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325e VEILING 
7 en 8 October a.s. 
bevat een zéér belangrijke collectie 

Nederland en O.G. 
o.a. ruim 250 stuks 1852 
alle kopst. opdrukken Indië 
zeldzame porten van: 
Curafao en Suriname, enz. 

Verder zegels van de GEHELE WERELD 
en prachtige i 

RESTANT VERZAMELINGEN. 
Rijk geïllustreerde catalogus gratis op aanvrage 

J .L VAN DIETEN, 
NOORDEINDE 37 , DEN HAAG. 
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182ste VEILING 
23 SEPTEMBER 

Europa en Overzee w.o. Rariteiten 
24 SEPTEMBER 

Nederland en O. Geb. o.a. 100 kavels eerste 
Emissie Nederland in fijne kwaliteit 

25 SEPTEMBER 
Gehele Zitting Verzamelingen, Restanten en ^ 
Partijen waarbij inzending van het g 

BEHEERS - INSTITUUT. 1 
183ste VEILING I 

is reeds in bewerking. Bevat Nederland en O.G. waarin 
zeldzame blokken, alsmede een mooie Europa Collectie. 
En wederom een belangrijke afdeling Verzamelingen 
en z.g. Restanten. 
Tot 4 October kan nog worden ingezonden. 

J.K.RIETDIJK. 
Lange Poten 15a. DEN HAAG. Tel.117020 J 
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De 27e veiling wordt 

HET EVENEMENT 
van het nieuwe seizoen! 

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

elke verzamelaar leesbaar is. 
» Veilingdata 21, 22 en 23 Cctober a.s. 
* Veilingplaats Hotel „Pomona", Molenstraat 53 te 

'sGravenhage. 

I 

r 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 serieuse gegadigden 
gratis verkrijgbaar. 

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

HEKKER'S 

I 
POSTZEGELHANDEL CV. 

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

ROKIN 10 ■ AMSTERDAM POSTGIRO 21278 
m mM mm J 



In onze zichtzendingen 
vindt U 

vele ontbrekende nummers ! 
Behalve vrijwel alle' landen van 
EUROPA hebben wij eveneens 
ter verzending gereed liggen: 

OUD-DUITSE STATEN -
DUITSE KOLONIEN -
ITALIAANSE KOLONIEN , - ' 
PORTUGESE KOLONIEN 

(Ons onbekende aanvragers ver
zoeken wij referentie op te geven) 

Postzegelhandel 

G. Keiser & Zoon 
Passage 25-27 - Den Haag 
Telefoon 11.24.38 
Girorekening 4262 
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2e helft September verschijnt: 

Speciale Catalogus 
Nederland en O.G. 1949 
off, uitg, Ned, Ver. van Postzegel
handelaren, 312 pag, tekst, geheel 
herzien, nnet vele afbeeldingen. 

WINKELPRIJS f 1.40, 

franco toezending per post f 1,50. f 
Verkrijgbaar bij de leden den | 

N.V.P.H, 1 

fw^ 

Een vertrouwd adres is voor U alles! 
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QMHjdlqz cemêinaUeó 
legten ßM^äe pjcyi/ien. 

KONINKLIJKE FAMILIE Cura9ao & *Suriname * 4,70 
SURINAME Kon. Fam. & 27/28 Luchtp. T.B.C. 

alsmede Lepra tesamen * 11,95 
115, 117, 206/09 tesamen * 25,— 
202/209 R. Kruis en Kon. Familie * 18,75 

CURACAO 101, 164/67 & Niwin '̂  4,85 
41/52 Luchtp. Kr. gev. & R. Kruis * 55,50 

NEDERLAND 1946 Nat. Hip., Prinsessen, Kind en 
1947 Zomer tesamen m. 1947 Cour 
Perm. (deze laatste gebruikt) * 3,80 
Luchtpost Nos. 4 t / m 7 : 10 & 11 * 6,50 

INDIE 298/303 Dansers: 1948 Har tz t / m 
80 et plus Makassarportserie compl. * 25,— 
Alles vrijblijvend, zolang de voorraad strekt. 

WIJ ZOEKEN STEEDS TE KOOP: 
alle betere stukken, uitsluitend van Nederland 
en Overz. Gebieden in onberispelijke kwaliteit, 
verder alle uitgiften van de Overz. Gebieden 
nä 1940 uitgekomen, ook in kwantums, losse 
waarden van Konijnenburgtype Indië postfris, 

enz. enz. 

POSTZEGEL-C AT ALOGI 1949 
LEVERING BIJ VERSCHIJNEN 

SPECIALE CATALOGUS 1949 ƒ 1,40 
YVERT & TELLIER 1949 maximum „ 15,— 
ZUMSTEIN 1949 maximum „ 9,95 

De juiste prijzen voor buitenlandse catalogi zijn nog niet 
bekend, doch worden door ons gehandhaafd, 

BESTELT N O G HEDEN, TOEZENDING DIRECT 
BIJ VERSCHIJNEN O MG A A N D UIT 
V O O R R A A D ! 

U W SPECIAAL ADRES VOOR 
NEDERLAND & OVERZ. GEB. IN 
ONBERISPELIJKE KWALITEIT IS : 

Fa.SUTHERLAND' 
Postbus 480, 's-Gravenhage. 

Geen vooruitbetaling — Biedingen en Offerten vrijblijvend. 
* = postfris, o ^= 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.] 



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

Dordrecht. 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 
ABONNEMENTSPRIJS 
voor niet aangeslotenen 
(bij vooruitbecaling): 

Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
per jaar, franco p. post f 5.—. 
Buitenland, per jaar, franco p. post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers i 0.50. 
Nummert van oude jaargangen: 
Per jaargang f 1.25. Per nummer f 0.15. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

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

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

ADVERTENTIE-
i/2 pig. f 35 — 
1/3 
1/4 f JO,— 

f i j . -
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TARIEVEN: 
1/8 pag. f I J ,— 
'l9 „ f l l . — 
I / I2 „ f 9,— 
i / i „ f 8 ,— 

l / l 6 8 „ f 6,— 
2.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor 
leden van aangesloten verenigingen) f 2,— 
per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 achtareanvolgend« 
plaatsingen resp. JI/5, 5 en 10 °/o reduc
tie, behalve op „Kleine Advertenties" 
De prijs van een advertentie op de 
voorpagina is 5OO'Q hoger dan op een 
andere plaats, op de achterpagina 2J 0/0 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
Da admlnUtratle behoudt zich 
h«l recht voor de plac tiing van 
odverlentiei, zonder opgooi van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
ERELID DER REDACTIE: A. M. Benden, >rtt te Mturik (Gld.) 
REDACTEUREN: Ir. H. J. W. Raui, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem, POSTZEGELS VAN NEDERLAND. 

A. J. Uyien, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Dr. l . Frenliei, Graaf Floritstraat 48, Rotterdam; PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekmoa, Buenveg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouiversplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. dn.. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394$ 12: FRANKEERMACHINES. 
Mr. C W. A. de Veer, Wailsdorperweg 80, 's-Gravenhage, teleioon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS: A. M. Benders, arts (Maurik, Gld.); M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff Baam); J. A. Kästeln (Amsterdam-Zuid); P. C. Korteweg (Bennebroek) | 
J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsurdam) 

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

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

Mr. J. H. VAN PEURSEM. 
De hoofdredacteur van het Maandblad, Mr. J. H. van Peursem, 

heeft om gezondheidsredenen verzocht van zijn taak ontheven 
te worden. De Raad van Beheer van het Maandblad heeft hierin 
toegestemd, zodat Mr. J. H. van Peursem met ingang van 1 
October a.s. niet meer als hoofdredacteur aan ons blad zal zijn 
verbonden. 

Als voorzitter van de Raad van Beheer is het mij een behoefte 
ten afscheid enige woorden te schrijven. Onder moeilijke omstan
digheden trad de heer van Peursem op verzoek van enige leden 
van de Raad van Beheer, waaronder ikzelf, als hoofdredacteur op 
en heeft hij zich veel moeite gegeven om de toestemming voor 
een geregeld verschijnen van het blad te verkrijgen toen na de 
bevrijding aan het weder uitgeven van periodieken, allerlei moei
lijkheden in de weg werden gelegd. 

Daarnaast als hoofdredacteur, schreef hij enkele hoofdartikelen, 
die niet ieders instemming konden verwerven, doch die gezien 
moeten worden in het licht van de verwarde tijd van het eerste 
vredesjaar. 

Echter zal een ieder bewonderen het werk, dat Van Peursem 
verrichtte in de rubriek „Nieuwe Uitgiften", welke hij naast het 
hoofdredacteurschap op zich had genomen. Welk land of uitgifte 
ook werd behandeld, de beschrijving der zegels was af, en men 
kon vertrouwen op de vertalingen van opschriften en opdrukken. 
Hij deed dit met de zelfde liefde waarmede hij zijn ve'e werkjes 
in het licht deed verschijnen. 

Zeer veel van zijn tijd werd in beslag genomen door beant
woording van honderd en één vragen van verzamelaars, al zullen 
velen „luisteraars" inplaats van „lezers" zijn geweest. 

Al met al veel arbeid welke tot nut heeft gestrekt van de 
Nederlandse philatelic en waardoor hij velen aan zich heeft 
verplicht. 

Ik moge dan ook de hoop uitspreken, dat de heer Van Peursem 
na eerst volledig hersteld te zijn, gelegenheid,' tijd en lust zal 
vinden om van tijd tot tijd zijn boekenserie te vervolgen. 

P. S. VAN 'T HAAFF. 

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

Verstrekking van oude maandbladen. 
Mag ik op deze plaats de schenkers van oude nummers uit 

naam van alle begunstigden nog eens bedanken voor hun hulp. 
Ook deze maand is weer een groot aantal aanvragen afgehandeld. 
Ik ben nu ruim voorzien en kan b.v. hen die door oorlogsom
standigheden nummers van 1940 tot 1943 missen ook helpen. Alleen 
heb ik van het Bevrijdingsnummer (259) nog een paar exemplaren 
nodig en één exemplaar van het Januari nummer 1938. Wie kan 
mij nu nog helpen ? 

Het moet mij van het hart, dat de collegialiteit onder de ver
zamelaars groot is gebleken. 

Jubileumzegels 1898—1948. 
Over de Jubileumzegels 1898—1948 kunnen nog de volgende ge

gevens worden verstrekt. 
Door de bijzondere medewerking van de P.T.T. — waarvoor wij 

zeer erkentelijk zijn — was het mogelijk reeds het een en ander over 
de Jubileum- en Juliana-zegels in het Augustusnummer op te 
nemen. In aansluiting daarop delen wij nog mede, dat in D.O. 
556 bis van 11 Augustus 1948 is vermeld, dat de zegels gedrukt 
zijn door de N.V. Joh. Enschedé en Zonen. 

Voorts, dat een eerste voorraad ambtshalve aan de kantoren 
wordt toegezonden. Punt 5 vermeldt: Van 31 Augustus t / m 30 
September a.s. moeten bij de verkoop van frankeerzegels van 10 en 
20 cent uitsluitend herdenkingszegels worden verkocht, behou
dens dat van 6 t / m 11 September de frankeerzegels met de beel
tenis van de nieuwe vorstin — zie do. 557/1948 — moeten wor-
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den verstrekt. Wanneer evenwel het publiek andere frankeer-
zegels wenst dan die, welke voor de verkoop in het betreffende 
tijdvak zijn aangewezen, moet hieraan zoveel mogelijk worden 
voldaan, met dien verstande, dat vóór 6 September geen zegels 
met de beeltenis van het nieuwe Staatshoofd mogen worden 
verkocht. Van 1 October a.s. af behoren de zegels van de thans 
beslaande uitgiften zolang de voorraad strekt, te worden verkocht, 
tenzij het publiek bepaaldelijk zegels met de beeltenis van het 
nieuwe Staatshoofd verlangt. 

In verband met de sluiting der P.T.T. kantoren op 31 Augus
tus is bij DO 600 van 25 Augustus 1948 bepaald, dat op Maan
dag 30 Augustus met de verkoop van de Jubileumzegels moet 
worden begonnen (Zie ook Persbericht 5179/200 van 26 Augustus). 

Volgen nu nog enkele technische gegevens. 
Ze zijn gedrukt op papier zonder watermerk. De vellen tellen 

100 zegels in 10 rijen van 10. Dubbele randlijnen komen voor op 
de boven, beneden en rechter velrand. Op de linker velrand ont
breken ze. Plaatnummer op het midden van de onder velrand. 
Telcijfers ontbreken. Doorgetand is alleen de linker velrand, 
terwijl in de onder en boven velrand één gaatje voorkomt. 

Nog meldt DO 600 van 25 Augustus 1948 en Persbericht 
5179/200 van 26 Augustus 1948 van de Pers- en Propagandadienst 
over de verkrijgbaarstelling: In verband met de sluiting der P.T.T. 
kantoren op 31 Augustus a.s. worden de Herdenkingspostzegel'^ 
van het regeringsjubileum vao H.M. de Koningin reeds op de 30stc 
Augustus verkocht. 

Julianazegels 10 en 20 cent. 
Ook over de Julianazegels van 10 en 20 cent kunnen nog enige 

gegevens verstrekt worden. 
De aankondiging vindt plaats in DO 557 van 11 Augustus 

1948. Ook deze zegels zijn gedrukt door de N.V. Joh. Enschedé 
en Zonen. Punt 5 bepaalt dat met de verkoop niet vóór 6 Sep
tember a.s. mag worden aangevangen. Aangezien echter alle P.T.T. 
kantoren op 6 September gesloten waren voor de Postdienst zijn 
deze zegels eerst op 7 September verkrijgbaar geweest. 

Ze zijn gedrukt op papier met watermerk. De 10 cent zagen 
we met verticaal, de 20 cent met horizontaal watermerk. 

De vellen tellen 200 zegels, in 20 rijen van 10. Randlijnen ont
breken, wel zijn de telcijfers links en rechts 1 tot 20 resp. 20 tot 
1 aanwezig. Etsingnummer midden op de bovenrand. Leggen we 
het vel zo voor ons, dat het etsingnummer op de bovenvelrand 
lecht voor ons staat, dan staan de telcijfers ook in de juiste stand. 
Het zegelbeeld ligt dan, met de basis naar links. De rechtervel-
rand is doorgetand, terwijl in de boven en benedenvelrand één 
gaatje voorkomen. 

W.it de kleur betreft moeten we er op wijzen, dat deze op 
verzoek van de ontwerper de heer Hartz voor de 10 cent brons
kleurig is geworden. 

Zomerzegels 1948. 
De heer Solt meldde een plaatfoutje in de vorm van een kleine, 

doch duidelijke punt tuyen de N en T van CENT bij de groene 
6 {+ 4) cent. Bij nader onderzoek blijkt deze afwijking voor te 
komen op zegel 55. 

Bevrijdingsserie Ie en 2e oplage. 
Onderzoek 'in ultraviolet licht heeft het volgende opgeleverd. 

Het papier van de eerste oplage fluoresceert practisch niet, dat 
van de tweede oplage neemt een bruinachtige tint aan. De kleuren 
van de eerste oplage blijven helderder dan die van de tweede 
oplage. De scheiding volgens de plaatnummers, zoals die in het 
Maandblad No. 263/264 van Juli/Aug. 1946 op blz. 81 e.v. is 
gegeven wordt door deze wijze van onderzoek bevestigd. Van de 
heer van Essen ontving ik nog een tweetal 5 cents zegels, waarbij 
het verschil in kleur reeds met het blote oog te zien is. 

Speciaal verzamelaars dienen dus twee series in hun collectie op 
te nemen, waarvan de eerste de waarden l}4, 2}4, 3, 7%, 10, 
12;!^, 20, 30 cent, de tweede de gehele serie omvat. 

Pcirtzegels van Krimpen. 
Tot onze grote schrik zagen we, dat in het Augustus-nummer 

abusievelijk van poStzegels gesproken is. Onze lezers zullen in 

verband met de verwijzing naar het Juli-nummer wel begrepen 
hebben, dat het om poRtzegels ging. 

Inmiddels kan over de verkrijgbaarstelling van de 3 cent nog 
medegedeeld worden, dat voor elk philatelistenloket deze waarde 
aangevraagd kan worden. 

Nieuwe plaat- en etsingnummers. 
jubileumzegels 1948 10 cent Plaat 1 - 2 . 

20 cent Plaat 2. 
Julianazegels 10 cent Ets. no. L / R 1 - 2 . 

20 cent Ets. no. 1. 

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

Zegels verkrijgbaar aan de philatelisten loketten. 
Regelmatig ontvangt ondergetekende aanvragen welke zegels aan 

de philatelisten loketten verkrijgbaar zijn. Het philatelisten loket 
aan het hoofd-postkantoor Prinsestraat, den Haag, publiceert 
regelmatig lijsten, welke op aanvraag aan verzamelaars resp. ver
enigingen verstrekt worden. Publicatie van deze lijsten in het 
Maandblad lijkt ons overbodig daar regelmatig wijzigingen voor
komen en bovendien de melding van het verkrijgbaar stellen dik
wijls zo laat gebeurd dat publicatie voor het Maandblad te laat 
zou komen. Ligt hier geen taak voor de secretarissen van de 
diverse philatelistenverenigingen om op de vergadering deze lijsten 
voor hun leden ter inzage te leggen ? Voor de goede orde geven 
wij ondrstaand een opstelling zoals deze eind Juli door P.T.T. 
Verstrekt is. 

Ned. Oost-Indië port 1913/1939 3'A, 5, 7K, 10, 20, 25, 30, 40 et. 
Suriname 1936 7'A et (10}^ et) Konijnenburg 

12>^ et {17y, et.) 
Cura9ao 1936 1 (1%), \% (2), 2 (3), 2% (3%), 

5 (7), Type Konijnenb. 6 (8K), 10 
(14), 12K (17^), 15 (21), 25 
(35), ƒ 1,50 (ƒ 2,10), luchtpost 
6 ( 8 ^ ) , 10 (14), 12)lS (17!^), 15 
(21), 20 (28), 25 (35), 30 (42), 
35 (49), 40 (56), 45 (63), 50 (70), 
60 (84). 

De bedragen tussen haakjes zijn de prijzen die in verband met 
het koersverschil (ƒ 1,— Curajao resp. ƒ 1 , — Suriname is Hfl 1,40) 
in Nederlands courant voor de Curajaose en Surinaamse zegels 
betaald moeten worden. Van de Surinaamse en Curafaose zegels 
mogen niet meer dan 5 st. van elke waarde tegelijk aan een koper 
worden verstrekt. 

Per separate dienstorder is verder bekend gemaakt dat voor 
Suriname van de Hartzserie de waarden van 1 t /m 1 7 ^ et. aan de 
loketten beschikbaar gesteld zullen worden. Hiervan mag niet 
meer dan 1 stel tegelijkertijd worden verstrekt. Ook de Jubileum-
zegels van Nederlands-Indië, Curafao en Suriname zullen j n de 
maand September aan de philatelisten loketten verstrekt worden; 
echter ook hier slechts 1 stel aan iedere koper. 

NEDERLANDS-INDIE. 
Aanvullingswaarden Hartz serie,- nieuwe oplagen, 
en aanvullingswaarden dansers. 
Op 24-8 verscheen in Soerabaja de 15 et in het lopende Har tz -

type; kleur oranje, verder als de bestaande zegels. Of op andere 
plaatsen deze zegels eerder verstrekt zijn geworden is nog niet 
bekend. 

(Eerste) oplage van dit zegel 3.000.000 stuks, plaatno. 15. Verder 
verscheen als aanvulling op de danserserie de 7% ct., Dajakse 

Nf — VAN DIETEN 
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danser (type Dickhoff), kleur sepia, oplaag 1.000.000 stuks, plaatno. 
16. Beide zegels volgens opgave in diepdruk. 

Van de 3 et. Menaridanseres is een nieuwe oplaag verschenen, 
groot 2.500.000 stuks, etsingno. 18, en van de 4 et. Legondanseres 
een nieuwe oplaag groot 700.000 stuks, etsingno. 19. Beide zegels 
in offsetdruk. oplaagletter B. 

Verder verschenen nieuwe oplagen van de 
20 et plaatno. 10, 1.500.000 stuks, 
40 et plaatno. 11, 2.000.000 stuks, , 
80 et plaatno. 7, 750.000 stuks, 
ƒ 1,— plaatno. 17, 700.000 stuks. 

Deze laatste met oplaaglette B, en in kamtanding, terwijl de 
vorige oplage met pinperforatie was. 

Jubileumzegels. 
De reeds aangekondigde Jubileumzegels zijn verschenen. Afbeel

ding onderstaand. Hiervan zijn 50.000 stuks gereserveerd voor 
verkoop aan de Nederlandse philatelistenloketten. 
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Julienazegels. 
Bij de Fa. Enschede, Haarlem, zijn ook de Julianazegels voor 

Ned.-Indië gedrukt, en wel twee waarden, 15 en 20 et, elk in een 
oplaag van 1.000.000 stuks. 

Federatiezegels ? 
Naar verluidt zal per 1 Januari 1949 een nieuwe serie zegels 

in Ned.-Indië verschijnen, voorstelling en waarden 'nog niet 
bekend. 

Indische zegels aan het philatelistenloket ? 
Naar verluidt zullen binnen afzienbare tijd de Ned.-Indische 

?egels t / m de waarde van ƒ 1,— aan de Nederlandse philatelisten
loketten verkocht worden. 

CURACAO. 
De beide jubileumzegels zijn" verschenen en wel in de waarden 

van 6 en 1234 et. Kleuren, papier enz. geheel gelijk aan de Neder
landse. Afbeelding hierboven. 

Nieuwe serie type Hartz. 
Per 16 Augustus zijn ook in Curafao de nieuwe zegels type 

Hartz verschenen. 
Het zijn de volgende waarden: 

6 et bruinlila 25 et lila 
10 et rood 2714 et oranjebruin 
12}4 et blauwgroen 30 et bruinolijf 
15 et diepblauw 50 et olijf groen 
20 et oranje 1,50 Gld lichtbruin. 
21 et zwart 

De laatste waarde in groter formaat, en zonder versiering. 
SURINAME. 

De beide Jubileumzegels zijn verschenen en wel in de waarden 
van 7/i en 12 34 et. Kleuren, papier enz. geheel gelijk aan de Ne
derlandse. Afbeelding hierboven. 

Oplage cijfers. 
De oplagecijfers van de vliegpost Indische druk zijn als volgt: 

20 et 115.000 St. 40 et 60.000 st. 
De oplagecijfers voor de Engelse druk bedragen: 10 et. 300.000 

St., van dit aantal zijn 30.000 st. overdrukt als rode kruis zegels. 
60 et 120.000 st. hiervan zijn 50.000 st. overdrukt met 22)4 et. 
ƒ 1,— 15.000 st. 

llitc^ifleii 
Alle correspondentie aangaande deze rubriek te richten aan de 

Hoofdredacteur. 
Allen die op een of andere wijze bijdroegen tot de samenstelling 

van deze rubriek, onze hartelijke dank. 
Andorra (Frans-bureau) 
Hier worden 5 nieuwe zegels aangekondigd in het type 1944-46. 

4 fr groen. 18 fr blauw. 
6 fr violetbruin. 20 fr lila. 

12 fr rood. 
België. 
Voor de dure series Pater Damiaan—E. Vandervelde—Fr. Bo-

vesse is weer een nieuwe manier verzonnen om deze aan de man 
(of liever aan de verzamelaar) te brengen. Deze series, ieder be
staande uit 2 maal 3 zegels, zullen worden geperforeerd met het 
woord IMABA en LUCHTPOST of POSTE AERIENNE alsmede 
de nieuwe waarde en toeslag-waarde, te weten: 1 fr - j - 2 fr; 1,50 
fr + 2,50 fr en 2 fr -1- 45 fr., totaal per 3 zegels dus 54 fr en 
voor de 6 series dus 324 fr ! Er zullen 10.000 stuks van iedere 
serie worden uitgegeven, waarvan de toeslag ten bate zal komen 
van het werk „Caritas Philatelica" te Namen. 

Wij betwijfelen ,of er veel liefhebbers zullen zijn. De inschrij
ving staat open tot 15 September a.s. Er zullen ook nog speciaal-
tkaarten met deze zegels verkrijgbaar worden gesteld, totale kosten 
fr 375 voor 3 kaarten met de 6 series ! 

Op 4 September j.l. werd verkrijgbaar gesteld en zal tot 30 
October a.s. verkrijgbaar blijven een postzegel van fr 10 met een 
zelfde toeslag, waarvan de extra baten ten goede zullen komen 
aan de oprichting van een monument te Antwerpen als Gedenk
teken der Bevrijding. Dit monument zal een afbeelding zijn van 
het beroemde beeldhouwwerk van wijlen Constantin Meunier, 
voorstellende „De zakkendrager". 

De tekening van het zegel is van prof. J. van Ael van het 
Hoger instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Heliogra-
vuredruk, tanding 14. 

10 fr -f- 10 fr olijf groen. 
Ook dit zegel zal op z.g. sierbladen verkrijgbaar zijn. 
Bulgarije. 
Op 5 Juli j.l. verscheen ook hier een serie zegels gewijd aan de 

lussische vriendschap. De zegels zijn gedrukt op dik geel papier 
met lijntanding 1034-

4 1. oranjebruin, soldaat voor een ster. 
10 1. groen, boerenvrouwen verwelkomen Russische soldaten 

met het gebruikelijke geschenk brood en zout als teken van 
welkom. 

20 1. blauw, Bulgaars soldaat uit de vrijheidsoorlog van 187S 
en een soldaat van heden. 

60 1. bruin, Kremlin te Moscou en portret van Stalin. 
Tekeningen van Gudjenoff en Bisseroff. Oplage 180.000 series. 
Duitsland. 
Van de reeds lang aangekondigde serie postzegels ter herden

king van het 700-jarig bestaan van de Keulse Dom hebben einde
lijk een viertal zegels het op 14 Augustus j.l . tot een uitgave 
gebracht en wel 3 zegels in gewoon en 1 zegel in groot formaat. 
Deze zegels zijn gedrukt in boekdruk bij de firma Gebr. Wester
mann te Braunschweig. Het grootformaatzegel is gedrukt op papier 
met een nieuw watermerk D P met tussenstaande ruit. De zegels 
zijn: 

6 + 4 pf. oranjebruin (Mariabeeld uit een koorvenster), 
ontwerp van Anton Wolff. 

12 + 8 pf. groenblauw Heilige Drie Koningen, 
ontwerp van prof. Heinrich Huszmann. 

24 + 16 pf. karmijn, Keulse Dom, i 
•uuBuizsnH H-'l-'^PH 'P-id UEA djSÄiuo 
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50 4 50 pf. blauw (groot formaat) Keulse Dom, 
ontwerp van Alfred Will. 

1 ^ff^V^K'^ßSfStrSt'^ t 
f F*n*''Ti3LS-^^0| 

;^£^^ f » la iyS^ AK^~y 1 
1 ['^V'illAu^'^^'Sül 1 
1 î jggUWRe'̂ B^e 1 1 
1 IL-l^H^Pstf'ffjp^iM 1 
t IÖ31N€R0OMJ 

Engeknd. 
Konden we in ons vorige nummer de postzegels vermelden en 

afbeeldingen daarvan opnemen welke op 26 Juli j.1. werden uit
gegeven ter gelegenheid van de 14e Olympiade te Wembley, thans 
kunnen we daaraan nog het volgende toevoegen. De zegels werden 
volgens het fotografisch proces gedrukt door Messrs Harrison and 
Sons Ltd te Hayes, Middlesex. Tanding 14% : 14; watermerk: 
meervoudige kroon boven G VI R. De tekeningen zijn resp.: 

IVi d. van Mr. Percy Metcalfe, C.V.O., R.D.I, die ook de 
munten voor Ierland, Irak, Nieuw Zeeland, Fiji, Griekenland en 
Bulgarije tekende, alsmede het „groot-zegel" voor Ierland en Zuid-
Afrika. 

3 d. van Mr. Abram Games, F.S.I.A. 34 jaar, geboren te Londen, 
een artiest door zelfstudie. In 1940 trad hij in het leger en was 
daar tekenaar voor het oorlogsbureau. 

6 d. van Mr. Stanley D. Scott, die in dienst is van Messrs. Water-
low and Sons Ltd. en reeds meermalen zegels tekende. 

1 sh. van Mr. Edmund Dulac, een zeer bekend tekenaar, die ook 
veel boeken illustreerde en o.a. ook de Engelse Kroningszegels 
van Koning George VI tekende, alsmede alle zegels van 7 d. tot 
5 sh van de gewone uitgave. Ook voor Frankrijk tekende hij vele 
zegels gedurende de oorlog voor het vrije deel van dat land en 
hare koloniën. 

Hongarije. 

Op 27 Juli j.1. werd ter 
herdending van het feit, 
dat 100 jaar geleden de be
roemde physiker Eötvös 
Lorand (1848-1919) werd 
geboren, een postzegel uit
gegeven met diens afbeel
ding, alsmede van wel zijn 
voornaamste uitvinding, de 
torsiebalans. 

60 f. steenrood. 

Op de zelfde datum werden ook enige postzegels uitgegeven als 
vervolg op de in Maart j.1. verschenen en in ons Meinummer ver
melde zegels ter herdenking van de 100-jarige onafhankelijljheid. 

De thans verschenen zegels zijn: 
8 f. rood. Gescheurde oorlogsvlag uit de vrijheidsoorlog van 

1848. Tekening van L. Molnar. 
10 f. blauw. Eerste vrije pers uit 1848 met enig drukwerk. Te

kening van I. K. Bósz. 
12 f. roodbruin. Duif die uit een verbroken kerker vliegt. 

Tekening van V. P. Székely. 
20 f. d.groen. Sabel, hoorn en schako uit 1848. 

Tekening van V. P. Székely. 

30 f. geelbruin. Aanhef van de nationale zang geschreven door 
S. Petöfi, luidende: Op, Hongaren, het vaderland 
roept U ! Tekening van L. Molndr. 

40 f. lila. Gescheurde oorlogsvlag uit 1848. 
60 f. Bordeaux rood. Overeenkomstig 30 f., zelfde tekenaar. 
Het blad l'Echo de la Timbrologie meldt, dat het in ons vorige 

nummer afgebeelde blok ten bate van het herstel van de Ket
tingbrug op 1 September j.1. in een nieuwe kleur zou verschijnen, 
terwijl die zelfde dag tevens een serie van 10 zegels zou verschij
nen met afbeeldingen van Hongaarse schrijvers. 

Monaco. 
In de serie 1946 met nieuw portret in zij-aanzicht van de vorst 

Lodewijk II, verschenen in nieuwe waarden of in gewijzigde kleur 
30 c. d.bruin 

5 fr geelbruin 
6 fr violet 

12 fr rood 
18 fr blauw 

en in de serie met afbeeldingen van stadsgezichten: 
50 c. grijsbruin, kerk. 
60 c. roselila, plaats St. Nicolaas. 

3 fr lila, poort v.h. paleis. 
4 fr groen, plaats St. Nicolaas. 

10 fr 1.roodbruin, paleis. 
20 fr karmijnrose, Monaco en baai. 
25 fr d.bruin, Monte Carlo. 

Oostenrijk. 
Op 2 September 1948 verscheen hier een postzegel ter herden

king van de dichter-schilder Adalbert Stifter, geb. 23 October 
1805 te Oberplan (Bohemen), overleden 28 Januari 1868 te Linz. 
Ook als schrijver van z.g. vertellingen heeft hij in het midden 
der vorige eeuw grote naam verworven. Van zijn schilderwerk 
zijn vooral zijn miniaturen bekend. 

Het zegel, dat getekend en gegraveerd ^ .'d door prof. Ferdi
nand Lorber, verkreeg eerst op 6 Septen L er frankeergeldigheid. 

40 gr. roodbruin, portret van Stifter. 
Op de zelfde datum verschenen ook enige zegels als voortzet

ting van de klederdracht-serie die, evenals de eerste zegels van 
deze serie, ontworpen zijn door prof. Jasef Seger. Thans 
verschenen: 

10 g. zwartblauw, vrouw uit Salzkammergut, (Stiermarken). 
15 g. bruin, vrouw uit Lutzmannsburg (Burgenland). 
30 g. blauwrood, vrouw uit Pongau (Salzburg). 
40 g. violet, Wienerin uit 1840. 
60 g. rood, vrouw uit Lavanttal (Kärnten). 

2 S. blauwgroen, vrouw uit Opper-Oostenrijk. 
5 S. roodviolet, vrouw uit Zillertal. 

Polen. 

POLSiCÄ 

HU . . . . . . . ^ . . „ . — - . . -

Hier verscheen op 8 Augustus 1948 
een zegel ter gelegenheid van de Inter
nationale Conferentie van jeugdige ar
beiders gehouden te Warschau. Oplage 
4 millioen. Het omschrift om het mid
denstuk luidt in het Nederlands ver
taald: „Jeugdige lieden, verenigt U in 
de strijd voor een duurzame vrede". 
Het op de band voorkomende opschrift 
luidt: „Wereldfederatie van de Demo
cratische Jeugd'. 

15 zl. blauw. 

Aangekondigd wordt de verschijning in September van 2 zegels 
met toeslag ten bate van de wederopbouw van Warschau en wel 
15 -J- 5 zl. en 30 + 5 zl., terwijl vermoedelijk nog dezelfde maand 
een zegel zal verschijnen ter gelegenheid van het op 4 September 
a.s. te Torud te houden Congres van de Poolse Philatelisten; 
waarde 15 zl. 
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Roemenië. 
Op 8 Juli j.1. verschenen hier de eerste zegels van de nieuwe 

serie Volksrepubliek, alle zegels met dezelfde afbeelding van een 
berglandschap waarachter de stralende zon, bomen op de voor
grond, het geheel omvat met slingers en korenaren. Opschrift 
j.Republica Populara Romana" en onderin „RPR". 

50 B. oranje. 
1 L. bruinkarmijn. 
2 L. donkergroen. 
3 L. zwartgrijs. 
4 L. donkerroodbruin. 
5 L. ultramarijn. 

10 L. blauw. 
Ook verschen een serie van 2 maal 4 postzegels resp. gewijd 

aan lucht- en scheepvaart. 
2 -|- 2 1 blauw, wedstrijd van zeilvliegtuigen. 
5 -1- 5 I violet, eerste vliegtuigen. 
8 -|- 8 1 roselila, transportvliegtuig boven tractor. 

10 -h 10 1 violetbruin, vliegtuig boven bergen, 
en 

2 + 2 1 groen, zeilwedstrijd. 
5 -|- 5 1 d.groenblauw de brik Mircea. 
8 -|- 8 1 blauw, vrachtstoomschip. 

10 -f 10 1 oranjerood de „Transylvanie". 

Rusland. 
Op 15 Mei j.1. verschen een nieuwe serie zegels voor gewoon 

gebruik en wel: 
5 k d.bruin, mijnwerker met boortol. 

10 k violet, sovjetmatroos. 
15 k blauw, sovjetvlieger. 
20 k bruin, boerin met korenschoof. 
30 k roodbruin, embleem van de sovjet. 
45 k d.lila, wetenschappelijk persoon. 
50 k blauw, gezicht op het Kremlin. 
60 k groen, soldaat. 
Ter herdenking van het 5-jaren-plan verschenen 3 zegels in twee 

verschillende afbeeldingen. 
15 k rood en roodbruin, fabrieken. 
30 k rood en d.blauwgnjs, volkstoespraak. 
60 k rood en bruinzwart als 15 k. 

Ter herdenking van de Octoberrevolutie van 1917 verschenen 
zowel getand als ongetand. 

30 k rood en zwart, soldaten met vlag bestormen een plein. 
50 k rood en blauwzwart, fabrieksinstallaties. 
60 k rood en bruin, akkerbouw. 
60 k rood en wart als 30 k. 

1 R rood en zware als 50 k. 
2 R rood en zwart als 60 k. 

Tevens geven we hierbij een afbeel
ding van een der zegels in ons vorig 
blad vermeld en uitgegeven ter her
denking van de schilder Shishkin. 

Spanje. 

««Wfwwmn mimm^mm* 
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M 
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Hierbij geven we thans een afbeelding 
van het in ons Juli-nummer vermelde 
zegel met nieuw portret van Franco. 

Tsjecho Slowakije. 
Op 27 Augustus j.1. verschenen hier 

3 zegels ter herdenking van de nationale 
Slowaakse opstand van 27 Augustus 
1848, met afbeelding van personen uit 
deze tijd, die toen op de voorgrond 
traden. 
1,50 Kcs bruinrood, afb. van 

M. J. Hurban. 
3,— Kcs rood, afb. van L. Stiir. 
5,— Kcs blauw, afb. van M. M. Hodza. 

De zegels zijn op staal geëtst en ge
graveerd resp. door J. A. Svengsbir, L. 
Jirka en J. Mracek, terwijl de tekening 
voor alle drie zegels afkomstig is van 
prof. K. Svolinsky. Frankeergeldigheid 
tot 31 Augustus 1949. 

Yougo Slavië. 
Op 25 Juli j.1. verschenen hier 2 zegels in gelijke tekening ter 

gelegenheid van het communistische congres gehouden te Bel
grado. De afbeelding is die van een werkman die een vlag draagt 
en vergezeld wordt door een vrouw. 

3 D. wijnrood. 
10 D. leigrijs. 

Zwitserland. 
Ter gelegenheid van de IMABA verschijnt hier een speciaal 

blokje met 2 zegels in gelijke afbeelding, doch verschillend in waar
de en kleur. 

10 c wijnrood, portret J. R. Wettstein. 
20 c. blauwgrijs, portret J. R. Wettstein. 
Het blokje wordt verkocht voor 3 fr en komt de 

toeslag ten goede van de IMABA en van de stichting 
Pro Infirmis. 

De in ons vorige nummer vermelde zegels met opdruk 
Organisation Mondiale de la Santé zullen als dienst-
zegels gehandhaafd blijven, aangezien het congres be
sloten heeft haar zetel te Geneve te vestigen. 

FRANKEER ALTIJD PHILATELISTISCH 
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BUITEN EUROPA 
Afghanistan. 
Op 14 Juni J.l. verschenen de koerserende luchtpostzegels in 

gewijzigde kleuren: 
5 rp emerald, vliegtuig boven dorp tussen de bergen. 

10 rp oranje, id. 
20 rp blauw, id. 
Argentinië. 
Op 16 Juli j.l. verscheen hier een zegel ter herdenking van de 

5e verjaardag van de revolutie van 4 Juni 1943. Het zegel geeft de 
afbeelding van de z.g. vrijheidskap, versierd met korenaren. Op
lage 5 millioen stuks. 

5 c. ultramarijn. 
Voorts verscheen op 22 Juli j.l. een zegel als propaganda voor 

Veilig Verkeer met opschrift in de landstaal „10 Juni. Dag van 
de veiligheid in het verkeer". Tanding 13 : 1334; watermerk. 

Het zegel geeft de afbeelding van een opgestoken gestyleerde 
hand. 

5 c. bruin en geel. 
Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Argentijnse 

post verscheen op 31 Juli j.l. een zegel met de afbeelding van een 
posthoorn; tanding 13 : 13J^; watermerk. 

5 c. rose. 

Chili. 
Het zegel 40 c , uitgave 1938—40 met afbeelding van een koper

mijn werd overdrukt met gewijzigde waarde: veinte ets 
60c op 40 c olijfgroen. 

Columbia. 
De koerserende serie frankeerzegels werd aangevuld met een 

nieuwe waarde. 
15 c blauwgroen, standbeeld van S. Bolivar te Bogota en jaar

tallen 1783—1830, ook verscheen een zegel 
5 c blauw, gebouw van het Nationaal Observatorium te 

Begota. 

Congo (Belgisch) 
Het reeds lang in het vooruit

zicht gestelde zegel ter herden

king van het 50jarig bestaan van 
de spoorweg in dit land is ver

schenen. 
2,50 fr. blauw en lichtgroen. 

Costa Rica. 
De luchtpost serie met afbeeldingen van beroemde personen 

werd aangevuld met het zegel 
5 c sepia, Salvador Lara. ' 

Egypte. 
Voor het bezette gebied in Palestina werden diverse zegels van 

Egypte overdrukt met de landsnaam Palestina, zowel in het 
egyptisch als gewoon. 

India. 

Van de in ons vorige nummer ver
melde Gandhi zegels geven wij hierbij 
een afbeelding van het 12a zegel. 

Israël. 
Van de nieuwe zegels wordt nu ook de 15 doorstoken gemeld, 

zodat thans de waarden 3, 5, 10 en 15 zowel getand als door
stoken voorkomen. 

Japan. 
Op 6 Juni j.l. verscheen hier een zegel ter herdenking van de 

wet op de paardenrennen met afbeelding van 3 paarden in wedren. 
Ontwerp van Sanzo Wada. 

5 yen, bruin. 

Mozambique. 
Hier verschenen 2 zegels ter herdenking van Antonio Enes (1848 

—1901) die 100 jaar geleden werd geboren. Beide zegels vertonen 
zijn portret. 

50 c. grijs op chamois. 
5 es. purper op chamois. ' ■ ' 

Panama. 
Ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van het brandweer

corps te Colon, verscheen een serie van 6 zegels: 
50 c rood en zwart, brandweermonument te Colon. 

10 c oranje en zwart, Amerikaanse wagen „La France". 
20 c blauw en zwart, brandleiding. 
25 c bruin en zwart, brandweerkazerne. 
50 c villet en zwart. Commandant M. Walker. 
1 b groen en zwart, Ie Commandant A. Ducruet. 

St. Thomas en Prince. 
Hier verscheen een serie nieuwe zegels alle met de afbeelding 

van een of andere inheemse vrucht. 
5 c. zwart en geel, cola. 

10 c. zwartbruin en lichtgeel, rao. 
30 c. zwartblauw en grijs, anona. 
50 c. geelbruin en geel, cacao. 
1 e. rood, koffie. 

1,75 e. blauw en grijs, dendem. 
2 e. grijsbruin en groen, abacate. 
5 e. lilabruin en lila, ananas. 

10 e. d.violet en lila, manga. 
20 e. zwart en grijs, coco. 
Syrië. 
Hier verschenen 4 zegels ter herdenking van de herkiezing van 

president Shukri el Kautly op 17 April j . l . ; voor de gewone post: 
12 p 50 zwart en bruin, parlement en portret. 
25 p roselila, portret, 

voor de luchtpost: 
12 p 50 blauw en violet, parlement en portret. 
50 p violet en groen, portret. 
Ook verschenen eén serie van 4 zegels ter herdenking van de 

invoering van de verplichte militaire dienstplicht, 
voor de gewone post: 

10 p zwart en bruin, wapen. 
25 p blauw, groen, zwart en rood, soldaat met vlag. 

voor de luchtpost: 
12 p 50 licht en donker blauw, wapen. 
50 p zwart, groen en rood, soldaat met vlag. 
Voorts zullen verschillende koerserende zegels met opdruk ver

schijnen en wel: 
O p 50 op O p 75 rood. 

25 p op 200 p l.blauw. 
2 p 50 op 3 p bruinrood. 
2 p 50 op 6 p oranje. 

25 p op 200 p sepia. 
50 p op 300 p bruinlila. 
50 p op 500 p olijfbruin. 
Tunis. 
Een serie van 3 zegels verscheen hier met afbeeldingen ontleend 

aan de decoraties van de Moskee te Kairquan. 
3 fr groen. 
4 fr purper. 
6 fr bruin. 
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Ook verscheen een nieuwe waarde in de koerserende serie type 
Neptunus. 

18 fr blauw. 
Uruguay. 
Twee zegels verschenen hier met opdruk van een vliegtuig en 

het woord Aviacion: 
12 c blauw. 
36 c groengrijs. 

Venezuela. 
Op 14 Juli j.1. verscheen een serie zegels ter ere van de Handels

vloot. De zegels vertonen alle een vrachtschip dat vaart en het 
stuurrad van een vaartuig. 

1 b. groen. 20 c. olijfbruin. 
10 c. karmijn. 5 c. blauw, 

en voor de luchtpost: 
5 c. bruin. 25 c. grijs. 

10 c. groen. 30 c. olijf groen. 
15 c. lichtbruin. 1 b. purper. 
Verenigde Staten van Amerika. 
Op 31 Juli j.1. verscheen een zegel ter herdenking van William 

Allen White, een bekend Amerikaans schrijver en uitgever. De 
eerste plaats van uitgifte was ditmaal Emporia (Kansas). 

3 c. purper. 
Op 2 Augustus j.1. verscheen ter herdenking van de 100-jarige 

vriendschap tussen de U.S. en Canada en wel het eerst in Niagara 
Falls (N.Y.), een zegel met een afbeelding van de Niagara-spoor-
weghangbrug. 

3 c. blauw. 
Op 9 Augustus j.1. verscheen het eerst te Frederick Md. het 

zegel ter herdenking van Francis Scott Key met diens portret, 
geflankeerd door de Amerikaanse vlaggen van 1814 en thans, 
terwijl links zijn oude huis en rechts Fort Mc Henry is afgebeeld. 

3 c. rood. 
Op 11 Augustus j.1. verscheen het eerst te Washington D.C. 

een zegel in verband met de „Jeugdmaand" 1—30 Sept. 1948. 
Het geeft de afbeelding van een meisje en een jongen met school
boeken onder de arm en de opschriften „Saluting young America" 
en „Youth Month" . 

3 c. blauw. 
Op 14 Augustus j.1. verscheen het eerst te Oregon City (Oregon) 

een zegel ter herdenking van de 100-jarige zelfstandigheid van 
deze staat. Het zegel geeft î n het midden een ossenwagen op trek 
en geflankeerd door de portretten van John Mc-Loughlin en Jason 
Lee. Eerst genoemde wordt beschouwd als de stichter van Van
tweede genoemde was een missionaris der Methodisten die daar 
couver, toen dit nog als Oregon-gebied werd aangemerkt. De 
een missie vestigde in 1834. 

3 c. roodbruin. 
Op 30 Augustus j.1. verscheen een zegel in verband met de in 

gebruikneming van de grootste reflex-telescoop ter wereld in het 
Observatorium op Palomar Mountain (Calif.), met een afbeelding 
van dit gebouw. 

3 c. roodbruin. 
Voots geven wij hierbij nog een afbeelding van het in ons Juli-

nummer vermelde zegel „100 jaar vrouwelijke vooruitgang", en 
het zegel voor de Zweedse pioniers. 

5* 

rechtsgeleerde, In 1894 haalde hij zijn graad aan het Amherst 
College en in 1898 dat van de Rechtsschool te Columbia. Na zijn 
toelating tot de balie werd hij opgenomen in de firma Satterlee, 
Canfield and Stone. Van 1898 tot 1902 was hij lector in de rechts
wetenschap te Columbia; van 1902 tot 1905 was hij professor en 
in 1910 werd hij hoofd van de Rechtsschool. Hij schreef zeer veel 
artikelen op rechtskundig gebied. In 1915 verscheen zijn boek: 
,.Law and its Administration". In 1914 werd hij hoofd-rechter ni 
het Opperste Gerechtshof, hetgeen hij bleef tot aan zijn dood. 

De oplage van het zegel zal 50 millioen stuks bedragen. Kleur 
nog niet bekend. 

3 c. portret van H. F. Stone. 
Op 7 September j.1. verscheen het eerst te Oxford, Massachu

setts een zegel ter herdenking van Clara Barton, de oprichtster 
van het Amerikaanse Rode Kruis. 

Ook de oplage van dit zegel zal 50 millioen stuks bedragen. 
Kleur nog niet bekend. 

3 c Clara Barton. 
Op 9 September j.1. verscheen een zegel ter herdenking van 

het 100-jarig bestaan van Kippenfokindustrie met de afbeeldin,.? 
van een Brahma-kip. De eerste uitgifte van dit zegel had plaats 
te New Haven, Connecticut. Ook van dit zegel, waarvan de kleu.-
nog niet bekend is, zal de oplaag 50 millioen stuks bedragen. 

Hier volgen ter illustratie van Amerika's productiviteit op 
postzegelgebied enige cijfers van verkochte zegels van de laatste 
tijd: 

W. A. White, verkocht 851.900 stuks, waarvan met Ie daf' 
afstemp. 385,648. 

City of New York verkocht 952.781 stuks, waarvan met Ie 
dag afstemp. 371.265. 

U.S.-Canada verkocht 1.175.650 stuks waarvan met Ie dag 
afstemp. 406.467. 

Progres of Women verkocht 863.600 stuks waarvan met Ie dag 
afstemp. 401.923. 

Wilt U weten wat zeker nog te wachten staat in dit jaar 
en waar wellicht nog wel enige uitgaven bijkomen, welnu hier is 
de opgave: 

21 Sept. a.s. Golden Star Mothers. 
22 „ „ Fort Kearney Centennial. 

4 Oct. „ Volunteer Firemen. 
15 „ -, Indian Centennial. 
27 „ „ Rough Riders. 
29 „ „ Juliette Low. 

4 Nov. „ Will Rogers. 
5 „ „ Fort Bliss Centennial. 
9 ,, „ Moina Michael. 

19 „ „ Lincoln's Gettysburg Address. 
20 „ „ Turner Society Centenary. 

9 Dec. „ Joel Chandler Harris. 

bststuMkeiL 
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Op 25 Augustus j.1. verscheen het eerst te Chesterfield New 
Hampshire, een zegel ter herdenking van Harlan Fiske Stone, geb. 
te Chesterfield 1872 en overleden 1946. Stone was een bekend 

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

NEDERLAND. 
Briefkaarten. 
De in dienstorder 398 van 9 Juni aangekondigde 6 cent brief 

kaarten blauwgrijs in het Hartz-type zijn inmiddels aan de post
kantoren verkrijgbaar, wanneer de 6 cent zwart is uitverkocht 
Deze kaart met betaald antwoord is er nog niet. 

Het carton zag ik in drie tinten: geelachtig en roodachtig 
roomkleurig en geelachtig. 

Verhuiskaart. 
De klein formaat verhuiskaart 2 cent blauw type van Krimpen 

is nu verschenen op een meer geelachtig carton, i.p.v. roomkleurig. 
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Arbeidslijsten. 
In hetzelfde type als tevoren verschenen thans: 
5 cent groen (Hartz) 
lyi cent bruin (Hartz), deze laatste wordt door de inmiddels 

van kracht geworden portoverlaging verkocht voor 11 cent. 
Veilingopbrengsten. 
In de April-veiling van R. Boekema te 's-Gravenhage waren 

een aantal kavels met betere opdruk-briefkaarten van Nederland, 
uitgeprijsd volgens de poststukken-catalogus van de Veer. De op-
brengstprijzen waren ongeveer 50 % de Veer, hetgeen overeenkomt 
met ongeveer 15 cent per Ascher-mark. Voor gewone stukken kan 
de korting op de Veer dus meer bedragen. 

NEDERL.-INDIE. 
Luchtpostblad. 
In de Jan., Febr. en Mrt.-nummers meldde ik enkele militaire 

luchtpostbladen; het lijkt me nuttig thans een opstelling daarvan 
te geven: 

1. Luchtpostbrief. zwarte tekst. In actieven dienst. 
a. met Veldpostkantoor/Marinepostkantoor Batavia 
b. met standplaats en drukmerk Nix w.o. 3968 

2. Idem. In actieve dienst. 
a. Afzender enz. één lettertype met standplaats drukmerk 

Nix. w.o. 5064 
b. Als a met Veldpostsorteerkantoor/Marinepostkantoor/ 

Postkantoor, drukmerk Nix w.o. 6211 
c. tekst als b, doch in kleiner lettertype Veldpostsorteerkan-

toor enz. zonder drukmerk 
3. Luchtpostblad. Blauwe tekst. 
Mogelijk zijn nog andere soorten bekend ? 
Briefkaarten. 
De in het Mei-nummer vermelde briefkaart 5 cent blauw danser 

is thans in groot formaat verschenen. Het daar aangekondigde 
postblad kwam mij nog niet onder ogen, doch is reeds verschenen. 

Luchtpostblad. 
Majoor D. A. N. Margadant schrijft mij uit Batavia het niet 

eens te zijn met mijn opmerking dat taalkundig luchtpostbrief 
beter zou zijn dan luchtpostblad. 

„Met de aanduiding „blad" wordt echter — zo schrijft hij — 
duidelijk aangegeven, dat hier een enkel vel papier bedoeld is, 
terwijl een „luchtpostbrief" evenals een gewone brief, ook uit meer
dere vellen in een enveloppe kan bestaan. „Luchtpostblad" geeft 
derhalve een scherper begripsomschrijving dan „luchtpostbrief" 
en laat geen mogelijkheid van twijfel open". 

Wij danken de inzender voor zijn opmerking. In Nederland 
worden door de Posterijen twee soorten postblad genoemd: de 
luchtpostbladen en postbladen, die door omvouwing van een al 
of niet gegomde strook worden toegeslagen en de postbladen, 
zoals die vóór de orlog verschenen met geperforeerde randen. Uit 
verzamelaarsoogpunt werkt dit verwarrend. 

In andere talen bestaan hiervoor twee uitdrukkingen: Umschlag
brief en Kartenbrief, Enveloppe-lettre en Carte lettre. In het tijd
perk van het luchtverkeer blijkt het toegevouwen blad, dat tevens 
als couvert dienst doet een uitkomst vanwege het gewicht. Van
daar dat vele landen tot uitgifte overgingen van een „Air letter", 
hetgeen het Afrikaans vertaalt met „Lugbrief". Het postblad is 
feitelijk in het gebruik verschoven van briefkaart naar luchtbrief. 
Met het oog hierop sprak ik mij uit voor „luchtpostbrief". 

Het is wenselijk dat de benaming officieel wordt vastgesteld: 
in Indië bestaan nu luchtpostbrieven en luchtpostbladen naast 
elkaar. 

Berliner Ganzsachen Samtnler Verein. 
Einde Juli richtte de Berliner Ganzsacher Sammler Verein een 

rondschrijven tot haar leden, waaraan wy het volgende — als van 
algemeen belang — ontlenen. 

De bezettingsautoriteiten hebben de B.G.S.V. toegelaten. Tot het 
tijdstip dat een nieuw bestuur gekozen zal worden, zulUen de heren 
Krause en Dr. M. von Bahrfeldt zich met de zaken van de ver
eniging belasten. Het adres van laatstgenoemde is: Hindenburg-
damm 93d, Berlin-Lichterfelde, U.S.A. zone. 

Door oorlogshandelingen blijkt een groot aantal catalogussen 
(behalve de verzamelingen) verloren te zijn gegaan. De heer Karl 
Rieger te München is thans begonnen met de voorbereiding van 
een nieuwe wereld-poststukken-catalogus. 

Aan de bezettingsautoriteiten is verlof gevraagd om opnieuw een 
vaktijdschrift uit te geven. Gehoopt wordt dat het bekende tijd
schrift ,,Die Ganzsache" binnenkort opnieuw zal kunnen gaan 
verschijnen. In afwachting daarvan worden thans reeds gestencilde 
mededelingen van nieuwe uitgiften aan de leden rondgezonden. 

Persklaar ligt het laatste deel van de Monographien van Lin-
denberg over de Oudduitse couverten, n.1. het deel Preuszen. Door 
moeilijkheden met cliché's is het tot dusver nog niet tot uitgave 
gekomen. 

De uitgeverij Julius Muller (Berlin-Spandau) deed een catalogus 
van Duitse briefkaarten sinds 1945 verschijnen. De tekst werd in 
hoofdzaak samengesteld door Walter Beckhaus. Reeds werd in de 
kolommen van dit blad het werkje over hetzelfde onderwerp van 
ing. E. Müller te Reutlingen besproken. 

Rondzendingen kunnen alleen in Groot-Berlijn plaats vinden. 
daar het vervoer te veel kans op diefstal biedt. De leden in Duits
land ontvangen weer geregeld binnenlandse nieuwtjes. Een nieuwe 
adreslijst der leden is in voorbereiding. 

Wij kunnen ons verheugen dat de B.G.S.V., die in de loop der 
jaren zulk nuttig werk deed op poststukkengebied, weer tekenen 
van nieuw leven geeft. Wellicht zullen de te overwinnen moeilijk
heden groot blijken, niettemin is de wil er om te slagen. 

cluiden 
^ 

6 September 1948. 
De heer B. van Mechelen Jr. te Amsterdam die zich, zoals we 

in ons vorige nummer vermeldden, wilde belasten met de ver
zending van kaarten met de nieuwe Juliana-zegels op bovenstaande 
datum, verzoekt ons het volgende bekend te maken: 

„De aanvrage voor kaarten was groot en zij die meer dan 1 
kaart bestelden voor zich persoonlijk, krijgen het te veel betaalde 
terug, en wel bedragren tot en met ƒ 1,50 en Jubileum- en Kon. 
Juliana-zegels onder aftrek van porto en kosten: hogere bedragen 
per postwissel of voor houders van postgiro of gemeentegiro Am
sterdam op hun rekening. De vele werkzaamheden welke hieraan 
zijn verbonden zullen wel oorzaak zijn dat het enige tijd kan 
duren vóór bedoelde bedragen zijn terug ontvangen. 

Het bedrag dat voor het Fonds voor Kankerbestrijding op deze 
wijze is gestort, zal in het October-nummer van dit blad worden 
hekend gemaakt". 

Van het in ons vorig nummer reeds vermelde stempel ter ge
legenheid van het 10de Int. Philosophisch Congres, hetwelk te 
Amsterdam werd gehouden, geven wij hierbij de afbeelding. 

Ö ^ O ^ A 

«^((OIKUMENE)) s 

Eveneens te Amsterdam werd een speciale afstempeling gebruikt 
voor de tijdelijke postgelegenheid op het Ie Congres van de 
Wereldraad der Kerken, hetwelk van 22 Augustus tot 4 September 
1948 in het Concertgebouw aldaar werd gehouden. Een afbeelding 
van dit speciaal stempel staat hierboven. 

Natuurlijk is ook op de tentoonstelling „De Nederlandse Vrouw 
1898—1948", welke van 18 Augustus to t 30 September 1948 op 
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Houtrust te 's-Gravenhage wordt gehouden, een speciale afstempe
ling voor de postgelegenheid aldaar in gebruik, waarvan wij hierbij 
eveneens een afbeelding geven. 

^oONsrf, 

^OSE y?P 
Ook Groningen (stad) bleef bij de jubileumviering niet achter 

met een tentoonstelling en werd daar van 25 Augustus tot 9 Sep
tember 1948 op de tentoonstelling „Stad en lande van Groningen" 
voor de postgelegenheid eveneens een speciaal stempel gebruikt, 
waarvan ook hier een afbeelding is gegeven. 

Nu de Legertentoonstelling van Rotterdam naar Eindhoven is 
overgebracht is ook daar het bekende rondstempel „Legertentoon
stelling" in gebruik geweest, doch met datum-aanduiding 21-8 
t / m 28-8 en vervolgens te Enschede met datum 4-9 t / m 11-9. 

Juist nog voor het afsluiten van deze opgave ontvingen we 
de afbeeldingen van de speciale stempels ter gelegenheid van de 
Brebopost-tentoonstelling, alsmede van de 36e Nederlandse Philate-
listendag, de eerste van 10—12 September en de laatstgenoemde 
op 10 en 11 September a.s. te Breda te houden. 

.#°r̂ '̂̂ . 
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NEDERLANDSE NOODSTEMPELS 1945. 
Met zeer veel genoegen namen de stempelverzamelaars kennis 

van het artikel gepubliceerd door het Ned. Postmuseum in het 
Juli-nummer. Het spreekt wel van zelf dat dergelijke oorlogs-
cusiosa de volle belangstelling der verzamelaars hadden en uit 
een onderzoek dat door enkelen werd ingesteld, zijn de navolgende 
bijzonderheden bekend geworden. Men kan de noodstempels in 
vier groepen indelen. 

Ie Groep: Rubberstempels. Type I, onderin 1 vol zesstralig 
sterretje: 

AFFERDEN (L.B.), AMMERZODEN, BERGEN (L.B.) GRUB-
BENVORST, HEDEL, HEYEN, KERKDRIEL, MEERLO (L.B.), 
OTTERSUM, SEVENUM, Siebengewald, VELDDRIEL, VELDEN, 
VIERLINGSBEEK, WOENSDRECHT en YSSELSTEIN (L.B.) 

Type II, onderin 2 zesstralige sterren waartussen de nummers 1 
of 2. 

GENNEP, KLUNDERT. (De 4 aan postkantoor Tegelen ge
zonden rubberstempels werden door de directeur aan het Hoofd
bestuur P.T.T. teruggezonden, daar de dagtekeningstempels 1, 2 
en 4, in gebruik vóór verwoesting van het postkantoor op 3 
December 1944, inmiddels teruggevonden waren; slechts stempel 

no. 3 is verdwenen). Gennep 2 komt voor met kopstaande datum. 
Type III, onderin 2 zesstralige sterren, waartussen echter geen 

nummer OVERLOON. 
Ook in Ede (Zl.) en Ellewoudsdijk zijn rubberstempels gebezie;d; 

wie meldt ons de juiste spelling, datum en type ? 
2e groep. Normale kantoornaamstempels gebruikt als vernie

tigingsstempels. 
Type I. één-regelig: AFFERDEN, LIESSEL. 
Type II. twee-regelig: A R N H E M / V A N NISPENSTRAAT, 

LINNE/ROERMOND, LOBITH-/TOLKAMER, OCHTEN/TIEL . 
Lobith-Tolkamer voegde later aan de kantoorstempel tevens_ de 
datumstempel, in gebruik voor postwissels enz., toe en vernietigde 
ook wel de zegels met deze datumstempels, b.v. 23 Aug. '45. 

3e groep. Speciaal aangemaakte kantoornaamstempels, één-regelig. 
PLASMOLEN, VENRAY (35 mm.) I JZENDOORN (40 mm.) 

en 2 voor MAURIK (34 mm. Egypt, letters en punt na K. (35 
mm. Grotesque letters). 

4e Groep. Oudere stempels met afwijkingen. I. Machinale re
clamestempel zonder jaartal 1945. Eindhoven (tekst Postzegel 
rechts-boven), Nijmegen (tekst Postzegel lechts-boven, later: 
Stichting 1940—1945). II. Dagteekeningstempels zonder jaartal: 
Helden-Panningen (Lb.), Wageningen 5, Wanssum (Lb). III. V e n l c 
lange balkstempel met uitgesneden Stempelnummer tussen 2 sterren. 
IV. Wageningen Rolstempel in blauwe inkt voor de gewone 
correspondentie gebezigd. 

Eigenlijk zijn alle in het Zuiden in 1945 gebruikte dagtekening
stempels van een noodjaartal voorzien. De door het Hoofdbestuur 
P.T.T. te 's-Gravenhage verstrekte jaarcijfers '45 hebben een ge
sloten 4, die door het tijdelyk Hoofdbestuur Eindhoven afgelever
de jaarcijfers 45 een open 4. 

De heer R. Tocila zond ons nog een opgave over nood-R-
strookjes, gebruikt voor aangetekende stukken. Inderdaad 'zijn ook 
deze stukken de aandacht der verzamelaars ten volle waard. 

Grubbenvorst bezigde strookjes van Helmond met inktdoor-
haling en overstempeling met Kantoornaamstepel GRUBBEN
VORST, Kerkdriel. Strookjes van 's-Hertogenbosch zonder verdere 
aanduiding. Klundert, blanco strookjes, waarop stempel ROOSEN
DAAL doorgehaald was en veranderd in Klundert. 

Ochten. Op de enveloppe was met rood potlood een vakje ge
maakt Ochten no en R. 

Tiel. Opgeplakt wit stukje papier, omlijning en R met blauw 
potlood. Kantoornaamstempel TIEL en nummer in inkt. 

IJzendoorn. Wit stukje papier met rood potlood en inkt inge
vuld. 

Wij veronderstellen dat er in de 3 Zuidelijke provincies, in het 
land tussen Maas en Waal en de Betuwe nog wel andere nood
stempels gebruikt zullen zijn en wij houden ons aanbevolen voor 
eventuele aanvullingen en opmerkingen. 

J. P. TRAANBERG. 

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

NEDERLAND. 
Nieuwe K.L.M.-lijn naar Shanghai. 
In Vliegwereld (No. 16) lazen wij dat de nieuwe lijn van de 

K.L.M, naar Shanghai waarschijnlijk in October a.s. geopend zal 
worden. 

Extra vlucht naar Curafao op 26 Augustus '48. 
Ondanks het feit, dat de verbinding tussen Amsterdam en Cu-

rafao 2 maal per week wordt uitgevoerd, is de K.L.M, niet in 
staat alle passagiers met de lijnvliegtuigen te vervoeren. 

In verband hiermede is op 26 Augustus jl. een extra Constel-
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Ijtlon van Amsterdam naar Curajao vertrokken. Het vliegtuig 
deed — in afwijking van de normale route — New York niet 
aan, maar vloog rechtstreeks van Gander op New Foundland naar 
Curafao. 

Gander nu een Canadese luchthaven. 
De bevolking van New Foundland heeft met een kleine meerder

heid van ongeveer 6000 stemmen in een referendum gekozen voor 
aansluiting bij Canada. New Foundland zal nu als tiende provincie 
bij Canada worden gevoegd. Hierdoor is Gander, de grote inter
nationale en transatlantische luchthaven, Canadees bezit geworden. 
Deze luchthaven, vanwaar gedurende de oorlog zeer veel oorlogs
vliegtuigen naar Engeland werden overgevlogen, wordt thans niet 
minder dan 24 maal per week door de K.L.M.-vliegtuigen aange
daan. 

CURACAO. 
Frequentieverhoging der Curasao—Maracaibo Lijn. 
De K.L.M, heeft met ingang van 9 Augustus jl. een tweede dage

lijkse luchtdienst ingelegd tussen Curajao en Maracaibo via Aruba. 
DUITSLAND. 

Vervalsing van luchtpostbrieven bij de 
vluchten op 1 Mei 1948. 
In de „Internationale Aero-Post" (No. 8) komt een interessant 

artikel voor van de bekende aero-philatelist Werner Hildesheim 
over de vervalsingen van luchtpoststukken bij de vluchten van 
1 Mei jl., waaruit wij hier een en ander overnemen: 

In verband met het geringe aantal der met deze vluchten ver
voerde luchtpoststukken doken er al spoedig vervalsingen op. Het 
gaat hier om briefkaarten, die allen „philatelistisch" gefrankeerd 
zijn en -wel van de 5 eerste vluchten vanuit Hamburg. De kaarten 
dragen de volgende frankeringen: 

1. Hamburg—New York met 50 Pfg en 84 Pfg „Leipziger 
Frühjahrsmesse 1948". 

2. Hamburg—Londen met 12 Pfg en 75 Pfg „Leipziger Herbst-
niesse 1947" en 15 Pfg cijfer donkerviolet. 

3. Hamburg—Kopenhagen met 24 Pfg en 75 Pfg „Stephan" en 
1 Pfg cijfer. 

4. Hamburg—Brussel, frankering als No. 3. 
5. Hamburg—Amsterdam, frankering als No. 2. 
Alle kaarten komen ongetwijfeld uit dezelfde bron, want de 

adressen zijn met dezelfde schrijfmachine getypt. De namen van 
de afzenders werden ook allen met dezelfde machine geschreven, 
doch dit was een andere machine dan die, waarmede de adressen 
waren getypt. Dat de adressen voor de vijf verschillende richtingen 
verschillend zijn, spreekt vanzelf, maar dat op de 5 kaarten 5 
verschillende afzenders vermeld staan, hoewel ze allen met dezelfde 
schrijfmachine getypt zijn, wijst er reeds op dat de maker mislei
dend te werk wilde gaan. De zegels zelf zijn van de Nos. 1, 3, 4 
en 5 afgestempeld Hamburg 1 Auslandstelle, zonder kenletter, 
maar met gedeeltelijk onderbroken onderste datumrand, de datum 
is 1-5 48 9-10 'V. Bij No. 2 is de afstempeling Hamburg 1 met 
kenletter bd, datum 01, 5 48 — 13. Dit zijn stempels die voor de 
afstempeling der werkelijk gevlogen post niet zijn gebruikt. Het 
meest opvallend is echter dat de speciale afstempelingen allen in 
zwarte kleur werden afgedrukt, waardoor de indruk wordt gewekt, 
dat een stempelkussen voor normale afstempeling der zegels werd 
gebruikt. Alle stukken dragen een blauw luchtpostetiket met witte 
rand en tweeregelig inschrift „Mit Luftpost Par Avion". Daar 
deze stukken niet gevlogen hebben, hebben zij ook geen van 
allen een aankomststempel, hetgeen bij New York, Brussel en 
Amsterdam wel het geval zou moeten zijn. 

ITALIË. 
Speciale vlucht Venetië—New York op 30 Mei 1948. 
Op 30 Mei 1948 vond een speciale vlucht Venetië—New York 

plaats. Op de ons ter inzage gezonden speciale enveloppe staat 
links bovenaan gedrukt (in bruine kleur): „Illa Riunione/Fila-
telica/Primaverile/Veneziana/Venezia 29-30 Maggio 1948". De 
voor frankering gebruikte luchtpostzegels zijn afgestempeld: „Posta 
Aerea/29-V-48/13 15/Venezia Lido", terwijl bovendien op de 
enveloppe een vignet is aangebracht met inschrift „10 CoUega-

mento Aero Diret to/ 29-30/ Maggio/1948/L 100/ afbeelding 2 
vliegtuigen/ Italo / American / Overseas / Airlines / Venezia New-
York. Op deze vignet is een speciale stempel aangebracht met een 
afbeelding van een gestyleerde vogel in het midden en daaromheen 
in dubbelring de woorden: „Transadriatica/Linee Aeree/30 Mag
gio 1948/ Corriere speciale Aereo", daaronder Venezia—New-
York, (zwart). De stukken dragen een ovaal dubbellijnig aan
komststempel in rode kleur, New York 3.6.1948, Reg.Y.Div. 

ZWITSERLAND. 
Speciale vlucht Air France Geneve—Martinique 
op 14 Juni 1948. 
Deze vlucht vermeldden wij reeds in ons Juli-nummer; hier

onder geven wij volledigheidshalve nog een afdruk van de spe
ciale stempel, welke door de Zwitserse Posterijen op de met deze 
vlucht vervoerde stukken werd aangebracht. 

De Zwitserse stukken zijn afgestempeld „Geneve /14.VI.48-17/ 
Poste Aérienne" en dragen als aankomststempel „Fort de France/ 
6.30/16-6/1948/Martinique". 

%(,t sï>fei*ï !.*fs *5t 

%3*^lwl'8ï«y^ i«. ^ ^ f i s s 11«*»^ '%^ 

ENGELAND. 
Ter gelegenheid van de Olympische Spelen te Londen verscheen 

een nieuw luchtpostblad („Air Letter") in dezelfde uitvoering als 
het in ons nummer van Augustus 1947 beschreven luchtpostblad, 
doch thans met een ingedrukte postzegel van 6d. (lila) van de 
Olympische Spelen 1948. 

r 
r)**°° DE NEDERLANDSGHE 

POSTZEGELVEILING 
Hoofdkantoor: Rokin 58 

AMSTERDAM-C. Tel. 30261. 
Veilt in gebouw „Frascati" 

Nes, Amsterdam: 
ZATERDAG, 18 SEPTEMBER a.s. EUROPA EN OVERZEE, 

VERZAMELINGEN, RESTANTEN, ETC. waaronder 
veel belangrijk materiaal. 

MAANDAG, 20 SEPTEMBER a.s. circa 500 kavels NEDER
LAND EN OVERZEESE GEWESTEN, meest ZEER 

WAARDEVOLLE KAVELS in uitgelezen kwaliteit, 
waaronder meerdere topnummers, die slechts zelden 
aan de markt komen. 

Catalogus wordt op aanvrage gaarne toegezonden. 

ZEER HOGE BELONING wordt door ons uitgereikt voor 
inlichtingen, die leiden tot terugbekoming van het bij de 
inbraak aan ons hoofdkantoor liit een der brandkasten ge
stolen rondzendmateriaal, vrijwel zonder uitzondering ge
merkt met het herkenningsstempeltje „pv". 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 155 

DE ONTKLEURINGEN DER 5 CENT PORTZEGELS 1870 NEDERLAND 
door 

P. C. KORTEWEG. 

Zoals wij reeds mededeelden wilden wij nog op enige papier
kwesties terugkomen, die vorig maal te veel plaatsruimte zouden 
vergen om naar behoren te worden behandeld. 

Diverse vragen van geïnteresseerde lezers en nagezonden mate
riaal nopen ons echter tot een meer uitgebreid vervolg, waarbij 
wij de proefnemingen zelf nog in petto moeten houden, die even
tueel in een slotartikel beschreven kunnen worden. 

Wij zullen dan maar weer beginnen met de emissie 1870 zelf: 
Hoe kunnen de portzegels vóór 1881 op brief zo zeldzaam zijn 
en hoe kan het dat deze na 1881 veelvuldig op brief voorkomen? 
Het antwoord is niet zo moeilijk, de „portzegels" veranderden 

drie maal van bestemming, hoewel dit aan hun naam niet te 
bemerken is. 

Het verzenden van ongefrankeerde brieven was in 1870 nog 
zeer gebruikelijk, om niet te zeggen dominerend. Het tarief voor 
gefrankeerde en ongefrankeerde brieven was gelijk; de meeste 
zaken verzonden over en weer ongefrankeerd. Dat kwam ongeveer 
gelijk uit; het was immers practisch hetzelfde of men als afzender 
of als ontvanger het porto betaalde, waarbij dan nog de over
weging kwam dat men geen geld wenste te betalen voor te be
wijzen diensten, maar slechts voor bewezen diensten, alsmede de 
grotere veiligheid (geen diefstal van opgeplakte ongestempelde 
frankeerzegels) en zorg (het zeker niet nalaten van het innen van 
het port) bij verzending per ongefrankeerde brief. Het porto 
hierop werd geïnd door de bestellers. 

Ie. Bij Circulaire nr. 780 dd. 15 April 1870 kwam men tot een 
nieuwe administratieve, zij het ook lokale regeling: de portgelden 
moesten verantwoord worden door middel van portzegels, echter 
alleen voor ongefrankeerde brieven verzonden binnen het ressort 
van het postkantoor. Op deze manier ontstond controle op het te 
ontvangen portgeld, dat moest kloppen met het door het post
kantoor verstrekte aantal portzegels. In deze regeling waren dus 
ook opgenomen de hulpkantoren en de bestelhuizen in het ressort 
van het postkantoor gelegen. 

Om enkele voorbeelden te noemen: portzegels werden dus 
geplakt op ongefrankeerde brieven van Amsterdam naar Amster
dam, ook van Zutphen naar Zelhem (hulpkantoor ressort Zut-
phen), wel van Muiderberg (bestelhuis tot 1891, ressort Naarden) 
naar Naarden, wel van Son naar Valkenswaard (beide hulpkantoren 
binnen het ressort van postkantoor Eindhoven), maar niet van 
Schiedam naar Rotterdam, niet van Vlissingen naar Middelburg, 
enz. De grote massa zakenbrieven viel dus niet binnen deze 
regeling. 

Deze periode van administratieve arrondissements-navorderings-
zegels kwam 1 Januari 1871 tot een einde. Men zou ook kunnen 
spreken van locale, rayonale of regionale porto-navorderingszegels. 
Het woord ressort heeft helaas geen adjectief, maar het begrip 
„ressort" van een postkantoor menen wij het best met een arron
dissement te kunnen vergelijken. 

2e. Bij Circulaire 807 dd. 7 December 1870 kwam hierin ver
andering. Men wilde het gebruik van ongefrankeerde brieven 
tegengaan. Voor de briefschrijvers was het gelijk of zij gefran
keerd of ongefrankeerd verzonden, voor de Posterijen helemaal niet. 
Dat innen van die porten kostte een zee van tijd en dat moest 
voortaan maar betaald w o r d e n . . . . door de geadresseerden dus. 
De ongefrank. brieven werden voortaan belast met 5 et meer 
dan het tarief, waarmee dus gefrankeerde brieven verzonden kon
den worden. 

Het gebruik der portzegels bleef gelijk, dus binnen het ressort 
van een postkantoor. De naam der zegels werd niet veranderd, 
doch zij waren thans dus arrondissements-strafportzegels. 

Ongefrankeerde brieven van postkantoor tot postkantoor, bijv. 
van Groningen naar Leeuwarden werden dus niet van deze port
zegels voorzien; het verhoogde port werd op deze brieven in 
contanten geïnd. H e t feit dat men sinds 1871 bijna geen ongefran
keerde brieven meer tegenkomt van postkantoor tot postkantoor 

verzonden, bewijst dat door het opleggen van een boete van 5 et 
per brief Posterijen de gewoonte om de brieven ongefrankeerd te 
verzenden, met één slag in andere banen leidde. De waarde van 
5 hele centen was toen dan ook enorm veel meer dan thans. 

Niemand wilde geadresseerde een strop van 5 et bezorgen ! 
Bijgevolg waren de brieven, binnen eigen ressort van een post
kantoor, met een portzegel beplakt, óók minimaal ! 

3e. Bij Circulaire 1131 dd. 4 Maart 1881 kwam hierin verande
ring, met ingang van 1 April d.a.v. Toen moest alle onvoldoende 
frankering met behulp van portzegels worden verrekend. De 
portzegels werden toen interlokale algemene strafportzegels. 

Kapitaal afgedrukt staat artikel 10 der Circulaire: „In verband 
met het bepaalde bij de vorige artikelen wordt het heffen van 
port van geadresseerden, dat niet door portzegels verantwoord is, 
met schorsing of ontslag uit de dienst gestraft". Per 1 April 1881 
ontstond dus eerst de toestand, zoals wij die thans nog kennen. 

Alle postkantoren werden overeenkomstig Circ. 1131 ambtelijk 
van de nieuwe portzegels voorzien: 1, 1J4, 214, 5, 10, 12}4, 15, 
20, 25 en ƒ 1,—, de ons bekende emissie 1881, terwijl tevens werd 

' bepaald, dat zolang de voorraad strekken zou de „bestaande soorten 
van 5 et en 10 et" (dus de emissie 1870) „voortdurend gebezigd" 
zouden worden, m.a.w. de ongetwijfeld grote restanten zouden 
tussen de andere zegels door worden opgemaakt ! 

De zeldzaamheid in 1870, het vacuum in de periode 1871—1881 
en het veelvuldig voorkomen der portzegels 1870 in de 80er jaren, 
is hiermee geheel verklaard. Teneinde afdoend antwoord te vinden 
op deze door de heer Eijgenraam reeds naar voren gebrachte eigen
aardige verbruiksverdeling, was het noodzakelijk de betreffende 
bovenstaande orders op te speuren. En als men deze ambtelijke 
droge taal goed leest, dan klopt de zaak inderdaad als een bus ! 

Afleveringsdatum van de oplage. 
In Handboek deel II staat dat de 3.000.000 zegels 23 Juni 1870 

werden afgeleverd. Dit moet cp een vergissing berusten, of een 
drukfout ziji;i. In eigen verzameling vond ik een brief, geschre
ven en gestempeld 27 Mei 1870. Circulaire 780 dd 15 April 1870 
noemt trouwens als datum voor de in werkingtreding der port
zegels, 15 Mei (art. 8). De afleveringsdatum zal dus vermoedelijk 
23 April 1870 geweest zijn. 

De gebruiksdata van 1881—1887. 
Er werden nog enkele data op later toegezonden zegels aange

troffen. In totaal zagen we thans 55 5 cts-portzegels met datum
stempel; de overgrote meerderheid bestaat uit puntstempels, lang-
stempels en penvernietiging, e.e.a. volgens voorschrift (Philate
list 1929, blz. 145). 

De onderlinge verhouding der datumstempels uit de kalender
jaren 1881—1887, wijkt nauwelijks van de opgegeven percentages 
af. Het lage cijfer voor 1881 vindt zijn oorzaak in het feit dat dat 
„jaar" slechts 7% maand groot is. 

Velijnpapier. 
Thans iets over de fabricage van machinaal vervaardigd papier. 

De papierbrei, die na vele bewerkingen straks papier zal worden, 
bevindt zich in een bassin boven een lopende band en wordt daar
over regelmatig verdeeld uitgeschonken. De transportbaan is 
poreus, zuigt het vocht op en wordt overdwars geschud, zodat 
de papiermassa spoedig veel van zijn vocht verliest. De massa 
passeert dan een dandy-roU of roller, een mangelende cylinder, 
philatelistisch bekeken het belangrijkste moment van de hele papier-
fabricage. Deze roll perst o.a. de watermerken in, maakt verge of 
velijn-papier. 

Bij niet te dik velijn papier (wove paper) geeft de dandy-roll 
een afdruk van zijn gevlochten koperen bekleedsel. Men kan het 
effect enigszins vergelijken met de afdruk van een vuile vloermat, 
waar stof doorheen gezakt is, op de vloer. Men krijgt op de vloer 
immers ook een beeld van de mat en wel licht waar de gevlochten 
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mat de vloer raakt en donker waar het stof zich in de vrije 
ruimten kon verzamelen; men ziet hoe de schering ingevlochten 
zit en de inslag afwisselend doorgevlochten werd. Daar waar 
de inslag onder de schering passeert tegen de vloer aan, ziet men 
een witte streep en als de inslag de schering langs de bovenzijde 
van de mat passeert, ziet men op de vloer een met vuil gevulde 
holte. 

Precies eender geeft de dandyroU zijn afdruk in het weke 
papierlichaam: als de inslag boven de schering passeert ontstaat 
tijdens het mangelen een papierverdunning en ziet men bij door
ziend licht later nog een licht streepje en indien de inslag achterom 
loopt, blijft het papier dikker en blijft het donker. 

Zou men het in het papier ontstane velijnpatroon op juiste 
wijze willen laten zien, dan zou men de zegels bij doorvallend licht 
moeten fotograferen. De afbeeldingen die wij hierbij laten zien, 
zijn evenwel enige malen vergroot getekend. Ze zijn wel wat 
primitief en bovendien schematisch, maar naar we hopen toch 
begrijpelijk. 

We kozen 3 soorten papier die zeer op elkaar gelijken (de 
portzegels eerste emissie Curajao laten bijv. een grover en duide
lijker beeld zien, dan de portzegels rondom de kwestie „citroen
geel"). 

Afbeelding I is van de 10 et. Indië, 
velijn papier, met regelmatige en 
duidelijke afdrukken van de inslag. ■ 

Afbeelding II is het papier van 
het 5 ets portzegel 1870 Nederland, 
eveneens velijn papier, maar met 

kleine onregelmatigheden, die ruitvormig door het papier lopen 
over geringe afstand. De velijnstreepjes lopen vertikaal, de stand 
is dus staand, als van het portzegel in type B. Bij type A zijn 
de streepjes liggend. 

Afbeelding III geeft het gele papier weer van de proeven van 
Nederland, wederom velijn papier, met plaatselijk meer heldere 
afdrukken van de inslag, ditmaal echter horizontaal naast elkaar 
liggend. 

Men ziet het verschil ! Maar het papier van afbeelding II voelt 
ook anders aan dan de soorten I en III. Want II is vrij dik, zoals 
men aan ieder portzegel kan nagaan, daarentegen is I zacht en 
sterker velijn (vandaar dat de zegels vaak „dun" zijn, evenals ds 
portzegels van Curafao e.a.), terwijl III harder, dunner en 
stugger is. 

We kunnen ons nu verder met gerust gemoed uitsluitend met 
het velijnpapier afb. II bezig houden, dus 

horizontaal velijn voor 5 et port type A. 
vertikaal velijn voor 5 et port type B. 

In totaal controleerden we op de velijnrichting tot heden 
1139 portzegels (paren, strippen of blokken voor enkel tellend). 

We schreven in het vorige artikel reeds dat er enkele uitzonde
ringen op de regel waren. De juiste cijfers zijn: 

Type A hor. velijn (A) 149 
Type A vert, velijn (A |) 15 
Type B hor. velijn (B ) . 4 
Type B vert. velijn (B |) 971 

I II III 

Totaal 1139 
Behalve dat de zegels van plaat A zeer aanzienlijk veel minder 

voorkomen dan in de prijsverhouding tot uitdrukking komt, is 
vermeldenswaard dat A | steeds 10 % bedroeg van A , terwijl B 
niet meer dan % "/o van B | uitmaakt. 

En nu is het merkwaardige — of volkomen logische (als men 
eenmaal weet dat de citroengele portzegels niet anders zijn dan 
een ontkleuring van de normale oranjebruine kleur) — dat bij 
de citroengele variëteit en andere gele papiertinten niet 
alleen type A op horizontaal velijn papier van de structuur van 
afb. 2 gedrukt werd, niet alleen type B op hetzelfde papier in 
vertikale richting van velijnstreepjes voorzien is, niet alleen dat hun 
onderlinge verhouding gelijk Is als bij het gewone papier gecon

stateerd, maar dat ook in enkele gevallen de uitzondering A | 
voortkomt, terwijl alleen nog de 4e soort B niet voor de dag 
kwam. 

:fl';jj 
 +  1 
i t t : J 

1 a 

Hoe verklaren we nu dit voorkomen van A , A |, B , B | in 
bovengenoemde verhoudingen ? 

Enschede had dus van de papierfabrikant een aantal rollen 
oranjebruin papier ontvangen en sneed daarvan voorlopig uit 
de hoogte van de rol zeg 2000 vel, zodat met het drukken van 
plaat A kon worden begonnen. Ieder vel leverde wat afval en 
men kwam tot de conclusie dat men beter 2 vellen uit de lengte 
kon snijden, hetgeen een bezuiniging gaf en wat men daarna dan 
ook deed. Op deze wijze werden de resterende 13000 vellen ge
sneden (tezamen dus de 15000 vel van de oplage ad 3.000.000 
zegels). Deze 13000 vel gingen naar de drukkerij, waar het oudste 
stapeltje tot op een kleine 50 vel na bedrukt was, zodat fluks 
een zekere hoeveelheid van de 2e partij hier bovenop gelegd werd. 
Maar na het drukken van een 200 vel van de thans bovenop 
liggende 2e partij, geraakte de plaats A onklaar. Toen werden 
nieuwe cliché's gemaakt, een losse vorm type B in elkaar gezet 
en na verloop van tijd kon het drukken weer worden voortgezet. 

De eerste partij van 2000 vel bestond dus uit horizontaal velijn 
papier en de 2e uit 13000 vel vertikaal velijn papier. Van die 
2000 vel werden 1950 vel bedrukt to t A, waarna men van plaat 
A drukte op vertikaal velijn papier, wat dus A | leveide. Alle 
restanten werden bedrukt met de vorm B, zijnde de 12.800 vel 
vertikaal velijn papier en ook de onder de lawine bedolven 50 vel 
met horizontaal papier, die niet aan de voorraad onttrokken 
waren, zodat in totaal werd gedrukt: 

1950 vel A 

200 vel A I 
50 vel B 

12800 vel B 1 

Totaal 15000 vel 
wat dezelfde verhouding is. Het is natuurlijk helemaal niet precies 
zo gegaan (andere hoeveelheden met het oog op misdruk, per

foratieuitschot; de rollen kunnen hoger geweest zijn en de dandy

roU kan velijnpapier in andere richting afgeleverd hebben, enz. 
enz.) maar het ontstaan van de vier soorten A , A |, B , B | in 
hun grillige verhouding is althans als mogelijk hiermee verklaard. 

Het aantal postkantoren, dat citroengeel papier 
gebruikt zou hebben. 
Van meerdere zijden kregen wij nog zegels toegezonden en het 

aantal stempels op de citroengele en gele verkleuringen is gestegen 
van 45 tot niet minder dan 53 en zal zeker nog blijven stijgen 
als elk verzamelaar zijn aandicht aan dit onderwerp wijdt. 

Het zijn thans de stempels van de navolgende postkantoren, die 
ze zouden hebben gebruikt, of aan hun hulpkantoren hebben 
verstrekt. 
Alphen 
Amsterdam 
Breda 
Breskens 
Breukelen 
Brielle 
Dedemsvaart 
Deventer 
Dirksland 
Doesborgh 
Doetinchem 
Dokkum 

Eindhoven 
Goor 
Gorinchem 
Gouda 
'sGravenhage 
Harderwijk 
Heerenveen 
Hengelo 
'sHertogenbosch 
Hoorn 
Hulst 
Leeuwarden 

Lelden 
Maastricht 
NIjkerk 
Nijmegen 
Oldenzaal 
Oss 
Rhenen 
Roermond 
Rotterdam 
Sappemeer 
Slledrecht 
Stadskanaal 
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Steenbergen 
Texel 
Tiel 
Utrecht 
Veendam 
Vianen 

Waalwijk 
Wageningen 
Weesp 
Winschoten 
Woerden 
Woudrichem 

Zaandam 
Zaltbommel 
Zeist 
Zierikzee 
Zwartsluis 

Niet het feit dat van elk dezer 8 nieuwe kantoren slechts één 
zegel opdook (het aantal citroengele zegels met stempels van 
andere kantoren is ook uiterst gering, zegge drie, slechts éénmaal 
6 maximaal), maar de „spreiding" over de 235 postkantoren in 
1887, wordt hierdoor zo mogelijk nóg onaanvaardbaarder. Ook 
tekenend voor het gehele citroen-drama is dat van de verstrek
king aan de postkantoren soms slechts één exemplaar op één der 
binnen het ressort vallend hulpkantoor bekend,is, zoals: 

Almkerk, ressort Woudrichem 
Ammerzoden, ressort Zaltbommel 
Goedereede, ressort Dirksland 
Heenvliet, ressort Brielle 
Hontenisse, ressort Hulst 
Muntendam, ressort Veendam 
Nes, ressort Dokkum 
Oldebercoop, ressort Heerenveen 
Ootmarsum, ressort Oldenzaal 
Zwammerdam, ressort Alphen 

Zoals reeds eerder opgemerkt, hebben wij ons artikel -vorige 
maal niet te lang willen maken en lieten daarom een aangelegen 
heid achterwege, die wij thans toch vermelden willen. En dat h 
de mededeling van een der oudere en overigens zeer goedgefun-
deerd verzamelaar, dat volgens de overlevering de echte citroen-
gele portzegels te Harderwijk zouden zijn gebruikt. 

Het was ons bekend dat dit werd gezegd van meerdere plaatsen 
aan de Westzijde van de Veluwe en in de Gelderse Vallei (de 
heren Van Nifterik en Waller vertelden ons dat reeds in 1928 
of dienomtrent): Harderwijk, Nijkerk, Barneveld, Lunteren, Ve
nendaal, die kant op moest men zoeken. 

Maar als men bedenkt hoeveel postkantoren met een dergelijke 
landstreek gemoeid zijn, dan wordt het terrein alleen wat ver
kleind, wat meer plaatselijk, maar het vraagstuk geenszins opge
lost, want de kleuren van het papier, door die verschillende 
kantoren gebruikt, zijn legio. 

Putten werd door ons reeds genoemd (Philatelist 1928, blz. 74), 
evenals Nunspeet. Deze beide hulpkantoren ressorteerden onder 
Harderwijk. Maar och arme, puntstempel 48 van Harderwijk komt 
voor op geel en op citroengeel papier, Nunspeet had bleekgeel 
en zachtgeel papier en de kleur van Putten was zowel citroen, als 
meer naar het gele. 

En wederom komen we tot de zelfde conclusie, als die welke 
voor het gehele land, en ook voor een landstreek gold, dat n.1. 
bij nadere specialisatie geen kantoor ernstig in aanmerking komt, 
want Harderwijk was nu juist dat postkantoor met die maximale 
hoeveelheid van 6 exemplaren ! 

Van meer belang achten wij de mededeling dat Ootmarsum 
(Veil. St. 58) op citroengeel papier zou stammen uit „het archief 
Oldebercoop", dat destijds aan de markt kwam. Oldebercoop dat 
tot ressort Heerenveen behoort, terwijl Ootmarsum onder Olden
zaal ressorteert, waaruit terecht mag worden geconcludeerd dat 
we niet behoeven te letten op de postkantoren, doch op de staat 
waarin de archieven zich bevinden ! 

POSTZEGELS DIE VAN ZICH DOEN SPREKEN 
IV 

Zoals reeds in onze rubriek nieuwe uitgaven onder Oostenrijk 
is vermeld verschenen weder een 8-tal zegels met toeslag ten 
bate van de wederopbouw van de Dom te Salzburg. Uit een 
daaromtrent door de Postdirectie uitgegeven mededeling "an de 
hand van dr. Hans Ankwicz-Kleehoven willen we het volgende 
ontlenen. 

In September 1947 werd door het Hoofdbestuur van de Post
en telegraafdienst in Oostenrijk een prijsvraag uitgeschreven voor 

het ontwerpen van een serie bijzondere zegels ten bate van het 
herstel van de in de oorlog zwaar beschadigde Dom te Salzburg 
en werden een vijftal kunstenaars aangezocht aan deze prijsvraag 
deel te nemen. Bij de in Januari 1948 gedane uitspraak van de 
jury verwierven de ontwerpen van de Weense schilder Sepp Jahn 
de eerste prijs. Hij was ook de ontwerper van de reeds vroeger 
uitgegeven Krijgsgevangenen-serie. Deze kunstenaar werd 10 Fe
bruari 1907 te Krems geboren en was achtereenvolgens leerling 
van de Weense graphische school, daarna van 1930 tot 1936 van 
de Akademie voor beeldende Kunsten, waar hij leerling was van 
de professoren Rudolf Jettmar, Christian L. Martin en Wilhelm 
Dachauer. 

Ter uitvoering van de gravering van deze ontwerpen werden 6 
vooraanstaande graphische kunstenaars ingeschakeld, waarvan Ru
pert Franke de zegels van 20 g en 1S40 stak, Fritz Teubel de zegels 
van 30 en 80 g, Rudolf Zenziger het zegel van 40 g, Rudolf To th 
die van 50 g., Herbert Toni Schimek die van 60 g. en Georg 
Wlmmer die van 1 S. 

De serie wordt geopend met het zegel van 20 g., waarop het 
doel van deze uitgave n.1. Herstel van de Dom van Salzburg 
staat vermeld, en met de afbeelding van de heilige Rupert, de 
stichter en eerste bisschop van Salzburg (overleden in 715). Naar 
verluidt zou hij eerst bisschop te Worms zijn geweest en door 
de hertog van Beieren Theodo naar Regensburg zijn beroepen, 
vanwaar hij naar het oosten trok om het gebied aan de Salzach 
te kerstenen. Hij vestigde zich in de ruïnen van de eens bloeiende 
Romeinse stad Juvavum en stichtte omstreeks 690 aan de voet 
van de Mönchberg (Monnikkenberg) het sticht St. Peter en aan 
de Nonnberg een vrouwenklooster, waarvan de eerste abdis de 
hem verwante St. Erentrudis werd. Als groot kolonisator bevor
derde hij de bergbouw in de zoutmijnen van het nabij gelegen 
Reichenhall en ook de zouthandel, waaraan de stad Salzburg 
(Zoutburg) haar naam ontleent. De bisschop wordt dan ook 
steeds afgebeeld met een zoutvat in de hand. Zo zien wij hem ook 
op het 20 g. zegel in bisschoppelijk gewaad. Hierbij heeft als 
voorbeeld gegolden het Rupert-beeld op het hoogaltaar van de 
kerk St. Peter in Salzburg, vervaardigd door Franz Hitzls om
streeks 1778. 

Het zegel van 30 g. geeft een afbeelding van het ten noorden 
van de Dom gelegen Residentieplein, waarvan het middelpunt is 
de op de voorgrond zichtbare Hof- en Residentiebron. Deze werd 

onder Aartsbisschop Guidobald Thun in de jaren 1656 tot 1661 
opgericht en is met zijn 15 meter hoogte de grootste en monu-
mentaalste Barokfontijn ten noorden van de Alpen. Als zijn 
ontwerper werd vroeger genoemd de architect en beeldhouwer 
Giovanni Antonio Dario, doch tegenwoordig schrijft men hem 
toe aan Tommaso Garona. Uit een achtkantig bassin verrijst een 
rotspartij die door 4 waterspugende paarden wordt geflankeerd. 
Op de top van de rots draagt een groep van 3 naakte mannen 
een grote vlakke waterschaal, waarin drie dolfijnen met hun naar 
boven gerichte staarten een kleinere gegolfde schaal dragen. Hierin 
zit een Triton, die uit een schelp water in de lucht blaast, dat 
oi(er beide schalen stort. Op de achtergrond zien wij de noordzijde 
van de Dom met de beide torens en de arkadeachtige Dombogen. 

Het 40 g. zegel geeft de voorzijde van de Dom weer, waarvoor 
de door aartsbisschop Sigismund Schrattenbach gestichte en in de 
jaren 1766 tot 1771 gebouwde Mariazuil staat. Mt t behulp van de 
architect Wolfgang Hagenauer schiep dien' bro3r Johann B. Hage-
nauer (gest. 1810), later professor aan de Weende Akademie, het 
plastisch ontwerp van dit monument. Op de 4 naar vorensprin-
gende vlakken van het voetstuk staat een meer dan levensgrote 
allegorische figuur, aan de voorzijde de „Kerk" en een „cherubijn", 
aan de achterzijde de „wereldlijke macht" en de „Satan". Het hi-
vengedeelte van dit voetstuk wordt versierd door ' t wapen van de 
aartsbisschop, terwijl als bekroning van het geheel een Imaculata 
op een wereldbol staat. 

Het 50 gr. zegel laat ons de Dom zien van af de Kapittelplaats, 
dus van het Zuiden uit. Op de voorgrond zien we de balustrade 
om het waterbassin. De daarbij behorende muurbouw van Josef 
Anton Pfaffinger (gest. 1758) daterende van 1732, gemaakt in op
dracht van de aartsbisschop Leopold Anton Firmian, en welke 
muur is versierd met prachtig beeldhouwwerk (een op een water-

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 



158 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

ros staande Tri ton en twee waterspuwende Tritons) is op het zegel 
niet zichtbaar, omdat de waarnemer verondersteld wordt met de 
rug daar heen te staan. Op de middenachtergrond zien we als 
verbinding tussen Dom en de St. Peterstichting de rechte „Dom-
bogen" en daarachter de toren van de Franciscanerkerk. 

Het 60 gr. zegel zou men kunnen noemen „Over de daken van 
Salzburg". Dit beeld geeft geen gezicht op de Dom, doch juist in 
tegenovergestelde richting n.l. naar het westen. We zien hier de 
koepel van de kerk van de stichting van St. Pieter, welke eerst in 
1622 werd gebouwd en in 1657 hoger gemaakt werd. Links daarvan 
zien we de toren van deze kerk, terwijl we rechts vooraan nog het 
torentje zien van de Margaretha-kapel op het Peterskerkhof; daar 
achter de slanke toren van de 1221 ingewijde Franciscanerkerk, 
terwijl nog juist zichtbaar aan de horizon de koepel van het 
Kollegekerkje is, die de geniale Johann Bernhard Fischer von 
Erlach (1694—1707) voor de Universiteit bouwde. 

Het 80 gr. zegel geeft een binnen-aanzicht van de Dom. In 
verband hiermede geven we eerst eci stukje geschiedenis omtrent 
deze kerk. De bouw van de oudste kathedraal valt in de tijd van 
bisschop Virgilius, die op 24 Sept. 774 het gebeente van de heilige 
Rupert daarheen overbracht. Ten gevolge van meerdere branden 
kwam men in de loop van de 12e eeuw tot een nieuwbouw met 
twee torens en een achthoekige koepel die echter in 1598 door 
brand werd verwoest. Hierop liet de aartsbisschop Wolf Dietrich 
de resten van deze kerk geheel ter zijde stellen en liet door de 
Italiaanse architect Vincenzo Scamozzi een project uitwerken, dat 
de verbinding voorzag tussen Centraalbouw en lengtebouw. Dit 
ontwerp kwam niet tot uitvoering, maar wel dat van Santino 
Solaris uit Como, dat onder de aartsbisschop Markus Sitticus in 
de jaren 1614 tot 1628 werd uitgevoerd, en daarmede de vroeg-
barokke kerkbouw van het zuid-oosten van Duitsland een werk 
van baanbrekende betekenis schonk. Bij een lengte van 101 meter 
en een dwarsdoorsnede van 69 meter — de koepelruimte heeft 
een hoogte van 72 meter — biedt de binnenruimte plaats aan 
10.500 personen. Bij het uit drie schepen bestaande lengtegebouw 
bestaan de zijschepen ieder uit 4 kapellen die met elkaar zijn ver
bonden; het met rijke stückdecoratie versierde tongewelf van het 
middenschip draagt plafondschilderingen van Arsenio Mascagni. 
Door de vensters van de achthoekige koepel stroomt volop licht 
in het middenruim en verlicht ook het koor en het hoogaltaar, 
dat versierd is met een „Opstanding van Christus" van de hand 
van Mascagni. Op 16 October 1944 kreeg de kerk bij de eerste 
grote aanval op Salzburg een zware bomtreffer, die de koepel en 
ook het dak voor een deel deed instorten en de verdere uitoefe
ning van de kerkdienst onmogelijk maakte. Het ^ zegel geeft het 
binnenaanzicht weer voor de verwoesting en is gemaakt naar 
een oude ets. 

Het 1 Sch. zegel geeft een beeld weer dat men ziet als men 
ongeveer ter halverhoogte van de Kapucijnerberg aan de linker
oever van de Salzach naar de vesting kijkt. Nauw dringen zich 
de oude huizen aan de Rudolfskade voor de zich daarachter ver
heffende Dom. Daarboven, op een hoogte van de Monnikenberg, 
ligt dreigend lang uitgestrekt het geweldige complex van de 
vesting Hohensalzburg, waarvan de bouw teruggaat tot omstreeks 
!077. De thans nog bestaande bouwsels stammen meestal uit de 
laatgotiek. 

De serie wordt besloten met het lief-bekoorlijke beeld van de 
Pacher Madonna op de waarde van 1 Sch. 40. Wij hebben hier 
het laatste werk van de groot-meester Michael Pacher uit Bruneck 
voor ons, die ook het bekende en prachtige altaar maakte voor 
de St. Wolfgangkerk aan de Abersee. Pacher was in 1495 naar 
Salzburg gekomen om ^oor de Franciscanerkerk een hoogaltaar 
te maken en stierf tijdens deze arbeid in 1498. In 1709 werd dit 
altaar afgebroken en door een altaar in barokstijl vervangen, 
alleen ' t Madonnabeeld bleef behouden en troont nu ver zichtbaar 
in de hoofdnis van het nieuwe hoogaltaar. De heilige Jonkvrouw 
in een gouden, blauwgevoerde, en in vele plooien vallende mantel, 
een doek over het blonde haar, heeft de rechter hand licht opge
heven met een druiventros er in. Met de linker hand omvat zij 
het Kind, dat geheel naakt op een witte doek op haar schoot zit. 

N. 

CAMPIONE 
Enkele weken geleden mochten wij van de heer J. W. Smits, 

arts te Eindhoven, een aardig artikeltje ontvangen over de post
zegels van het hierboven genoemd gebied en aan hem danken 
we ook de afbeeldingen van de brief en het zegel, welke hij ons 
bereidwillig ter reproductie afstond. Wij zeggen hem dan ook voor 
dit alles hartelijk dank. Zoals de heer Smits meldde dankte hij 
zijn gegevens o.a. aan een onderhoud, hetwelk hij heeft gehad met 
de directeur van het postkantoor te Campione. 

Toevallig troffen w e , in The Philatelic Journal van Apr.-Juni 
van dit jaar een artikeltje aan over dit zelfde onderwerp en wel 
van de hand van Garratt-Adams, die daarbij gebruik maakte van 
inlichtingen hem verstrekt door C. Kidd, die in 1947 een bezoek 
aan Campione bracht. 

Deze beide artikelen geven ons aanleiding ook in dit Maandblad 
eens aandacht aan dit gebied te wijden. 

Campione is een kleine strook land en water gelegen op Zwit
sers gebied aan het mooie meer van Lugano, tegenover de zo be
kende berg San Salvatore, welke men op het 20c-zegel van Zwit
serland vindt afgebeeld. Campione koos bij de gehouden stemming 
m het midden van de vorige eeuw de zijde van Italië, terwijl het 
omringende gebied de zijde van Zwitserland koos, zodat Campione 
als een geïsoleerd Italiaans gebied te midden van een Zwitserse 
omgeving kwam te liggen. Desniettegenstaande is deze kleine 
Enclave een zuiver Italiaans gebied en waait er de Italiaanse vlag, 
de politie loopt in Italiaans uniform en de taal is Italiaans. Alleen 
het monetair verkeer geschiedt in Zwitsers geld, hetgeen, zoals 
we zullen zien, ook op de postzegels tot uitdrukking komt. 

Het gebied van Campione, dat ongeveer 2 KM. lang en 1 KM. 
breed is, gebruikt voor haar buitenlandse(!) correspondentie de 
Zwitserse postzegels. Dit neemt niet weg dat Campione d'Italia, 
zoals het zich zelf aanduidt, met haar ongeveer 500 inwoners ook 
eigen postzegels uitgeeft en gebruikt, doch deze zegels zijn 
alleen bestemd voor binnenlands(!) gebruik. 

Zoals reeds gezegd, gebruikt Campione voor haar buitenlandse(!) 
post de postzegels van Zwitserland en wel omdat deze post over 
de Zwitserse plaats Lugano gaat, en feitelijk als Zwitserse post 
•wordt behandeld. De postzegels worden dan ook niet te Campione 
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: C. M. Donck, Sophialaan 39, Hilversum. 

Nieuwe leden. ^ 
Zie de aanmeldingen in het Augustus-nummer. 

Verbetering. 
794. G. J. Beek moet zijn Y. J. Beek. 
77'6. B. O. Ont rop moet zijn B. A. Ontrop. 

Aanmeldingen. 
838. H. Aberson, Sma. Leger No. 251227007, Onderdeel: Staf 4 

Regt. Stoottroepen, Veldpost, Padang. 
840. Ir. O. R. van Arx, Beatrixlaan 21, Mcdan (S.O.K.) 
843. D. L. Beek, Talang Krangga 4A, Palembang (Z. Sumatra). 
844. P. de Büeck, Marine Pension „La Foret", Doorn. 
847. H. Bohle, Hector Treubstraat 22, Bussum. 
848. D. A. Bosman, Vaandrigtstraat 23, Rotterdam. 
850. H. A. van Brakel Jr., Landstraat 20a, Groningen. 
851. H. G. van Brink, p /a R. C. M. A., Medan. 
859. F. E. Francis, p / a B.P.M., huis 98, Pladjoe (Z. Sumatra). 
860. H. R. Haighton, Jan van Nassaustraat 33, 's-Gravenhage. 
861. Mevr. H. C. Janssen van Raay, Wilhelminalaan 23, Batavia. 
862. K. F. E. Karthaus, Badhuisstraat 36 zw., Haarlem. 
869. A. R. Kooderings Clemens, Landstorm Korporaal, Stbno. 

135399, Bataljon Staf IVe Bewakings Bataljon, Veldpost, 
Medan. 

870. W. A. de Laat de Kanter, Ass. Res. Ie klas, p /a Recomba, 
Palembang (Z.-Sumatra). 

871. P. Leclercq, E'Urgemeester Mackaylaan 7, Medan. 
873. J. J. van der Meer, Korp. 171216005, Distributiekantoor 

Brastagi, Veldpost Medan. 
874. M. Tinnemeier, Vosmaerlaan 37, Hilversum. 
876. J. Vermeulen, p /a B.P.M. Flatgebouw, Pladjoe (Z. Sumatra). 
882. H. Willebrands, Irenelaan 3, Medan. 
883. P. Zijdenbos, Residentsweg 8a, Medan. 
884. D. W. Brouwer, Nie. Beetsweg 53, Heilo. 
885. T. Jansen, Salemba 47 (pav. rechts), Batavia. 

Bedankt. 
1594. T. Benard. 

Mededelingen van het Secretariaat. 
Als secretaris van de afdeling Dordrecht is opgetreden de heer 

G. Spalter, Maartensgat te Dordrecht. 

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

Voorgehangen als lid. 
E. J. Bruins, Breda, Seeligsingel 17. 
W. C. Ruivenkamp, Rotterdam, Lavendelstraat 29. 
J. P. van Splunter, Breda, Grazendonkstraat 30. 
G. Beltman, Enschede, Goolkatenweg 162. 
A. J. Veen, den Haag, Snelliusstraat 40. 
J. G. Fontein, Amersfoort, Muurhuizen 105. 
A. A. v. d. Broek, Breda, Van Voorst tot Voorststraat 40. 

Nieuwe leden. 
De voorgehangen leden in het Aug. nummer. 

Bedankt als lid. 
655. P. J. J. de Klerk. 

Overleden. 
558. Chr. v. d. Meer. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 September a.s. des n.ra. 8 

uur in „Tivoli". Van 7.30—8 uur ruilen. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en 
Mededelingen. 4. Verslag Bondsvergadering. 5. Jaarverslag secre
taris. 6. Ballotage (Candidaten vermeld in Aug. nr.). 7. Pauze, 
waarin landenwedstrijd Oranje Vrijstaat. 8. Verkiezing bestuurs
leden (aftredend en herkiesbaar zijn de heren Cortenbach, Tholen, 
Wals en Van de Westeringh; event, tegencandidaten schriftelijk 
voor aanvang der vergadering in te dienen). 9. Royement van 7 
leden (vermeld in het Juli nr.). 10. Veiling. 11. Verloting. 12. 
Sluiting. 

Candidaat-leden. 
J. F. Smit, Van Goyenlaan 17, Bilthoven. 
T. M. H. van der Vlist, Polsbroek. 

Bedankt als lid: 
R. A. Timmer, Zeist. 
A. Goudswaard, Rotterdam. 
K. van Oosten, Zeist. 
J. P. M. Kok, Zuilen (post Utrecht) 

De Penningmeester verzoekt, de verschuldigde contributie over 
het Verenigingsjaar 1 Sept. 1948—31 Aug. 1949 over te maken 
op postrekening 36991 t / n van Penningm. U. Ph. V., Utrecht. 
ƒ 5,— voor stadsleden (post Utrecht); ƒ 4,— voor buitenleden. 

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

Bedankt of om andere redenen afgevoerd. 
Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 23 September om 8 uur in het 

cafc-restaurant Den Hout, Bezuidenhoutseweg 11-13. 

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

Vergadering. 
Hiermede wordt ter kennis van de leden gebracht, dat de eerst

volgende ledenvergadering zal worden gehouden op Zaterdag 16 
October 1948 aanvang 10.30 uur in het Park-Hotel, Stadhouders
kade hoek Hobbemastraat te Amsterdam. Te bereiken van Cen
traal Station met lijn 2. 

Voorlopige agenda. 
Opening. Notulen vergadering 17 April en 29 Mei 1948. Inge

komen stukken en mededelingen. Verslag Bondsvergadering Breda. 
Financieel overzicht over het lopende boekjaar i.v.m. verhoogde 
kosten van het Maandblad. Mededeling omtrent de Benelux-ten-
toonsteUing. Verloting. Bepaling plaats volgende vergadering. Ver
slag bezoek tentoonstelling te Antwerpen. Wat verder ter tafel 
zal worden gebracht. Rondvraag. Sluiting. 

Afd. Den Haag. 
In verband met ontslagname van de heer Alphenaar als penn.m., 

wordt het penn.schap tijdelijk waargenomen door de heer Jpb de 
Vries, Archimedesstraat 38, 's-Gravenhage. Giro blijft no. 516242. 

Afd. Rotterdam Zuid. 
De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op Woensdag 22 

September in Klein Odeon, Hilledijk 188, Rotterdam-Zuid. 
Afd. Utrecht. 

In verband met het 10-jarig bestaan van de afdeling Utrecht 
houdt deze afdeling op 25 September een lustrumavond, 

Afd. Venlo. 
Tentoonstelling. 

De afdeling Venlo van „Philatelica" houdt ter gelegenheid van 
haar 25-jarig bestaan, een postzegeltentoonstelling op 1, 2 en 3 
October a.s. in de Venlonazaal te Venlo. De gehele opzet geschiedt 
door inzendingen van de leden, terwijl het Postmuseum der 
P.T.T. met een kleine inzending deze expositie aantrekkelijk 
maakt. 
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Een ere-comité is bereids aangezocht. 
Dit is een bijzondere attractie op cultureel gebied voor Venlo 

en omstreken, terwijl ook veel belangstelling verwacht wordt 
van Noord-Limburg. Vanzelfsprekend spannen wij onze uiterste 
krachten in om deze tentoonstelling aan haar doel te doen 
beantwoorden. 

Afvoering ingetrokken. 
2665. L. Zieren,' Gooilaan 132, Den Haag. 

Bedankt. 
2293. C. C. Happé. 

Overleden. 
4000. C. Winkelman. 

Nieuwe leden. 
j.1. 12. H. F. C. M. v. d. Berg, Nieuweweg 53, Poeldijk 

(geb. 10-3-'32) 
j.1. 18. J. B. V. Gelder, Ratumsestr. 3, Winterswijk (geb. 10-4-'37) 
1593. G. C. V. Driel-Vis, Eendrachtsstr. 116, Rotterdam-C. 
2293. W. A. P. Molijn, Kerkstraat 28, Bussum. 
3105. Jac. A. Teeuwen, Heijthuizerweg C. 56, Horn (L.) 
3128. Mevr. H. J. v. d. Beijtel-Nieuwenhuijsen, Emmalaan 14, 

Amersfoort. 
3131. Adolf V. Zoelen, CoUardslaan 18, Assen. 
3143. D. L. Beek, Talong Krongga 4a, Palembang. 
3146. H. W. Faatz, v. Boetzelaerlaan 77, Den Haag. 
3238. J. P. W. V. Deventer, Fonteinstraat 22, Leeuwarden. 
4328. J. Fluitsma, Pr. Bernhardlaan 222, Zutfen. 

Afd. Amsterdam. 
53. Mevr. W. Verhoef-Zevenhuizen, Paramaribostraat 2III , 

Amsterdam. 
Afd. Goes. 

2892. C. Verhulst, Scheldestraat 96, Goes. 
Afd. Haarlem. > 

3135. H. de Haan, Ramplaan 53, Haarlem. 
Afd. Den Haag. 

j.1. 30. R. Heuker, Jul. van Stolberglaan 379, Den Haag (14 jaar). 
3173. K. N. van Dalsum, Laan van N . O. Indië 5, Den Haag. 
3175. A. Dijkstra, Van Montfoortstraat 15, Voorburg. 
3187. W. Humperdinck, Doorniksestraat 2, Scheveningen. 
3199. T. Kelderhuis, Stuwstraat 251, Den Haag. 
3200. W. Koppenberg, Weigeliaplein 13, Den Haag. 
3206. Mej. H. Levie, Gentsestraat 145, Scheveningen. 
3210. J. Mulder, Van Boetzelaerlaan 198, Den Haag. 
3214. C. J. Prent, Redenburgstraat 10, Voorburg. 
3216. P. van de Rhee, Ten Hovestraat 41, Den Haag. 
3217. H. Sloog, Nieboerweg 256, Den Haag. 
3220. Mr. D. S. Westerman Holstijn, Tapijtweg 4, Scheveningen. 
3227. J. K. Boot, Fr. Valentijnstraat 87, Den Haag. 

Afd. Vlissingen. 
3169. N. C. Pol, Vlissingsestraat B 368, Koudekerke. 

(oud lid onder no. 2338). 
Afd. Walcheren. 

2266. H. P. Francoys, Bogardstraat 10, Middelburg. 
Afd. Zeist. 

3139. H. W. V. d. Brink, De Wetlaan 55, Zeist. 
3140. J. D. V. d. Berg, Fred. Hendriklaan 68, Zeist. 

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

Ledenvergadering. 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehouden 

op Maandag 27 September 1948 in de bovenzaal van Café-Restau-
rant „Du Nord", Bergweg 131b (ingang Bergsingel 228) te Rot
terdam-Noord. Zaal open 7.30 uur; aanvang 8 uur. 

Agenda: »Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmede
delingen. Voorstel tot royement van de navolgende leden: 300 B. 
Th. Pattes, 553 S. S. de Reeder, 756 C. P. van Meteren, 763 J. 

Vermeer, 802 A. v. d. Ster, allen te Rotterdam, 907 J. M. Knaap 
en 1093 M. J. Regoort, beiden te Zierikzee en 1231 J. Spetter te 
Den Haag. Ballotage candidaatleden. Verloting. Rondvraag, daarna 
te circa 9.30 uur veiling. Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 
25 September in ons clublokaal (boyenzaal café „De Zon", Noord
singel hoek Burg. Roosstraat te Rotterdam) en voor de aanvang 
der vergadering. 

Candidaat-leden. 
1139. H. Leensma Jr., Burg. Meineszlaan 92, Rotterdam-W. 
1159. M. L. Verstappen, Erasmusstraat 9b, Rotterdam-N. 
1161. A. Kooren, Overrijn 7, Katwijk a /d Rijn. 
1182. F. A. W. Helminck, Vredénoordkade 30b, Rotterdam-O. 
1206. W. V. Haarst, Statensingel 58a, Rotterdam-C. 
1218. J. Haga, Lambertusstraat 95, Rot terdam-O. 
1290. M. J. Zuydeweg, Mathenesserdijk 317a, Rotterdam-W. 

Al deze candidaten werden reeds op de Augustus-vergadering 
als lid aangenomen onder het gewone voorbehoud. 

Opzeggingen. 
144. Th. J. B. Kuijpers, 820. G. W. Kriesz. 

Secretariaat. 
Aangezien veel correspondentie foutief wordt geadresseerd, 

wordt de aandacht erop gevestigd, dat sedert 1 April 1948 het 
secretariaat van de R. Ph. V. gevestigd is aan het in hoofde dezes 
vermelde adres. Telefonische aansluiting is aldaar nog niet aan
wezig. 

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

Nieuwe leden. 
R. Worp, Badhuislaan 16, Krommenie. 
Ph. H. Huisman, Groot Hertoginnelaan 9, Bussum. 

Nieuwe leden. 
Th. Lunenberg, Willem de Zwijgerlaan 103III, Amsterdam-W. 
P. Ricke, Lindengracht 1521, Amsterdam-C. 
N. K. Smit, Wittenburgergracht 11 II, Amsterdam-C. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op 21 September 1948 en 5 October 1948. 

Ruilavond 19 October 1948. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdag
avond in „Bellevue", Marnixstraat 400, aanvang half acht, zaal 
open 7 uur. 

Candidaatleden. 
678. 
106. 
304. 
694. 
898. 
981. 
938. 

1075. 
377. 
553. 

J. B. Bakker, Rijnstraat 691, Amsterdam-Z. 
Mr. J. C. S. Warendorf, Velasquesstraat 5, Amsterdam-Z. 
C. Recter, Ie Const. Huygensstraat 51 II, Amsterdam-W. 
H. Numan, Willem Beukelszstraat 7, Amsterdam-O. 
Th. A. J. V. d. Berg, Bergselaan 106, Rotterdam. 
W. J. Habicht, Celebesstraat 78 I, Amsterdam-O. 
W. Heimer, Burgem. de Kievietstraat 122, Diemen. 
T. Overeem, van Breestraat 192 III, Amsterdam-Z. 
W. P. Kuit, Waldeck Pyrmontlaan 20 hs., Amsterdam-Z. 
P. A. Wendt, Prinsengracht 663 H, Amsterdam-C. 

Afgevoerd. 
39. B. Mariot. 711. M. J. Meelies. 

198. A. M. Hordijk. 736. E. J. M. Huurman. 
555. J. P. G. Hildersom. 901. J. M. Andree. 

Verhuisd. 
435. B. Veenendaal, nu Diepeweg 11, Hilversum. 
453. W. H. A. Koller, nu Jan Evertsenstr. 601, Amsterdam-W. 

29. M. van Driel, nu Bilderdijkstraat 106III, Amsterdam-W. 
528. P. W. V. d. Herik, nu Westlandgracht 231 i; Amsterdam-W. 
322. J. Kuyper, nu Westerhofseweg 38, Wageningen. 
810. A. van Keulen, nu Zeeburgerdijk 173hs., Amsterdam-O. 
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601. G. Valks, nu sold., legem. 271222219, 5e Bataljon „Prinses 
Irene" Staf Comp. Veldpostkantoor Padang. 

Rondzendingen. 
Het adres van de Rondzendcommissaris is nu: M. van Driel, 

Bilderdijkstraat 106 III, Amsterdam-W., tel. 86294. 

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

Bedankt. 
208. L, van Zetten. 395. O. v. Lingen. 
236. J. G. Koning. 407. Mej. R. Heskes. 
323. J. W. Hoogstad. 412. J. G. Wiggers. 
338. G. A. M. V. Dijk. 

Bedanken ingetrokken. 
204. J. G. Wiggers. 

Nieuwe leden. 
500. D. G. J. Kruimer, Ad. v. Nieuwenaarlaan 4, Arnhem. 
501. J. J. Otten, Veluwestraat 160, Arnhem. 
502. X. F. J. Daudt, Westhaven 56, Gouda. 

Verhuisd. 
163. J. Straatman naar Bessemerlaan 4, Zuilen. 

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

Overleden. 
292. C. M. Kuylman. 110. M. C. Fallentin. 

Bedankt. 
202. G. V. d. Gijn. 337. H. van Geffen. 

Vergadering. 
Onze eerstvolgende vergadering, na de vacantie, zal plaats vinden 

op Dinsdag 14 September a.s. des avonds half acht in Hotel de 
Rozenboom, Brinklaan (tuiningang) Bussum. Het Bestuur rekent 
op aller komst ! 

Philatelistenloket. 
De leden wordt nog eens in herinnering gebracht de open

stelling van het Philatelistenloket aan het postkantoor te Bussum, 
de tweede Woensdag van iedere maand des avonds van 18—19 u. 

Contributie. 
Leden die tot nu toe verzuimd hebben hun contributie voor 

het jaar 1948 te voldoen, worden dringend verzocht, ter vermij
ding van onnodige kosten, dit alsnog ten spoedigste te willen 
doen. Contributiegelden kunnen gestort worden op postgiro no. 
349300 ten name van penningmeester Nederl. Phil. Vereniging 
,.de Verzamelaar", Bussum. 

Rondzendboekjes. 
Er bestaat een dringende behoefte aan rondzendboekjes van 

Nederland en Overz. Geb. delen. Welke leden kunnen hiervan 
nog boekjes inzenden ? 

Het adres van de commissaris van rondzending is de heer A. C. 
Nievaard, St. Janslaan 153, Bussum, alwaar U deze boekjes kunt 
inzenden. Tevens zijn daar verkrijgbaar blanco rondzendboekjes 
ä ƒ 0,15 per stuk. 

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

Nieuwe leden. 
301. A. Ceulemans, Nieuwe Schoolstraat 1, Delft. 
302. H. J. Lorenz, Thorbeckestraat 28, Delft. 
318. A. Loof, Oranjestraat 5, de Lier. 

Bedankt. 
256. P. Hoekstra. 274 W. Suurmond. 

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

Vergadering 27 September 1948. 
Uitgebreide agenda en interessante veiling. Begonnen wordt om 

8 uur in de bovenzaal van de „Réunie Sociëteit" (ingang Bioscoop-
Vestibule). 

Candidaatleden. 
H. Hoogendoorn, Korte Havenstraat C 121 te Oudewater. 
Chr. Kasbergen, Donkeregaard 71, Oudewater. 

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

Candidaatleden. 
452. A. J. de Vaan, Eikenlaan 52, Zwanenburg/Halfweg. 
480. J. Ph. J. Paap, Begijnhof 4 rood, Haarlem. 

Bedankt per 1 Maart 1949. 
529. P. C. Cornelissen. 606. S. A. Hulshoff. 

Vergadering. 
Eerstvolgende Algemene Vergadering op Donderdagavond, 30 

September a.s.. bij Brinkmann, Grote Markt, Haarlem. 
Tentoonstelling. 

Ter gelegenïieid van de door haar op 9 t / m 11 October a.s. 
georganiseerde rentoonstelling zal door de Postzegelvereniging 
„Heerlen" eer verloting met prachtige hoofdprijzen worden ge
houden. 

Loten ad ƒ 0,50 plus ƒ 0,10 portokosten zijn verkrijgbaar bij 
de secretaris M, W. v. d. Koog, Leidsevaartweg 129, Heemstede. 

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

Bedankt. 
G. Kaay, Hoogwoud. J. H. W. Jansen, Den Helder. 

Vergadering. 
Huishoudelijive vergadering op Woensdag 22 September 1948 

des avonds 8 uur in Café Postbrug. 

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

Vervallen., 
H. Ch. Meyer, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
De cand. leden genoemd in Juli-nr. 

Candidaatleden. 
371. J. Koninj;, 's-Gravesandelaan 24, Hilversym. 
372. Rob. Vetrer, Havenstraat 26, Hilversum. 
373. J. F. V. Dalfsen, Hilvertsweg 212, Hilversum. 
374. H. E. A. Vennik, B. Gülcherlaan 15, Hilversum. 

Vergadering. 
Ledenvergaderingen op Woensdag 15 September en 20 October 

a.s. te 7.30 uur in de O.L.B., 's-Gravelandseweg 55, Hilversum. 
Beurs. 

Elke Zaterdagmiddag van 2—5 uur in de O.L.B, 's Gravelandse-
weg 55 Hilver 'um. 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. 4139 verschijnt deze uitgave 
elke maand en is de omvang van dit nummer 36 pagina's. 
Pagina-formaat 22 X 28 c.M. 
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Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: G. M. Minnema, Boerhavelaan 41, Leiden. 

Candidaatleden. 
F358 C. J. P. Kortekaas, Scheepmakersdam B 142b, Warmond. 
F359 J. D. Papendrecht, Rijksstraatweg 66a, Sassenheim. 

Overleden. 
D 81 H. Blechtstein. 

Jeugdclub. 
Dinsdag 7 Sept. 7.30 uur V.C.F. Huis, Gerecht 10. 

Ruilclub. 
Woensdag 8 Sept. 8 uur, Cham. School, Rapenburg 30. 

Beursavond ., 
Maandag 13 Sept. 8 uur. Café de Valk, Morschsingel 1. 

Vergadering. 
Woensdag 22 Sept. 7.45 uur, Soc. Amicitia, Steenstraat 2. 

Vergadering 22 September 1948. 
Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. 

Mededelingen. 5. Ballotage. 6. Verslag bondsvergadering. Verder 
zeer belangrijk voorstel: Opzegging „Contract met het Maand
blad" of verhoging contributie. 7. Veiling. 8. Pauze. 9. Causerie 
of verloting. 10. Rondvraag. 11. Sluiten. 

Veiling. 
Op Zaterdagmiddag 30 October 1948 zal een grote veiling 

worden gehouden van en voor de leden. Kavels in te zenden uiter
lijk 10 October. 

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

Zijne Excellentie 
Luitenant-Generaal 

A. A. VAN NIJNATTEN. 
Breda, 15 Aug. 1948. 

De overledene was mede-oprichter van Zuid-Limburg. Hij was 
jaren voorzitter van deze vereniging. Bij zijn vertrek uit Maas
tricht werd hem het ere-voorzitterschap aangeboden. Hoewel hij 
door zijn uitstedigheid niet in de gelegenheid was de bijeenkom
sten bij te wonen, stelde hij steeds veel belang in het wel en wee 
dezer vereniging. 

Wij zullen hem steeds in dankbaarheid herdenken. 

Overleden. 
3. A. A. van Nijnatten, Baronielaan 50, Breda. 

Adresverandering. 
90. Mej. D. Eversen, Tikalaplein, Noord 3, Menado. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 20 September, vergadering. 
Maandag 4 October, beurs. 
Maandag 18 October, vergadering. 
Te 8 u. 's avonds „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

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

Nieuwe leden. 
A. Geldens, Spoorstraat 10, Roosendaal (N.B.) 
J. Vriens, Kade 2, Roosendaal (N.B.) 
J. G. Koning, Oude Klarendalscheweg 1, Arnhem. 

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

Nieuwe leden. 
G. Boïnk, Bredasche weg 43, Tilburg. 
Mevr. L. Franken, St. Annaplein 4, Tilburg. 
J. Brouwers, Bredasche weg 280, Tilburg. 
C. Fiegen, Willemsplein 8a, Tilburg. 
J. Haarselhorst, Tuinstraat 48, Tilburg. 

Bedankt als lid. 
J. Segers, Llerse Steenweg 127, Mortsel (België). 

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

Vergadering. 
Onze eerstvolgende algemene vergaderingen vinden plaats op 

Vrijdag 17 September en 18 October a.s., en vervolgens elke derde 
Vrijdag van de maand, en wel des avonds 8 uur in Rest. „De 
Nieuwe Karseboom", Dam, Zaandam. Gelegenheid tot fietsen
stalling: Garage D. Schoen, Nicolaasstraat (achter de Hema). 

Nieuwe leden. 
432. H. Koerse, Saenredamstraat 2, Zaandam. 
148. J. Schermer, Middelweg 140a, Uitgeest. 

Bedankt. 
229. A. Bontes. 299. D. Dijkstra. 

S B R V I C B - A P D E I w I N G V O O R E E R S T E - D A G - E N V E L O P P E I W . 
De verkrijgbaarstelling van de enveloppen voor het Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina en voor de inhuldi

ging van H.M. Koningin Juliana is een groot succes geworden, dank zij de van alle zijden ondervonden medewerking. 
Dit geeft aanleiding om op de ingeslagen weg voort te gaan en in de toekomst bij voorkomende gelegenheden, zoals voor 

kinderzegels, zomerzegels etc , dergelijke enveloppen in kleurendruk verkrijgbaar te stellen tegen een prijs van 15 c. per stuk. 
Voor de a.s. Kinderzegels zijn drie prachtige ontwerpen in voorbereiding. Deze enveloppen worden U per 9 stuks (drie series) 

ä ƒ 1,15 franco toegezonden. 
Bestellingen kunnen reeds aangenomen worden. Betaling s.v.p. na ontvangst der enveloppen op giro 501291. 
In vele plaatsen worden nog vertegenwoordigers voor de verkoop gezocht tegen behoorlijke provisie. Condities op aanvraag. 
ATTENTIE: Verzamelaars in Nederlands-Indië, Curasao en Suriname, wenst U smaakvolle eerste dag enveloppen voor Uw 

verzameling ? Maakt dan gebruik van onze Service-Afdeling. 
Wie wil de vertegenwoordiging in elk dezer Overzeese Gebiedsdelen op zich nemen ? Condities nader overeen te komen. 
Elke brief wordt omgaand per luchtpost met philatelistische frankering beantwoord. Dus helpt allen mede aan de opbouw 

van onze Service-Afdeling. Dit betekent, dat wij in de toekomst U steeds iets moois op dit gebied kunnen aanbieden. 
Voor nadere inlichtingen wende U zich tot: 

iVi. P . BRE^E^I^, Postbus 31, GOES, Giro 501291. 
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van een afstempeling voorzien, doch te Lugano. Wel ontvangt het 
poststuk een stempel van Campione, doch niet op de zegels. 
Hierbij geven we de afbeelding van het hoofd van zulk een 
potstuk waarop beide stempels duidelijk zijn te zien. 

De postzegels door Campione zelf uitgegeven en aan het post
kantoor aldaar verkrijgbaar, hebben geen frankeergeldigheid in het 
internationaal verkeer, behalve echter in het direct verkeer met 
Zwitserland, terwijl de heer Kidd vermeldt, dat dit ook het geval 
is in direct verkeer met Italië. Deze zegels worden dan wel te 
Campione afgestempeld. 

De eerste postzegels van Campione verschenen op 1 Mei 1944 
en vormden een serie van 5 zegels in de waarden 5, 10, 20, 30 
centimes en 1 franc. De afbeelding dezer zegels toonde het wapen 
van Campione aan de beide bovenzijden geflankeerd door een 
klein wapen van Zwitserland, daarboven de woorden „R.R. Poste 
Italiane", terwijl onder het wapen op een band staat vermeld 
„Ccmune di Campione" en daar onder de waardeaanduiding. 

Van deze zegels verscheen de eerste druk in tanding U K £n 
in een oplage van 10.000 stuks van de 5 c, 40.000 stuks van de 
10 en 20 c, en 5000 stuks van de 30 c en 1 fr. Later verscheen 
van deze zegels een tweede druk in tanding 11 en in een oplage 
van 75.000 stuks van iedere centimewaarde en 40.000 stuks van de 
1 fr. De kleuren der beide drukken zijn nagenoeg gelijk, hoewel 
de kleuren der 2e druk iets helderder en die der Ie druk iets 
fletser zijn. Van een zegel dezer tweede druk, nl. de 30 c , geven 
we hierbij een afbeelding. 

mmê : 

l^e^Si^^É^ ' 

Op 7 September 1944 werden de bovenvermelde zegels vervan
gen door geheel andere zegels, gedrukt in de bekende drukkerij 
van Courvoisier te La Chaux-de-Fonds (Zwitserland). Deze serie 
zegels bestaat uit 7 waarden, getand 11K. De zegels geven afbeel
dingen van landschappen en wel de 5, 10, 20 en 30 c. landschap
pen uit Campione, de 40 c. de Dom van Modena, de 60 c. een 
graftombte in Verona, voorstellende de Drie Koningen, en de 1 
Fr. de basiUek Santa Maria Magiore te Bergamo. Dat deze drie 
laatste motieven buiten Campione werden gekozen, ligt in het feit, 
dat dit bouwwerken zijn die door meesters uit Campione zim uit
gevoerd. Volgens Kidd zijn de afgebeelde gezichten uit Campione 
op een wandeling van een kwartiertje allen te bezichtigen. Deze 
zegels zijn nog in gebruik en aan het postkantoor verkrijgbaar. 

In het stempel van Campione (zie briefstuk boven) treffen we 
een afbeelding aan van de kerk „Madonna dell' Annunziata", een 
beroemde bedevaartkerk gelegen aan het meer van Lugano. 

N. 

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

DE EENKLEURIGE PORTZEGELS VAN 
NEDERLAND 

door ir. H. J. W. REUS. 
III. 

De daarop volgende oplagen van de %, 1, 2%, 4, 5, 7/4, 
10, 12K en 15 cent van Maart 1913 zullen waarschijnlijk 
uitgevoerd zijn met de blokjes, die de volledige waardeaan
duiding bevatten. 

In Juni 1936 wees dr Frenkel in het Maandblad op her 
bestaan van 2 typen bij de tweevoudige druk en stelde 
als eerste vraag: Welke waarden bestaan in het eerste en 
welke in het tweede type ? 

Hierboven is in zoverre het antwoord gegeven, dat de 
genoemde waarden, behalve de I K cent (waarvan maar 1 
oplaag in tweevoudige druk verscheen) in twee typen voor 
kunnen komen. Of ze werkelijk voorkomen hangt er van 

af in hoeverre de blokjes met de waardeaanduiding in een geheel 
verschillen, zoals reeds gezegd, van de blokjes met cent en los 
cijfer. 

In dit verband wordt er de aandacht op gevestigd, dat in het 
Handboek op blz. 182 ook reeds gesproken wordt van een eerste 
en tweede druk, waarbij voor de K cent, voor de 3 cent en voor 
de 7y> cent verschillen worden aangegeven. Volledigheidshalve 
laten we ze hier volgen: 

K cent a (Ie druk): verlengde breukstreep valt buiten langs de 
C van CENT, terwijl een loodrechte lijn langs de linkerzijde 
der 2 getrokken, tussen de E en de N van CENT valt; 

b (2e druk): verlengde breukstreep snijdt de C, terwijl de 
loodlijn langs de linkerzijde der 2 het linker staande been der 
N snijdt; 

3 cent a (Ie druk): de loodrechte lijn langs de knop der 3 snijdt 
op een deel der zegels het linkerbeen der E van CENT. Op de 
overige zegels valt die loodlijn links van het linkerbeen der E. 
Vele der cijfers 3 zijn in de voet gebroken. 

b. (2e druk); de loodrechte lijn langs de knop der 3 snijdt 
het linker staande been der E van CENT. 

Uit het feit, dat er in het Handboek wordt geconstateerd, dat 
et verschillen bestaan tussen de Ie en 2e druk van de 3 cent, 
zouden we kunnen afleiden, dat voor de Ie druk nog losse 
cijfers zijn gebruikt. Dit is weer verklaarbaar, daar het om een 
nieuwe waarde ging en deze met losse typen veel vlugger gereed 
kon zijn; iets dat met zekerheid bekend is van de later ver
schenen 7 cent en 50 cent. 

7% cent a (Ie druk): de bovenlijn der 1 staat veel lager dan de 
bovenlijn der 7; 

b (2e druk): de bovenlijn der 1 staat op geHjke hoogte met 
de bovenlijn der 7. 

Bij de 7K cent vestigen we er extra de aandacht op, dat deze 
dus bestaat in de tweevoudige druk met een lage K en een nor
male K- Het meestal gemaakte onderscheid n.l. de lage K 
fsv eevoudige druk en de normale K enkelvoudige druk is niet 
juist. Voorts deelt dr Frenkel mede ^), dat hij de 4, de 5 en de 
10 cent in beide uitvoeringen bezit, zodat nog onbekend zijn de 
K, 1, 2K, 12K en 15 cent. 

Wat de 12 K et, die zoveel stof heeft doen opwaaien, betreft, 
wijzen we er op, dat het mogelijk is dat de sterk gebogen, naast 
de weinig gebogen 2 van de breuk bij de eerste oplage voorkomt. 
Helaas heb ik geen enkel veldeel van deze drukken onder ogen 
kunnen krijgen, zodat ik mijn mening alleen baseer op het voor
spel, dat zich reeds bij de uitgiften van 1894 en 1895 heeft af
gespeeld, (zie Handboek blz. 159). 

Op de vellen van de oplage van 4 September 1894 komt in de 
waardeaanduiding de twee van de breuk in twee typen voor, zie 
afbeelding 1 (plaat XVI fig. 89 en 90). 

1) Zie Ned. Maandbl. v. Phil, van 16 Mei '36 (173). (De hierin 
vermelde vellen van de 1K cent port van de heer v. Dongen, 
die het oplaagcijfer 1 dragen zijn in enkelvoudige druk gedrukt). 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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121 121 
CENT CENT 

Afb. 1. 

Het open, veel zeldzamer type is gelijk aan dat van het zegel 
van 1881, het gesloten type komt voor op alle zegels der oplage 
1895. Hieruit blijkt dus, dat de losse typen (cijfers) niet alleen in 
twee typen bestonden, maar ook reeds naast elkaar gebruikt 
waren. 

Het is dus vrij aannemelijk, dat ze voor de eerste oplaag in 
2voudige druk zijn gebezigd, en niet voor de volgende waarbij 
geheel nieuwe blokjes zijn aangemaakt. Uitgesloten is het echter 
niet, daarvoor kan alleen inspectie van vellen dezer beide oplagen 
uitkomst geven, tenminste als we weten welk van deze twee 
vellen het oudste is. Stempeling kan ons in zoverre helpen, dal 
een datum, ouder dan die van de aflevering van de tweede oplage 
op het sterk gebogen type zou bewijzen, dat dit tot de eerste op
laag behoort. Echter niet omgekeerd. 

In tegenspraak hiermee is echter de bewering van het Maand
blad van Maart 1936 (171) waarin vermeld staat, dat de 12J^ 
cent van Cura9ao ook de twee typen vertoont. Deze oplaag is 
van October 1914 en is vermoedelijk met de waardeaanduiding en 
cent in een geheel gedrukt. We zouden er hierdoor toe komen 
aan te nemen, dat de blokjes met waardecijfer en cent in een ge
heel de twee typen van de 2 bevatten. Opgelost is de zaak dus 
nog niet. 

Tenslotte maak ik attent op een fout in de Spec. Cat. van de 
Ned. Ver. van Postzegelhandelaren n.1. het vermelden van de 7 
cent in tweevoudige druk in de grijsblauwe kleur. Deze bestaat 
niet. Er is maar een oplaag van de 7 cent in tweevoudige druk 
geweest in 1919, in de helder blauwe kleur. De bewuste grijs
blauwe 7 cent is in enkelvoudige druk gedrukt. 

d. Plaatfouten. 
De plaatfouten van de randen van de tweevoudige druk zijn 

uitvoerig in het Handboek geclicheerd en aangegeven, zodat hier
naar verwezen moet worden. We moeten echter nogmaals de op
merking maken, dat de randen niet steeds in zetting D gedrukt 
zijn. Dit komt ook tot uiting in het ontbreken van diverse plaat
fouten, die in het Handboek zijn aangegeven, waarop ook het 
Handboek (blz. 184: 1 cent. Op vellen van de laatste oplagen 
komt die fout niet meer voor) en Ned. Tijdschrift v. Postzegel
kunde 1916 blz. 19 (het; niet meer voorkomen van de dot in het 
ornament) onbewust wijzen. 

Behalve de in het Handboek genoemde plaatfouten die alle 
betrekking hebben op de randen, vinden we in het Tijdschrift 
voor Postzegelkunde 1912 blz. 36 enkele genoemd van het 
cijfer 5 en cent. Deze hebben speciaal betrekking op de eerste 
oplage der 5 cent (van 1911). Hiervan is het volgende vermeld: 

In de eerste plaats is het uiterst fijne ophaatlijntje van de 
bovenbalk der „5" hier en daar bijna onzichtbaar ot geheel afge
broken, o.a. te vinden op de 3e rij bij het negende zegel, op de 
4e rij bij het tiende zegel, op de 17e rij bij het eerste zegel. 

Dan is de onderbooglijn der „5" onderbroken op de 4e rij bij 
het negende zegel, op de 19e rij bij het negende zegel, op de 20e 
rij bij het 10e zegel. 

In de tweede plaats levert „CENT" iets op. De voet der „T" 
is niet overal gelijk. Hier en daar is hij zuiver in elk opzicht, 
dan vindt men hem rechts oplopend, of kleiner dan links, enz., 
ook afgebroken, als op de Ie rij bij het vierde zegel, waar een 
puntje achter de gebrekkige „T " staat; hetzelfde geldt voor de 
bovenstreep, die geheel of gedeeltelijk wegvalt, zodat slechts het 
neervallende eindstreepje zichtbaar is. Men vergelijke op de 2e 
rij het 4e zegel. Zeer wel mogelijk zullen er volmaakt en slechter 
al gedrukt zijn, gezien de bovenstreep die bij verschillende letters te 
fijn is. 

Of deze fouten ook bij de volgende oplagen in tweevoudige 
druk te vinden zijn, is mij niet bekend. 

De heer F. H. M. Post onderscheidt primaire en secundair^ 
plaatfouten. Primaire plaatfouten zijn die, welke afkomstig zijn 

van afwijkingen in de cliché's en daarom steeds op dezelfde plaats 
van de daarvan gemaakte drukpk ten voorkomen. Komt zo'n 
afwijking b.v. voor bij het 3e cliché van rij 2, dan zullen alle 
drukplaten op de derde plaats van rij 2 die afwijking vertonen 
en hebben dus de zegels op de 3e plaats van rij 2, 7, 12, 17 deze 
afwijking. Bestonden er geen andere afwijkingen, dan zou nooit 
uit te maken zijn in welke volgorde de drukplaten in de vorm 
gemonteerd zijn geweest en wanneer ze van plaats verwisseld of 
vervangen zijn. 

Er kunnen echter ook afwijkingen ontstaan bij de aanmaak der 
individuele drukplaten of tijdens het gebruik ervan. Dit noemt 
men secundaire plaatfouten en deze geven dus de zekerheid, dat 
het zegel van een bepaalde drukplaat afkomstig is. Nu doet zich 
echter de moeilijkheid voor, dat de drukplaten bij de verschil
lende keren, dat ze gebruikt zijn, van plaats in de drukvorm ver
wisseld zijn of kunnen zijn. Komt bij een oplaag dus een zegel met 
bepaalde secundaire plaatfouten voor op b.v. rij 3 plaat 2, dan is 
het mogelijk, dat het bij een andere oplaag op plaats 8—2, 13—2 
of 18—2 voorkomt. 

Wanneer we een geheel vel zegels hebben, kunnen we dus de 
plaats van alle plaatfouten aangeven, echter mogen we niet om
gekeerd zeggen, dat een zegel met bepaalde plaatfouten op een 
bepaalde plaats in het vel heeft gezeten; alleen wanneer we weten 
van welke oplaag het zegel afkomstig is kan dat wel. Daar er 
geen kenmerken zijn die de oplagen onderscheiden; is het platen 
op misschien enkele uitzonderingen na onmogelijk. Deze uitzon
deringen kunnen b.v. gevormd worden door bloes en strips, die 
de grenzen der drukvormen overschrijden, waarbij dan de zegels 
kenmerkende fouten moeten vertonen. 

Het mij bekende materiaal is echter niet voldoende om tot de 
beschrijving der fouten van de verschillende oplagen der randen 
over te kunnen gaan, waardoor omgekeerd het platen onmogelijk 
wordt. 

Natuurlijk is het platen wel mogelijk, wanneer er maar één 
oplaag in de tweevoudige druk geweest is, zoals b.v. bij de l}i, 
7 en 50 cent. Door het platen van de 1 ^ cent ligt de hele be
stelling (1, ly,, 2)4, 4, 5, 7«4, 10, 12%, 15 cent) die in Maart 
1912 afgeleverd werd dan tevens vast, doch hieraan heeft men weer 
niets als men niet zeker weet dat een zegel Van deze oplage 
afkomstig is. 

e. Randbedekking en Controlekniptekens. 
Onder randbedekking verstaan we alles wat op de velranden, 

dus buiten de zegelbeelden is gedrukt. Over het algemeen zijn 
de randen geheel blanco, met uitzondering van enkele kleur
dotten en stippen. Alleen de 7 cent en de 50 cent dragen de 
oplaagletter A op boven en ondervelrand, terwijl de zijranden 
voorzien zijn van de telcijfers 1—20 en 20—1. 

Aangezien geen volledig stel vellen van iedere waarde ter be
schikking was, kon niet nagegaan worden of er verschil in stippen 
eii dotten was bij de verschillende oplagen. 

In het Nederlandsch Postmuseum vonden we in precies dezelfde 
uitvoering bij de K, 1, IVa, 2J4, 4 cent de volgende 

boven 5e zegel B 
links naast 2e rij O 
„ „ 6e rij = rechts naast 6e rij • 
„ „ 11e rij ■ 11e rij ■ 
„ „ 16e rij II 16e rij H 

„ 18e rij © 
onder 195e zegel ■ 

Afb. 2. 

De 5 cent had wel dezelfde stippen en dotten, doch de afdruk 
was niet geheel gelijk aan die van de hierboven genoemde waarden. 

De 3 cent had wel de stippen, doch niet de dotten. Er was 
echter niet bekend van welke oplage (zie tabel 1) deze vellen 
afkomstig waren. 

De 7 cent A, welke oplage dus wel gedefinieerd is, had behalve 
de bovengenoemde oplaagletters en de telcijfers bovendien de 
kleurstippen (behalve de onderste) doch niet de dotten. De 50 
cent A is op dezelfde wijze bedeeld. 

Evenals de frankeerzegels dragen de randen der portzegels ook 
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steeds een controleknipteken. Bij de zegels die nu besproken zijn 
ii dit steeds een perforatie, die de afbeelding van een C met een 
cijfer geeft, waarbij de C en het cijfer gevormd worden door een 
aaneenschakeling van kleine ronde perforatiegaatjes, zie afbeelding 
3. Deze kniptekens konden op een enkele na nog niet in tabel 1 
geplaatst worden, omdat zoals hiervoor reeds opgemerkt, de 
datum van aflevering onbekend was. 

' Afb. 3. 

De vellen in het Postmuseum dragen de volgende kniptekens: 
Yi cent 3 C 

1 cent C 1 
VA cent C 1 
2K cent C 1 
3 cent 2 C 
4 cent C 1 
5 cent 7 C 
7 cent C 7 

50 cent C 5 
Aangezien voor een bestelling op meerdere waarden de randen 

alle na elkaar werden gedrukt en dus van eenzelfde knipteken 
werden voorzien, valt uit het bovenstaande met grote waarschijn
lijkheid te concluderen, dat de oplagen van de vellen van de 1, 
I K , 23^ en 4 cent alle tegelijk afgeleverd zijn, wat dan in Maart 
1912 plaatsgevonden moet hebben, omdat er maar een oplaag van 
de 1}^ cent geweest is. 

Bij de bovengenoemde vellen in het Postmuseum aanwezig, is 
dit echter wel het geval, te oordelen naar de absolute gelijkenis 
van de kleurdotten en stippen onderling en de afwijkingen hier
van met die van de andere waarden. 

Nog merken we op, dat bij de kniptekens C 1 enz. de C en 
het cijfer dicht naast elkaar staan, doch dat bij de kniptekens 
2 C enz. er een veel grotere ruimte is tussen cijfer en letter. 

Verder zie men tabel I. (Wordt in het volgend nummer opge
nomen). 

f. Tanding. 
Alle vellen in het Postmuseum zijn Nb 12% : 12J^ getand. We 

kunnen aannemen, dat dit met alle oplagen het geval is geweest, 
daar de Gr en Gl tandingen veel later zijn ingevoerd. 

g. Kleur. 
Over de kleur dezer zegels, is ook alweer door gebrek aan 

materiaal niet veel te zeggen. 
In het Ned. Tijdschrift v. Postzegels 1912 blz. 68 en 1913 

blz. 53 vinden we vermeld, dat de kleur van de eerste oplage van 
de 5 cent lichter is dan die van de overige eerste oplagen, terwijl 
deze laatste schijnbaar beter gedrukt zijn. 

Aan de hand hiervan kan men concluderen dat het vel van de 
5 cent in het Postmuseum van de eerste oplaag (1911) afkomstig is. 
De vellen hebben in het algemeen een matte licht ultramarijne 
kleur, de 7 cent en de 50 cent zijn echter helder licht ultra
marijn. 

(Wordt vervolgd). 

DUITSLAND EN DE DEVALUATIE 
Gaven wij in ons vorige nummer een kort overzicht van hetgeen 

in ons buurland op postgebied gaande was, thans kunnen wij 
daaraan toe voegen, dat het wel gebleken is, dat zowel opdruk 
Type I (in Duitsland „Tapijtpatroon" genoemd) als Type II 

(„Lijstpatroon" genoemd) op alle zegels van de z.g. arbeidersserie 
t / m 84 pf. voorkomen. Hoe de verdeling in rotatie- en plaatdruk 
daarbij is, is dezerzijds nog niet bekend. Intussen is uit advertenties 
in de Duitse postzegelbladen gebleken, dat ook de z.g. Cijferserie 
wel met deze opdrukken zijn verschenen. Hoewel wij hiervan nog 
geen originele exemplaren hebben gezien, vinden wij hieromtrent 
dat met Type I worden vermeld de 15, 30, 45, 50, 75 en 84 pf., 
en met Type II de waarden 10, 15, 25, 30, 45, 50, 75 en 84 pf. 
Zij schijnen vrij zeldzaam te zijn en staan dan ook vrij hoog in 
prijs aangeboden. Voorts zijn verschillende opdrukken kop-
staande bekend. 

Wat de gemengde frankering betreft van overdrukte en niet 
overdrukte zegels, ontvingen wij van meerdere lezers berichten 
omtrent zulke frankeringen, welke belangrijk later dan 22 Juni 
1948 door de post waren afgestempeld. Of wij hier met uitzon
deringsgevallen te doen hebben of dat de posterijen de buitenkoers-
stelling niet hebben doorgezet is ons vooralsnog niet bekend. Wel 
willen wij hier vermelden wat ons hieromtrent officieel bekend is. 
Dit is in de eerste plaats de Verordening No. 1 tot Doorvoering 
en aanvulling van de eerste Wet op de nieuwe ordening van het 
Duitse geldwezen". Hierin vinden wij wat de postzegels betreft 
Paragraaf 2. Postwaarden. 1 . . . . , 2 . . . . 3. Postzegels van de tot 
op heden geldige uitgaven, waarvan de waarde in Duitse-Mark-
waarde op een tiende van de in Rijksmark of Rijkspfennig uitge
drukte noemwaarde is vastgesteld. 4 . . . . In aansluiting op dit 
voorschrift werd door de radio bekend gemaakt en verscheen ook 
de Verordening van het Hoofdbestuur der Posterijen van 21 
Juni 1948 waarin werd bepaald, dat de in bovenvermelde paragraat 
onder 3 genoemde Postwaarden in vroegere Rijkswaarden met 
ingang van 22 Juni 1948 om 24 uur buiten koers werden gesteld, 
en van dat ogenblik af slechts de andere genoemde zegels (over
drukte) ter vrijmaking zullen gelden. 

Het is dan ook bekend dat in Duitsland de brieven, welfce na 
genoemd tijdstip van een gemengde frankering waren voorzien 
wel werden doorgezonden, doch dat daarbij de niet-overdrukte 
zegels buiten beschouwing bleven en deze laatste zegels niet met 
poststempel werden vernietigd. 

Nog willen wij mededelen, dat de bekende expert Dr. Arthur 
Schröder mededeelde, dat in Duitsland reeds valse opdrukken 
bekend zijn, natuurlijk op de meer zeldzame zegels. Van het z.g. 
Lijsttype zijn n.l. vervalsingen bekend waarbij het aantal worstjes 
(dit zijn de figuurtjes van de lijst) ßp een enkel zegel slechts 23 
op een lijn bedraagt, terwijl dit bij de echte opdruk er 25 zijn. 
Ook komen de kwastjes, welke onder aan de posthoorn hangen te 
dicht bij de lijst. 

Wat de Russische Zone betreft,, vonden wij in een der tijd
schriften vermeld, dat daar 756 postkantoren buiten Berlijn en 
33 postkantoren in Berlijn de daar aanwezige postzegels voor de 
verkoop afstempelden op de in ons vorige nummer medegedeelde 
wijze, met plaatsnaam en nummer, totaal dus 789 kantoren. Daar
bij komt nog, dat enkele kantoren meer dan één afstempeling ge
bruikten van verschillende typen letters of cijfers. Daar de serie 
overdrukte zegels vrijwel overal uit 16 waarden bestond komen 
we dus tot een verzameling van zo omstreeks 13.000 zegels, voor
waar een flink verzamelgebied en dat in zulk een korte tijd ! 

Voor bijzonderheden op dit terrein der Duitse zegels houden 
wij ons bij de lezers aanbevolen. 

N. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door 

JAN POULIE 
XXXIX 

(Vervolg van blz. 140 in No. 8 (288) van Augustus 1948, 
Letland No. 155 t / m 157). 

Op 1 Mei 1928 werd in Letland voor de tweede maal een serie 
luchtpostzegels uitgegeven. De oplage van de eerste serie, die 
bijna zeven jaar in gebruik was geweest, was blijkbaar geheel 
uitverkocht. 
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Het zegeltype onderging geen verandering, alleen de waarde
aanduiding werd veranderd. 

De nieuwe serie bestond uit 3 waarden t.w.: 
10 Santimu groen, 15 Santimu rood, 25 Santimi blauw. 
De zegels zijn wederom in steendruk uitgevoerd en gedrukt in 

vellen van 120 stuks. Het watermerk wordt gevormd door ge
golfde lijnen, terwijl tevens de woorden Pactien Ligat Mills, als
mede het jaartal 1858 voorkomen. Wat betreft de verschillende 
standen van het watermerk, welke kunnen bestaan, verwijs ik naar 
mijn vorige artikelen over dit onderwerp. 

De zegels zijn getand I I K . Gegevens over de oplaaggrootte heb 
ik niet in handen kunnen krijgen. Waarschijnlijk is steeds naar 
behoefte bijgedrukt, terwijl in de oplagen na 1931 alleen het 
watermerk werd gewijzigd. 

Plaatfouten vindt men bij deze uitgifte niet. 
De zegels vertonen een kleurloze gom. Ongetande exemplaren 

zijn van deze uitgifte nooit uitgegeven. Dergelijke exemplaren 
komen desondanks wel voor. Deze zijn echter afkomstig van ge
deeltelijk ongetande zegels, waarbij de nog aanwezige tanding is 
afgeknipt of gemaakt van exemplaren met verschoven tanding. 

De volgende tandingafwijkingen heb ik in mijn bezit: 
15 Santimu tussen de zegels dubbel getand (zie afb. 204). 

Afb. 204 

15 Santimu rand links dubbel getand 
25 Santimi links ongetand 
25 Santimi rechts ongetand. 
Ik heb wel eens vermeld gezien, dat een diagonaal ongetand paar 

van de 25 Santimi zou bestaan. Een dergelijk stel heb ik persoonlijk 
echter nooit in handen gehad. Mochten de lezers deze of andere 
afwijkingen in hun bezit hebben, houd ik mij voor opgave ten 
zeerste aanbevolen. 

Vervalsingen of proefdrukken zijn mij van deze uitgifte niet 
bekend. 

Er is te catalogiseren: 
No. 155: 10 Santimu groen, getand 
No. 156: 15 Santimu rood, getand 
No. 157: 25 Santimi blauw, getand. 

(Wordt vervolgd). 
Aanvulling op artikel XXXVI: 
Onder op de zegels beschreven op de bladzijden 96 en 97 van 

het Juni-nummer staan de woorden Pardosanas. Deze woorden 
betekenen: Verkoopprijs. 

Door de heer Toorens, de steeds ijverige secretaris van de Ne-
Oerlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren,' werd ons ver
zocht het onderstaande bericht omtrent het 20-jarig bestaan van 
die Vereniging een plaatsje in ons Maandblad in te rViimen. Het 
spreekt vanzelf dat wij gaarne aan dit verzoek voldoen, waar er 

steeds zulk een prettige band met deze vereniging en ook met vele 
harer leden afzonderlijk heeft bestaan en niets er op wijst dat zulks 
in de toekomst niet bestendigd zal blijven. Toch verbinden wij 
aan de opname van het onderstaande één voorwaarde en wel, dat 
het Bestuur van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhan-
aelaren voor deze Vereniging de hartelijke gelukwensen zal aan
vaarden van de Redactie en Administratie van het „Ned. Maand
blad voor Philatelie", welke haar toewensen, dat zij nog vele, 
vele jaren werkzaam moge zijn in het belang harer leden, daar 
deze 20 jaren wel hebben bewezen, dat dit ook geweest is in het 
belang der philatelic en dat van de verzamelaars. 

DE HOOFDREDACTEUR. 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN 
POSTZEGELHANDELAREN 

1928 Zij bestaat 20 jaar 1948 
In dit zo roemruchte Jubileumjaar herdenken de leden op 18 

September het feit, dat hun vereniging voor 20 jaren opgericht 
werd. 

Na enige eerder gedane pogingen door anderen, een bond van 
postzegelhandelaren in het leven te roepen, kwamen op initiatief 
van de heren M. J. H. Toorens en de inmiddels overleden han
delaar P. Vos op Zondag 1 Juli 1928 een aantal belanghebbenden 
in vergadering bijeen in één der zalen van Café de Kroon, den 
Haag. , 

Als resultaat van de gehouden besprekingen werd besloten tot 
oprichting — vooralsnog voorlopig — van de Bond van Post
zegelhandelaren over te gaan, waarbij met de voorbereidende 
werkzaamheden belast werden de heren G. Keiser, M. J. H. Too
rens en J. K. Rietdijk, uitmakende het dagelijks bestuur. 

Op 15 October 1928 vond de definitieve oprichting plaats en 
bovengenoemde heren werden resp. als voorzitter, secretaris en 
penningmeester benoemd, terwijl als commissarissen de heren P. J. 
Hekker en H. v. d. Loo werden aangewezen. 

Als verenigingsnaam werd de huidige gekozen en de Konink
lijke bewilliging werd op de inmiddels ontworpen statuten aange
vraagd. 

Tot 3 October 1929 was de leiding van de vereniging in handen 
van de nestor van de postzegelhandelaren, de heer Gustave Keizer, 
waarna op deze datum de voorzittershamer toevertrouwd werd 
aan zijn zoon, de heer S. Keiser, welke op energieke wijze, getui
gende van zijn grote belangstelling voor de vereniging, deze functie 
waarnam. De heer G. Keiser bleef tot zijn dood ere-voorzitter der 
vereniging. 

Op zijn daartoe strekkend verzoek werd de heer S. Keiser 
op 25 Januari 1937 van zijn functie ontheven; de heer P. J. Hekker 
nam de leiding over, welke tot op de dag van heden in zijn handen 
is. Ook thans bleek de juiste man op de juiste plaats gekozen te 
zijn. De heer Keiser bekleedt sedertdien de functie van 2e voor
zitter. 

Onder leiding van deze bestuursleden, naast welke in de loop 
der jaren vele andere bestuursleden assisteerden, werd de vereni
ging een erkende figuur in handelend en verzamelend Nederland 
en ook ver over de grenzen genoot zij een goede bekendheid. 

Een beeld te geven van al datgene in deze 20 jaren verricht, zou 
te veel plaats vergen; alleen wil ik noemen de bekende uitgave der 
vereniging „de Speciale Catalogus", welke algemeen bekend is en 
jaarlijks in de handen van 25.000 belangstellenden terecht komt. 

Al die jaren door heeft het bestuur op de bres gestaan om de 
belangen van haar leden te behartigen, terwijl daarnaast ook die 
van de verzamelaars niet uit het oog verloren werden. Tegen alle 
ongewenste uitwassen, welke deze liefhebberij bij tijden rijk is, 
werd opgetreden, tegen vervalsingen gewaarschuwd, fraudeurs 
werden aan de kaak gesteld. 

Op last van de bezetter dook de vereniging in de oorlog enkele 
jaren onder, waarna zij gelijk een „Phoenix" op 4 April 1946 uit 
de as herrees. 

Het huidige bestuur wordt gevormd door de heren P. J. Hekker, 
S. Keiser, J. L. van Dieten, D. Ederzeel Sr en ondergetekende. 
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Op intieme, feestelijke wijze zullen de leden in de hoofdstad 
des lands dit voor hen zo heugelijke feit herdenken en wel op 
Zaterdag 18 September in Hotel „Victoria". 

De vereniging, welke in de loop der jaren haar bestaansrecht 
alleszins bewezen heeft, hoopt bij voortduring in prettige samen
werking met de besturen van Bond en verenigingen van post
zegelverzamelaars, alsmede met de redactie en administratie van 
het Nederlandsch Maandblad, tot nut van leden en verzamelaars 
in het algemeen en van de Philatelie in het bijzonder, werkzaam 
te blijven. 

Persoonlijk ben ik erkentelijk voor de prettige samenwerking 
met mijn mede-bestuur en leden, alsmede voor het mij verleende 
vertrouwen, waarin ik aanleiding vind verheugd te zijn mede de 
stoot gegeven te hebben, welke eertijds leidde tot oprichting van 
onze handelaars-vereniging. 

Dat tenslotte de leden, na deze tijden van neergang spoedig 
getuigen mogen zijn van een periode van opbloei, zodat een volgend 
lustrum onder voor hen gunstiger aspecten gevierd moge worden, 
is de wens van 

W. J. H. TOORENS, secretaris. 
Den Haag, September 1948. 
Postbus 111, Den Haag. 

De Nederlandsche Vereeniging van Aero-philatelisten „De Vlie 
gende Hollander" organiseert op 9 en 10 October a.s. ter gelegen
heid van haar 113^ jarig jubileum en de „Dag van de Postzegel" 
een nationale luchtposttentoonstelling in het „American Hotel" 
te Amsterdam. 

Voor deze gelegenheid is bij het Hoofdbestuur der P.T.T. een 
bijzonder stempel aangevraagd, terwijl eveneens bijzondere her-
denkingskaarten uitgegeven zullen worden. 

Degenen, die reeds thans hun kaarten wensen te bestellen, 
kunnen dit doen door overschrijving van ƒ 0,25 per kaart, ver
hoogd met porto, op postrekening no. 245,736 van J. F. Burgess, 
Amsterdam-Z. Eventueel kan voor verzending door de vereniging 
worden zorggedragen, waarvoor dan ƒ 0,28 per kaart gegireerd 
moet worden. Aangetekende stukken ƒ 0,43 per kaart. 

Volgens mededeling in het Italiaanse filatelistische tijdschrift 
,,Il FrancoboUo" zal in April 1949 een grote tentoonstelling wor
den gehouden te Milaan. Genoemd tijdschrift verbindt hieraan een 
prijsvraag waaraan de deelname voor een ieder open staat en 
betreft het antwoord op de vraag: „Wat is het beste systeem 
voor bewaring en bescherming van nieuwe postzegels in de 
albums". Als hoofdprijs is beschikbaar gesteld een premie van 
Lr. 50.000,—. Voor hen die hieraan willen deelnemen zijn nadere 
inhchtingen te verkrijgen bij de Hoofdredacteur van dit blad. 

First-day-covers. Uitgave M. P. Breel, Postbus 31 
te Goes (Zld.) 

Het is de verzamelaars een bekend feit dat vooral in Amerika 
bij de eerste dag van uitgifte van een nieuw postzegel er zeer veel 
vraag is naar een zogenaamde eerstedag-afstempeling. Dit heeft 
de laatste tijd er toe geleid, dat speciaal voor zulk een doel ver
vaardigde briefkaarten en enveloppen met een met zulk een zegel 
verbandhoudende afbeelding of opschrift in de handel worden 
gebracht, veelal door particuliere ondernemers, doch ook wel 
door de betreffende staat zoals in Tsjecho Slowakije. Ook in Ne

derland is de vraag naar zulke enveloppen de laatste tijd sterk 
gegroeid, doch was het aanbod daarvan niet groot. 

De heer Breel, die sub-consul is voor Nederland van de Bison 
Exchange Correspondence Club en zich uit de aard van zijn club 
voor zulke enveloppen interesseerde, had meermalen het gemis 
aan goede toepasselijke enveloppen ondervonden en heeft daarom 
besloten bij uitgaven van zegels die zich daartoe lenen, zelf enve
loppen uit te geven. 

De eerste uitgave betreft die van een tweetal enveloppen toe
passelijk voor de nieuwe Nederlandse Jubileumzegels en de nieuwe 
zegels van Koningin Juliana. In een eenvoudige doch smaakvolle 
uitvoering, voor deze gelegenheden in de kleuren oranje en blauw, 
kwamen deze enveloppen wel iets laat om er voldoende bekendheid 
aan te geven. Intussen zal de heer Breel, die reeds zeer veel vraag 
naar deze enveloppen kreeg, zeker wel zorgen in dên vervolge 
vroeger gereed te zijn. 

Als enige opmerking zouden wij willen zeggen, dat het opschrift 
,.First Day Cover" op een Nederlandse brief ons minder kan 
bekoren. 

Stanley Gibbons. Priced catalogue of King George VI 
Postage Stamps. 1949 1st ed. Price 3 s. 6 d. 

In een aantrekkelijk boekje van 126 biz. in handig formaat geeft 
de bekende firma Gibbons een prijslijst van de Koning George VI-
uitgiften, alsmede van de daarmede verband houdende uitgiften 
van Burma, Egypte, Irak, Nepal, Palestina en Transjordanië, te 
zamen 4500 zegels, verlucht met 1000 afbeeldingen. Voor de ver
zamelaars van deze zegels een prachtige handleiding, vooral waar 
deze, hoewel niet te ver gespecialiseerd, toch de afwijkingen in 
kleur, watermerk, tête bêche e.d. vermeldt. 

British Stamps perforated with Firms' Initials (S.P.LF.S.) 
door F. Hugh Vallancey He ed. prijs 2/6. 

The postage stamps of King Edward VIII door F. Hugh 
Vallancey He ed. Prijs 2/6. 

The Penny Black: Its Plate Characteristics door Charles 
Nissen. Hie ed. Prijs 5 / - « 

Penny Blacks Plated door F. Wadham. He ed. Prijs 5 / -

UsefuU Hints for Stamp Collectors door William Hadlow. 
lie ed. Prijs 2/6 

Bovenstaande handboekjes in de serie Stamp Collectors' Hand
book, resp. de nummers 1, 2, 5, 6 en 7, allen uitgave van F. Hugh 
Vallancey te Kent, zijn met uitzondering van het laatst ver
melde nummer goed opgezette speciaal werkjes over diverse En
gelse uitgiften en voor de speciaal verzamelaar handige onmisbare 
handleidingen. Het laatst vermelde boekje is een vrij oppervlak
kige beschouwing over verschillende onderwerpen, zoals perforatie, 
gom, valse zegels e.d. 

Katalog Znamok c S R 1918—1948. Hugo Kolar. Uitgave 
Hugo Kolar, Bratislava 9, Tajovského 40. 

Reeds verscheen de 3e druk van bovenstaande catalogus, welke 
indertijd als Ie deeltje verscheen van de grote reeks catalogi welke 
de uitgever tot op heden het licht deed zien. Deze niet gespecia
liseerde catalogus geeft een duidelijk overzicht van alle in boven
vermeld tijdperk in Tsjecho Slowakije verschenen post-, port-, 
luchtpost-, krachtenzegels e.d. Jammer dat deze catalogus in de 
Slowaakse taal is verschenen, zult ge zeggen. Geen bezwaar, voor 
een enkele antwoord-coupon kunt U bij de uitgever een z.g. sleutel 
in de Duitse taal verkrijgen, die U alle postzegeltaalgeheimen in 
deze taal ontsluiert. 

Dai Nippon in South East Asia. Handbook Japanese Occu
pation Stamps and Postmarks of Netherlands Indies, 
Malaya, Borneo, Brunei, Sarawak, Labuan etc. N. F. Hede-
man and R. Boekema. Uitgave Roelf Boekema, Stamp 
Dealer. The Hague 1948. 

Voor ons ligt keurig verzorgd en op mooi kunstdrukpapier 
gedrukt het thans in Engelse tekst uitgegeven handbo k van de 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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lieren N. F. Hedeman en R. Boekema, hetv/elk ons in Neder
landse uitgave reeds zo bekend was. 

Moeten wij aan de bespreking opgenomen in ons blad van 
October 1947 nog iets toevoegen ? Welnu, laat het dan dit zijn, 
n.l. dat de Nederlandse uitgave reeds sterk de aandacht trok 
in het buitenland en het werk bewezen heeft een betrouwbaar 
handboek te zijn, zodat te verwachten is, dat deze uitgave in de 
Engelse taal zeker haar weg zal vinden in alle Engels sprekende 
landen en zelfs verre daar buiten. En het staat voor ons vast, dat 
dit handboek het aanzien van de philatelie hier te lande zeker 
in het buitenland in hoger aanzien zal brengen. Mochten de 
schrijvers in dit boek melding maken yd,n de hoge onderscheiding 
aan de verzameling van deze zegels van de heer Hedeman op de 
tentoonstelling te Maastricht in Augustus 1947 toegekend, een 
vei zameling welke in feite de grondslag voor dit boek vormde, 
thans zouden de schrijvers daar nog een hogere onderscheiding aan 
toe kunnen voegen, immers werd de collectie van de heer Hede
man op de Internationale tentoonstelling te Bazel de IMABA 
bekroond met een z'lveren medaille, terwijl het Handboek zowel 
in de Nederlandse als in de Engelse uitgave daar een „Diplom 
für Silberne Medaille" verwierf. 

Onze gelukwensen aan de schrijvers voor deze welverdiende be
loning van hun arbeid. Wij hopen dat dit een aansporing voor vele 
verzamelaars moge zijn zich dit boek aan te schafien. 

Japanse bezetting in Nederlands O.-Indië. Uitgave Rennie 
Haagsma's Postzegelhandel. Oegstgeest. Prijs ƒ 1,50. 

In 8 bladzijden van klein formaat, verlucht met een 29-taI 
afbeeldingen, tracht de uitgeefster van deze prijscourant een over
zicht te geven van de hand- en machineopdrukken op de zegels 

tijdens de Japanse bezetting van Ned. Oost-Indië aldaar uitge
geven. Uit de aard van zulk een beknopte uitgaye is volledigheid 
niet te verwachten. Zo hadden wij het boekje gaarne iets uitge
breider gezien, door ook de niet overdrukte zegels tijdens de 
Japanse bezetting aldaar uitgegeven, daarin op te nemen. Voor 
de gewone verzamelaar van de zegels van onze Oost, die deze 
periode in zijn verzameling niet geheel wil overslaan en toch niet 
wil vervallen in een specialisatie op dit gebied, is dit boekje een 
eerste handleiding en tevens prijslijst, welke wel te gebruiken is. 
Of de vermelde prijzen inderdaad een reële basis hebben, kunnen 
wij nog moeilijk beoordelen. Een eerste prijslijst blijkt vaak een 
beetje een slag in de ruimte te zijn en ook hier geldt, dat de 
tijd het zal leren. 

Jammer dat de afgebeelde zegels door de verkleinde weergave 
niet allen even duidelijk zijn. De prijs van het boekje komt ons 
voor aan de hoge kant te zijn. 

N . 

Il 
Veiliróer 

_«z2zz: 

Van de firma J. K. Rietdijk ontvingen we de catalogus van 
haar 182e postzegelveiling te houden op 23, 24 en 25 September 
?.s. in Hotel „Pomona", Molenstraat 53 te 's-Gravenhage. In 
totaal zullen op 1 na 1000 kavels ter tafel komen, waarbij vele 
mooie. 

% 

HET WORDT STEEDS MÈÈR BEWEZEN: 
ACTIEVE VERZAMELAARS GAAN „MIJN STOKPAARDJE" LEZEN! ! ! 
Maak ook eens kennis met dit blad, dat tintelt van leven en actualiteit. Voor 50 et. aan gangbare Ned. Postzegels 
zenden wij U franco p.p. ons fraai uitgevoerde Jubileum-September nummer; een lust voor het oog en de geest. 
Schrijf aan: Adm. „MIJN STOKPAARDJE" , Hulst, Zld. Postbus 1. Postgiro 303458. # 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

GEVRAAGD: 
Reclame omslagen van scheermesjes max. 
loo St. van iedere soort. 
Geef in ruil postzegels van Denemarken of 
omslagen etc. ter waarde van 5 da orer per 
omslag. P. RINDAL, Slotsalleen 22, 

Slagelse, Danmark, (302a) 

GEVRAAGD : 
Te koop speciaal catalogus van Nederland 

samengesteld door Korteweg 
en bod op Yvert 1948. 

G. J. KREDIET, Nijverheidstraat 104a, 
Rotterdam-Zuid. f302b) 

Te koop gevraagd E N G E L S E 
KOLONIËN. Betere verzamelingen 
postfrisse series en hogere waarden. 
Brieven met prijsopgave onder No 
317 bureau van dit blad. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
EUROPA-ALBUM, cpl. tot 1940 
Brieven onder No. 319 bureau van 
dit blad. 

Zend postwissel i f 4.25 en wij zen-
de 1 1 Kg. Nederland onafgeweekt. 

H. Nieuwland 
Zwaanshols é5a 
Rotterdam 

Offerte gevraagd 
Nederland 9 en iC IL B. Spec. Cat. 
Griekenland 
uitsluitend Grote Hermes 1861/82 
Chili uitsl. Columbus 1853/66 
Oostenrijk uitsl. 'Vapen 1850. 
J O H N H. GRUNO, 
Vischmarkt 31b, Groningen (296) 

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

Spotkoopje. Wereldverzameling 
±220 000frs. Yvert 1947 en +f 1400 
Ned. Overz. Geb. volgens Bondscat. 
Veel cpl. en ptfr. voor f 750. Brieven 
onder No. 308 bureau van dit blad. 

LUCHPOSTBRIEVEN van eerste 
en bijz. vluchten aangeboden. Interes
sante stukken. Voorts verzameling 
van 60 gelegenheidsblocs, (300) 
L. Zieren Oooilaan 132 Den Haag 
GEEN TIJD voor Uw verzameling? 

Accuraat persoon, mvalide, zoekt thuis
werk op philatelistisch gebied Zoals het 
ordenen van verzamelingen, afweken, uit
zoeken, bundelen van zegels, enz. In bezit 
ook van schrijfmachine. Fr. T. J. BORS-
BOOM, Nwe. Maasstraat 65, Schiedam. (294) 

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

betaling genomen. 

ENGELSE KOLONIËN 
Goed verzorgde zichtzendingen aan
geboden, in prima kwaliteit (313) 
H. RADEMAEKERS. DeBilt(Utr.) 
BURG. VAN HEEMSTRAKWARTIER 139 

Ta koop gevraagd nos. i, 2,3 Neder
land, losse exemplaren op briefstuk en op 
gehele brieven met volledig leesbare afstem
peling, uitsluitend prima exempl. 

W. MOOY. (280) 
St. Annastraat 357 — Nijmegen. 
Onze doublettenboekjes, alom bekend, 16 pag. 
liggend, royale af werking, grotere vakjes f.-.20 
p. 10 f. 1.50, p. 100 f. 13 50 franco. 

LUDEKER, 
Box 5103, Amiterdam-Zuid. 
Vraagt onze wekelijkse offerten. 

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, 
Molenveenwog 9, Blaricum. 

Tekst van deze annonces 
vóór de Ie in te zenden 

aan de administratie. 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, postwissel of giro 
266831. 

C. J. H . TER RIET, Veenstr. 22, Enschede 

Te koop of inruil gevraagd; zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abkiatsch enz. van 
Rusland, RUM. Levant, Run. China, 
Ukraine, Azerbaidjan, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

Te koop gevr.: no's 1-2-3 Ned. met 
alle mogelijke stempeis, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten. A VAN ELK 
Mariagaard 196 a, TeL 216, Beuningen. 

200versch . f 0,95, 500 versoh. 
f 2,80,1000 vensch f6 ,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro 132330. (261) 

Stuurt zegels van Ned. Indië, Curasao of 
Suriname. U ontvangt hetzelfde aantal in 
Belgische zegels terug. Mmstens 50 stuks. 

Tevens aangeboden verzameling Hongarije 
met album voor f 4ï,— 

CORN. SIER, Yselstraat 46, Amsterdam. 
(30') 
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ruit Uit beperkte voorraad leverbaar: 
HET NEDERLANDSE 
SPIONNAGE-ZEGEL 
zie „Ned. Maandblad" en „Mijn Stok
paardje" van Juni en Juli 1948. 
Postfris. Prijs ƒ 25,— per exemplaar. 

Nederland 12 J^ Cent, in blok 
met plaatnummer. 
Prijs ƒ 3,50. 
SUPPL. KA-BE NEDERLAND EN 
KOL. UIT VOORRAAD 
LEVERBAAR. 

I Tel 

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

SfECIALC RUIL-AANBIEDING: 
Voor ieder 100 verschillende, minus 10 x 100 
ook de gewoonste zegels, mits schoon afge

weekt, geven wij een tegenwaarde van 
40 et, uit onze goed verzorgde, lands-

gewijs samengestelde zichtzending. 
Keuze uit geheel Europa, U.S.A. 

en Canada. Wij ruilen ook betere 
zegels van Eur. en onafgeweekte 

massawaar aan ƒ 4,— p. kilo. 
H E I J N E N S POSTZEGELBEURS 
Bokstraat 41 , Heerlsrheide (L.). (299) 

RUIL AANGEBODEN ZEER GOEDE 
VERZAMELINGEN, DUITSLAND, 
OOSTENRIJK, FRANKRIJK, ENZ. 
GEVRAAGD HOGERE WAARDEN 
ENG. KOL. O.A. HONGKONG, STR. 
SETTLEMENTS, BRITS INDIA, 
Z.-AFRIKA, ENZ. (309) 

VAN DER STARRE 
Sweelinckplein 7 — Den Haag. 

SPECIALE AANBIEDIKG EKGELSE KOL 
DOM. COMPLEET ƒ 25,— 
ST. LUCIA 10 sch. + 1£ „ 27,50 
KUWAIT Vs et—5 Rp. 17,50 
BAHRAIN Ys et—5 Rp „ 17,50 
MONSERAT 10 sch—1 £ „ 27,50 
TRANSJORDANIE - Mill 203 „ 9,50 
BRUNEI 5 -f 10 I „ 34,— 
BAHAWALPUR 1 A 10 Rp „ 32,50 
ERITREA 5 ent, 10 sch. „ 21,— 
BURMA 3 p. 10 Rp. „ 36,— 
PAKISTAN J^ ct.—25 Rp. m.o. „110,— 
PAKISTAN K ct.—25 Rp. z.o. „105,— 
INDIA 3 w. compl. 
SARAWAK 1 c—5$ 
BRITS INDIA 1 et—2 Rp. 
TRIPOLITANIE 1 et—10 sch. 

K. BEUNDER 
POSTZEGELHANDEL 

Schoolstraaf 27 Krimpen a/d Lek 
Telefoon 419, Giro 353094. 

2,10 
22,50 

7,50 
22,50 

(315) 

AANBIEDING 

ƒ 1 2 -
1 4 , -
1 0 , -
1 2 , -
13,50 
15,50 

6,50 
8 — 

Zwitserland Album Schroef 
Zwitserland Album Klemband 
Luxemburg Album Schroef 
Luxemburg Album Klemband 
U.S.A. Album Schroef 
U.S.A. Album Klemband 
Nederl. en O.G. Album (Bonds) 

(Holland) 

Al deze Albums zijn bij tot 1948 
en verschijnt hierop jaarlijks een 
supplement. 

Prima blanco Album 100 bladen 
(Victoria) schroefband „ 5,50 

Geheel bijgewerkte nieuwe 
Prijscourant Ned. & O.G. „ 0,65 

CURACAO. 
1934 Herd. 10 c. gebr. 

30 c. gebr. 
„ 30 c. gebr. 

1936 Sluier 12>^ c. gebr. 
30 c. gebr. 

„ 50 c. gebr. 
„ I K Gld. gebr. 
„ 2y^ Gld. gebr. 
„ 2% Gld. (get. 

14 : 14) gebr 
1942 Kolf f 1234 c. gebr. 

20 c. gebr. 
„ 50, I K , 2K Gld. 

gebr. 
gebr. 
gebr. 

1931 Luchtpostserie cpL 
„ 10 op 20 c. 

1942 „ 45 c. gebr. 
„ 50 c. gebr. 
„ 70 c. gebr. 
„ 2,80 gld. gebr. 

SURINAME 
1927 Gew. Jub. 21 c. gebr. 
1927 Gew. Jub. 22 K geb. 
1930 Luchtp. serie compL 

ongebr. 
1913 Portserie compL ongebr. 

0,75 
2,50 
3,— 
0,32 
0,45 
0,70 
3,45 
5 , -

12,50 
0,22 
1,75 

5,25 
17,50 
1 5 , -

0,50 
0,60 
0,75 
3,25 

3,90 
3,90 

7 , -
1 1 , -

LEVERING NA STORTING OP 
MIJN GIROREKENING OF ANDERE 

BETALING. 

TE KOOP GEVRAAGD: 
POSTZEGEL VERZAMELINGEN, 
PARTIJEN OF LOSSE ZEGELS. 

U.S.A. Luchtpost 
No. 25 tegen 15 cent. 

HAGA's 
POSTZEGELHAKDEt 

Gravenstraat 24 Amsterdam-C. 
G i r o r e k e n i n g 425549 Telefoon 43940 

(304) 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
—o— 

ALLEEN AANBIEDINGEN MET 
PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 

WORDEN GENOMEN. 

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

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

POSTZEGELHANDEL 
G.VANDENEYNDE 
Merelstraat 25 UTRECHT Giro 498361 
AANGEBODEN: Ned.-Indië 2 en 5 Gld met 
opdruk 1947, ongebruikt ƒ 20,— 
Cur. 1,50 op 2,50 No . 28 „ 9,50 
500 verschillende van Ned. en O.G. „ 19,50 
Blanco albums 80 bladen „ 3,25 
Zwitserland Bundesfeier '44, '45, '46 

ongebruikt per serie „ 1,50 
Prijslijst Ned. en O.G. gratis op aanvraag. 
TE KOOP GEVRAAGD: ZEGELS en SERIES 

VAN NED. EN O.G., MASSA WAAR VAN 
DE GEHELE WERELD, OOK ONAFGE-
WEEKT. 

SPECIALE AANBIEDING 
ZO JUIST VERSCHENEN: Speciaal Catalogus 

1949 NED. & KOL. ƒ 1,50 franco huis. 
FAVORIET ALBUM Ned. & Kol. Pracht uit

voering (schroefband) ƒ 15,— ex. porto. 
ZWITSERLAND ALBUM, Pracht uitvoering 
(schroefband) prima kwal. ƒ 12,— ex. porto. 
VER. STATEN VAN AMERIKA, Pracht 

album (schroefband) prima kwal. ƒ 13,50 
ex. porto. 

BLANCO ALBUM (schroefband) 75 bladen 
mooie uitvoering slechts ƒ 4,50 ex. porto. 

POSTZEGELS: 
REP. INDONESIA: 500 en 1000 Sen postfris 

per stel ƒ 7,50. Deze zeldzame zegels zijn 
de hoogste waarden van de serie Brand v. 
Bandoeng en Soerabaja. Ook te leveren in 
blokken van vier. 

GROENLAND: Serie Danmark Befriet 1945. 
Souv. No. 1/9 compleet postfris ƒ 60,—. 

OOSTENRIJK: FIS L 1933 Serie compleet 
gebr. op brief pr, ex. No. 426/29 Zeldzaam 
Frs. 12.000 ƒ 110,—. 

IDEM: FIS IL 1936 Serie cpl. gebr. op brief 
pr. ex. No. 477/80. Zeldzaam Frs. 3.450 
ƒ 3 4 , - . 

IDEM: Opdr. serie 1945 No. 534/38 cpl. pfr. 
Frs. 560 ƒ 4,25. 

IDEM: Opdr. serie 1945 No. 539/42 cpl. pfr. 
Frs. 600 ƒ 4,50. 

IDEM: Opdr. serie 1945 No. 543/52 cpl. pfr. 
Frs 2.500 ƒ 22,50. 

IDEM: Luchtpost serie No. 32/46 cpl. pfrs. 
Frs. 4.045 ƒ 35,—. 

POSTZEGELHANDEL A. JAASMA, Bussum. 
Kapelstraat 31, Telef. 5835. 
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Speciale aanbieding met speciale prijzen. 
DUITSLAND 
640—651 gebr. (885) ƒ 9,25 
652—653 (47.50 „ 0,60 

gebr. (25) „ 0,35 
668 gebr. (125) „ 1,20 
684—685 (65) „ 0,60, 
687 ongebr. en gebr. 

(125) „ 1,10 
688—691 (58.50) „ 0,95 

gebr. (26) „ 0,35 
703 gebr. op env. (175) „ 1,70 
704 (175) „ 1,55 
727 gebr. op env. (150) „ 1,— 
728—729 (70) „ 0,90 
730—733 (180) „ 1,25 
734 (20) „ 0,10 
735 (50) „ 0,25 
736 ong. en gebr. (50) „ 0.25 
737 (60) „ 0,75 
738 (250) „ 1,25 
740—741 (70) „ 0,25 
743 (25) „ 0,30 
744—746 (65) „ 0,25 
747 ongebr. en gebr. 

(40) „ 0,15 
748—759 (ongebr. en 
gebr.) (300) „ 1,25 

760 (20) „ 0,15 
762 (6) „ 0,05 
763—768 (185) „ 1,— 
769—772 (45) „ 0,35 

BASTIAikNSE's P0STZE6ELHANDEL, 
EMUALAAH 25 - TELEFOON 43985 - ROTTERDAM/HILL. | 

773—774 (22,50) 
775 (100) 
776 (30) 
777—778 (70) 
779—780 (70) 
781 (15) 
782 (25) 
783 (30) 
784 (15) 
785 (60) 
786—789 (42) 
790 (25) 
791—803 (270) 
804 (100) 
805—810 (140) 
811 (20) 
812—813 (70) 
814 (25) 1 
815 (25) 
816 (15) 
817—818 (30) 
819—820 (25) 
822—823 (75) 
Souv. 7—9 (165) 
Dienst 116—126 (90) , 
Alles postfris, anders vei 

Opdrachten onder 
kunnen niet worden 
uitgevoerd. 
Porto extra. 

, 0,15 
, 0,45 
, 0,15 
, 0,25 
, 0,25 
, 0,10 
, 0,18 
, 0,10 
, 0,18 
, 0,25 
, 0,25 
, 0,12 
, 0,75 
, 0,35 
, 0,30 
, 0,05 
, 0,25 
, 0,10 
, 0,10 
, 0,09 
, 0,10 
, 0,14 
, 0,25 
, 0,25 
, 1,20 
meld. 
ƒ 5 , -

GOEDKOPE AANBIEDING 

Kind 1924 
1925 
1927 
1928 
1933 
1936 
1937 
1938 
1940 

Zomer 1935 
„ 1936 

0,80* 
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° 
2 . - ° 
4.75° 
2,75'' 
0,30° 
0,65° 

„ 1937 
„ 1938 
„ 1939 
„ 1940 
„ 1941 

Goudse Gl. 1931 
Rembrandt 
A.N.V.V. 1932 
Visserij 1933 
Prinsessen 1946 
Nat. Hulp 1946 
Tralieserie compleet 
Idem 1 Gld 
Justitie I 7 waarden 
Justitie II 4 waarden 
Justitie III 5 waarden 
Justitie I 6 w. zonder 

Vredezegel 
1, 2K, 5, 10 Gld 1946 

Tezamen 
Roltanding Kind 1927 
Roltanding Kind 1929 
Roltanding Kind 1930 

2,25* 

0,50* 
! ,  ' ■ 

12,50* 
1,40* 
9,50 
6,— 
0,90 

4,— 

7,50 
3,50* 
1,40° 
3 , - * 

IK , 4K, 7K Gld lucht
post 20,—•■ 

5, 10, 12>A, 15 Konijnen
burg 1940 ongetand 3,50'~ 

Nederl.Indië 
y„ 1, 2, 2K, 5, 10, 1234, 15, 
20, 25, 30, 50 opdruk Java 
kopstaand tezamen voor 5,—* 
y„ 1, 2, 2K, 5, 10, 1 2 ^ , 
20, 25, 30, 50 c. opdruk 
Bezit Buiten. Tezamen 5,—'• 
Jaarbeursserie 1922 cpl. 32,50* 
Opdruk 1947, 9 w. 4,40* 
Opdruk '47 2 en 5 Gld 20,—'• 
Danserserie 6 w. compl. 0,75* 
Danserserie 2 nieuwe 0,15* 
Portserie Austr. dr. 13 w. 4,75* 
Luchtpost 1—5 1928' 7,50* 
Cura9ao 
1,50 op 2,50 No. 28 7,50* 
1936 Sluier serie compl. 18,50* 
Kon. Familie, 4 w. 1,35* 
Sluier IK Gld No. 136 2,75° 
Sluier 2'A Gld No. 137 4,50° 
Suriname 
Weldadigheid 1938 2,—*° 
Weldadigheid 1940 2,—* 
Brandkast Serie 1927 4,25" 
Lepra serie 1947 5,50" 
Zendt ons uw mancolijst. 

F. J. F. Engelkamp, Amsterdam 
N.Z. Voorburgwal 371. 
Geen betaling per giro. 

LET€P 
het juiste adres ! ! ! ALLEEN WIJ betalen de allerhoogste 
dagprijs voor elke hoeveelheid gebruikte JUBILEUMZEGELS 
1948 (10 en 20 cts.) en JULIANAZEGELS 1948 (10 en 20 ets.) 
en alle verder te verschijnen zegels. 
Alles per 10, 100, 1000 en meer ex. Betaling contant. 
Alleen goede kwaliteit. 
Verder zijn wij steeds KOPERS van: 

KILrOWAAR 
Zowel uitgezocht als onuitgezocht. Aanbiedingen met prijs en 
monster aan: 

POSTZEGEL-ENGROSHANDEL 

HlÜElOTsfD 

Ï898 1948 

Heeft ü'een post zegel-
manie ? 
Dan met spoed naai-
FIORANI! ! ! 

s, KONINGINNEWEG 61, ~ AMSTERDAM-ZUID. Wff^^l 
«: Giro 240655. Telefoon 27006. <%ftHMiiüiA»gy 
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2 ICHTZENDINGEN VAN NEDERLAND EN O. 

EUROPA 
ENGELSE KOLONIEN 
FRANSE KOLONIEN 

Scherp concurrerende prijzen. 
Zendingen moeten binnen vijf 
dagen worden geretourneerd. 

G . STURMS 
Correspondentieadres: 

Postbus 747 (3 " ) Amsterdam-

I 
I 
j 

Eind SEPTEMBER VERSCHIJNT ter ere van het 50JARIG 
REGERINGSJUBILEUM VAN KONINGIN WILHELMINA 

Oranje en Nederland op Postzegels 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

De uitgave bestaat uit twee delen. Deel I behandelt de Neder
Ijndse postzegels en die der Overzeese Gebiedsdelen in 

verband met onze vaderlandse geschiedenis van 1555— 
1890. Deel II behandelt de periode 1890—1948. De 

deeltjes zijn van een groot aantal postzegelafbeel
dingen voorzien. Prijs franco ƒ 2,34; voor 

jeugdleden van bij de Ned Bond voor 
Postzegelverzamelaars aangesloten 

clubs ƒ 1,24. Bestellingen wor
den uitgevoerd na ont

vangst van een post-
wissel door de 

schrijfster (295) 

H. J. van H e e r d t - K o l f f , Eemnesserweg 91 , Baarn 
na verschijning van het werk. 

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

HOVEWIERSWEG 18 
TIEL - Telefoon 3879 

koopt o contant 

(uitsluitend Europa) 
algemene en gespecialiseerde post
zegelverzamelingen, zeldzaamheden 
en philatelistische boekwerken. 

ZEER 

Speciaal 
catalogus 
No. 52 

56 
61a 
87—89 
93 
94 
95 
96 
103 
111 
119 
120a 
121 — 124 
141 
142 
151 
169B 
171B 
184 
1853 
187B 
188B 
189B 
191B 
192B 
193B 
194B 
196B 
197B 
198B 
199 
200 
201 
202 
199a 
204 
205 
206 
208 
209 
210 
211 
220 
221 
222 
223 
229 

GOEDKOPE AANBIEDING NEDERLAND 
Al deze zegels zijn Postfris. 

230 ki 
0,25 
1,75 
0,60 
0,25 
0,50 
1 , -
0,90 
1,40 
0,15 
0,25 
0,30 
0,35 
0,20 
0,70 
0,20 
0,10 
0,20 
2,25 
0,40 
0,50 
0,70 
1,60 
2 , -
1,20 
1,25 
1 , -
1,50 
1,50 
2,— 
0,20 
0,55 
0,55 
1,25 
1,— 
0,55 
0,25 
0,60 
0,15 
0,25 
0,20 
1,10 
0,12 
0,24 

' 0,24 
1,25 
0,65 f 

-243 
-251 

-264 

231 
236B 
238 
240-
248-
256 
261-
265 
266 
267 
269 
270—273 
274—277 
279—282 
283—286 
287—288 
289—292 
293—295 
296—299 
300—304 
305—309 
310—312 
312 
313—317 
318—322 
323 
324 
325 
326 
327—331 
349—354 
355—372 
355a—355D 
373—377 
378—390 
378a—378D 
391—395 
396—400 
403 
421 
422—426 
427—441 
442 
443—447 
448—452 
453—458 
462—466 

0,65 
1,35 
3,25 
1,90 
5,50 
5 , -
0,40 
4,25 
1,— 
1,10 
0,75 
0,50 
4,50 
3,75 
2,60 
3,— 
0,90 
2,50 
0,65 
2,25 
2,60 
2,25 
0,65 
0,45 
1,75 
2,50 
0,20 
0,70 
0,20 
0,75 
1,80 
2,50 

14,— 
1,— 
1 , -
2,60 
0,90 
0,60 
0,45 
0,1Ó 
0,10 
0,40 
3,25 
0,10 
0,55 
1,20 
0,75 
0,80 

Grote voorraad Albums en Stockboeken. Offerte op aanvraag. 
Nog voorradig diverse Supplementen van Schaubek, Ka-Bé en 
Schwaneberger-albums, tussen 1941—'43. 
Laatste België en Kongo-Catalogus 1947 ƒ 0,85. 
Nog Nederland Spec. Katalogus 1947 a ƒ 0,75 -|- 10 c. porto 
Orders boven ƒ 10,— franco aangetekend. Kasse bij order. 

HENDRIK VAN DER LOO's 
POSTZEGELHANDEL 

Heerengracht 8a, Den Haag, Giro 24392. Telefoon 112944. 
Voorheen Nieuwstraat 26 en Noord Blaak 93, Rotterdam. 
Bankrek. R. Mees & Zoonen, Ned. Handel Mij. bijk. Heerengracht. 

50 JAAR POSTZEGELHANDEL 
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äJ 
WIJ VRAGEN TE KOOP 

i NEDERLAND, uitsluitend gebruikt: . g 
= Regeringsjubileum 1948, 10 et en 20 et. ' s 
g Koningin Juliana 1948, 10 et en 20 et. M 
p Koningin, Hartz type, de 5, 7%, 1 2 ^ , 20, 2 2 ^ , 25, m 
= 30, 35, 40, 45, 50 en 60 et. 1 
^ Bevrijding 1943—44, de 123^, 15, 17%, 20, 223-$, 1 
= 30 en 40 et. * s 
s Koningin 1946, hoge waarden, 2%, 5 en 10 gld. M 
M Kinderseries 1947/48. Voorts alle Zomer- en Kinder- ^ 
s series per 100 compleet. Zeehelden, P.T.T., Postkoets, M 
s Legioen, Tralieseries, ook postfris. ^ 
I NEDERLANDS-INDIE, gebruikt en postfris: 1 
= Regeringsjubileum 1948, de 15 et en 20 et. ^ 
% Koningin, Hartz type, alle waarden t / m 25 gld. s 
s Bevrijding, eomplete series postfris; losse waarden ^ 
s gebruikt, speeiaal gezoeht de 173^ et. ^ 
= Koningin, Konijnenburg type, ook de hoge waarden. ^ 
s Voorts alle Weldadigheidsseries, eompleet. = 
1 CURACAO en SURINAME: Alle reeente- en oorlogsuitgif- 1 
^ ten, gebruikt en p.fris. Ook alle losse waarden p. 100. g 
= Aankoop in iedere hoeveelheid, bet. op elke gewenste wijze, s 

I Fa. GAANDERSE, 
g Postzegel EngroshandeJ, i 
I Prinsesselaan 2 5 , HAARLEM. | 
I Giro no. 5 2 . Telefoon 21429. | 
M Bankrelatie: Twentsche Bank N.V, (310) = 

BUSSUMSE POSTZEGELHANDEL 
KAPELSTRAAT 15 

BUSSUM 
Telef.6288 W. H. EECEN Giro 451627 
p y ZICHTZENDINGEN 

Wij hebben voor het nieuwe seizoen weer talrijke 
boekjes van alle landen gereed gemaakt tegen concur
rerende prijzen. 

SPECIAAL : 
Nederland en Overz. Geb., Japanse Bezetting, Indië, 
Duitse en Engelse Koloniën, enz. enz. 

Uw veilingopdrachten en biedingen worden 
zonder kosten door ons uitgevoerd. 

Albums bij tot en met de laatste supplementen. 

NEDERLAND EN GEWESTEN: 
Favoriet ƒ 15,—, Holland Album ƒ 8,—, Idem 
Klemband ƒ 12,—. 
België en gewesten klemband ƒ 20,—. 

FRANCO NA ONTVANGST VAN GIRO OF POSTWISSEL. 
ALLE P H I L A T E L I S T I S C H E BENODIGDHEDEN. 

EUROPA-SUPPLEMENTEN 1940-1947 
Nog enkele Excelsior-Europa-supplementen 1940-1947 verkrijgbaar. 
Ook passend voor Ka-Be en Schaubek! Prijs inclusief porto f 38,30. 

Het supplement J 948 verschijnt einde van dit jaar. 

EXCELSIOR-ZWITSERLAND ALBUM 
vyreer voorradig! Prijs in schroefband f 12,—. Porto extra. 

Andere landen van Europa, prijs op aanvrage. 

Postzegelhandel L A. HARPENAU, 
Gravenstraat 30, AMSTERDAM. Telefoon 34104. 

(298) 
mk 
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'«ÏIIBEiaiSiSSft De Nederlandsche 
i Postzegelveiling 

HOOFDKANTOOR: 
Rokin 58".AMSTERDAM-C. 

Telefoon 30261. 

Wilt gij tot verkoop 
van postzegelbezit overgaan? 

Zeker hij de huidige marktconstellatie is 

de veiling hiervoor de aangewezen iceg! 

Onze grote ervaring, 
(Alleen al in onze veilingen werd tot heden, 
blijkens de officiële deurwaardersrapporten, 
voor onze particuliere en handelsrelaties voor 
ver over de 
ƒ 2.500.000,— (twee-en-een-half-millioen gld.) 
inderdaad verkocht, verdeeld over het meer 
eenvoudige materiaal tot de meest waarde
volle en kostbaarste stukken) 

onze vele relaties, 
(Door intensieve reclame en regelmatig con
tact met de philatelisten, mede door onzen 
uitgebreiden RONDZENDDIENST, zij'n wij 
in .staat ook voor Uw materiaal kapitaal
krachtige kopers en de juiste gegadigden te 
vinden) 

de serieuze en deskundige 
voorbereiding onzer veilingen, 

(Door een uiterst zorgvuldige behandeling der 
inzendingen en een minutieuze beschrijving van 
het aangeboden materiaal, weten wij ons het 
in ons gestelde vertrouwen waardig te tonen 
en hebben wij kunnen bereiken, dat ons bedrijf 
reclames van of meningsverschillen met kopers 
of verkopers practisch nimmer voorkwamen) 

een en ander gepaard aan het ve le werk dat 
wij van onze vei l ingen maken en de vér
gaande discretie^ die — naar wij hebben bewezen 
— bij de uitvoering van opdrachten wordt be
tracht, zijn een waarborg, dat 

ook Uw belangen bij ons in 
goede handen berusten en 
dat wij deze naar mogelijk
heid tot Uw volle tevreden
heid zullen weten te behar
tigen. 

EEN GREEP UIT OHZE VOORRAAD 
Albanië Yvert Nrs. 
1914 38/42 

42a 
1922 120/126* 
1925 151/158* 
1927 177/180, 

182/187* 
1928 214/217* 
1930 221/231* 
1943 281/288* 
1943 289/302* 
1939 Souv. 26/36* 

Bulgarije 
1903/09 
1907 
1912 
1940 
1941 
1942 
1942/43 
1943 
1944/45 
1945/46 
1945 
1946 
1946 

1947 

1948 

Vliegpos 
1931 
1940 
1940 

1946 
1946 
Expresse 
1941 
Dienst 
1942 

65/68 
69/71 
91/93 
375/76 * 
387/389* 
395/399* 
4Ó6/419* 
420/421* 
428/434* 
438/445* 
446/447* 
456/458* 
459/462* 
471 * 
477 * 
478/488* 
489/493* 
494/496* 
504/511* 
512/514* 
515/522* 
528/532* 
533/535* 
536 * 
537 * 
538/548* 
549/552* 
553 * 
554/557* 

t 
5/11* 

19/30* 
19/30 
op brief 
31/36* 
37/49* 

21/23* 

1/8 * 
Oorlogszegels 
1945 1/9 * 
Pakketpost 
1941 
1944 

1/12* 
17/25* 

ƒ 2,75 
,. 2,50 
„ 7,50 
„ 1,75 

„ 2,— 
„ 1.50 
„ 12,50 
,. 4,— 
„ 15,— 
„ 22,50 

„ 0,60 
„ 2,— 
„ 3,5G 
„ 0,30 
„ 1 — 
„ 1 -
„ 3,— 
„ 1 — 
„ 5,50 
„ 1,50 
„ 1,20 
„ 0,40 
„ 1,90 
„ 0,40 
„ 2,-. 
„ 3,75 
„ 4,-
„ 1,25 
„ 2,50 
„ 0,60 
„ 4,-
„ 1,10 
„ 0,40 
„ 0,50 
„ 0,50 
„ 2,25 
„ 1,40 
„ 0,75 
„ 1,25 

„ 9,-
„ 22,50 

„ 22,50 
„ 4,-
„ 6,— 

„ 0,30 

„ 0,70 

„ 0,75 

„ 3,25 
„ 3,50 

Griekenla 
1902 
1906 
1936 
1937 
1940 

1942/44 
1944 

1945 

1946 

Vliegpost 
1938/42 
1942/43 
Porto 
1935 
1944 

ind 
160/164 
165/176 
415'416* 
422/434* 
453/461' 

en VI. 40/49 
462/479* 
484/493* 
494/503* 
504/507* 
508/515* 
516/517* 
534/535* 
536/539* 
540/541* 

31/38 * 
50/61 * 

88/89 * 
91/94 * 

Weldadigheid 
1942 
1943 
1944 
1945/46 

9/10 * 
11/12 * 
13/14 * 
15/17 * 

Montenegro 
1943 

Noorweg 
1937/38 
1938 
1939 
1941 
1941 
1941 
1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

22/41* en 
VI. 18/23* 

en 
183/186* 
187/189* 
195/198* 
212 * 
213/218* 
219 * 
241 * 
242/243* 
244/245* 
246/248* 
249/252* 
253 * 
254/256* 
257/259 
260 * 
261/268* 
273/275* 
276 * 
277/278* 
279 .;-
280/283 
284 * 

Souvenirs 
1941 
Dienst 
1939/42 
1942/44 

1/21 * 

33/40 * 
41/51 * 

„ 
„ 
„ 
r5 

» 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 
j , 

,, 
,» 
„ 
„ 
,, 
„ 
„ 
„ 
„ 

„ 

„ 
,, 
,, 
,, 
,, 
ÏJ 

ï) 

j , 

)) 
») 
)) 
>ï 
»> 
)) 
)> 
,, 
)ï 
)D 

„ 
J> 

» 

10,— 
6,— 
0,75 
1,25 

75,-
0,75 
4,-
2,— 
0,40 
3,50 
0,40 
0,60 
4,-
0,80 

3,25 
1,25 

2,25 
0,15 

1,50 
0,10 
0,10 
0,15 

15,— 

7,50 
0,65 
1,— 
7,50 
1,75 
7,50 
0,50 
0,35 
0,40 
1,60 
1,25 
0,40 
0,80 

, 0,75 
0,40 
1,50 
0,40 
0,30 
0,25 
1,35 
0,90 
0,35 

20,— 

2,25 
3,50 

Uw mancolijst naar: 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 HAARLEM 
Tel. 15515 Giro 135793 
Bank: INCASSOBANK HAARLEM 
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STBNGS'POSTZEGELHANDBL 
BIEDT U AAN: 

KON. FAM. CURACAO ƒ 1,30 
KON. FAM. SURINAME „ 3,20 
OOSTENRIJK Landschappen 

33 w. compl. „ 2,70 
OOSTENRIJK Stephansdom 10 w. „ 3,— 
OOSTENRIJK Portserie 28 w. compl. „ 3,— 
OOSTENRIJK Niemals Vergessen 

8 waarden „ 1,10 
OOSTENRIJK Luchtpost 7 waarden „ 2,40 
BELGIË Bastogne opdr. Hommage a 

Roosevelt „ 21,— 
BELGIË Anseele compleet 4 waarden „ 1,30 
BELGIË Postcolli opdrukserie compl. „ 4,50 
SAARGEBIED opdrukken 13 waarden „ 5,10 
NOORWEGEN 1948 Det Norske 

Skagsel Kap. 2 w. „ 0,90 
ZWITSERLAND Spec, vlucht 

Zwitserland—U.S.A. „ 5,95 
ZWITSERLAND Bundesfeier 1948 

4 waarden „ 1,65 
OLYMPIADE Eng. Col. 5 series 

20 waarden „ 11,— 
„PAX" Europa Album losbl. 

harde kaft „ 15,— 
„HOLLAND" Album Nederl. en 

Overz. Geb. compleet „ 8,— 
CURACAO Vliegpost ƒ1,50, ƒ2,50, 

ƒ 5 , - , ƒ 7,50, ƒ 1 0 , - , ƒ 1 5 , -
ƒ 25,—, tegen lage prijs. 

AMERIKAANSE Gomstroken 1ste 
klas 1000 a „ 1,25 

KONIJNENBURG ƒ 1,—, ƒ 2,50, 
ƒ 5,—, ƒ 10,— per stel „ 7,25 

NOODOPDRUKKEN Surmame 2 w. „ 0,20 
MAKASSARPORTEN 3 waarden „ 4,75 
BLANCO ALBUMS Prima papier 

80 bladen „ 6,50 

NIEUWE RELATIES 
GELD VOORUIT ZENDEN S.V.P. 

PORTO EXTRA. (306) 

ADRES: 

STENGS' POSTZEGELIIAIIDEL 
Postbox 6 4 9 Gem. Giro S 186 
Haarlemmerdijk 4 3 Amsterdam. 

I i H r ALLES ONGEBRUIKT g 
1 NEDERLAND Spec. Cat.: 443/47 1 
i ƒ 0,25, 448/52 ƒ 0,90, 404/20 ƒ 0,50, g 
1 427/41 ƒ 1,50. g 
1 ALBANIË 273/79 ƒ 2,—. § 
i FINLAND 234/39 ƒ 1,—, 261/64 ƒ 0,60, | 
1 269/70 ƒ 0,30. I 
I FRANKRIJK 345/47 ƒ 0,45, 440/41 1 
1 ƒ 0,50, 470/73 ƒ 0,50. f 
i MONACO 215/24 ƒ 6,—. | 
i OOSTENRIJK 517/33 ƒ 0,75, 554/76 1 
1 ƒ 1,35, 621/25 ƒ 1,10, 626/35 ƒ 3 , - . | 
I DUITSLAND 608/11 ƒ 0,35, 632/33 = 
1 ƒ 0,45, 634 ƒ 0,75; 635 ƒ 0,70, 636 s 
1 ƒ 1,10, 637 ƒ 7,50, 640/51, ƒ 7,25, 670 s 
1 ƒ 4,—, 671 ƒ 2,50, 672 ƒ 2,25, 684/85 ^ 
1 ƒ 0,40, 687 ƒ 0,90, 696 ƒ 0,40, 703 g 
i ƒ 1,10, 727 ƒ 1,—, 728/29, ƒ 0,35, 730/ = 
= 33 ƒ 1,—, 734 ƒ 0,07, 735 ƒ 0,25, 736 1 
i ƒ 0,25, 737 ƒ 0,30, 738 ƒ 1,75, 739 m 
m f 1,30, 740/41 ƒ 0,35, 743 ƒ 0,10, 744/ s 
1 46 ƒ 0,25, 747 ƒ 0,20, 748/59 ƒ 1,25, 1 
1 760 ƒ 0,08, 761 ƒ 0,45, 763/68 ƒ 0,85, = 
i 769/72 ƒ0,20, 773/74 ƒ 0,10, 775 ƒ0,45, = 
1 776 ƒ0,15, 777/78 ƒ 0,30, 779/80 ƒ0,35, i 
i 782 ƒ 0,15, 783 ƒ 0,12, 785 ƒ 0,35, 786/ s 
1 89 ƒ 0,20, 790 ƒ 0,12, 791/803 ƒ 1,—, § 
1 804 ƒ 0,30, 805/10 ƒ 0,45, 811 ƒ 0,05 = 
1 812/13 ƒ 0,30, 814 ƒ 0,12, 815 ƒ 0,12, = 
1 817/18 ƒ 0,12, 819/20 ƒ 0,12, 821 ^ 
i ƒ 0,30, 822/23 ƒ 0,35. Vliegpost 59/61 = 
m f 0,40, Souvenirs 7/9 ƒ 0,90, Militaire ^ 
I 3 ƒ 0,12, 4 ƒ 0,12. j 
1 GEN. GOUVERNEMENT 68/71 ƒ 2,—, 1 
1 72/74 ƒ 2,75, 75/78 ƒ 1,15, 79 ƒ 1,50, s 
1 82/99 ƒ 1,35, 100/102 ƒ 0,75, 103/106 = 
= ƒ 0,70, 107/11 ƒ 0,60, 112/14 ƒ 0,65, = 
i 119 ƒ 0,22, 123/27 ƒ 0,75, 128/30 ^ 
g ƒ 0,45, 131/35 ƒ 0,55, 136 ƒ 12,75, 1 
^ Dienst 25/36 ƒ 0,65. g 

I ELZAS LOTHARINGEN 8/39 ƒ 18,—. g 

g Levering aan onbekenden tegen vooruit- = 
I betaling op Giro 198391. Porti extra, E 

I UTRECHTSE POSTZEGELHANDEL | 
I STADHOÜDERSIAAN 13 UTRECHT | 
SI 

IllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllKllllllllllllMlllllllllllllllllllllIl Illllllllllllllllllll 

ZWITSERLAND. Te koop aangeboden: 
No. 2°, twee miniem dunne plekjes a 1/5 ct. 
fr. no. 3°, kort è 1/5 ct. fr., no. 4''' ä % ct. fr. 
no. 6°, kort en dunne plek a 1/20 ct. fr. no. 
9a°, Zürich 4 Rappen pr. exempl. onzichtbaar 
gerepareerd i 1/15 ct. fr., no. 10° pr. exempl. 
inktstreepje aan bovenrand ä K ct. fr. no. 13° 
kort aan bovenkant a 'A ct. fr. no. 14° miniem 
kort links onder a ' / , ct. fr. no. 16° a ^/^ ct. 
fr., no. 17 ongebr. zonder gom a ^/.̂  ct. fr., no. 
20° a V , ct.fr. no. 21a° (frs. 2000) ä % ct. fr., 
idem % mm. scheurtje onderkant a K ct. fr. 
no. 24° a % ct. fr. 

CURACAO: 2 Ax, 2 wittige vlekjes a V,, cat. 
nrs. 4 C, 7 B, 7 C, 8 D, 10 D a 3^ cat. 
no. 10, \'A gld. ong. pr. 30,—, no. 11, 2K> 
gld. gebr. pr. 7,50, no. 4 E, 10 cent grote 
zeldzaamheid, '/^^ mm. scheurtje a ''/'' cat. 
nrs. 18, 24, 61, 63, 67, port 5, 6 a K cat. 
no. 25 ongebr. iets dun h. % cat. 
SURINAME, nrs. 57% 68='-, 84*, 122*, 178" 
202* fa, 203* fa, 205='- fa, 202''̂  fb, 203* fb, 
205 •■ fb (202*—204* ook in blocs van 4) ä 14 
cat. luchtpost, no. 15° a V., cat. nrs. 17°, 19", 
21° ä K> ct. 

NED.INDIE: 261°, 262 ^ 263° a V , cat. 
port.: 41, 42, 44, 45 ä }4 cat, no. 301: 4 ct. 
danser a 6 ct. 
GEVRAAGD: Colombia luchtpost Yvert 2 ä 
tot 9 a 40 7« boven cat., nrs. 15 tot 18, 39, 
Guatamala: nrs. 37, 38, 48, 50. Chile nrs. 1—5. 
Mexico nrs. 25, 59, 89, oficial 10, 50, alles 
luchtpost te ruil of te koop. 

L. J. van Jochem 
175 Carel Reinierskade 

Den Haag 
(311) 

"||||iil 
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DE NIJMEEGSE POSTZEGELVEILING, 
VANGT EINDE S E P T E M B E R HARE 

VEILINGEN WEER AAN. 
VERSCHILLENDE GOEDE SERIES LUCHT

POSTZEGELS ZULLEN OP DE EERSTKO

MENDE VEILING TER TAFEL KOMEN. 
INZENDINGEN AAN EN AANVRAAG 
VAN CATALOGI BIJ (312) 

P. A. J. VEEN 
ERKEND VEILINGHOUDER 

ST. ANNASTRAAT 123 NIJMEGEN 

=ll lMll l l l l l l ini l i t l l l ] l i r i l l l l i i t i i i t t i i i i i i i i i i i t i i i l l ininMii i i i i i i i t ini i t i l t l l i i l i i i i iMit i i i i iniMii i i i j i i ininii i inii i i i t i l init i i i irnii i.:=: 

= Ned.Indië 

= Curasao 

s Suriname 

No. 167/170 ongebr. 
Brandkast 1/7 ongebr. 
Luchtpost 1/5 ongebr. 
Porten^41/47 gebr. 
No. 151 gebr. 
No. 152 gebr. 
No. 136 gebr. 
No. 137 gebr. 
No. 177 gebr. 

4 , 

9 5 , 

8,50 
5,50 
1,25 
2,25 
4 , 

6 , 

8 , 

F » O S T Z E G E L , H A N D E L | 
iViARIA VITGSTBRHUIS | 

Hu i d e n s t r a a t 13 Am s t e r d a m  C g 
P o s t ^ i r o 2 3 0 7 3 0 T e l e f o o n 31319 | 
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ixoeil 
IjoeKema 

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 Nev*̂  
Foundland, etc. etc. werd ingezonden. Bij tijdig 
overleg kan ik hier nog materiaal toevoegen. 

Kocht U al een 

DAi NIPPON IN ZUID OOST AZIË? 
pri js f 7 . 6 0 + 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 verschenenI Prijs £1/5 Zw. fr.20 $4.70 

In Bozel op de Internationale Postzegeltentoonstelling IMABA met 
zilver bekroond. 

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: Banklerskantoon M, de Jong <S Zoon, Den Haag 

illlllliiMinillllllllllllliiiiiiiiiilllllllllllilliiiiuiiiiiIIIIIIIIIIIII Illllllllllll llllllilllllliiiu Illlllllllllliiiiiiilllllll^ 

TE KOOP GEVRAAGD ä contant luchtpostzegels der 
VERENIGDE STATEN. 

Ik betaal voor: 
Yvert No. 25, 30 ets blauw, ƒ 0,15 per stuk 
Yvert No.' 29, 15 ets bruin, ƒ 0,06 per stuk 
Yvert No. 31, 30 ets blauw, ƒ 0,05 per stuk 
Uitgave 1948: 
15 cents groen ƒ 0,05 per stuk 

AANKOOPVOOR WAARDEN: 
Ik koop elke hoeveelheid. 
Geen zending met een waarde van minder 
dan ƒ 1,—. 
Uitsluitend volkomen gave en afgeweekte 
exemplaren te koop gezocht. Geen andere 
waarden dezer serie inzenden. 

TEVENS BETAAL IK VOOR NEDERLAND 50 JAAR 
REGERINGSJUBILEUM n.l. 10 ets ƒ0,50 % 

20 ets ƒ 3 , — % 

Postzegelhandel A. J . DE WIT, 
Koninginneweg 175, AMSTERDAM-Z. Telefoon 9 3 4 8 9 . 

■ 

Waar afnemer en leverancier 
de handen ineenslaan, 
is succes bij voorbaat verzekerd. 
Dit is de leidende gedachte van onze ZICHTZENDINGEN. 
Ook Uw loensen zullen daarin zeer zeker bevredigd tcorden. 

TER ILLUSTRATIE : 
♦ De zegels worden U landsgewijze voorgelegd, genummerd volgens Yvert & T., onder vermelding der Gat. waarde. 
♦ Zowel de allergewoonste, als vele waardevolle exemplaren zijn aanwezig, hetzelfde zegel veelal gebr. en ongebruikt. 
♦ Eén zending voor vergevorderden van landen als Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, enz. bestaat uit 

circa 1500 a 2000 zegels. 
♦ Niet echter alleen EUROPA en NED. & O.G. zijn zeer volledig, doch ook de selecties ENGELSE EN FRANSE KOL., 

alsmede OVERZEE zijn fraai verzorgd. 
^ Aan de kwaliteit, zelfs van de allergewoonste zegels, wordt de grootste aandacht be , 

steed, terwijl met het uitprijzen met alle factoren rekening wordt gehouden. 
^ Verreweg de meeste series worden los uitgeprijsd. Een veeljarige ervaring leerde ons, 

dat dit als aantrekkelijk wordt beschouwd. 
Mogen de zendingen eens voor zichzelf spreken ? 
Geeft U ons dan uw verzamelgebied zo volledig mogelijk op, ook al verzamelt U 
slechts één enkel land, onder vermelding pasbeginnend, gevorderd of vergevorderd. 

Postzegelhandel Van DuiJn & Verhage 
Berkelschelaan 92b, ROTTERDAM. 
Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 

Telefoon 4 8 2 0 9 . 

2 

1 
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Ê ï Nederland 78 en 79 1,25 
4 en 5 2,— 

84—86** 4,50 
114—120** 1,10 
121—128** 3,— 
129** 3,— 
134—135** 4,— 
164** 10,— 
163—165« 35,— 
229—231** 2,50 
257—260** 4,— 
265—266** 1,75 
267-'*—268 1,75 

Roltanding 17 1,— 
18 0,75 

Ned.-Indië 
186—210** 
135—137** 
264** 
265** 

Luchtpost 5** 
17** 

Curajao 

Suriname 

136 
137 

150—152 
240—242 

Zwitserland Pro Juv. 
1923 poscfr. 
1924 

3 5 , -
5,50 

1 1 , - -
2 0 , -

4 , -
3,75 
4 , -
7 , -
6,— 
7,50 

2 , -
1,25 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1932 
1937 
1938 

Luchtpost 
10—12** 
lOA—12A** 
15** 
18** 
j9** 

1,25 
1,25 
1,25 
1,50 
1,50 
1,40 
1,40 
1,25 
1,50 
5 , -
6,50 
9,— 
4,— 
2,50 
3 , -

11 J. V A N VLIET & Z N BREDIUSWEG 3 BUSSUM. TELEFOON 6502 

EUROPA, OVERZEE, 
NED. EN O.GEB. 

Zichtzendingen aan: 
verzamelaars en 
verenigingen. 

R o n d z e n d v e r k e e r 
H . O V E R D U I N 

R o a s e n t i a i i e n p l e i n 12 
H A A R I G E M . 

SCHOORLSGHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 
Levert op mancolijsten 

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

ZICHTZENDINGEN en ZICHTZENDINGEN ZIJN T W E E . . . . 
Dat hebben reeds veel serieuze verzamelaars terecht opgemerkt ! 

e Wij werlcen uitsluitend met individuele zichtzendingen, aangepast 
aan de wensen van een verzamelaar (dus geen zg. „rond" zendingen) 

• Wij hebben geen winkel; onze g e h e l e voorraad wordt dus steeds 
alleen voor de zichtzendingen gebruikt. 

• Wij stellen de boekjes met zorg samen, chronologische volgorde, 
waar nodig de zegels genummerd (geen massagoed, geen nieuwtjes) 
— NEDERLAND & O.G. — BELGIË — ZWITSERLAND -

— U.S.A. — CANADA — AZIË — ENZ. ENZ. -
De prettigste wijze van verzamelen bereikt U met zichtzendingen, 
maar wendt U zich dan tot een speciaalzaak op dit gebied: 

Bergstroat 35 
AMERSFOORT 

Postzegelhandel H. SLEGT Postrekening 343234 
« Speciaalzaak voer ZICHTZEKDINGEK. Telefoon no. 4i38 

AANGEBODEN 
MOOIE EUROPA VERZAMELING 6500 zegels 
MOOIE WERELD VERZAMELING 5000 zegels 
MOOIE NED. & OVERZEE VERZAMELING 
MOOIE BELGIË VERZAMELING 
1000 DUIFJES SERIES, gebruikt (verpakt) 
600 P.T.T. ZEGELS, gebruikt 

3200 ZEEHELDEN, diverse waarden vellen (ongebr.) 

ƒ 500,-
„ 400,-
„ 1300,-
„ 300,-
„ 100.-
„ 10,-

Zeer 

E. 
(318) 

goedkoop. Bezoek na afspraak. Telefoon 2593 Belastingen. 

VELTHUIZEN, Oranjelaan 25, Harderwijk. 
Lid no. 3305 „Philatelica" ^ 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR: 
Nederland: 
1924/26 no. 144-162 incl. 153a ongebr. ƒ 17,75 
1928 Olympiade gebr. ƒ 4,90 ongebr. „ 6,75 
1932 A.N.V.V. gebr. ƒ 4,90 
1933 Zeeman gebr. ƒ 2,90 ongebr. „ 5,50 
Suriname: 1928 Heemstra g. ƒ 7,— o. „ 6,— 

1935 Zending g. ƒ 6,50 o. „ 6,50 
Ned.-Indië: Mijn aanbieding in het Augustus

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

,. POSTZEGELHANDEL 
i V P i ^ l l W. F. HEIM ANN 
1 ; S # Parnassusweg24hs 

AMSTERDAM-Z. 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandal . V«ilin|hcud«rs 

Gatthulsmoltnitioi 11 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 ■ Postgiro 245932 

Voor onze volgende veilingen 
kan steeds beter materiaal 

worden ingezonden. 
Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

KILOWAAR 
Binnen en buitenlandse postzegels afkom

stig van weldadigheidsinstellingen, postveilin
gen, restanten van verzamelingen enz. Gued 
gemengd 

pakketten van K Kilo franco ƒ 2,50 
pakketten van % Kilo franco ƒ 4,75 
pakketten van 1 Kilo franco ƒ 9,— 

MASSAWAAR 
Regelmatig hebben wij te koop par
tijtjes postzegels afgeweekt en gebun
deld in pakjes van 100 stuks, hoofdza
kelijk van Nederland, diverse waarden 
uit de uitgaven van 1940/48. 

Wij verzoeken toezending van inkooplijsten. 

R O N D Z E N D I N G E N . 
OOK U K U N T MAANDELIJKS EEN 
R O N D Z E N D I N G ONTVANGEN VAN 
EUROPA, BUITEN EUROPA OF GE
HELE WERELD MET INBEGRIP VAN 
NEDERLAND EN O.G. 

Bijna alles series per stuk uitgeprijsd, zowel de 
hoge als lage waarden. - Geen extra kosten. -
Kleine secties. - De boekjes mogen een week 
gehouden worden. (305) 

VAK LEEÜWEN'S POSTZEGEIHAKDEL 
POSTBUS 90 — LEIDEN 

Postgiro 65664 Bank: Ned. Mlddenstandsbonk 



Voor Engrosverkoop 
GEVRAAGD, ELK KWANTUM 

Holland en Overz. Geb. 
Alle uitgiften. 

SERIES compleet en kort. 
LOSSE ZEGELS, per -100 en 1000. 
BETERE SOORTEN, per 10 en 100. 
HANDELSVOORRADEN. 

Alleen prima waar. Omgaande betaling. 

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

Mijn 70ste veiling, 
welke plaats vindt op: 

1 en 2 OCTOBER a.s. in 
HOTEL POMONA te DEN HAAG, 

..wordt geen philatelistisch evene
ment (?), maar bevat een zeer 
mooie afdeling 

NEDERLAND EN O.G., KEURIG 
EUROPA, enkele belangrijke stukken 
der VER. STATEN, alles in prima 
kwaliteit, VERZAMELINGEN, 
RESTANTEN, ENZ. 

Dit alles is omschreven in een 
catalogus, welke leesbaar is voor 
elke philatelist. 

POSTZEGELHÄNDEL 

K. A. WEEDA 
Zoutmanstraat 14a - Den Haag 
Giro: 27773 Telefoon: 394543 

NEDERLAND. Alles prima gebruikt. 
Alle Kinderseries 1923/47 

22 series totaal ƒ 29,50 
Alle Kinderseries in roltanding 

8 series totaal „ 43,50 
Alle Zomerzegels 1935/48 

9 series totaal „ 8,05 
Alle series Cour Permanent, 16 w. „ 19,— 

Deze series worden ook ieder afzon
derlijk geleverd. 
Betaling met bestelling of onder rem
bours. Porti extra.. 
Uitgebreide offerte in series Nederland 
& O.G. op aanvraag. 

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

INTERNATIONAAL 
UITGEVERSBEDRIJF AMSTERDAM 
ROSMARIJNSTEEG 4 TELEFOON 42164 

In onze NIEUWE serie landen-albums is verschenen ZWITSER
LAND, op prima houtvrij papier en onberispelijke druk. Met 
Nederlandse en Franse tekst 

prijs in schroef band ƒ 12,— (bruin met kunstlederen rug) 
in klemband ƒ 14,— (donkerblauw linnen) 

De oplage is klein. Bestelt U dus nog heden bij Uw leverancier, 
of bij ons. 
In druk zijn verder: Luxemburg, Frankrijk, België, en Scandinavië, 
terwijl Duitsland, omvattende alles wat met de Duitse post te 
maken heeft, in bewerking is. 
Heeft U ons album der Verenigde Staten reeds ? Vraagt het oor
deel van bezitters van dit album. Prijs in schroef band ƒ 13,50. 
Klemband ƒ 15,50. 
Alle landen leveren wij ook zonder band, opdat U later eventueel 
div. landen samen kunt voegen in één band. Schroef- en klem
banden leveren wij op bestelling in diverse maten. 
Ons album Nederland en Overz. Gebieden geheel bij ƒ 6,50. 
Een album, goed van uitvoering en prima van druk. (321) 

Aanbevelend R. KLOEK 

POSTZEGELHÄNDEL 

Heerengracht 227, Amsterdam-C, 
Telefoon 49749. 

n 
Onze Augustusüeiling was wederom een groot 
succes. Wilt ook gij hiervan profiteren, laat 
dan Uw collectie of doubletten door ons Veilen 
Clti'Ze e.a. aelÜng. vindt eind &epiem&e% piaatA. 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voor
schot verstrekt' 
Veiling-catalogus gratis op aanvraag. (307) 



S. RIETVELD - DEN HAAG 
LAAN VAN MEERDERVOORT 3 6 0 - POSTBUS 19 

GIRO 4 9 3 6 0 6 - TEL EFOON 3 9 4 3 1 4 

BELANGRIJKE MEDEDELING!! 
Wij zoeken tegen directe contante betaling in iedere hoeveelheid te koop 
de volgende ongebruikte Nederlandse series: 
1906 T.B.C. 1 
1913 TUBILEUM 

Cook losse 2>^ en 5 Gld.) 
1923 TUBILEUM 
1940 KIND 
1940 TRALIE 
1941 KIND 
1941 ZOMER 
1942 LEGIOEN 
1942 P.T.T. 
1943 POSTKAR 

1944 WINTERHULP 
1943 ZEEHELDEN 
1945 BEVRITDING 
1945 ZUID NEDERLAND 
1945 KIND f ook gebruikt) 
1946 PRINCESSEN 
1946 KIND 
1947 ZOMER 
1947 KIND 
1948 ZOMER fuitsl. gestempeld) 

Verder losse waarden Kinder- en Zomerpostzegels, bijzondere uitgiften enz.! * 
Ook hebben wij interesse voor alle mogelijke engrospostcn 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 fl. 100.—! 
Betaling op iedere gewenste wijze (aangct. brief, giro, bank enz.). — Al onze vorige advertenties zijn nog geldig! 

mi-

9 

Album Nederland en Overzeese Gewesten. 
MET ALLE KLEURENNUANCES, TANDINGEN, TYPEN, 
FOUTDRUKKEN, ENZ. 
DIT IS DE ENIGE COMPLETE ALBUM, OPGESTELD 
IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE, WAARIN ALLES 
IS OPGENOMEN, V A T DE BONDSCATALOGUS VER
MELD AAN KLEURENNUANCES, TYPEN, TANDIN
GEN, PLATEN, FOUTDRUKKEN, ENZ. 

De zevende druk van dit album verschijnt in Novem
ber. 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. 
De prijs bedraagt ƒ 20,— 

Album Indonesië en Japanse Bezetting 
VERSCHIJNT IN NOVEMBER. 'Prijs 5 g u l d e n . 
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 + 40 CENT PORT. 
Op dit album verschijnt ieder jaar een supplement. 

' e 

Mebus Catalogus Nederland en Overzeese Gewesten 1949 is verschenen. 

Prijs f 0.65, port 4 cent. 

N B S 3 5 , A i V i S T B R D A M - T e l . 4 S 3 4 1 - 4 5 1 2 5 - P o s t é i r o 3 3 0 4 5 . 

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


