het gemak
kelijkst te zien aan een aantal schakels in de kettinglijn, die bij type 
A (resp. IVa) gelijkmatig en dun van vorm zijn, waardoor de 
luimte in elke schakel ook regelmatig, zuiver gevormd en dus 
wijd is. Bij type B (resp. IVb) echter zijn de schakels hier en daar 
onregelmatig, dikker en vervormd, waardoor de ruimte in die 
schakels kleiner is en verwrongen. Deze afwijkende schakels zijn 
de 3 onderste onder het cijfer 5 en meerdere schakels in het 
midden ter rechter zijde. 

Nu werd de enige oplage van de 5 et port Nederland 1870, 
groot 3.000.000 stuks, afgeleverd op 23 Juni van dat jaar, bestaan
de zowel uit vellen type A, als uit vellen type B, waarbij eerst
genoemd type aanmerkelijk minder voor kwam. Type A werd om 
onbekende redenen tijdens het afdrukken in zijn geheel onbruik
baar, waarna men cliché's type B aanmaakte, losse cliché's, waar
van er 200 tot een „vorm" werden opgemaakt. De grote cijfers 
5 werden bij type B later uitgeboord en de randen leverden toen 
type IV voor de emissie 1881 e.v. Vandaar dat het Handboek 
steeds van de typen IVa en IVb, of van de twee afzonderlijke 
„vormen" van die typen (blz. 32) spreekt. De „Leiddraad" en vele 
catalogi echter, spreken van „Plaat A" en „Plaat B". 

Nu heeft type B nooit anders dan als los cliché bestaan, dat tot 
een „vorm" werd opgemaakt, anders zouden de verschillende zet
tingen van die losse cliché's niet bij de latere Nederlandse en 
Koloniale portzegels hebben kunnen ontstaan. Het gebruik van 
de uitdrukking „Plaat B" is dus onjuist. 

Anders ligt de zaak met type A. Als een „vorm" een klap 
krijgt of valt, wippen er cliché's los en raken verminkt, misschien 
40 of 50, misschien worden er wel 100 onbruikbaar, maar waarom 
plotseling alle 200 tegelijk ? Waarom bevat de „Vorm B" geen 
enkel type A, dat toch zoveel mooier en gaver was ? Waarom is 
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type A niet uitgeboord, zoals de 25 ets en 50 cts-proeven zelfs 
uitgeboord werden? De typen IVb liepen nog jaren in de zettingen 
mee (tot de zetting H van 1887), waarom was type A dan zo 
zwak dat geen enkel cliché het jaar 1869 overleefde ? Alles komt 
neer op de vraag: hoe kunnen de 200 zegelbeelden type A eens
klaps alle tegelijk te gronde gaan ? En hierop is slechts één 
antwoord: type A was niet uit 200 losse clichés tot een vorm 
opgemaakt, maar wel degelijk een plaat, een zwakke plaat, zoals 
de postzegels emissie 1867 type I ook van zwakke platen gedrukt 
werden, die evenmin een lang leven beschoren was. 

Wij menen dus dat we dienen te spreken van „Plaat A" en van 
„Vorm B". Hoe dit zij, de ongetande ongegomde proeven zijn 
steeds in het oudste type A; de oplage zelf bestond uit vellen 
type A en uit vellen type B, de tanding is steeds Kam 13 K en 
daarmee ligt deze oplage in een zeker tijdvak verankerd. 

Citroengeel papier. 
De variëteit citroengeel papier wordt het eerst genoemd in de 

,-Leiddraad" van 1921, zowel voor „plaat A " als voor „plaat B". 
Ook het Handboek deel II van 1924 neemt het citroengele papier 
op. Gecatalogiseerd wordt alleen op blz. 24, deze papiersoort voor 
type IVb, hoewel verderop beide typen op dit afwijkende papier 
genoemd worden. 

In 1927 (Philatelist 1927, blz. 132) gaven we als onze mening 
te kennen dat de 5 et citroengeelpapier type A niet kon bestaan. 
Wel kwam de heer Maingay te den Haag op de tentoonstelling 
1924 uit met een strip van 5 van dit zegel, doch de kleur hiervan 
was in hoge mate onbevredigend te noemen. 

Niet van de 10 et Indië. 
„Leiddraad" blz. 64 en Handboek deel II noemen van de citroen-

gele variëteit Zelfs het ontstaan: een klein gedeelte van de port-
zegels zou tengevolge van een vergissing gedrukt zijn op het 
papier van het 10 cts-portzegel Indië 1874. 

De proeven voor de eerste emissie portzegels Indië dateren van 
1872, ze zijn steeds gegomd met een heldere gom en steeds getand 
Lijn 14. De 5 ets proeven zijn steeds in type B. 

Van de 10 cts-portzegels werden 2 oplagen gedrukt, elk van 
100.000 exemplaren, iets verschillend onderling in papier en tint. 
De data van aflevering dezer portzegels zijn 24 Dec. 1873 en 27 
Juni 1874, beide malen geperforeerd liVt x 14 Lijn, een totaal 
andere en latere periode als van de Nederlandse portzegels: andere 
gom, ander papier, andere perforatie. 

Het zal iedereen wel duidelijk zijn, dat het wel wat erg ver 
gezocht is om papier van 1873/74 „per ongeluk" te laten verwer
ken in een oplage van 1869/70, een anachronisme van bijkans 4 
jaar ! 

En het zal niemand verwonderen dat het gele papier van de 
10 et port Indië in diverse opzichten afwijkend is van het z.g. 
citroengele papier dat bij de Nederlandse portzegels zou zijn 
gebruikt ! 

Niet van papier Ned. proeven. 
Terwijl wij op het bovengenoemde de aandacht vestigden (Phi

latelist 1928, blz. 73/74) zijn wij gaan zoeken naar een papier
soort, dat in 1870 wel aanwezig kon zijn geweest en dit papier 
meenden we gevonden te hebben in het gele papier van de port-
zegelproeven ld . Ik , Ir , 2d, 2k, 2r, Nederland. 

Helaas huldigden wij dit standpunt nog in het Proevenboek, 
dat van 1931 dateert en schreven bij proef Ik de voetnoot 82), 
n.1. dat op een restant van dit papier het citroengele portzegel 
zou zijn gedrukt. 

Toch is deze „vondst" niet juist gebleken. Wel klopte de kleur, 
maar niet de structuur van het papier. Beide papiersoorten waren 
zwak vertikaal velijn, maar de ene was de andere toch nog niet. 

Dienstlijm-verkleuring ? 
Enige jaren later kregen wij voor het eerst de draad in handen, 

waardoor spoedig de argwaan gewekt was. Een kennis erfde van 
een oude tante te Vianen een gonjezak, waarin een half mud 
postzegels, lopende tot — 1885. Die tante had zegels gespaard 
voor knipwerk (bloemen en vogels, etc. op fluweel) waarmee zij 
op de wereldtentoonstelling van 1883 een eerste prijs won, mét 

de complimenten van Z.M. Willem III. In deze grote partij post
zegels bevonden zich ook portzegels nr. 1 Nederland, afgestempeld 
door postkantoor Vianen, puntstempel 114. De gelukkige eigenaar 
meende alras enige citroentjes gevonden te hebben, zowel type A 
als type B, en toonde ons deze. Sommige exemplaren echter ver
toonden vlekken, kleine of grote, in de tint van afgeveegde bloed-
spatten en bij nauwkeurige beschouwing bleken deze de originele 
kleur te hebben van het bruinoranje papier van het normale 5 
ct-portzegel, terwijl de rest, de citroengele kleur, dus verkleuring 
moest zijn. 

Wij vonden daarna nog zegels door andere kantoren gebruikt, 
met die zelfde eigenaardige verkleuringen, deels normaal, deels 
geel op een en hetzelfde zegel. Wij meenden de oplossing toen 
gevonden te hebben in het gebruik van dienstlijm op de post
kantoren (Philatelist 1934, blz. 186; „Vraagbaak" blz. 86) die 
vooral bij het opplakken van portzegels dienst deed en waardoor 
de portzegels van normaal tot citroengeel ontkleurden. 

Het kleine lijstje met bekende namen van postkantoren waar 
het citroengele portzegel gebruikt zou zijn, was inmiddels tot 
respectabele lengte uitgegroeid, verontrustend lang geworden in
dien men de variëteit citroengeel als werkelijk bestaand aannam, 
maar zeer wel mogelijk bij gebruik van dienstlijm op diverse 
kantoren. 

M a a r . . . . we vonden nimmer een portzegel op brief, kennelijk 
met dienstlijm bevestigd en zagen nimmer een briefstukje met een 
citroentje er op, met dienstlijm tussen de t a n d i n g . . . . 

Vochtverkleuring. 
Het wantrouwen tegen de geeltjes nam dus toe, totdat we weer 

eens iets bijzonders beleefden. Een lid van de vereniging had in 
1942 te Maastricht een archief gekocht voor zijn stempelverzame-
ling. Hierbij waren honderden kaarten ener zakenrelatie, iedere 2 
of 3 dagen verzonden vanuit Luik, binnenlandse Belgische brief
kaarten, die te Maastricht steevast voorzien werden van een 5 
cts-portzegel 1870. Deze kaarten waren voor de stempelverzame-
laar verre van interessant en steller dezes kreeg ze toegezonden 
met het verzoek ze voor hem te willen opruimen. Deze kaarten 
nu waren leerrijker dan de portzegels uit Vianen. Er waren 
wederom halfverkleurde zegels bij, en ook gele zegels met bloe
derige vlekjes, ook een citroentje, maar het mooie van de zaak 
was dat de zegels, die anders dan normaal getint waren, juist voor
kwamen op kaarten die in minder goede conditie waren en de 
zegels méér afweken naarmate de kaarten m slechter toestand 
verkeerden. 

En hiermee was het geheim opgelost: niet dienstlijm, maar 
vocht was de oorzaak der verkleuringen. Ook vocht te Vianen 
op zolder ! 

Vele tinten geel papier. 
Hierboven spraken we reeds van „geeltjes" en „citroentjes" en 

inderdaad bestaan er verschillende tinten. Er is dan vooreerst 
de citroenkleur (zoals proef Ik) en verder de lichtere citroengele 
kleur, vervolgens de heldergele (zoals de 10 et Indië) en ten 4e 
de wat meer afgedempte zachtgele, welke weer aanmerkelijk 
verschilt van de bleekgele tint, meer goor van aanzien, welke 
laatste reeds vrij algemeen als een verkleuring wordt gedoodverfd. 
Daarnaast nog weer een licht, verbleekt oranjebruin, een gemak
kelijk herkenbare ontkleuring, die nog niet verder doorgezet heeft. 

Alleen de eerste vier tinten zijn hier van belang, waarvan we 
t r drie met Bondskeur zagen. 

Laten we nu eens voor de aardigheid nagaan op welke tinten 
papier die ene oplage van de 5 et port 1870 wel gedrukt zou 
moeten zijn: de „Leiddraad" onderscheidt het normale papier met 
achterzijde bruin, maar ook papier met achterzijde geelachtig; 
verzamelaars kennen zegels die van voren bruin en van achter 
sterk geel zijn en dan de 3 kleuren geel tot citroen met Bonds-
keur, dat is tezamen 6 tinten papier, de bleekste buiten beschou
wing gelaten ! 

Zou ooit van zijn leven de firma Enschedé 6 tinten papier 
accepteren voor een oplage van 150.000 vel van een nieuw aan te 
maken portzegel ? En als Enschedé dit deed, zou de Controleur 
P.T.T. 6 tinten in één oplage laten passeren, waarbij de citroen
gele kleur, die juist als zodanig door autoriteiten was afgekeurd ? 
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Een en ander is volkomen onverklaarbaar. Geheel verklaarbaar 
is echter de zaak als men bedenkt dat de papierkleur zeer gevoelig 
was voor het zuur in de gom en dat de achterzijde begint te 
verkleuren van geelachtig tot geel, waarna het proces doorvreet 
naar de voorzijde van het zegel, to t bleekgeel en citroen toe ! 
Of hoe die volgorde mag zijn geweest. (Zie verder). 

De vele kantoren. 
Indien een zeldzame afwijking in een oplage voorkomt, dan 

weten de Philatelisten alras aan welke kantoren de variëteit ver
krijgbaar was. We zullen 3 voorbeelden in herinnering brengen, 
achtereenvolgens afwijkingen in tanding, papier en druk, n.l. de 
% et 1876 in de tanding 14 L, dat zelfde zegel op sterk gelijnd 
verge papier anno 1893 en de proefportzegels van 1894. Specia
listen weten precies aan welke kantorene deze variëteiten werden 
uitgereikt en de gebruikstijd. 

Dat is ook logisch: een zeldzame afwijking wordt als zodanig 
vervaardigd en komt toevallig op de grote hoop van de oplage 
terecht, raakt daarin opgeborgen, blijft bijeen en wordt aan een 
of aan enkele kantoren uitgereikt. 

Maar de lijst van postkantoren, waar het zeldzame z.g. citroen-
gele portzegel zou zijn gebruikt, steeg in de loop der jaren tot 45 ! 

Moeten wij hieruit afleiden dat de voorraad vellen bij Enschedé 
vóór het bedrukken, of de oplage portzegels na ontvangst door de 
Controluer zodanig werd gemixed, dat een beroepsbridger de 
kaarten niet beter zou kunnen schudden ? Neen, dat doorgeklutst; 
citroenpapier is technisch onverklaarbaar: een stapeltje afwijkend 
papier dat meegedrukt zou worden, zou bij elkaar blijven, zou 
tijdens het gommen toevallig gehalveerd kunnen worden, en dan 
bij het perforeren nog eens toevallig gehalveerd worden,*en dan 
die Vi oplage aan enkele kantoren kunnen zijn uitgereikt, maar 
dat is dan ook het maximum aan mogelijkheden: 2 x 2 x 3 = 
12 kantoren. 

Maar onmogelijk deze uit te reiken aan 45 kantoren ! 

Gebruikstijd 5 cent 1870. 
Toen diverse waarden van de emissie 1881 verschenen waren, 

is men begonnen de oude voorraad 5 et 1870 op te maken. 
Het is moeilijk om afgeweekte portzegels 1870 op gebruiks-

diitum te dateren. De postzegels werden immers op de postkan
toren merendeels met puntstempel vernietigd en op de hulp
kantoren met de naamstempel (Veil. 58 of 62). 

Slechts zelden treft men portzegels met datumstempels aan, 
doch alle data die wij zagen hebben wij zorgvuldig genoteerd. Door 
het vele gecontroleerde materiaal viel het aantal van datums 
voorziene portzegels (stempels Veil. 54, 63, 89, 92) tenslotte nog 
mee. De zegels bleken gebruikt in de jaren 1881—1887 en wel in 
de navolgende verhouding: 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 

4 % 
6 "/o 
10 »/o 
2 2 % 
12 »/o 
2 6 % 
20»/« 

Als men nu nog weet dat portzegels op brief vóór 1880 zeld-
zaamheden zijn, terwijl deze brief uit de jaren 1883—1887 veel
vuldig voorkomen (waarop de heer Eijgenraam reeds enige malen 
de aandacht vestigde), dan bewijst dit dat de 5 ets -portzegels 
emissie 1870 merendeels werden opgebruikt in deze jaren 1 8 8 3 ^ 
1887 en niet onwaarschijnlijk in een verhouding, als hierboven 
ongeveer gevonden. 

(Het zelfde geldt trouwens ook voor het 10 cts-portzegel, waar
van een rest in 1886 de perforatie 12K : 12 C ontving !) 

In Augustus 1894 verscheen het „Standaardwerk" van de Ne
derlandse postzegels, samengesteld door een commissie, bestaande 
uit de heren mr. Mijer, J. E. Bohlmeijer, de latere generaal 
H. W. F. Becking, J. Goossen, e.a., namen die klinken als een 
klok. In dit „Standaardwerk" worden de typen 1881 en de zettin
gen nauwkeurig beschreven, maar de variëteit citroengeel papier 
wordt niet genoemd, nota bene 7 tot 11 jaar na het sterkste 
verbruik ! 's 

Aangezien de oorzaak niet gelegen kan zijn in het feit dat de 
commissie haar stof niet beheerste, dient de verklaring dus gezocht 
te worden in het feit dat 7 a 11 jaar na gebruik de vocht nog 
niet zijn vernielend werk had verricht. 

Hoe langer we wachten, hoe meer citroentjes ! 

De gebruikte papiersoorten.' 
Een nader nauwkeurig onderzoek van de gebruikte papiersoorten 

was noodzakelijk. 
Het viel ons op dat het bruinoranjepapier voor de normale 

nr. 1 port 1870 velijnpapier is dat in twee richtingen voorkomt, 
n.l. horizontaal, de lichtstreepjes dus liggend, en vertikaal, de 
velijn-streepjes staande en wel steeds 

horizontaal velijnpapier voor type A 
vertikaal velijnpapier voor type B 

(met een enkele uitzondering op deze regel). Di t gaat overigens 
zó mooi op, dat men aan de achterzijde bij doorvallend licht 
op de richting vna het velijnpapier lettend, kan voorspellen welk 
type op de voorzijde zal staan afgedrukt. 

Dit betekent dus dat Enschedé een partij papier van de rol 
gereed maakte en van plaat A ging drukken en dat de velijn-
streepjes t.o.v. het vel horizontale richting hadden. Het papier 
was dus uit de breedte van de rol gesneden. De plaat raakte 
onklaar toen het papier bijna op was. Daarna maakte men losse 
cliché's type B en maakte deze op tot een vorm. Inmiddels was 
men de rol bruinoranje papier op een andere wijze gaan ver
snijden, de vellen nl. in de lengte van de rol, zodat de zegels 
van Vorm B vertikale velijnstreepjes hebben. 

En wat nu met het citroengele papier ? Dit vertoont voor type 
A nooit anders dan hetzelfde horizontale velijnbeeld en dit ver
toont bij type B steeds dezelfde vertikale velijn-streepjes, identiek 
aan het bruinoranje papier en geheel volgens dezelfde regel. 
Alleen de geringe uitzondering daarop is bij het citroengele papier 
nog niet gevonden ! 

Het zoveelste bewijs dat het gele papier niet anders is dan een 
ontkleuring van het gewone papier. Maar zij, die zouden durven 
volhouden dat de z.g. citroentjes een werkelijke variëteit zijn, 
moeten dus nu ook de consequentie aanvaarden dat van het zeld
zame, foutieve, men mag wel zeggen tegen de orders strijdige, 
papier, eerst enige vellen gesneden werden die aanleiding zouden 
geven tot horizontale velijnstreepjes, en welke vellen in de eerste 
partij met plaat A bedrukt werden, het restant van dit papier 
later nogmaals onder het mes kwam en versneden werd tot 
vellen, die vertikaal velijn-streepjes vertoonden en met de vorm 
B bedrukt werden, terwijl het papier met hor. velijnpapier juist 
op was, toen plaat A brak. 

Dat is wel wat al te veel gevergd van het toeval. Dit „schadu
wen" door het citroengele papier t.o.v. het gedrag en de samen
stelling van het gewone papier wijst o.i. ontwijfelbaar op ont
kleuring. 

Details over de papiersoorten volgen nog in een volgend 
artikel. 

Gom. 
Een enkel woord nog over de ongebruikte z.g. citroengele 

zegels. De originele gom der normale portzegels is dun aange
bracht, betrekkelijk dof, glad en niet gebarsten. Er zijn ongebruikte 
portzegels type B genoeg om van deze gomsoort kennis te nemen. 

Daarentegen treft men z.g. citroentjes aan met een dikke, hel
dere, glimmende, sterk gebarsten gom, soms zelfs gom tussen de 
tanden en op de voorzijde der zegels. Niet nodig te zeggen dat 
deze zegels nagegomd zijn. 

Volgens circulaire 780 dd. 15 April 1870, waarbij de ingebruik
stelling der portzegels werd aangekondigd, werd in art. 5 ad 3 
bepaald dat zelfs de postboden van portzegels moesten worden 
voorzien, teneinde deze te plakken op de brieven die ze onderweg 
ontvingen en zelf verderop weer bestelden, zonder dat die brieven 
een post- of hulpkantoor aandeden. De gehele dienst ten platte 
lande liet trouwens nog al eens wat te wensen, zodat onafgestem-
peld gebleven portzegels niet zeldzaam zijn. Ongebruikte ver
kleurde z.g. citroentjes zonder gom bestaan dus evengoed en heï 
nagommen gebeurt dus ook maar al te veel. 

Een probleem alleen vormde steeds de zg. citroentjes met ori-
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ginele gom, die we ook met Bondskeur aantroffen, feitelijk het 
enige houvast dat men nog aan het bestaan van echt citroen-
geel papier had. 

Ir. A. D. R. Verbeek, de grote portzegelverzamelaar, heeft in 
zijn collectie een veldeel van 40 zegels type B, 4 rijen van 10 
zegels, dat vroeger niet al te best tegen vocht opgeborgen geweest 
schijnt te zijn en waarvan de 4 randzegels links en de 4 randzegeh 
rechts de aanvang van citroengele ontkleuring vertonen. En de 
velranden zelf, die nog geler zouden zijn, zijn grotendeels wegge-
knipt om deze, toen ongewenste, ontkleuring zoveel mogelijk te 
maskeren. 

Hier hebben we dus postfrisse zegels op citroengeel papier ! 
Zelfs originele gom zegt niets ten aanzien van de echtheid van 

de papierkleur ! 

Vervaardiging van geel en citroengeel papier. 
Tot nog toe was alles theorie, hypothese, zij het dan ook dat 

deze steeds het citroengele papier verwierp. Nu diende alleen 
nog maar bewezen te worden dat de z.g. citroentjes tengevolge 
van vocht kunnen ontstaan. Het ging er dus niet om een chemische 
vervalsing te vervaardigen, maar de moeilijke opdracht was om 
Vadertje Tijd een handje te helpen en vocht „op te wekken". 

Hoe dat precies geschiedde komt ons voorlopig niet geschikt 
voor te publiceren, zoals wij reeds eerder de publicatie vermeden 
van details die tot geknoei aanleiding zouden kunnen geven. Maar 
het restultaat willen wij gaarne mededelen ! Natuurlijk mislukten 
de eerste proefnemingen, daarna werd behoorlijk vocht opgewekt 
en ontkleurde het normale bruinoranje papier tot de ongunstige 
bleekgele tint zoals reeds beschreven. Doorgezette inwerking ver
bleekte het papier nog meer. Wij waren dus al te ver. Oppassen 
was nu de boodschap, want een kleinere dosis „vocht" bleek te 
moeten worden toegediend (onder „vocht" natuurlijk iets geheel 
anders te verstaan als „vochtig", of nat). Met wat attentie gelukte 
dit en zo kwamen we tot prachtige gele hoeken aan normale 
portzegels en fabriceerden zelfs een gewoon portzegel op bruin-
oranje papier, met alleen het gedeelte binnen de kettinglijn 
citroengeel ! Ook een „geeltje" met origineel bruin middenstuk, 
alsmede andv-re fraaie combinaties ! 

De conclusie mag thans wel getrokken worden: de portzegels 
zijn nimmer op citroengeel papier gedrukt en alle gele tot 
citroengele zegels zijn sterker of minder sterk ontkleurde zegels. 

Met deze conclusie menen wij niet over één nacht ijs gegaan 
te zijn. 

De proefnemingen doen natuurlijk de deur toe, al was door 
redenatie het vonnis óók reeds geveld. 

Eén ding is nog van belang en dat is de volgorde van de 
ontkleurmg, n.1. bij weinig vocht citroengeel en bij meer vocht 
geel, later bleekgeel. Hieruit moge men afleiden hoe weinig vocht 
de postfrisse zg. citroengele zegels van ir. Verbeek wellicht gehad 
hebben en hoe uiterst gevaarlijk het is, juist postfrisse zegels in 
citroenkleur te keuren ! 

In het bovenstaande hebben wij heel wat critiek geoefend, maa^ 
eigen verouderd oordeel hebben wij allerminst gespaard en dat zij 
anderen to t troost ! 

Tenslotte is het mij een behoefte talloze Verzamelaars te be
danken voor het mij ter controle toegezonden materiaal, in het 
bijzonder ir. Verbeek te den Haag voor het uitlenen van zijn 
verzameling 1870, aan wiens collectie ik vele gegevens heb 
kunnen ontlenen en welke kenner mij tot mijn genoegen mede
deelde mijn gedachtengang, vondsten en conclusie geheel te kunnen 
onderschrijven. 

ZAL NEDERLAND 
MOOIE POSTZEGELS KRIJGEN? 

door 
JAN POULIE 

Wanneei wij i a de bladen lezen, dat binnenkort in Nederland 
nieuwe zomerzegels of nieuwe kinderzegels zullen verschijnen, zijn 
wij altijd weer nieuwsgierig of er nu eindelijk eens een serie zal 
komen, die werkelijk mooi is uitgevoerd en die de concurrentie 
met hec buitenland kan doorstaan. 

To t op heden werden wij steeds weer opnieuw teleurgesteld. 
Wanneer wij de mooie zegels, die al jaren lang regelmatig in 
Frankrijk, Oostenrijk en zelfs in jonge landen als Tsjecho-Slowa-
kije, Joego-Slavië en Kroatië verschijnen, met de onze vergelijken, 
dan slaken wij als verzamelaars wel eens een zucht en betreuren 
het, dat kunsenaars, die dergelijke mooie buitenlandse zegels hebben 
ontworpen en gegraveerd, in Nederland blijkbaar nog steeds niet 
worden gevonden. Ieder verzamelaar zal met genoegen de in 
kopergravure uitgevoerde zegels van Frankrijk, waarop beroemde 
mannen en vrouwen werden afgebeeld, in zijn verzameling hebben 
opgenomen. Wie heeft niet genoten van de prachtige zegels met 
Tsjecho-Slowaakse portretten, landschappen en stadsgezichten (zie 
afb. 1 Kc. zegel met de Karelbrug in Praag en het Hradchin op 
de achtergrond, het 2 Kc zegel van Brno) en het onvergelijkelijk 
mooie zegel van Kroatië met de St. Maria-kerk te Zagreb, gegra
veerd naar een oud schilderij. Tevens vindt U afgebeeld een afdruk 
van de nog niet gereed zijnde kopergravure. Zelfs dit, nog in het 
beginstadium verkerende zegel, is reeds bijzonder mooi. 

Hebben wij in Nederland dan geen landschappen, geen oude 
gebouwen, geen prachtige schilderijen, die waard zijn op Neder
landse postzegels te worden afgebeeld en welke postzegels dan 
tevens naast een lust voor het oog een mooie propaganda zouden 
kunnen zijn voor ons kleine land met zijn grote geschiedenis en 
zijn wereldvermaarde oude kunst ? 

Zelfs de zegels met de beeltenis van H.M. de Koningin tonen, 
dat wij helaas op het gebied van de miniatuurkunst geen waardige 
opvolgers zijn van onze grote kunstenaars van vroeger eeuwen. 
Onze Koningin haeft het toch zeker verdiend op waardiger wijze 
dan tot heden geschiedde op de postzegels van Haar land\ waar
voor Zij zo onnoemelijk veel heeft gedaan, te worden vereeuwigd. 

Is het dan niet mogelijk, dat wij een buitenlander, die op het 
gebied van het graveren van postzegels zijn sporen heeft verdiend, 
de gelegenheid geven ook de Nederlandse kunstenaars op te leiden 
tot die grote hoogte, waartoe hijzelf reeds is gekomen ? 

De laatste zomerzegels, die mede een herinnering moesten zijn 
aan de Vrede van Munster, hebben velen bitter teleurgesteld. De 
gebouwen, welke op deze zegels zijn afgebeeld, hebben zeker de 
mogelijkheid geboden om betere zegels te maken. De bedoeling is 
ongetwijfeld goed geweest, jammer genoeg bestaan in andere 
landen beter geslaagde zegels. 

^ — VAN DIETEN 
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Moeten wij als verzamelaars hierin berusten ? Mijns inziens 
neen ! Er is een te groot Nederlands belang mee gemoeid. 

Momenteel bevindt zich in Nederland prof. Karl Seizinger, die 
vele van die bijzonder mooie buitenlandse zegels heeft gegraveerd 
en die in de internationale philatelistische wereld algemeen erkend 
wordt als één der grootste en die zich een wereldnaam heeft ver
worven als kopergraveur van postzegels. Door nauwe samenwer
king met de ontwerpers heeft prof. Seizinger op het gebied van 
het graveren van postzegels resultaten bereikt, die zijn naam in 
de philatelistische wereld onsterfelijk hebben gemaakt. 

Waarom zou Nederland deze uitzonderlijke gelegenheid niet 
aangrijpen om ook onder Nederlandse vlag eens met postzegels 
uit te komen, die niet ten achter staan bij die van het buitenland ? 
Wij behoeven ons toch niet te schamen dat een buitenlands kun
stenaar zijn gaven ter beschikking stelt van het Nederlandse volk 
en onze kunstenaar leert hoe hij het deed en hoe de juiste samen
werking tussen ontwerper en graveur behoort te zijn ? 

Prof. Karl Seizinger is in Nederland en naar ik heb vernomen 
werkt hij bij de firma Enschedé te Haarlem. Laten wij hopen, dat 
de aanwezigheid van deze kunstenaar ook voor ons land het
zelfde goede gevolg heeft, als het verblijf van Prof. Seizinger in 
Tsjecho-Slowakije, Joego-Slavië en Kroatië voor de postzegels van 
die landen heeft gehad. 

Mijn houtcollega's, die evenals ik ongetwijfeld de Finse bank
biljetten van 500,— en 1000,— Finse marken kennen, zullen gaarne 
beamen, dat dit Finse bankpapier mooi is uitgevoerd. Deze bank
biljetten zijn, zoals ik in Finland vernam, eveneens een product 
van de kunstenaarshand van prof. Seizinger. He t is echter nog veel 
moeilijker om op een oppervlakte van enkele cm^ een kunstwerk 
te brengen, dat de algemene bewondering opwekt. 

Laten wij hopen, dat onze postautoriteiten spoedig eens aan de 
firma Enschede te Haarlem opdracht geven om prof. Seizinger te 
belasten met het graveren van toekomstige Nederlandse post
zegels. 

Dat Tsjecho-Slowakije bij de verzamelaars geliefd is en over de 
gehele wereld om zijn mooie postzegels bekend is, is een gevolg 
van het feit, dat prof. Seizinger ongeveer 60 zegels van Tsjecho-
Slowakije op zijn naam heeft staan. Vele honderden postzegels, de 
een nog mooier dan de ander heeft prof. Seizinger in de laatste 
20 jaren gegraveerd. Door politieke omstandigheden heeft hij het 
wenselijk geacht Tsjecho-Slowakije te verlaten. Hij is nu in Ne
derland. Wanneer zijn verblijf hier te lande algemeen bekend 
wordt, zal het wel niet lang duren of het buitenland, dat zijn 
grote gaven wellicht nog beter weet te waarderen dan wij, zal 
ongetwijfeld proberen hem over te halen om zijn nieuwe vader
land Nederland weer te verlaten. Laten wij hopen, dat het nooit 
zover zal komen en dat ook wij, Nederlandse philatelisten in de 
komende jaren eindelijk eens zegels van ons eigen land zullen 
zien, welke inderdaad mooi zijn. 

Zal Nederland mooie zegels krijgen ? De kans is er ! Dat de 
hiertoe bevoegden deze moge grijpen ! 

DE STRIJD TEGEN ONNODIGE UITGIFTEN 
IN ENGELAND. 

De zaak wordt interessant eni de moeite waard om op de voet 
te volgen ! 

De President van de Royal Philatelie Society te Londen ontving 
antwoord op zijn verzoek tot beperking der onnodige uitgiften 
voor de koloniën ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest 
van Z.M. George VI en Koningin Elisabeth. (Men leze het geschre
vene in het vorige nummer). 

In dat antwoord wordt door de Onder-Staassecretaris o.a. mede
gedeeld dat het gebruikelijk is de herinneringszegels der Kroon-
koloniën te beperken tot de lagere waarden van dagelijks voor
komend gebruik, doch dat voor dit geval besloten werd de 
koloniale uitgiften het voorbeeld van het moederland te laten vol
gen met één lage en één hoge waarde voor elke kolonie. De Onder-
Staatssecretaris schrijft kennis te nemen van het bericht van de 
President der R. Ph. S. dat van hem een brief verwacht mag 
worden, nadat de President gelegenheid gehad heeft met de leden 

zijner vereniging en andere vertegenwoordigende lichamen van 
gedachten te wisselen. Maar men moet niet de verwachting koes
teren dat op de genomen beslissing zal worden teruggekomen, aan
gezien de aanmaak reeds een vergevorderd stadium bereikt heeft 
en wijziging der zegelwaarden grote vertraging zou brengen in de 
datum waarop de zegels in de koloniale gebieden verkrijgbaar 
zouden worden gesteld. 

Op deze afwijzing nu, heeft de heer E. W. Mann als volgt van 
repliek gediend: 

„Ondanks uw mededeling dat het weinig zin heeft op de kwestie 
terug te komen, zou ik toch willen aandringen op herziening 
van de plannen, naar aanleiding van het feit, dat deze voorgenomen 
uitgiften de bijna algemene afkeuring hebben, zowel van de leden 
der R. Ph. S., als van de handel, alsook van onze vrienden in 
Amerika en elders. 

„Indien de voorbereiding voor deze uitgiften een vergevorderd 
stadium bereikt heeft en de uitgiften niet geannuleerd kunnen 
worden, dan zou ik willen voorstellen dat de zegels overdrukt 
worden en hun waarde daarmee verlaagd wordt tot één shilling, 
of het equivalent daarvan. Dit zou niet veel last aan de drukkers 
bezorgen en een kleine overdruk op de oorspronkelijke waarde 
zou het aanzicht van de zegels niet van belang beïnvloeden. 

„Als dit voorstel wordt aangenomen zou het grote voordeel 
bereikt zijn dat hiermede de ernst van een werkelijke herinne
ringsuitgifte zou worden gedemonstreerd en het niet langer een 
uitgifte zal zijn die slechts ten doel heeft, hier en elders, geld 
uit de zakken der verzamelaars te kloppen. 

„Het brengt het peil van de philatelie to t een belachelijk 
'niveau, wanneer een kleine kolonie, zoals de Virginische Eilanden, 
vermoedelijk met niet meer dan een 1000 inwoners, waaronder 
slechts enkele blanken, binnen het jaar twee postzegels van £ 1 
zou uitgeven, terwijl deze zegelwaarde voor Engeland gedurende 
lange jaren overbodig was. 

„De Royal Philatelie Society heeft in het verleden haar leden 
steeds gewaarschuwd tegen het speculatieve karakter van menig 
zegel en hen geadviseerd zulke zegels niet te verzamelen. Het zou 
droevig zijn indien bij een zo blijde gebeurtenis als Hunner Majes
teiten Zilveren Bruiloft, het bestuur van de R. Ph, S. het zijn 
plicht zou achten verzamelaars te waarschuwen tegen aankoop 
van alle hoge zegelwaarden, aangezien zij volslagen onnodig zijn 
ten opzichte van iedere werkelijk postale behoefte". 

Met spanning wachten wij nu af hoe de beslissing zal vallen: 
50 verschillende zegels van & 1, of alleszins aanvaardbare 
opdrukken ! K. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door 

JAN POULIE 
XXXVIII 

(Vervolg van blz. 123 in No . 7 (287) van Juli 1948) 
Letland No. 150 t / m 154. 

Op 18 April 1928 werden uitgegeven herinneringszegels ter na
gedachtenis van de inmiddels gestorven eerste president van Let
land Janis Cakste (uitgesproken Tschakste). De zegels vertonen 
de beeltenis van president Cakste en werden ontworpen door prof. 
R. Sarrinsch. De kopergravure werd verzorgd door K. Krauze. 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 100 stuks (10 x 10 zegels) 
en vertonen het watermerk: gegolfde lijnen. Eenmaal per vel van 
100 stuks komen in het midden tussen de gegolfde lijnen de 
woorden voor: Pactien Ligat Mills. Drie lijnen lager, eveneens 
eenmaal per vel het jaartal 1858. De lijnen lopen verticaal. 

Deze uitgifte, welke werd verkocht met toeslag, omvatte de 
volgende waarden: 

2 -t- 10, 6 -t- 10, 15 -I- 10, 25 -f- 10 en 30 + 10 Santimi. 
Alle zegels zijn van hetzelfde formaat en type (zie afb. 203). 
De frankeerwaarde staat links en de verkoopwaarde (dus fran-

keerwaarde inlcusief toeslag) rechts. Alle waarden hebben de
zelfde oplaag t.w. ca. 35.000 stuks. De 2, 6 en 30 Santimi ver
schenen in de tanding l l J i , de 15 Santimi in de tanding 10, 
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terwijl de 25 Santimi in beide tandingen, 
dus 10 zowel als U K , verscheen. De 25 San
timi in tanding 10, is zeldzamer dan dezelf
de zegel in tanding U K - Omdat beide tan
dingen worden verzameld, is de 25 Santimi 
het duurste zegel van de serie, hoewel de 
totaal-oplage van alle waarden, ongeacht 
tanding, gelijk is. 

De 15 Santimi geeft geen moeilijkheden, 
aangezien dit zegel immers alleen maar in 
de tanding 10 bestaat. 

De toeslag kwam ten gunste van het 
IMS»»*A»»**lyiÉiykA Tschakste-fonds. Dit fonds was bestemd 

voor de oprichting van een gedenkteken 
(Afb. 203) ter ere van Letland's eerste president. 

Deze uitgifte is een der weinige, die practisch geen afwijkingen 
heeft. De enige mij bekende tandingafwijking is: 

2 Santimi rechtervelrand dubbel getand. 
Voorts komen enige onbeduidende plaatfouten voor, die het 

vermelden niet waard zijn, aangezien ze slechts bestaan uit kleine 
puntjes of lijntjes. 

Proefdrukken zijn mij niet bekend. 
Vervalsingen bestaan van deze uitgifte niet. 
Er is te catalogiseren: 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

150 : 
151 : 
152 . 
153 : 
153a-
154 : 

2 (12) sant. oranje 
6 (16) 

15 (25) 
25 (35) 
25 (35) 
30 (40) 

, groen 
, bruinrood 
, blauw 
, blauw 
, lilarood 

— getand 1134. 
— getand 1 1 ^ . 
— getand 10. 
— getand 11K-
— getand 10. 
— getand UK-

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

CATALOGISERING DEZER GEBIEDEN. 
II. Zevenburgen. 
Veel beter georiënteerd is Zumstein, met betrekking to t het 

gebied van Zevenburgen, vroeger van Hongarije, na Trianon van 
Roemenië, in 1940 weer aan Hongarije terug, doch bij het vredes
verdrag van 20 Januari 1945 tussen Rusland en Hongarije weer 
aan Roemenië teruggekomen. Toen dit gebied in het laatst van 
1944 geleidelijk door de Russen werd veroverd, stond dit nog niet 
\ast. De plaatselijke postautoriteiten moesten zorgen het postver-
keer in stand te houden, en zagen zich genoodzaakt tot overdruk
ken van de toevallig aanwezige Hongaarse zegelvoorraden, of bij 
ontstentenis daarvan eigen locale uitgaven verzorgen. Pas op 9 
April 1945 oefende het Roemeense Postbestuur hier officieel zijn 
functie uit, en konden de normale Roemeense zegels in koers 
komen. 

Die onzekerheid over de toekomstige status van dit gebied 
komt bijv. heel duidelijk uit, in het tweetalig opschrift (Roemeens 
—Hongaars) op de eigen uitgave van Oradea: Postdirectie Oradea-
Hongaars Postbestuur (afb. 13). 

rw^vmm^fW 
PO$TA ! 

: ^ 2 P e n g ö ? 

Afb. 13 Afb. 14 

De opstelling van Zumstein is juist. 
1. Bistrita (District Nasand) beperkte zich, bij gebrek aan voor

radige Hongaarse zegels, to t één noodzegel, zwarte cliché druk op 
een velletje van 8 stuks, ter waarde van 2 pengö. De oplage be
draagt 102 velletjes. De bovenste velrand (met 4 zegels) bleef 
ongetand (afb. 14) (November 1944). 

2. Odorheiu (Szekelynd varkely). Hier werden de zéér kleine 
voorraden van Hongarije overdrukt, met een 3-regelig opschrift: 
Erdely / Transil vania / RoiAania en nieuwe waarde. Er zijn 
maar 20 complete series gemaakt, omdat er niet méér 1 pengö-
zegels waren (nr 14). De grootste oplage heeft de nr 7 (18 filler^ 
waarvan er 1720 exemplaren waren. De andere waarden variëre.n 
hiertussen van 40 tot 1248 exx. ! De zéér hoge cataloguswaarde 
(300 frs) is dus alleszins gerechtvaardigd. 

In dit district werden ook 2480 briefkaarten van 18 filler van 
dezelfde opdruk (50 f.) voorzien. (30 Dec. 1944). 

3. Oradea (Nagy varad) Hier werden op 27 Januari de koer-
serende Hongaarse zegels voorzien van de opdruk 1945 met nieuwe 
waarde (afb. 15). Hoewel de oplagen hiervan hoger zijn, is het 
aantal complete series ook slechts 200. 

\^M\ 

Afb. 15 Afb. 16 
Van de meeste waarden zijn ruim 1000 zegels in omloop ge

komen, van nr 6 (1 op 4 f) 17.600 en van nr 8 (1 p. op '18 f) 
zelfs 27.600. 

Van de evenzo overdrukte Hong. postzegels varieert de oplage 
van 100 tot 800 (resp. nr 8 en 1). Deze betrekkelijk geringe 
oplagen waren spoedig uitgeput, zodat een eigen nooduitgave nodig 
werd, de reeds genoemde tweetalige steendrukzegels, met 3 ver
schillende afbeeldingen (korenaren, druiven, mai's en posthoorn) 
afb. 13, 16, 17; 15 waarden, getand en ongetand op gekleurd 
papier, in een oplage van 2400 series. 

4. Zeer zeldzaam is ook de opdrukserie van Zalou (District 
Salai) waar de aanwezige frankeer- en portzegels van Hongarije 
de opdruk kregen Posta Salajului, met nieuwe waarden: 1, 2, 3 
en 5 pengö. De portzegels werden door deze posta opdruk tot 
frankeerzegels gemaakt. 

rwmnnrmr^r^Fwm 

" " • " i i t i i i t f 

Afb. 17 Afb. 18 
Deze keer wordt dat wèl door Zumstein gecatalogiseerd. 
Complete series zijn er stellig nog geen 100. Precies is dat niet 

te zeggen, daar alleen de totaalcijfers van alle pengö-waarden 
bekend gemaakt zijn. Zo zijn er 4400 stuks 1 pengö zegels (over 8 
verschillende grondwaarden); 10.000 stuks 2 pengö's (over 17 
grondwaarden (nr 9—25); 2103 3 pengö's (over 20 grondwaarden 
(nr. 26—36, en (porto) 50—58); 945 pengö's (over 21 verschil
lende grondwaarden (nrs 37—49 en 59—66). 

Toen deze geringe voorraad uitgeput was, kwam er een kleine 
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POLEN 

RUSLAND 

PiAen BOHEMEN y 
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HONGARIJE 

ZEVENBUWEN 

/ ich. * . '° '^ 
i , 

/ ROEMENIË 

L £21 

eigen serie van 3 waarden (2 voorstellingen): postbode in nationaal 
kostuum, en postkoets (afb. 18). 

Deze serie werd niet meer opgebruikt. Voor het zover was, 
kwam het postbestuur in Roemeense handen. De toen nog aan
wezige restanten werden in Boekarest verbrand. 

Van de 50 filler werden gedrukt 10.920 stuks, verbrand 1140 
St., van de 1 pengö gedrukt 41.040 st., verbrand 30.810 st., van 
de 2 pengö gedrukt 49.900 st., verbrand 37.725 st. In omloop 
kwamen dus 9.780 complete series. 

5. In Sighet kwam 29 Dec. 1944 een ronde opdruk op Hon
garije tot stand: oplage 100 series ! Hoogste aantal van de nr 2 
250 stuks. Het is met één oogopslag duidelijk dat Zumstein hier 
volkomen de kluts kwijt is, met zijn waardebepaling. Deze series 
kosten in Roemenië 20 x de Zumstein prijs, en het is me he lu s 
daardoor ook niet gelukt hiervan exemplaren in handen te krijgen. 

Het zelfde geldt van de provisorische uitgave van: 
6. Targu-Mures, waar Roemeense zegels overdrukt werden met 

Erdely / Transilvania. Oplage 450 complete series. 
Ook hier is de Zumstein notering dus in geen enkel opzicht 

in overeenstemming met de ongewoon kleine oplaag. 
Op 9 April 1945 werd dit hele Zevenburgse gebied binnen het 

Roemeense koninkrijk opgenomen. Van die datum af hadden 
slechts de Roemeense zegels frankeer-geldigheid. 

G. J. PEELEN. 

HOE VERZAMELEN WIT ? 
Van buitengewoon grote importantie in de philatelic is wel de 

beantwoording van de vraag: „Hoe verzamelen wij ?" Veelal denkt 
men hier niet eens over na, hoewel het in feite de grondslag 
vormt van iedere collectie ! De gestelde vraag is immers bepalend 
voor de te volgen methoden en voor de eventuele beperkingen of 
begrenzingen, die de verzamelaar zich zelf oplegt. 

Men kan het gilde van de postzegelverzamelaars verdelen in twee 
groepen, n.I. in de eerste plaats in de „getalaanbidders", dus zij, die 
slechts tellen en in de tweede plaats in de „zegelaanbidders", dus 
zij, die vrijwel nooit tellen, doch in hoofdzaak op de qualiteit der 
zegels acht geven. Wij zullen deze twee manieren eens ten op
zichte van elkaar beschouwen en voor en tegen afwegen. 

Laten we beginnen met de getalaanbidders. Zij kopen alles wat 
los en vast is om maar een quantum te kunnen bereiken of liefst 
het getal van een vriend of vriendin te overtreffen ! Hen inte-
ressteert de toestand der postzegels zelf slechts in ondergeschikte 
mate. Het gevolg is, dat door de drang om hokjes te plakken in 
deze soort van verzamelingen uiterst zelden interessante exem
plaren voorkomen, doch wel vele zegels, die gebreken vertonen, 
zoals aangesneden, dun, gescheurd, verkleurd, één of meer tanden 
met vacantie, gedecentreerd of met gevlekte zware stempels. Na
tuurlijk heeft men wel het schone voornemen om dit uitschot te 
vervangen door betere exemplaren, doch hiervan komt toevallig 
nooit iets, want men heeft er geen tijd voor. Ook heeft men in 
de race geen tijd om iets van de postzegels te leren, de typen 
te onderscheiden, de finesses te bezien, kortom de wetenschappe
lijke waarde wordt er niet of nauwelijks uit geput. Financiële 
waarde zit er ook niet in, want gaat men ten gevolge van de 
een of andere reden er toe over een dergelijke verzameling te 

koop aan te bieden, dan is de opbrengst nihil en in ieder geval 
beduidend minder dan het geïnvesteerde. Showwaarde ? Och daar
over behoeven wij niet eens te denken. Er is nog steeds geen 
vereniging voor vreemdelingenverkeer voor het bezichtigen van 
postzegel-ruïne. Met recht kunnen wij zeggen: Vele kleintjes 
maken een g r o t e . . . . sof 1 

Nu de zegelaanbidders. Zij letten uitsluitend op de qualiteit 
en zij zullen uw aandacht vestigen op enkele kabinetstukken, die 
7ij moeizaam opgespoord en veroverd hebben, al dan niet met 
de hulp van een vertrouwde handelaar. Zij hebben zich gereali
seerd, dat een verzameling van de hele wereld onbereikbaar is 
voor een normale beurs. Ergo beperken zij zich tot één of meer 
landen of onderwerpen. Nu is er geen sprake van hokjesplakkerij, 
doch ieder zegel wordt intensief beschouwd alvorens het waardig 
gekeurd wordt om aan de verzameling toegevoegd te worden. Dit 
brengt met zich mede, dat men zich verdiept in de zegels zelf, 
hoe zij vervaardigd worden, hoe de ontwerpen zijn, enz. enz. 

Dergelijke collecties zijn vanzelfsprekend uiterst leerzaam voor 
de beschouwer en thans in positieve zin. Kostbaar in geld behoeft 
zulk een verzameling evenwel niet te zijn, laat men dat toch niet 
denken. 

Op de Nationale Tentoonstelling 1947 te Maastricht kwam door 
enkele geëxposeerde objecten overduidelijk tot uiting, dat men 
ook met eenvoudige middelen een zeer mooi geheel kan bereiken. 
Trouwens de appreciatie bleek ook wel door de toeegekende prij
zen. Intussen merk ik op, dat qualiteitsverzamelingen wel op de 
tentoonstellingen komen. Propagandistisch is een tentoonstelling 
van een niet te onderschatten waarde. Zij toont de minder ge
vorderde philatelist hoe men verzamelen moet en wat voor moge
lijkheden een bepaald terrein biedt. Dat er meestal door een 
onpartijdige jury onderscheidingen uitgereikt worden is voor het 
overgrote merendeel der inzenders, behoudens een enkele ongun
stige uitzondering, gelukkig bijzaak, daar zij slechts Philatelisten 
zijn en geen medaillisten. Wat het financiële gedeelte betreft weet 
men wel, dat een keurig zegel, resp. een gave verzameling practisch 
altijd het geïnvesteerde geld opbrengt, tenzij men te wild gekocht 
heeft of men zich niet tot de juiste personen wendt. 

Het is thans wel duidelijk, dat het In ieder opzicht aanbeveling 
verdient om meer aandacht te schenken aan de postzegels zelf. 
Zeker, wanneer men zich een strop op de hals gehaald heeft en 
er doet zich dan een mogelijkheid voor om deze op een ander 
af te wentelen, dan maakt men van die gelegenheid gebruik, lacht 
in zijn of haar vuistje en vergeet de kortzichtigheid. Want wan
neer het slachtoffer bemerkt, wat hij of zij zich In handen heeft 
laten frommelen probeer het dan maar eens een tweede maal. 
Iedereen, handelaar, semi-handelaar of verzamelaar dient er zich 
een eer in te stellen om aan anderen slechts prima exemplaren 
af te geven, ook wanneer men met beginners te maken heeft. Het 
ie werkelijk treurig om te zien hoe juist deze mensen bedrogen 
worden en hun enthousiasme gedood. Men moet elkaar kunnen 
vertrouwen.. Kan men dat niet, zoek dan andere adressen tot gij 
overtuigd zijt niet beetgenomen te worden. Bezwendel geen 
anderen, doch ook U zelf niet ! 

Ik zou U nog willen vragen, wanneer U zich een hoed gaat 
aanschaffen, valt dan uw keus op een verschoten dop, met vettige 
tand, rafelig lint en een scheur In de bol ? Ook niet wanneer de 
prijs door genoemde feilen gereduceerd is .' He t voordeel zou zijn, 
dat men zich op die manier heel gemakkelijk van een grote ver-
scheldenheid aan hoofddeksels zou kunnen voorzien en ook de 
mogelijkheid openen om gezellig te gaan zitten tellen ! Dat is 
natuurlijk grote onzin, doch diezelfde onzin vindt wel degelijk in 
de Philatelie plaats en nog al niet zo weinig ook. 

Als een zeer verheugend, doch helaas zeldzaam, verschijnsel 
beschouw Ik een rondschrijven van de Directeur van het Rond-
zendverkeer van een onzer grootste verzamelaarsverenigingen. Hij 
rapporteerde in 1947 circa 7500 ingezonden boekjes en maakt 
maatregelen bekend ter verbetering van de geboden qualiteit, 
schrijvende: „Het Rondzendverkeer van onze vereniging moet 
niet worden het afvoerkanaal, waardopr wij onze minderwaardige 
overschotten trachten te spuien, maar een heldere beek waarin wij 
met genoegen kunnen vissen. Wij dienen voorop te stellen, dat 
onze vereniging een cultureel en opvoedend doel heeft en dat 
het op de weg van de leiding ligt er voor te zorgen, dat de 
verzamelingen der leden in het algemeen het karakter krijgen van 
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goed-verzorgd zijn". Verder zegt hij, dat de verzamelaars verleid 
worden tot het aankopen van minderwaardige zegels, doordat zij 
zich in de rondzendboekjes bevinden. En of men het mij in zekere 
kringen kwalijk neemt laat mij Siberisch, doch met meer dan 
dertig jaar verzamelaarservaring voeg ik daar aan toe, dat die 
rommel zich ook bevindt in ruilboekjes, veilingen, stockboeken en 
étalages ! 

Het is de taak voor iedere philatelist, vereniging van philate-
listen, handelaar, vereniging van handelaren en semi-handelaar 
om ten strijde te trekken tegen de teleurstelling opleverende 
bouwvallige vodden. 

Onze collecties moeten inderdaad verzamelingen zijn, die wij 
kunnen tonen zonder ons te moeten schamen. 

N . F. HEDEMAN. 

JKk^^^igfei» 'OAH d e n 

Philatelistisch insigne. 
Het bekende philatelistische insigne „brief met gekruiste lijnen 

op zwarte ondergrond" het geheel op een cirkeloppervlak met een 
doorsnede van 9 mm. is nog steeds te verkrijgen ä ƒ 0,60 per stuk. 
Bestellingen hierop kunnen alleen verenigingsgewijs door de secre
tarissen der verenigingen geschieden bij de heer L. H. Reintjes, 
Frans Halsstraat 3 te Utrecht (postgiro 36991 ten name van de 
U. Ph. V.) 

Vooral zij die de postzegeldagen en tentoonstelling te Breda 
gaan bezoeken worden verzocht zich met zulk een insigne, dat 
als knoopje of als speld, al naar verkiezing, te verkrijgen is, te 
sieren. Laat Breda die dagen bemerken, dat het in het teken van 
de philatelie staat ! 

6 September 1948. 
Zoals men weet zal op bovenvermelde datum de inhuldiging 

plaats hebben van H.K.H. Prinses Juliana tot Koningin der Ne
derlanden, welke plechtigheid te Amsterdam geschiedt in de 
Nieuwe Kerk. De heer B. van Mechelen Jr. te Amsterdam is bereid 
een ieder die hem uiterlijk 1 September a.s. een bedrag van ƒ 0,75 
toestuurt een briefkaar te zenden met de afbeelding van het 
Koninklijk Paleis of van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, welke 
kaart gefrankeerd zal worden met de beide nieuwe zegels uit 
te geven ter ere van het regeringsjubileum van H.M. de Koningin 
en met de beide nieuwe zegels uit te geven ter ere van de inhul
diging van H.K.H. Prinses Juliana. (Zegels: jubileum 10 en 20 c. 
en Juliana 10 en 20 c.) De meerdere opbrengst van deze kaarten 
zal worden afgedragen aan het Jubileumfonds Kankerbestrijding, 
Kasvereniging te Amsterdam. Aanvragen en stortingen met volle
dige opgave van naam en adres en vermelding van doel te richten 
aan B. van Mechelen Jr., Hoofdweg 196II, Amsterdam-West. 
Postgiro 221103, Gem. Giro A'dam M 172, Giro Kas-Vereniging 
A'dam 6552, of per postwissel. 

De kaarten zullen op 6 September 1948 worden afgestempeld 
om zodoende philatelistisch de troonswisseljng te symboliseren. 
Mocht die dag een speciaal stempel worden gebruikt, dan zullen 
de kaarten met dit stempel worden afgestempeld. 

31 Augustus 1948. 
Uit Batavia ontvingen we het volgende schrijven waaraan we 

gaarne, gezien het goede doel, onze medewerking verlenen door 
dit hier in hoofdzaak weer te geven. 

„Het plaatselijk sub-comité van het Oranje-Comité te Batavia, 
dat speciaal belast is met de inzameling van het Nationaal Hulde
blijk, waarvan de opbrengst op uitdrukkelijk verlangen van H.M. 
de Koningin zal aangewend worden ten bate van de Volksgezond
heid in Indonesië, geeft een keurig uitgevoerde „first day cover" 
uit, gefrankeerd met de beide Indische Jubileum zegels (van 15 
en 20 cent). 

De prijs van deze couverten is op ƒ 1,50 gesteld. Stortingen, 
onder vermelding „Indische Jubileum-zegels", kunnen per post
wissel of postgiro plaats vinden bij alle kantoren der Neder-

landsche Handel Mij, die zo welwillend is de ontvangen bestellin
gen per luchtpost door te geven aan het Secretariaat van het 
Comité, p / a Ned. Handel Mij. te Batavia-stad. Dat wil dus zeggen, 
dat de namen en adressen aan wie deze enveloppen moeten wor
den geadresseerd vóór of op 31 Augustus in het bezit van het 
Comité te Batavia moeten zijn. 

De enveloppen, die op 31 Augustus a.s. zullen worden verzonden 
en afgestempeld met een speciaal eerste-dag-stempel, zullen aan
getekend worden verzonden in verband waarmede 1 extra zegel 
van 15 cent wordt bijgeplakt (porto 25 c , aantekenrecht 25 c.)" 

Hieraan moeten we toevoegen, dat gezien de hieraan verbonden 
, deviezen-questie" deze aangelegenheid met de Nederl. Bank 
zodanig is geregeld, dat deze er in toestemt dat particulieren niet 
meer dan 2 (twee) enveloppen mogen bestellen, en de groothande
laren, die bij de vakgroep -zijn aangesloten, niet meer dan 100 
(honderd). 

Directe bestelling is dus noodzakelijk om in aanmerking te 
komen. 

^/ßi^ ^^> Ter besctiermiTî  É 
MQB~?ê© \^ïi Verzamelaars B 
^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ en Handelaren, ^p 

BLOKKEN OLYMPIADE, ZWITSERLAND ! ! ! . ' . , 
In „Stamps" en in „Linns Weekly Stamp News" komen adver

tenties voor, waarin als rariteiten worden aangeboden speciale 
blokken van de Olympische spelen Zwitserland 1948 St. Moritz, 
voor de prijs van 55, respectievelijk 58 dollar. 

Nadat het Bestuur der Posterijen geweigerd had een blok uit 
te geven, heeft het Olympische" Comité een gedenkblad laten 
vervaardigen, waarop de vier Olympiade-zegels zijn geplakt en 
van het bijzondere Olympiade-stempel zijn voorzien. 

O p het gedenkblad zijn de handtekeningen geplaatst van de 
voorzitter van het Olympisch-Comité en van de beide graveurs 
van de Olympiade-zegels. 

Dit gedenkblad, hetwelk dus privaat werd uitgegeven door het 
Olympisch-Comité, werd voor 8 Zwitserse Francs verkocht en 
wordt thans, zoals uit het bovenstaande blijkt, als zeldzaamheid 
aangeboden voor de som van 55 resp. 58 dollar. 

De „Berner Briefmarken-Zeitung" tekent hierbij nog aan, dat 
dergelijke gedenkbladen uit de aard der zaak niet de minste phi
latelistische waarde hebben. Hij, die een dergelijk blad koopt, doet 
in feite niets anders dan boven de waarde der zegels een bijdrage 
schenken voor de kosten van de Olympiade. 

Katalog Znamok Liechtenstein 1912—1948. Uitgave van 
Hugo Kolar, Bratislava. Prijs Kcs 10.—. 

Als no. 14 in de serie catalogi welke bovengenoemde uitgeverij 
successievelijk het licht deed zien, verscheen thans een overzicht 
van de zegels, luchtpostzegels, dienstzegels en portzegels van Liech
tenstein, waaruit blijkt welk een mooi verzamelgebied dit land is. 
(niet gespecialiseerd). 

Specijalni Katalog Maraka F.N.R. Jogoslavije, 2e editie, 
1948. Uitgave van de Federation Philatelique van Creatie 
te Zagreb. 

In Mei 1948 verscheen deze in 2500 exemplaren gedrukte spe
ciaal-catalogus van de republiek Jugoslavië, bijgewerkt tot einde 
1947. Deze in de Slavische taal gestelde catalogus bevat echter 
na iedere emissie een Franse vertaling van het daarvoor behandelde 
en maakt zodoende dit uitgebreide en van vele afbeeldingen voor
ziene handboek ook voor onze westerse philatelisten toegankelijk, 
waarbij het ons duidelijk laat zien hoe ook in deze meer oostelijke 
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landen de philatelie intens wordt beoefend. Terecht zegt de 
redactie in haar voorwoord, dat dit werk „geen handelscatalogus, 
noch een prijslijst" is, maar alleen heeft bedoeld te zijn een phila
telistische speciaal catalogus tot hulp en wegwijzer voor de 
verzamelaars. Wij kunnen niet anders doen dan de Croatische 
Bond gelukwensen met deze uitgave en deze tot voorbeeld stellen 
aan de Nederlandsche Bond van Verenigingen van Postzegelver
zamelaars, waar wij in Nederland helaas nog te veel zijn aange
wezen op een handelaars-catalogus, nu het „Handboek" zo lang
zamerhand te veel is verouderd. 

Plauderei über Briefmarken, Herausgegeben von Hans Belle-
fontaine. Met 40 afbeeldingen. Verlag Johannes Volk — 
Aachen. 

In een aantrekkelijk werkje van 48 bladzijden („smaakvol" laten 
de tegenwoordige tijdsomstandigheden in Duitsland niet toe) houdt 
de schrijver een gezellig praatje over allerlei aangelegenheden op 

philatelistisch gebied. Deze in hoofdstukjes ingedeelde babbeltjes 
zijn ieder een praatje op zich zelf. Hoewel niet altijd oorspronkelijk, 
— iets waar schrijver ruiterlijk voor uitkomt in de ondertitel 
van dit werkje n.l. „Eigenes und Entlehntes" — weet de schrijver 
ook de oude kost met een verse persoonlijke saus te overgieten, 
zodat het geheel uitstekend is te genieten. 

Die Europäische Luftpost. Erste Bearbeitung von W. H . 
Siegmeier te Gött ingen/Hann. Nonnensteeg 2. 

Dit werkje geeft een overzicht van alle in Europa uitgegeven 
luchtpostzegels en is verlucht met vele afbeeldingen. De prijzen 
zijn aangegeven in Reichsmarken en in Zwitserse francs, waarbij 
wat de Duitse prijzen betreft onderscheid wordt gemaakt in onge
bruikt, gebruikt en op brief. "Waar inmiddels in Duitsland de 
devaluatie is ingetreden moeten deze prijzen vergelijkender wijze 
worden beschouwd. Doet men dit, dan passen de prijzen zich toch 
slecht aan onze Nederlandse prijzen aan. 

Tekst van deze annonces 
vóór de Ie in te zenden 

aan de administratie. 

Te koop aangeboden een of twee 
ferles Silver Weading van Engeland. 
Prijs 15 gulden per serie. 

Brieven onder no. 270 aan het 
bureau van dit blad. 

G»Ug»nh*idt aanbieding) SURINAME: 
Portzegels I9i}-i93i i l et. geitcmpcld 
Paramaribo k f 1.25 p. st.. id. ioT $0 cc. on
gestempeld ä f 0.85 p. St. Voor zover de voor
raad strekt id. 40 ct. en f i.- gest. ik resp. 
f«.- en f 1.75. P. V. d. HARST, Bezuiden-
houtscheweg 265 b, Den Haag. (2^0 

G E Z O C H T : Speciale stempels, 
kaarten en poststukken van Spoor-
wegjubilea en congressen van de ge
hele wereld. D . HOOGENDONK, 
Zaagmolenkade 6, Utrecht. (262) 

JAPANSE BEZETTING. 
Te koop gevraagd zegels van de 
Jap. Bezetting van Indië. Event, 
zichtzending aan W. H. EECEN, 
van Hallaan 24, Naarden. 

Te koop aongeb . aan meestb. een 
verzam. Ned. en O.G. in Holland 
klembandalbum, spec. cat. waarde 
f 700.—, zeer geschikt voor verder 
verz. Br. no . 274 bur. v. d. blad. 

WIE HELPT T.B.C, patient, 53 jaar, die 
tijdens de fapanse krijgsgevangenschap in 
Indië zijn kostbare verzameling verloor, een 
nieuwe verzameling op te bouwen? Alles is 
welkom. Bij voorbaat vriendelijk dank. 

Adres; J. POST, Sanatorium Oranje Nassau 
Oord, Renkum. (272) 

Spaclaal verzamelaars Ned, en 
Overz. Gebieden. 

Heb nog af te geven enkele stuks jo ets. 
Meeuwzegels met liorizontaal watermerk on-
gebr. f 4.— p. St. ook in bloc. Zeer schaars. 
J. DOORGEEST, Rosmolenstr. 62, Zaandam. 

(278) 

Ruiladressen gezocht door verzame
laar gehele wereld, basis Yvert 1947. 
Speciaal Midden- en Zuid-Amerika 
en Eng. Dominions en koloniën. 
Br. onder no. 276 Bur. v. d. Blad. 

"|"iiiiniiiniiniii""iiNiiiiiNiii" ''"illllllllllllllll llll|||||||IIINi"'iilll[||||||{{|||)lirinM||||{|(!s 

ixoell 
HoeKema 

De 2 8 e Veiling vindt plaats in November a.s., 
waarvoor reeds o.a. een uitgebreide collectie Europa 
en Overzee tot 1920. een speciaal collectie New 
Foundland, etc. etc. werd ingezonden. Bij tijdig 
overleg kan Ik hier nog materiaal toevoegen. 

Kocht U al een 

DAI NIPPON IN ZUID OOST AZIË? 
prijs f 7 . 6 0 -f 2 0 et . Gebonden f 9 , 6 0 
en voor diegene die notities wil maken 
wit doorschoten f 1 2 . 5 0 . 

De Engelse editie, geheel op kunstdruk papier 
is verschenen I 

ROELF BOEKEMA, Phil. Expert — Beëedigd Makelaar-. 
Postzegel handel. Postzegelveilingen. 
P R I N S E S T R A A T 5 8 - 6 0 hoek Juffr. Idastraat. 
Giro 247130, Telefoon 110319. 's-GRAVENHAGE. 
Bankrelatie: Bankierskantoor M. de Jong & Zoon, Den Haag 

ïniijiiiiiiiiiii lliriiiMllllllillllllllliriiiinilllillllllllllliiiiiilllllllllliiiNiMllliilllliilllliiiiiiJillllllllllllllHlijiiilllllllr^ 

Oud-Oostenrijk — Lembardij» 
Zoek connectie met derg. speciaal

verzamelaar. (281) 
Dr. H. M. OFFENBACHER, 

Parkstraat 53, Utrecht, Tel. 16647. 

SURINAME. 
Enveloppe roet Serie Hartz i t/m 70 cent, 
ie dag van afstempeling (ii-j-'^S). Totale 
waarde f 4 70 Sur. Crt. Schaars. 

Brieven met bod aan: H. W. STOL, De 
Genestetlaan 28, Driehuis-Velsen. (282) 

BOD GEVRAAGD 
op enige kilo's niet uitgezochte prima afge
weekte zegels alleen N*d. en Ov*ri*» mat 
Zomer- en kinderzegelf prima pakket mate
riaal. Prijsopgaaf per kilo. 

Adres: P. WILDENBËRG, v. Tuyllstr. 4, 
Voorburg. (269) 

Wenst U regelmatig bijzonder^ 
afstempelingen op briefkaart te ont
vangen ä f 0.10 per kaart? 

Brieven onder no. 265 aan het 
Bureau van dit Blad. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
8-delig Europa-Excelsior albums. Nieuw. Ge
heel compleet met supplementen tot 1947. 
(Klembanaen). Prijs f 17J.—. Evt. te ruilen 
tegen betere zegels en/of series van Neder
land en Overz. Geb. A. C. v. BAARLEN, 
Spijkerlaaa 14, Arnhem. Telef. 25910 (263) 

Onze doublettenboekjes, alom bekend, 16 pag. 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f.-.20 
p. 10 f. 1.50, p, 100 f. 13 50 franco. 

LUDEKER, 
Box 5103, Amsterdam-Zuid. 
Vraagt onze wekelijkse offerten. 

Te koop gevraagd oos. 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. 

GEZOCHT: 
1. Ganzsachen (poststukken met op

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

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

J. VAN DETH, 
Molenveenweg 9, Blaricum. 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, postwissel of giro 
26*83I. 

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

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Ruilend, RUH. Levant, Ruu. China, 
Ukraine, Azerbaidjan, Baloum, GeorgiS, 
Armenift. Zoek connectie met derg. speciaal-
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

Aangeboden: 
POSTZEGELPAKKETTEN 
1000. 500. 300. 200. IOC wereld. Diverse 
landenpakketten, illes mooi opgemaakt. 
Zegels en series Tan Ned. en Overz. Geb. 
Voor de handel belangrijke reductie, 
Te koop gevraagd, zegels en series van Ned. 
en Overz. Geb. engros. Massawaar van de 
gehele wereld, ook onafgeweekt. 

POSTZEGELHANDEL 
G. V. d. EIJNOE 

Merelstraat 25 • ^ Utrecht. 

Te koop gevr.: no's 1-2-3 Ned. met 
alle mogelijke stempeis, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten. A VAN ELK 
Hariagaard 19i a, TeL 218, Beuningen. 

200versch. f 0,95, 500 vepsch. 
f 2,80,1000 vepsch. f 6,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. v. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro 132330. (261) 



ZOMERAANBIEDING IV 
Kind 1924 

„ 1925 
„ 1926 
„ 1927 
„ 1928 
„ 1933 
„ 1936 
„ 1937 
„ 1938 
„ 1940 

Zomer 1935 
„ 1936 

0,70 

0,70° 
0,85° 
2,15° 
0,65° 
0,55° 
0,50° 
0,35° 
1,25° 
0,80° 
0,80° 

0,70° 
0,80° 
1 , - ° 
0,25° 
3,50° 

0,80* 
0,90 
1,75* 

„ 1937 
„ 1938 
„ 1939 
„ 1940 
„ 1941 

Toorop 1923 3,50° 3,75* 
Tentoonstelling 1923 15,—* 
Olympiade 1928 4,50° 
Goudse Gl. 1931 3,50° 4,—* 
Rembrandt 2,—° 2,25* 
A.N.V.V. 4,75° 
Visscherij 1933 2,75° 4,—* 
Prinsessen 1946 0,30° 0,50* 
Nat. Hulp 1946 0,65° 1,—* 
Tralieserie compleet 12,50* 
Idem 1 Gld 1,40* 
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, 2)4, 5, 10 Gld 1946 7,50° 

Roltanding Kind 1926 6,50* 
Roltanding Kind 1927 3,50* 
Roltanding Kind 1929 1,40° 
Roltanding Kind 1930 3,—* 
Idem ook in paren en bl. 
I K , 4»^, 7% Gld lucht
post 20,—* 
5, 10, nVi, 15 Konijnen-
bugr, ongetand 3,50* 
Nederl.-Indië 
%, 1, 2, 2%, 5, 10, ny^, 15, 
20, 25, 30, 50 opdruk Java 
kopstaand tezamen voor 5,—* 
%, 1, 2, 2%, 5, 10, 12%, 
15, 20, 25, 30, 5 Oc. opdr. 
Bezit Buiten. Tezamen 5,—* 
Jaarbeursserie 1922 cpl. 32,50* 
Opdruk 1947 9 w. 4,75* 
2 en 5 Gld opdruk '47 21 ,—* 
Danserserie 6 w. compl. 0,75* 
Danserserie 2 nieuwe 0,15* 
Portserie Austr. dr. 13 w. 4,75* 
Curajao 
1,50 op 2,50 No. 28 7,50* 
1936 Sluier serie compl. 18,50* 
Kon. Familie 1,35* 
Suriname 
Weldadigheid 1938 2,—*° 
Weldadigheid 1940 2,—* 
Brandkast Serie 1927 4,25=' 
F. J. F. Engelkamp, Amsterdam 
N.Z. Voorburgwal 371, 
Postgiro 382895 

r)'*°° DE NEDERLANDSGHE 
POSTZEGELVEILING 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
AMSTERDAM-C. Tel. 30261. 
Regelmatig 2-maandelijks 
Grote Openbare Veilingen 

Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend. 

VOOR ONZE 

SEPTEMBER-VEILING 
WAARIN VEEL BELANGRIJK MATERIAAL 
T E N VERKOOP KOMT, SLUIT DE IN
ZENDTERMIJN OP 25 AUGUSTUS A.S. 

p p - R O N D Z E N D V E R K E E R . SLUIT U AAN 
ALS LID-KOPER E N / O F -VERKOPER BIJ ONS G R O O T 
OPGEZET, PRIMA V E R ' Z O R G D RONDZENDVERKEER. 
WILT U THUIS RUSTIG OOK UIT BETER MATERIAAL 
UW KEUZE D O E N ? STEEDS BOEKJES VOORRADIG 
IN DIVERSE PRIJSKLASSEN, AANGEPAST AAN H E T 
HUIDIGE PRIJSPEIL. 

n POSTZEGELHANDEL 

Heerengracht 227, Amsterdam-C, 
Telefoon 49749. 

Hebt U het voornemen Uw collectie of 
doubletten te Verkopen, stelt U zich dan 
eens met ons in verbinding. ledere maand 
wordt door ons een veiling 'gehouden, Waar-
Van de resultaten alleszins bevredigend zijn. 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voor
schot verstrekt. Afrekening vindt plaats een 
week na de veiling. Veiling-catalogus gratis 
op aanvraag. (287) 
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I First day covers, | 
s Ter gelegenheid van het a.s. Regerings- s 
§ jubileum en de kroning onzer nieuwe 1 
I koningin worden speciale couverten s 
s verkrijgbaar gesteld met cliché in kleu- s 
= rendruk. Deze zijn verkrijgbaar tegen de = 
W prijs van ƒ 0,75 per 5 stuks franco toe- 1 
I gezonden. Betalingen kunnen geschieden f 
5 na ontvangst van de enveloppen. Indien = 
M de enveloppen niet naar smaak kunnen s 
g ze teruggezonden worden. Beter kunnen s 
I wij het U niet geven. 1 
^ Iets aparts voor uw relaties in s 
W het buitenland. = 
1 IN ALLE PLAATSEN ACTIEVE 1 
1 VERTEGENWOORDIGERS GE- 1 
1 Z O C H T TEGEN 25 % PROV. s 
f IN DE TOEKOMST OPENING 1 
1 VAN EEN SERVICE AFDE- 1 
i LING VOOR ENVELOPPEN 1 
1 VOOR ALLE NIEUW UIT TE g 
f GEVEN SPECIALE ZEGELS. 1 
f EENMAAL VAN ONS BETROKKEN 1 
I BLIJFT BESLIST AFNEMER. | 
= De kroningsenveloppen kunnen voor alle s 
s nieuwe waarden gebruikt worden. = 
1 Voor inlichtingen wendt U tot : (277) | 

I M. P. BREEL, Sub-consul, | 
s Bison Exchange and Correspondencedub = 
i Postbus 31, Goes. Giro 501291. 1 
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S. RIETVELD 
LAAN VAN MEERDERVOORT 3 6 0 

GIRO 493606 -

DEN HAAG 
- POSTBUS 19 

TELEFOON 394314 

BELANGRIJKE MEDEDELING!! 
Wij zoeken tegen directe contante betaling in 
de volgende ongebruikte Nederlandse series: 
l5b6 T.B.C 
1913 TUBILEUM 

(̂ ook losse 2: 
1923 TUBILEUM 
1940 KIND 
1940 TRALIE 
1941 KIND 
1941 ZOMER 
1942 LEGIOEN 
1942 P.T.T. 
1943 POSTKAR 

^ en 5 Gld.) 
1944 
1943 
1945 
1945 
1945 
1946 
1946 
1947 
1947 
1948 

iedere hoeveelheid te koop 

WINTERHULP 
ZEEHELDEN 
BEVRIJDING 
ZUID NEDERLAND 
KIND fook gebruikt) 
PRINCESSEN 
KIND 
ZOMER 
KIND 
ZOMER (uitsl. gestempeld) 

Verder losse waarden Kinder- en Zomerpostzegels, bijzondere uitgiften enz.! 
Ook hebben wij interesse voor alle mogelijke engrosposten van Duitsland, België en Frankrijk der jaren 1940-'47. 
Bundelwaar van Nederland en Overz. Gebieden steeds gezocht. 
Aanbieding steeds met uiterste prijs. Echter geen aanbiedingen onder £1. 100.—! 
Betaling op iedere gewenste wijze (aangct. brief, giro, bank enz.). — Al onze vorige advertenties zijn nog geldig! 

Album Nederlanden Overzeese Gewesten. 
MET ALLE KLEURENNUANCES, TANDINGEN, TYPEN, 
FOUTDRUKKEN, ENZ. 
DIT IS DE ENIGE COMPLETE ALBUM, OPGESTELD 
IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE, WAARIN ALLES 
IS OPGENOMEN, WAT DE BONDSCATALOGUS VER
MELD AAN KLEURENNUANCES, TYPEN, TANDIN
GEN, PLATEN, FOUTDRUKKEN, ENZ. 

De zevende druk van dit album verschijnt nog dit 
Jaar. Reeds 25 jaar geleden verscheen de eerste druk. 
Alle tot nu toe verschenen drukken zijn geheel uit 
verkocht. Duizenden postzegelverzamelaars gebruiken 
ze tot hun volle tevredenheid. 
Het is een vakkundig bewerkt album e n . . . . elk jaar 
verschijnt er een supplement. De zevende druk, Nr. 
7c omvat ongeveer 160 pagina's, gevat in klemband. 
Bij voorinschrijving kunnen we U dit album aanbieden 
tegen een prijs van ƒ 15,—. In de toekomst zal de 
prijs ƒ 20,— bedragen. 

Album Indonesië en Japanse Bezetting 
(VERSCHIJNT NOG DIT JAAR). 

Prijs 5 gulden. 
Van dit album is ook de inhoud zonder band verkrijgbaar. 
Deze kan voor elk album gebruikt worden. Ze wordt geheel 
op maat van uw album gesneden en eventueel geperforeerd 
voor schroefband. 'Hiervoor is nodig, dat U ons een blad 
van uw album opstuurt. 

De prijs per inhoud, zonder band, bedraagt 4 gulden. 
Bestelt U reeds nu, want de oplaag wordt niet groot. 
INDONESIË EN JAP. BEZETTING IS OOK AF
ZONDERLIJK VERKRIJGBAAR. PRIJS PER 
INHOUD ƒ2,50 IN BAND ƒ3,75. 
ALBUM NEDERLAND EN OVERZ. GEWESTEN 
IN SCHROEFBAND, GEHEEL COMPLEET 
PRIJS ƒ6,50 -i- 40 CENT PORT. 
Op dit album verschijnt ieder jaar een supplement. 

:2z;E:oE:ivHAi^Deiu, 
T e l . 4 S 3 4 1 - 4 5 1 2 5 

P o s t ^ i r o 3 3 0 4 5 

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


