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K S 326e.VEILING 
^Êt/ÊBM WORDT IN NOVEMBER GEHOUDEN EN 
mÊi^^t BEVAT EEN UITGEBREIDE COLLECTIE 

Neaerlana en O.G. 
zeldzame "iegels en seritä van 

Kuropa, enz. 
Tot 28 October kan nog' ingezonden vforiea. 

J . L VAN DIETEN, 
NOORDEINDE 3 7 , DEN H^AC 

NIEUWE SPECIAALCATALOGUS NEDERLAND EN 
O.G. 1949 KUNT U BESTELLEN OP ONZE GIRO 17369 
VOOR ƒ 1,50. OMGAAND TOEZENDING. 

r— 
101a, Rotterdam-N. 

No. 10 (290) 
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ONZE 27e VEILING 
BEVAT ÉÉN INZENDING 

Eén zeer grote Europa collectie tot 1940, . 
compleet op ± 30 zegels na I 1 
Omschreven in een veilingcatalogus die 1 
voor elke verzamelaar leesbaar is. 1 
Dusdanig geïllustreerd dat U aan de 
hand van de foto's (18 pagina's !) de 
voortreffelijke kwaliteit der zegels kunt 
beoordelen. 
VEILING 21, 22 en 23 OCTOBER IN 
HOTEL POMONA. 
Kijkdagen ten kantore 15, 16, 18, 19 en 

k . — 

zu Kjctooer. 
VEILINGCATALOGUS YOOK 
GEÏNTERESSEERDEN GRATIS. i 
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183ste VEILING 
±: half NOVEMBER a.s. bevat: 

PRACHTVOLLE verzameling NEDERLAND en 
OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

in fijne kwaliteit, w.o. zeldzame blokken zoals 
NED. 1864 compleet postfris, vele LUXE 
stukken 1852 en de 
BEROEMDE FOUTDRUK 9 CENT'No. 181 f. 
Bovendien mooie EUROPA COLLECTIE, een 
•afdeling Restanten, Landverzamelingen en 
Overzee-collecties in prachtige kwaliteit, als
mede een waardevolle inzending van het 

BEHEERS - INSTITUUT. 
w.o. een aantal postfrisse engros-partijen 
Nederland en Europa. 

Geïllustreerde Veilingcatalogus wordt op verzoek gratis 
toegezonden. 
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J.K. RIETDIJK 
Lange Poten ISa. DEN HAAG. Tel. 117020 ] 

(K 1700) i 
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Grote Postzegelveiling 
IN „FRASCATI" TE AMSTERDAM, wegens sterfgeval. 
OP VRIJDAG 29 EN ZATERDAG 30 OCTOBER. 

Grote Wereldyerzameling 
overwegend postfris, waarbij 140 belangrijke 
iandsverzamelingen. 
De geïllustreerde catalogus is op aanvraag gratis 
verkrijgbaar. 
Voor de volgende veiling kan nog goed materiaal 
worden ingezonden. Vakkundige behandeling. Vlotte 
afwikkeling. Desverlangd renteloos voorschot. 

DE SPECIALE CATALOGUS NEDERLAND EN O.G. IS 
VERSCHENEN, ƒ 1,50 FRANCO. 

HEKKER'S 
POSTZEGELHANDEL CV. 

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

ROKiN 10 . AMSTERDAM - POSTGIRO 21278. 



Postzegeihandel 
J. VAN DER OORD 

Damstraaf 4rd HAARLEM Telefoon 1^95 Giro 510998 
Bankiers: Rotterdamse Bank HAARLEIM 

Speciale aanbieding NEDER
LAND enz. volg. Spec. Cat. 
1949. Afstemp. Weld, en Zo-
merseries, frank, bij abonrr. 

NEDERLAND 
No. ƒ 

84/6 T.B.C. gebr. 0,30 
305/9 Zomer '38, gebr. 0,65 
392/6 Zomer '41 gebr. 0,26 
397/401 Weld.^'41, ong. 0,40 
Idem, gebr. 0,25 
404 P.T.T. ong. 0,07 
405/21 Symb. & Zee

helden, ong. 0,55 
422 Postkar,. ong. 0,07 
428/42 Bevrijding, ong. ' 2,25 
444/8 Weid. '45, ong. 0,33 

Idem, gebr. 0,26 
449/53 Nat. Hulp, ong. l,— 
Idemj gebr. 0,60 
454/9 Prinsessen, ong. 0,55 
464/8 Weid. '46 ong. 0,65 

Idem, gebr. 0,30 
485/9 Zomer '47, gebr. 0,30 
490/4 Weld. '47, ong. „ 0,80 
495/8 Zomer '48, gebr. 0,25 
4 en 5 Luchtp. ongebr. 0,65 
10 L.p. Driehoek, ong. 0,22 
11a Luchtp. Kraai (Hori

zontaal w.m.) ong. 0,20 
NED.-INDIE 
239/40 KNILM, gebr. 1,55 
„Dansers" 9 w. (incl. de 

nieuwe 7K c.) ong. 1,05 
322/30 opdr. „1947" ong. 4,35 ' 

BUITENGEWOON BELANGRIJKE AANBIEDING 
POSTVERZEGELDE EN ANDERE 
KILO-PAKKETTEN 

Postverzegelde Kilo-pakketten Bohemen Sc Moravie ƒ 22,50 
Postverzegelde Kilo-pakketten Finland, jaren '43, '44 of '45 „ 22,75 
Postverzegelde Kilo-pakketten Hongarije „ 22^5 
Postverzegelde Kilo-pakketten Noorwegen „ 23,50 

alles franco 

Weder ontvangen Missie-verzegelde Kilo-pakketten Noorwegen. 
Vorige maal was deze zending direct uitverkocht en koTiden wij 
aan de meeste nabestellingen niet meer voldoen. Deze pakketten 
waren een groot succes en bevatten vele z.g. „Plaatjes"-zegels en 
betere soorten. 
Wij leveren hiervan ~ aan elke besteller hoogstens 5 pakketten. 
Prijs ƒ 17,50 (franco). 

Zo juist ontvingen wij een beperkt aantal Kilo's AUSTRA
LISCHE Postzegeb a ƒ 10,— (franco). 

BELANGRIJK ! 
Wij kochten een zeer interessante partij NEDERLANDSE KILO'S 
en kunnen nu ook aan de vele aanvragen voldoen om deze Kilo's 
te leveren. De inhoud dezer Kilo's is beter als gewoonlijk wordt 
aangeboden en zijn werkelijk onuitgezocht en bevatten vele 
soorten. Omgaande bestelling is gewenst opdat wij eventuele 
nabestellingen kunnen uitvoeren. De prijs bedraagt ƒ 4,25 per 
Kilo, porto extra (per Kilo ƒ 0,45). 

CONDITIES: N E T T O , C O N T A N T . 

Nos. 
341/2 80 c. en 1 Gld 

gebr. 
345/6 'Jubileum, ong. 
CURACAO 
1941, Luchtp. „Nederl. 

zal Herrijzen" 18/25, 
compl. ongebr. 

ƒ 

0,60 
0,45 

130,— 
Serie op gehele brief, licht 

gesempeld 1 3 0 , -
CURACAO & SURINAME 
Kon. Familie compl. (2 

-X 4 w.) o n ^ b r . 

NIEUWE UITGIFTEN 

4,25 

en 
GOEDKOPE AANBIEDIN
GEN EUROPA (ongebruikt) 
BELGIË 
1943 Orval, 6 w. cpl. 
1948 Anseele, 4 w. cpl 

DUITSLAND 
1948 Russ. Bezettings 

Zone, 16 w. cpl. 
ENGELAND 
1948, Olympic Game 4 

w. .compl. 
FRANKRIJK 
1948 Nations unies 12 

en 18 fr. 
Barrage de Genissiät 

12 fr. 
1948 „100 jaar Revolu

tie" 8 w. ,cpl . 
1948 6 en 8 frs. 

1,85 
1,25^ 

2,70 

1,75 

0,85 

0,30 

2,75 
0,65 

Een, vertrouwd adres is voor U alles/ 

•i^V..^-.-, 
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L B V B R I N a U I T V O O R R A A D : 

Catalegi 1949 
Yvert & Tellier f 13.50 
Zumstein Europa . . . . 
Gibbons King George VI 

(uitgiften British Empire) 

Speciaal Catalogus 
Nederland en 0. Geb. 

8.65 
2.45 

1.40 

(( ffSiamp. GoMecüitg: 
Engels Standaardwerk, 

rijk geïllustreerd, groot aantal illustra
ties, gebonden in geheel linnen band, 
prachtwerk f 6.95 

Uiterst billijk ROLTANDING 1927 Kind 
Nederland, lastige nummers postfris: 

*133 1 gld op 1 7 ^ 
get. ny^ 

* alsvoren getand 

ƒ 3,25 

ly, X 11 
* alsvoen getand 

ny^ i 11% 
* 57 3 et groen 
* 63 123^ et blauw 

*342 1 gld Hartz 1948 1,35 
4,75 »336/41, 20 t / m 80 et 

Har tz 1948 3,75 
5,95 *333 Pelita 0,35 

''■1948 Jubileum 0,70 
6,75 *237 80 et 4,50 
0,60 * 9 36 et luchtpost 4,50 
0,60 Curasao Luchtpost. 

* 69 20 et groen en grijs 1,95 Krijgsgevangenen * of ° 33,75 
'̂  76 60 et olijf en groen 4,75 Bernhaidfonds * 125,— 
*129 1 gld 1923 3,75 Juliana Rode Kruis 
Indië Dansers 298/303 „ 0,85 * of ° 21,— 

a.SÜTHERLANDi 
Postbus 430^ 'sGravenhage, 

Geen vooruitbetaling — biedingen en Offerten vrijblijvend. 
* =:: postfris, ° r= gebruikt. — Porto steeds' extra, 
Verzoeke beleefd geen orders beneden f, 2.50 

SPECIAAL A0RE3 VOOR NEDERLAND EN OVERZ. GEBIEDEN 
(Kantoor: Kon. Wllhelminalaan 98, Voorburg, Telefoon 72.23.69.) 



Alle correspondentie betref
fende a b o n n e m e n t e n en 
advertent ies uitsluitend te 
richten aan de Administrotie, 
Maatschappij Dordrechtstraat 5, 

Dordrecht. 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 
ABONNEMENTSPRIJS 
voor niet aangeslotenen 
(bij vooruitbetaling): 

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

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummert van oude jaargangen: 
Per jaargang f 1.25. Per nummer f c i y . 
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OFFICIEEL ORGAAN VAN 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 
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ADVERTENTIE-TARIEVEN: 
1/2 pig . f 35,— 1/8 p»g. f 12.— 
1/3 » f 25.— 'I9 „ fii> — 
1/4 „ f20,— 1/12 „ f 9,— 
1/6 „ f15,— i/i „ f 8 , — 

l/i«8„ f 6,— 
Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor 
leden Tin aangesloten verenigingen) f 2,— 
per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende 
plaatsingen resp. 2̂ /s> 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 25 % 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De admlniitratle behoudt zich 
het recht voor de plaali lng van 
advertenllei , zonder opgooi van 
redenen Ie weigeren. 

ERELID DER REDACTIE: 
REDACTEUREN: 

REDACTIE. 
A. M. Benden, tres te Maurik (Gld.) 
Ir. H. J. W. Reui, Ernst Caiimirlaan 13, Arnhem, POSTZEGELS VAN NEDERLAND. 
A. J. Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Dr. L. Frenicel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman, Buenveg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Deilenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. dra.. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394512: FRANKEERMACHINES. 
Mr. 6 . W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, telefoon 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 Baara); J. A. Kastein (Amsterdam-Zuid); P. C. Korteweg (Bennebroek) 
J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam) 

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

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

Ontvangst ten Stadhuize 
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4 O" JARIG BESTAAN VAN DE NEDERLANDSCHE BOND VAN 
VEREENIGINGEN VAN POSTZEGELVERZAMELAARS EN 

5 5-JARIG BESTAAN VAN DE POSTZEGELVEREENIGING „BREDA". 
Is er een waardiger opening van een feest dan door een ontvangst 

van de deelnemers ten stadhuize en een mooi openingswoord van 
de burgemeester ter plaatse ? 

Welnu, dit was de opening van het driedaags feest, dat door 
bovenstaande Bond en Vereniging ter ere van beider jubileum te 
Breda werd gehouden op 10, 11 en 12 September j.1. 

Jammer dat er te weinig bekendheid was gegeven aan het feit, 
dat door een programma-omzetting deze feestelijke opening te 
12 uur des middags reeds zou plaats vinden, zodat verscheidene 
philateKsten-feestgangers, die zich reeds te Breda bevonden, deze 
feestelijke opening hebben gemist. 

Nadat de heer Burgemeester van Breda, mr. dr. Claudius Prin
sen persoonlijk de gasten had ontvangen in het mooie oude raad
huis en hij daarop het woord richtte tot de omstreeks 70 gasten, 
was er reeds aanstonds een hartelijke sfeer. Vele philatelisten had
den elkaar weer gevonden en ook de buitenlandse gasten waren 
aanwezig om blijk te geven van hun belangstelling. 

Het was voor de burgemeester geen gemakkelijke taak zich in 
zulk bij uitstek philatelistisch internationaal gezelschap van zijn 
taak te kwijten. Maar vol bewondering en waardering voor het 
door hem gesprokene, luisterden allen met gespannen aandacht. 

Na een hartelijk woord van welkom, waarbij hij herinnerde aan 
het feit, dat het een goede gewoonte was geworden het congres ten 
stadhuize te ontvangen, wijdde de burgemeester enige woorden aan 
de Postzegelvereniging „Breda" waarmede reeds hechtere banden 
waren ontstaan bij vorige gelegenheden in haar 55-jarig bestaan 
en roemde haar om haar pionierswerk in de philatelic, waarbij zij 
o.a. de stoot gaf tot de oprichting van een Maandblad. 

Vervolgens sprak hij over de menselijke eigenschap van „ver
zamelen", hetwelk volgens spreker feitelijk iets des duivels is, 
maar toch iets moois is, omdat verzamelen feitelijk is het bewaren 
van iets voor het nageslacht. Veel wordt zodoende op goede his
torische wijze vastgelegd en dit is van grote culturele betekenis. 
Hoewel de postzegel nog geen tijdperken kent, zoals andere kunsten 
perioden onderscheiden als barok, renaissance e.d. geeft een post-
zegelverzam'eling toch een beeld van de tijd. Zowel kunst als 
politiek spiegelen zich er in af. 

Na zijn speech op dit thema nog verder te hebben voortgezet 
eindigde spreker met de beste wensen voor het welslagen van het 
congres. 

De voorzitter van de „Bond" en „Breda", de heer J. C. Cra-
merus, nam hierop het woord en zegde de burgemeester dank voor 
zijn bereidwilligheid persoonlijk de deelnemers aan het philatelis
tisch congres hier te hebben willen ontvangen 'Cn voor de geluk
wensen en verdere wensen door hem in zijn rede uitgesproken. 

Ook deze spreker wijdde enige woorden aan de philatelic, waar
bij hij duidelijk deed uitkomen, dat de postzegelverzamelaar van 
heden geen z.g. „zegeltjesplakker" meer is. De thans reeds ze:r 
omvangrijke hoeveelheid uitgegeven postzegels en het steeds in 
grote getale toenemen daarvan, maken het vrijwel onmogelijk 
alles te verzamelen hetgeen reeds verschenen is en nog ver
schijnt. Dit brengt vanzelf beperking tot een of ander gebied of 
gebieden mede, hetgeen weer tot specialisatie leidt. En dit specia
liseren brengt vanzelfsprekend weer veel studie mede. 2o wijst 
spreker op de collectie Waller, welke de grondslag is geworden 
voor het huidige Postmuseum van Nederland, 

Vervolgens wijst spreker op de vele onnodige uitgiften, waarin 
sommige landen al heel erg uitmunten en waarbij op de philate
listen wordt gespeculeerd om geld in het laatje te krijgen. In Ne
derland is dit gelukkig met onze postzegels niet het geval en de 
philatelisten zijn dan ook altijd bereid hier hun offers voor het 
goede doel te brengen. Het blijft echter een taak van de Bond 
te waken en zich te verzetten tegen de talloze onnodige uitgiften 
van zegels, vooral door enige kleine landen thans gedaan. 

Voorts wijst spreker op de groei van de philateiie in het alge
meen zowel elders als hier te lande. Zo telt de Ned. Bond thans 
37 aangesloten verenigingen met een totaal van omstreeks 15.030 
leden, en spreker is er dan ook trots op, dat vrijwel alle daar 
voor in aanmerking komende philatelistische verenigingen in de 
Bond zijn opgenomen. 

Ook het verzamelen door de jeugd wordt zoveel' mogelijk be
vorderd en sommige verenigingen hebben een speciale jeugdafde
ling, zulks indachtig het gezegde: Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst. Vol vertrouwen gaat spreker dan ook de toekomst ten 
opzichte van de philateiie tegemoet. 

Een andere taak van de Bond ligt op het terrein van de ver
valsingen, w^i t steeds zijn er personen die op onoirbare wijze ten 
koste van de philatelisten trachten geld te verdienen, door het 
namaken of vervalsen van zegels. In samenwerking met de F.I.P 
zal deze strijd zo goed mogelijk worden gevoerd. 

Ten slotte verzoekt spreker de burgemeester om als aandenken 
aan deze jubilea en de ontvangst op dit raadhuis een afslag ir 
ontvangst te willen nemen van de Bondsmedaille, welke afslag 
speciaal voor dit doel in zilver is uitgevoerd en spreekt hij de hoop 
uit, dat de burgemeester deze een plaatsje zal willen geven in het 
stadsmuseum. 

Voorts zegt spreker verheugd te zijn, dat de burgemeester heeft 
toegezegd met zijn echtgenote aan de feestmaaltijd te willen aan
zitten en zegt hij hem hiervoor dank. 

Na deze wederzijdse woorden werd onder het genot van een 
glas port en een „rokertje" de kennismaking of het wederzien 
voortgezet, waarna zich allen op het bordes van het raadhuis ver
enigden voor een fotografische opname. 

Na de lunch verzimelde men zich in de grote koffiekamer van 
Concordia, waar de heer H. G. Ont rop , als voorzitter van de 
tentoonstellingscommissie te omstreeks 2 uur het woord nam 
ter verwelkoming en hij sprak er zijn vreugde over uit, dat 
zoveel dames en heren aanwezig waren. De burgemeester was helaas 
door ambtsbezigheden verhinderd aanwezig te zijn, maar spreker 
kon namens hem mededelen, dat met het oog op deze philatelis-
lische gebeurtenis in Breda de burgemeester opdracht had gegeven 
deze dagen speciaal voor de gasten de in de stad nog aanwezige 
teestverlichting te ontsteken. 

Bijzonder welkom heette de heer Ontrop ook de buiten
landse gasten en richtte hij zich in een korte toespraak in de 
Franse taal tot hen. 

Dank bracht spreker aan de heer Poulie voor diens be
schikbaar stellen van het benodigde triplex voor de stands en de 
firma Bouters voor haar onmisbare hulp inzake het benodigde 
glas voor deze stands en ook de dienst der P.T.T. voor de inrich
ting van haar tijdelijk postkantoor op de tentoonstelling en de 
directie van het Postmuseum voor haar mooie inzending. Voorts 
bracht hij dank aan de diverse commissieleden, alsmede aan de 
Pers. Eén naam wil hij hierbij afzonderlijk noemen en wel die 
van de heer Joh. Spoorenberg, die als secretaris van de tentoon
stellingscommissie zo heel veel werk heeft verricht, waardoor alles 
zo gemakkelijk mogelijk werd gemaakt. 

Spreker deelde mede, dat het tentoongestelde een oppervlakte 
beslaat van 400 M2 en 64 landen omvat, waarbij vrijwel geheel 
Europa is vertegenwoordigd. 

Ten slotte brengt hij dank aan de voorzitter van „Breda" de 
heer Cramerus, die het initiatief to t dit alles nam en wiens wils
kracht steeds de stuwende kracht is geweest. Daarom verzoekt hij 
mevrouw Cramerus door het doorknippen van een lint de sym
bolische handeling te willen verrichten van het openen der 
tentoonstelling. 

Na een korte bezichtiging van de tentoonstelling werd de grote 
koffiekamer van Concordia weder opgezocht, waar te omstreeks 
4 uur door de voorzitter de 36e Philatelistendag werd geopend. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Mevrouw Cramerus opent de tentoonstelling 
In de eerste plaats heet hij allen welkom, maar in het bijzonder 

geldt dit welkomstwoord de heer mr. E. Bonn, medeoprichter van 
de Nederlandsche Bond, wiens aanwezigheid alhier spreker wel 
zeer verheugt. Hij is mr. Bonn dankbaar voor het initiatief nu 
40 jaar geleden door hem genomen. Dat dit niet te vergeefs is 
geweest blijkt wel daaruit, dat thans hier een 100tal afgevaar
digden van philatelistische verenigingen aanwezig zijn. 

Dan richt spreker zich tot de buitenlandse gasten en wel in de 
eerste plaats tot de heer André de Cock, de Belgische Regerings
commissaris voor philatelistische tentoonstellingen in het buiten
land. Spreker noemt diens taak belangrijk en heeft slechts lof voor 
hetgeen de heer de Cock als zodanig voor de philatelie doet, het 
geen zo pas nog te Bazel, ter gelegenheid van de IMABA is ge
bleken. Spreker stelt het dan ook bijzonder op prijs, dat de heer 
de Cock thans te Breda aanwezig heeft willen zijn. 

De volgende buitenlandse gast welke spreker speciaal welkom 
heette is de heer Ch. Boks, voorzitter van de Federation Royale 
des Cercles Philateliques de Belgique, onze broederbond in België, 
tevens erelid van de Postzegelvereniging „Breda". Spreker wijst 
op de buitengewoon goede verstandhouding tussen de Belgische 
en Nederlandse philatelisten en is verheugd dat de heer Boks 
hiervan blijk geeft door diens aanwezigheid. 

Mede een woord van welkom richt spreker tot de heer Schuer ■ 
mans, ondervoorzitter van de Belgische Bond en in het bijzonder 
ook tot de heer, E. Friederich uit Geneve, voorzitter van de Fede
ration Internationale de Philatelie (F.I.P.). Wel heeft het spreker 
moeite gekost de heer Friederich te bewegen ook naar Nederland 
te komen, maar hij is verheugd dat dit is gelukt en hoopt dat 
de heer Friederich geen spijt van zijn reis zal hebben. 

Het volgende welkomstwoord geldt de heer Lucien Berthelot uit 
Parijs, voorzitter van de Federation des Sociétés Philateliques in 
Frankrijk. Spreker herinnert aan het nog kortelings door hem 
medegemaakte congres te Nancy en de ontvangst aldaar en zegt 
verheugd te zijn dat de heer Berthelot thans hier aanwezig is. 

Ten slotte wil spreker woorden van bijzonder welkom richten 
tot de vertegenwoordiger van het ons zo bevriende Luxemburg, 
de heer J. P. Heischbourg, voorzitter van de Luxemburgse Bond 
van Philatelistische Verenigingen. Reeds jaren bestaan er goede «n 
prettige vriendschapsbanden tussen onze beider bonden, dank zij 
mede de heer Heischbourg, de philatelisti^che Hiel van Luxemburg. 
Het verheugt spreker tlanook dat deze heer ondanks zijn minder 
goede gezondheid toch hier aanwezig heeft willen zijn en is hij 
hem daarvoor zeer erkentelijk. 

Na dit openingswoord van de voorzitter dankt de heer André 
de Cock namens de buitenlandse gasten voor de hartelijke woor
den van welkom en brengt hij een groet over van de Belgische 
philatelisten voor het Nederlandse volk, de Bond en „Breda". Hij 
spreekt woorden van lof over de tentoonstelling en zegt dat Ne

derland niets heeft verloren van zijn vermogen om iets tot stand 
te brengen. 

Vervolgens neemt de voorzitter weer het woord en spreekt er 
zijn blijdschap over uit, dat we deze dagen hier beide jubilea, 
zowel van de Bond als van „Breda" mogen herdenken. Vervolgens 
geeft hij een klein historisch overzicht van de bond, die van 3000 
leden is gegroeid to een Bond waarbij thans 39 verenigingen zijn 
aangesloten met een totaal van ongeveer 15.000 leden. Spreker 
zegt dat we' als Bond sterk zijn, doordat we zo groot geworden zijn. 
De betrekkingen met de postautoriteiten zijn steeds beter gewor
den en dragen een vriendschappelijk karakter. Morgen zullen aan 
onze feestmaaltijd ook de heer DirecteurGeneraal der P.T.T. 
met zijn echtgenote aanzitten terwijl ook de vroegere Dir.Gen. ' 
de heer ir. Damme mede als gast daar aanwezig zal zijn. 

Spreker zegt zich niet te ontveinzen, dat door de Bond ook in 
het afgelopen jaar niet is bereikt wat de philatelisten gaarne be
reikt zouden hebben, doch door de uitbreiding van het bestuur, 
welke spreker gelukkig acht, is de werkkracht verhoogd en is er 
reeds meer bereikt. Hij heeft het volste vertrouwen dat straks 
onder een nieuwe voorzitter de Bond steeds voorwaarts zal gaan 
en zegt dat de Bond in zijn bestuur beschikt over mensen, die de 
philatelie met hart en ziel zijn toegedaan. Veel moeilijkheden zijn 
reeds overwonnen. Zo is het de Bond door besprekingen met P.T.T. 
en Ned. Bank gelukt, dat de hoge zegelwaarden van Neder
land voor de philatelisten verkrijgbaar werden gesteld en werden 
in verband daarmede ongeveer 6000 aanvragen behandeld. Spreker 
dankt dan ook de secretaris de heer van ' t Haaff voor de vele 
arbeid door hem daaraan verricht (applaus). Helaas is het hem nog 
niet gelukt ook de hoge waarden van de Overzeese gebiedsdelen 
alhier verkrijgbaar te doen zijn voor de Nederl. philatelisten. 

En hiermede verklaarde de voorzitter deze 36e Ned. Philatelis
tendag voor geopend. 

Vervolgens wordt de algemene vergadering van de Bond voort
gezet met behandeling van de op de agenda geplaatste punten. 

Het ligt niet op de weg van verslaggever dezes van deze ver
gadering een uitvoerig verslag te geven, waar de notulen daarvan 
te zijner tijd aan alle aangesloten verenigingen zullen worden 
toegezonden en hij verwijst voorts naar het verkort verslag elders 
in dit blad. 

Des avonds verzamelden zich weder vele gasten in de zelfde 
koffiekamer, zovele zelfs, dat er niet voor allen plaats was. De 
voorzitter de heer Cramerus, hield a l'improviste een lange rede
voering welke wij helaas door de reeds hier vermelde oorzaak niet 
konden volgen. Ook bemerkten we dat enkele sprekers het be
stuur complimenteerden hetgeen vergezeld ging van het aanbieden 
van bloemen of geschenken. Een en ander werd afgewisseld met 
aardig amusement en heerste er, ondanks de drukte en warmte 
in de zaal, een prettige stemming, die de aanwezigen tot over het 
middernachtelijk uur bij elkaar hield. 

De Zaterdagmorgen werd weder aan de voortzetting van de alge
mene vergadering besteed. Tijdens deze vergadering deed de voor
zitter mededeling, dat het kapittel van de Costerusmedaille 
besloten had dit jaar deze medaille aan een tweetal heren toe te 
kennen en wel aan de heren R. Boekema en N. F. Hedeman te 
'sGravenhage/Voor hun pionierswerk in zake de Japanse uitgiften 
in ZuidOostAzië. De heer Hedeman, ter vergadering aanwezig, 
wordt van vele zijden geluk gewenst. 

Ook de Wallermedaille vermeende het Bondsbestuur dit jaar 
weder te moeten toekennen en in verband met het 40jarig bestaan 
van de Bond onderscheidde het twee leden van het bestuur met 
deze medaille voor het vele wat zij in hun loopbaan als bestuurs
lid voor de Bond hebben gedaan. Deze heren zijn de secretaris 
F. S. van ' t Haaff en de penningmeester de heer J. G. J. Polling. 
Behalve deze heren heeft het Bondsbestuur in verband met 
deze jubileumherdenking ook ditmaal een tweetal buitenlanders 
met de Wallermedaille onderscheiden en wel de heren Kastler 
in Parijs en de heer Friederich te Geneve, eerstgenoemde de nestor 
van de philatelie in Frankrijk, laatstgenoemde de voorzitter van 
de F.LP. 

Na de lunch, die op gezellige wijze in een tweetal restaurants 
plaats vond, had in de middaguren het z.g. Bondstournooi plaats. 
Hoewel niet gespoord en geharnast kwam een viertal geestelijk 
zwaargewapende philatelisten de strijd aanbinden, ieder met een 
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aantrekkelijk philatelistisch onderwerp. Na een zwaar gevecht, 
waarbij wel zweet, doch geen bloed vloeide, verklaarde de 10-
koppige Jury de heer H. G. Ontrop uit Breda tot overwinnaar, 
zulks naar aanleiding van zijn zeer interessante lezing over de 
Ie en 2e uitgave van de Engelse zegels. Een luid applaus onder
streepte deze uitspraak. 

Toen de gasten voor de feestmaaltijd in „'t Zuid" op de Markt 
zich aldaar in de benedenzaal hadden verenigd, waarbij zich onder 
deze gasten de Burgemeester en de Directeur-Generaal' der P.T..T 
bevonden, welke laatste in de ochtenduren ook een deel der alg. 
vergadering reeds had bijgewoond, verscheen al toeterend en 
blazend keurig in uniform gestoken de Postharmonie voor het 
restaurant, waar zij na het spelen van het Wilhelmus, nog enige 
vrolijke nummers liet horen, waarbij de heer burgemeester op het 
balcon vertoefde en de heer Directeur-Generaal op het bordes, 
waar deze laatste zich ook enige ogenblikken met de muzikanten 
onderhield. 

Na dit vrolijke begin behoeft het niet te verwonderen dat de 
daarop volgende feestmaaltijd in de bovenzaal, waarbij zich op 
het toneel een aardig strijkje deed horen, een festijn werd van de 
eerste soort. 

Zoals vanzelf spreekt opende de voorzitter de rij van sprekers 
met een hartelijk woord van welkom en wel in het bijzonder aan 
hen, die op verzoek hier gast wilden zijn van de Bond, te weten 
de heer burgemeester van Breda mr. dr. Claudius Prinsen, met 
diens echtgenote, de Directeur-Generaal der P.T.T. de heer van 
Houwelingen met zijn echtgenote, diens voorganger ir. Damme 
met echtgenote, de Directeur van het P.T.T. bedrijf te Breda de 
heer van Dalen met echtgenote, de heer Weber, directeur van het 
Postmuseum, alsmede de buitenlandse gasten reeds hier voren 
vermeld. 

Achter de tafel in het midden de voorzitter de heer 
J. C. Cramerus; aan zijn rechterhand burgemeester 
mr. Claudius Prinsen; aan zijn linkerhand de heer 
Van Houwelingen, directeur-generaal der P.T.T. 

De goede stemming was al spoedig aanwezig en deed vele spre
kers overvloeien van welsprekendheid. Op voorstel van de voor
zitter werd een telegram van hulde verzonden aan H.M. Konmgm 
Juliana, welk telegram hij voorlas en met een spontaan Wilhelmus 
aoor allen werd bekrachtigd. 

Daarop kwam het moment van de avond n.1. de uitreiking van 
de diverse medailles. Achtereenvolgens deed de voorzitter verslag 
van de verschillende toegekende onderscheidinsen, en wel in de 
eerste plaats de toekenning van de Waller-medaiUe aan de heren 
Kastler en Friederich en de heren van ' t Haaff en Polling. Ook 
de toekenning van de Costerus-medaille aan de heren Boekema en 
Hedeman wordt gememoreerd. Dit alles ging vanzelf sprekend 
met de nodige bijval en toejuichingen gepaard. 

Dan deelt de voorzitter mede, dat de Bond ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan besloten heeft ditmaal ook een afslag van de 
Bondsmedaille aan enige heren uit te reiken en wel in de eerste 
plaats aan de heer mr. E. Bonn, oprichter van de Bond en die, 
hoewel niet meer deelnemend aan het directe bondsleven, toch 
nog steeds vol belangstelling daarvoor is. Ook aan de heren 
Ch. Boks, L. Berthelot en J. P. Heischbourg, werd deze bijzondere 
onderscheiding uitgereikt, waarbij de voorzitter voor ieder een 
bijzonder woord van lof had. De diverse volksliederen onder
streepten de gevoelens van alle aanwezigen. 

Van de rij van sprekers willen we in de eerste plaats noemen 
de rede van de heer Directeur-Generaal der P.T.T. die in een 
flinke, af en toe geestige speech de aanwezigen voor zich innam, 
hetgeen wel bijzonder tot uiting kwam toen hij mededeelde dat 
aan de Bond voortaan een plaats zal worden ingeruimd in de 
commissie voor de z.g. Kinderzegels, terwijl dit binnenkort ook 
het geval zal zijn in de commissie voor de z.g. zomerzegels. (groot 
applaus). 

Het zou eentonig worden alle sprekers hier nogmaals voor het 
voetlicht te voeren en daarom willen we volstaan met te vermel
den dat de buitenlandse gasten blijk gaven in gloedvolle reden 
van hun dankbaarheid en hun gevoelens voor Nederland en de 
Nederlandse philatelie. 

Nog vele andere heren, waaronder ook allen die op enigerlei 
wijz-e heden waren onderscheiden, voerden het woord, zodat het 
middernachtelijk uur al was gepasseerd eer de keurig versierde 
en goed verzorgde tafel werd verlaten. 

De volgende dag. Zondag 12 September, verenigden zich weer 
een groot aantal philatelisten, waarvan vele met hun dames, te 
11 uur v.m. op het Kasteelplein om zich met een 5-tal autobussen 
naar Oisterwijk te begeven. Na een gezellige tocht door de 
mooie omgeving van Breda en Tilburg werd gestopt voor hotel 
, Bosch en Ven". Van daaruit werd door velen onder deskundige 
leiding een mooie wandeling gemaakt door bosch en langs ven, 
waarna een gezellige en goedvoorziene koffietafel in genoemd 
hotel de gasten tot ver in de middag te zamen hield. Na eon 
voorspoedige terugtocht werd te omstreeks '5.30 uur Breda Veer 
bereikt en eindigde hiermede een drietal dagen, welke de deel
nemers zeker nog lang in het geheugen zullen blijven als een 
aangename herinnering. 

N . 

Het Bestuur van de Nederlandse Bond van Vereeniglngen van 
Postzegelverzamelaars betuigt hiermede zijn bijzondere dank aan 
allen, zowel in binnen- als in buitenland, die ter gelegenheid van 
het 40-jarig bestaan van de Bond op enigerlei wijze blijk van 
medeleven hebben gegeven, hetzij door aanwezigheid te Breda of 
welke wijze dan ook. 

P. S. V A N ' T HAAFF, Voorzitter. 
J. C. NORENBURG, Secretaris. 

Le Comité directeur de la Ligue hoUandaise des Sociétés de 
coUectionneurs de timbres-postes remercie tres particulièrement 
ceux de 1'Interieur comme ceux de l'Etranger qui, a 1'occasion 
du quarantenaire de la Ligue, par leur presence a Breda ou de 
quelque maniere que se soit, lul ont manifesté leur vif intérêt. 

P. S. V A N ' T HAAFF, Président. 
J. C. NORENBURG, Secrétaire. 

Het Bestuur van de POSTZEGELVEREENIGING „BREDA" 
betuigt langs deze weg zijn bijzondere dank aan de Neder-
landsclion Bond, aan alle Zuster-verenigingen, aan de Handelaars
bonden en aan alle personen, die door het schenken van bloe
men, geschenken, geldelijke bijdrage of op andere wijze op 10, 
11 en 12 September j.1. blijk gaven van hunne belangstelling 
voor het 55-jarig Jubileum der Vereeniging. De erkentelijkheid 
der Vereeniging gaat tevens uit naar de inzenders en naar allen, 
die tot het welslagen van de Nationale Postzegeltentoonstelling 
„BREBOPOST" hebben bijgedragen. 

J. C. CRAMERUS, Voorzitter. 
J. H. VAN WERMESKERKEN, Secretaris. 
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Nederlan 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 

Julianazegels 10 en 20 cent. 
In het Septembernummer van het Maandblad vermeldden wij 

het watermerk van deze zegels. Deze mededeling is echter niet 
overduidelijk, ze had n.1. betrekking op de stand van het water
merk in de vellen. Aangezien de zegels met de basis naar links zijn 
gedrukt, is het watermerk van de zegel zelf: voor de 10 cent 
horizontaal, voor de 20 cent verticaal. 

Tot nog toe heb ik mij onthouden critiek te leveren op de 
zegels, die ik besproken heb. Ik deed dit, omdat ik mij daartoe 
niet bevoegd achtte. 

Nu ik echter tal van brieven krijg over de Julianazegels, wil ik 
niet nalaten er een enkel woord aan te wijden. 

In de eerste plaats is de algemene opinie, dat het formaat veel 
te groot is. Deze klacht komt zowel van de postkantoren als van 
de gebruikers — niet philatelisten. 

Over de uitvoering is men het unaniem eens: de lelijkste zegels, 
die men ooit gezien heeft. De een zegt nog heel parlementair: 
„Niets koninklijks aan", doch men noemt het ook wel een 
portretlijstje uit een bazar of een reclame voor een filmster. 

Tot slot willen we een gedeelte van een brief citeren: 
Toont dit zegel, vraag ik mij af, nu énige gelijkenis met het 

lieve vriendelijke gezicht van ons aller dierbare Koningin Juliana ? 
Hoe ook ik alle laatste portretten en zeer mooie daaronder be
studeer, is het mij niet mogelijk, uit 't beeld op het nieuwe zegel, 
enige gelijkenis te halen. Wordt zulk 'n conterfeitsel Hare Majes
teit ter beoordeling eerst zelf voorgelegd ? Van 1921 tot '39 had 
ik het grote voorrecht met wijlen 2.K.H. Prins Hendrik en Prinses 
Juliana vaak in contact te komen —• doch dit is geen afbeelding 
van deze lieve eenvoudige beminnelijke vrouw. 

Na het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons Persbericht 
585/238 van 29 September '48, waarin vermeld wordt: 
De thans verkrijgbare postzegels met de beeltenis van H.M. 
Koningin Juliana zullen te zijner tijd vervangen worden door 
zegels van kleiner formaat. 
We kunnen hier echter niet uit opmaken, of het bestaande zegel 
in verkleind formaat zal worden uitgegeven of dat tevens een geheel 
nieuw zegel zal verschijnen. 

Nieuwe etsingnummers. 
Jubileum: 20 cent Plaat no. 1 (no. 2 is abusievelijk vermeld, 

doch is niet aangemaakt). 
Julianazegel 10 cent L/R 2 (niet 2 zonder L of R). 
Type Hartz 5 et L / R 4 

6 et L / R 6 
F 1; we hebben gemeld no. 4 met en zonder rand-

lijnen. Het is wel juist dat er met no. 4 twee oplagen zijn ver
schenen, doch niet juist, dat deze te onderscheiden zouden zijn 
aan het al dan niet aanwezig zijn van de randlijnen. Dat de rand-
lijnen in sommige gevallen bij plaatdrukzegels niet mee afdrukken, 
is een druktechnische kwestie, waar we niet verder op in zullen 
gaan. In dit geval is het papier bij opvallend licht ter plaatse niet 
glanzend. 

Tariefswijziging. 
In de dagbladen lazen we, dat nu met 1 October 1948, de halve 

cent uit ons muntstelsel is verdwenen, met ingang van deze datum, 
de tarieven, die op een halve cent eindigen, naar beneden worden 
afgerond. Dit slaat o.a. op de buitenlandse briefkaarten en buiten-
kndse brieven boven 20 gr. Officiële gegevens ontbreken nog. 

Konijnenburgzegels. 
Enige tijd geleden zijn opnieuw aan de postkantoren verkocht 

de Konijnenburgzegels van 12 J4 et, oplage A, daterend uit 1940. 
De vellen, zowel met etsingnummer R 1, als met nummer L 1, 
waren daaronder, zodat ook de bekende afwijking Gent weer 
verkrijgbaar was. 

Kinderzegels 1946. 
Tot nu toe was de oplaag dezer zegels nog niet bekend gemaakt. 

Thans is dit wel het geval en hieronder volgen zowel de grootte 
der oplagen, als de aantallen der verkochte zegels. 

2. 4.076.900 3.306.990 
4. 1.908.700 1.410.029 
7Yi. 2.357.400 1.610.302 

10. 4.430.800 3.325.204 
20. 1.730.500 1,230.047 

Ook waren de plaatnummers nog niet vermeld. De 7J4 cent 
verscheen met nummer 1 en 2, de overige waarden met 1. 

Philatelisten loketten. 
De openstellingsuren van het verzamelaarsloket te Deventer zijn 

gewijzigd. De verkoop vindt thans plaats elke 2e Woensdag van 
de maand van 17—18 uur. 

Het loket te Apeldoorn is geopend de 2e Woensdag van de 
maand van 15.30—17 uur. 

Overzeese 
Gebiedsdelen 

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

INDONESIË. 
Aangezien de Gondwetswijziging is aangenomen waarbij het 

woord Nederlands-Indië vervangen is door Indonesië, zullen wij in 
het vervolg (vergissingen voorbehouden) ook in deze rubriek dit 
woord gebruiken. 

In hoeverre het woordje Nederlands-Indië op de postzegels zal 
worden vervangen door Indonesië, is nog niet bekend. 

Juliana zegels. 
Deze zijn thans ook in Indonesië verschenen en wel de 15 et. 

lood en 20 et. blauw. Watermerk cirkels op beide horizontaal. 
Verdere uitvoering gelijk aan Nederland. 15 et. zonder plaatno. 
20 et plaatno. 1. Velgrootte 100 stuks. 

CURACAO. 
Juliana zegels. 
Ook hier zijn de Julianazegels verschenen. Waarden 6 en XlYi. 
Kleur bruin en groen. Watermerk cirkels, horizontaal. 
Verdere uitvoering gelijk aan Nederland. Beide zegels plaatno. 

1. Velgrootte 100 stuks. 

SURINAME. 
Juliana zegels. 
Ook hier zijn de Julianazegels verschenen. Waarden 7K en 

123^ et. Kleur oranje en blauw. Watermerk cirkels horizontaal. 
Verdere uitvoering gelijk aan Nederland. Beide zegels plaatno. 

1. Velgrootte 100 stuks. 

Aan Philatelistenloket zullen de Julianazegels verkrijgbaar ge
steld worden. Indonesië en Suriname reeds verkrijgbaar. Curayao 
wel voorhanden mag echter nog niet verkocht worden. Eén stel 
per keer per koper. 

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

Alle correspondentie deze rubriek betreffend» te zenden aan de 
hoofdredacteur. 

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

Opmerkzaam vi^ordt er op gemaakt dat het niet mogelijk is 
van alle nieuwe uitgekomen zegels een afbeelding op te nemen 
en hieruit dus steeds een keuze wordt gedaan. 

Albanië. 
Ter gelegenheid van het herstel van de spoorweg Durrës—Tirana 

verschenen volgens de Berner Briefmarkenzeitung een 6 tal zegels 
in de waarden 0,50, 1, 1,50, 2,50, 5 en 8 Lek, welke waarden 
thans nog aangevuld zijn met 2 waarden n.1. 12 en 20 Lek. 

Ook zouden de zegels met opdruk „Republika Populore E 
Shqiperise" thans overdrukt zijn met Lek en wel Lek 0,50 op 
fr. 0,30, Lek 1 op fr. 0,20, Lek 2,50 op fr. 0,80, Lek 3 op fr. 1, 
Lek 5 op fr. 3 en Lek 12 op fr. 0,40. 

België. 
Behalve het in ons vorige Maandblad vermelde 10 fr. zegel 

met 10 fr. toeslag ten bate van de oprichting van een monument 
te Antwerpen is thans nog een zegel in de zelfde waarde en met 
de zelfde toeslag verschenen ten bate van de oprichting van een 
monument te Luik als zinnebeeld der bevrijding. Dti zegel geeft 
de afbeelding van een vrijheidsstrijder en de woorden „Resistance' 
en „Weerstand". 

10 fr. + 10 fr. bruin. 
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Zowel van het reeds vermelde als bovenstaand zegel geven we 
hierbij een afbeelding. 

Bulgarije. 
Ter herdenking van de September-opstand 1923 verschenen hier 

vier zegels met diverse portretten en afbeeldingen, gedrukt op geel 
papier, het zijn: 

4 L. zwartbruin, portret van Dimiter Blagoeff, communistisch 
leider uit deze tijd. 

9 L. lichtbruin, Gabriel Genoff, opstandleider in de streek van 
Vratza; 

20 L. blauw, bisschop Andrey met vlag en kanon als leider van 
de opstand te Lom. 

60 L. sepia, jonge leden van de September-organisatie. 

Denemarken. 
Op 21 October a.s. zal in de nieuwe koerserende serie zegels 

met afbeelding van Koning Frederik IX weder een aanvullings-
waafde verschijnen, tanding 12>^, en wel: 

25 öre bruin. 

Duitsland. 
Op 29 Augustus j.1. verschenen wederom 2 zegels ter gelegen

heid van de Leipziger Herfstbeurs 1948 in het daarvoor gebrui
kelijke formaat. De zegels zijn gedrukt in offset door de firma 
Giesecke en Devrient A.G. op watermerk-papier. 

Deze zegels zijn niet verkrijgbaar aan de postkantoren in West-
Duitsland en daar ook niet voor frankering geldig. 

16 -f 9 pf. donker violet, Nieuwjaarsmarkt 1459. 
50 + 25 pf. donker blauw, Het aantrekken van wevers in 

1469. 

Met ingang van 1 September j.1. werden in de Engels-Ameri
kaanse Zone de zegels met opgedrukte posthoorns in 2 typen 
niet meer verkrijgbaar gesteld en vervangen door een nieuwe serie 
zegels met afbeeldingen van bouwwerken en wel naar ontwerpen 
van de grafisch kunstenaar Max Bittrof te Frankfurt am Main-
Escherheim. De serie heeft 5 verschillende afbeeldingen en wel: a. 
de Römer te Frankfurt/Main; b. de Vrouwenkerk te München; 
c. de Dom te Keulen; d. de Brandenburgerpoort te Berlijn en e. 
de Holstenpoort te Lübeck. Deze laatste komt alleen voor op de 
waarden in Deutsche Marken. De zegels dragen wel een waarde
cijfer, doch geen muntaanduiding. Aanvankelijk bestond de serie 
uit 21 waarden, doch reeds vrij spoedig verschenen een viertal 
waarden in een andere kleur of ook in afbeelding, ter vervanging 
van de eerste uitgave, zodat de serie tijdelijk uit 25 zegels kwam 
te bestaan. Door wijziging van de posttarieven werden een 4 tal 
der pas uitgegeven waarden overbodig en zullen een achttal 
waarden niet meer worden aangemaakt, zodat de resterende serie 
uit 17 waarden zal bestaan. 

Aanvankelijk verschenen de volgende waarden: 
2 pf. zwart (Römer) 
4 pf. bruin (Vrouwenkerk) 
5 pf. d.blauw (Keulse Dom) 
6 pf. bruin (Vrouwenkerk) 
8 pf. oranje (Römer) 

10 pf. groen (Keulse Dom) 
15 pf. roodoranje (Vrouwenkerk) 
16 pf. groenblauw (Römer) 
20 pf. blauw (Römer) 
24 pf. karmijn (Brandenburgerpoort) 
30 pf. lakrood (Vrouwenkerk) 
40 pf. roselila (Keulse Dom) 
50 pf. blauw (Brandenburgerpoort) 
60 pf. bruinviolet (Keulse Dom) 
80 pf. roodlila (Brandenburgerpoort) 
84 pf. d.lila (Vrouwenkerk) 
90 pf. d.lila (Keulse Dom) 

1 DM. groen (Holstenpoort) 
2 DM. violet (id.) 
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3 DM. d.rood (id.) 
5 DM. d.blauw (id.) 

Van deze zegels verschenen de volgende in gewijzigde kleur en 
ook wel gewijzigde afbeelding: 

6 pf. roodoranje (Vrouwenkerk) 
20 pf. karmijn (Brandenburgerpoort) 
30 pf. blauw (Brandenburgerpoort) 
50 pf. groenblauw (Vrouwenkerk) 

terwijl de volgende zegels niet meer zullen worden aangemaakt: 
6 pf. bruin (Vrouwenkerk) 

15 pf. roodoranje (Vrouwenkerk) 
16 pf. groenblauw (Römer) 
20 pf. blauw (Römer) 
24 pf karmijn (Brandenburgerpoort) 
30 pf. lakrood (Vrouwenkerk) 
50 pf. (Brandenburgerpoort) 
84 pf. lila (Vrouwenkerk) 
De waarden 5, 10, 40, 60 en 90 pf. zijn gedrukt bij de firma 

A. Bagell te MünchenGladbach, terwijl de overige waarden bij 
de firma Georg Westermann te Braunschweig zijn gedrukt. 

Eerst genoemde firma gebruikte 3 tandingsmachines en zijn 
daardoor reeds de volgende verschillende tandingen bekend:

5, 10, 40 en 90 pf. in lijntanding 11; 
5 en 10 pf. in kamtanding 11; 
60 pf. in lijntanding 14 M. 
De tweede firma gebruikte lijn en kamtanding 11 en zijn 

dien tengevolge reeds bekend: 
2, 6 (bruin), 6 (roodoranje), 8, 16, 20 (blauw), 20 (karmijn), 24, 

30 (blauw) en 50 (groenblauw) pf. in lijntanding 11, en de 
2, 4, 6 (bruin), 15, 16, 20 (karmijn). 24, 30 (lakrood), 50 (blauw), 

SC en 84 pf. in kamtanding 11. 
De zegels zijn gedrukt op watermerkpapier, doch komen in de 

stand van het watermerk bij diverse zegels verschillen voor. 

Finland. 
Volgens mededeling van de Finse posterijen zullen in het be

kende kleine formaat leeuwentype een drietal nieuwe waarden 
verschijnen en wel: 

6 M groen 9 M rood 15 M blauw. 
Bovendien werden op 13 September j.1. de tuberculosezegels 

1947, welke nog in voorraad waren, van een opdruk in nieuwe 
waarden voorzien en uitgegeven. Dit betreft: 

7 + 2 M o p 6 + lyi M. 
15 ^ 3 M op 10 + 2K M. 
24 + 6 M op 20 + 5 M. 

Frankrijk. 
Op 12 Sept. j.1. verscheen eindelijk het zegel, dat bedoeld is als 

herinnering aan de inwijding van de waterwerken te Genissiat, 
welke reeds enkele maanden geleden door de President van dit 
land geschiedde. Het opschrift luidt alleen „France", terwijl de 
rechterbenedenhoek vermeldt „Postes 12 F" en onder aan het 
zegel „Barrage de Genissiat. Ain". 

12 fr. donkerrood, waterwerken. 
Op dezelfde datum verschenen twee zegels ter gelegenheid van 

het congres der U.N.O. te Parijs met afbeeldingen van het Palais 
de Chaillot, waar dit congres wordt gehouden. De zegels dragen 
eveneens tot opschrift het woord „France" waaronder in twee 
regels staat vermeld „Nations Unies 1948" 

12 fr. rood, gezicht op het paleis. 
18 fr. donkerblauw, zijaanzicht van het paleis. 

Griekenland. 
Ter aanvulling van de serie zegels 

verschenen als overwinningszegels, 
verscheen op 15 September j.1. een 
zegel van 1000 Drachmes in een" op
lage van 5 millioen stuks, met de 
voorsteUing van het dalen der Duitse 
parachutisten op het eiland Kreta 
in 1941. 

1000 D. donkergroen. Gevecht op 
Kreta. 

Hongarije. 
Ter vervanging van de zegels met afbeeldingen van uitvinders 

e.d. vermeld in ons Julinummer, verscheen thans een serie lucht
postzegels met afbeelding op een hunner werken betrekking 
hebbende: 

1 F. blauw, William Shakespeare en scène uit Romeo en Julia. 
2 F. rood, Fran9ois M. A. Voltaire en scène uit De bestor

ming van de Bastille. 
4 F. groen, Johann W. von Goethe en scène uit Faust. 
5 F. roodlila, Lord Byron en scène uit Don Juan. 
6 F. blauwgroen, Victor Hugo en scène uit de Klokkenluider 

van de Notre Dame. 
8 F. olijf, Edgar A. Poe en scène uit De Raaf. 

10 F. oranje, Alex Petöfi en scène uit De held Jan. 
12 F. violet, Mark Twain en scène uit De Prins en de arme. 
30 F. bruin, Leo Tolstoi en scène uit Oorlog en Vrede. 
40 F. grijs, Maxim Gorki en scène uit de Moeder. 
Deze zegels worden met 50 % extra verkocht, evenals het 

inmiddels verschenen blok van de Kettingbrug in ons vorige 
nummer aangekondigd in nieuwe kleur. De extra opbrengst komt 
ten bate van het herstel van genoemde brug en van het P.T.T.
hospitaal. 

Op 20 September j.1. is het in ons vorige nummer aangekondig
de blok ten bate van het herstel van de Kettingbrug van Budapest 
in nieuwe kleur en waarde verschenen n.1. 3 + 18 ft. 

Italië. 
Hier verscheen ter aanvulling van de koerserende serie een 

zegel van 1000 Lire, gedrukt op het bekende watermerkpapier met 
5,evleugeld rad; tanding 14. 

1000 L. roodbruin, vliegtuig boven klokkentoren en olijfboom. 
Ter aanvulling van de s^rie ter herdenking van de revolutie 

van 1848, vermeld in ons Juninummer, verscheen in gelijke uit
voering een expressezegel: 

35 L. violet, straatgevecht te Napels 15V1848. 

Liechtenstein. 
Op 12 October j.1. verscheen hier als hoogste waarde ter aan

vulling van de serie luchtpostzegels met afbeeldingen van be
roemde personen op luchtvaartgebied, een zegel van 10 Fr. met 
de afbeelding van Icarus, de grieksmythologische figuur, zoon van 
Deladus, die op vleugels van was van Kreta vloog, maar welke 
vleugels smolten, doordat hij te dicht bij de zon kwam, waardoor 
hij in zee viel. Het ontwerp van het zegel is van J. Troyer, druk 
van de Zwitserse firma Courvoisier. 

10 Fr. staalgrijs, Icarus. 

Polen. 
Op 4 September j.1. verscheen een zegel ter gelegenheid van 

het Poolse Philatelistische Congres te Torun in een oplage van 
4 millioen stuks. De afbeelding geeft de wallen van Torun weer, 
terwijl uit een der poorten een postkoest rijdt. 

15 Zl. bruin. 
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Op 1 September j.1. verscheen hier een zegel met toeslag ten 
bate van de wederopbouw van Warschau. Het zegel, dat een af

beelding geeft van het Koninklijk paleis en de Sint Annakerk, 
verscheen in een oplage van 4 millioen stuks. 

15 I 5 Zl. groen. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 
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Roemenië. 
De persen in dit land staan nog niet stil. Op 12 September j.1. 

verscheen ter gelegenheid van „de week van de democratische 
pers" een serie van 3 zegels met toeslag, zowel getand als ongetand 
in een oplage van 50.000 series van ieder. 

5 + 5 L. rood, drie Bulgaarse bladen en toorts; 
10 + 10 L. violet, inktpot, toorts en vlag; 
15 + 15 L. blauw, de journalist Alex Sahia. 
Bovendien verscheen een zegel met eerst vermelde afbeelding 

zonder toeslag in een oplage van 2 millioen. 
10 L bruin, drie Bulgaarse bladen en toorts. 
Rusland. 
Ter herdenking van het feit, dat 130 jaar geleden de schrijver

criticus V. G. Bedinsky werd geboren, verschenen 3 zegels met 
diens portret, alle in dezelfde tekening: 

30 k. bruin 
50 k. groen 
60 k. d.paars. 
Vermoedelijk ter gelegenheid van een landbouwgebeurtenis of 

de vervroegde uitvoering van het 5jarenplan in de landbouw 
verscheen hier een serie van 7 zegels met opschrift: „Voor ver
korte uitvoering van het naoorlogse 5jarenplan", en met afbeel
dingen aan de landbouw ontleend: 

30 k. rood, machinaal zaaien van graan 
30 k. groen, oogst van suikerbieten 
45 k. bruin, wolinzameling 
50 k. zwart, machinaal zaaien van graan 
60 k. groen, wolinzameling 
60 k. groen, machinale graanoogst 
1 R. paars, oogst van suikerbieten. 
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Ter herdenking van 25jarige sovjetarbeid verschenen 2 zegels 
in gelijke afbeelding, waarop een groep arbeiders van allerlei 
vakken die een sovjetembleem omringen: 

30 k. rood en zwart 
60 k. rood en grijsgroen. 
Spanje. 
Op 20 September j.1. verscheen ter gelegenheid van de Natio

nale Postzegeltentoonstelling te San Sebastian, welke van 20 tot 
30 September werd gehouden, een zegel van 25 c. met een afbeel
ding van Ferdinand III de Heilige, stichter van de Spaanse vloot 
7 eeuwen geleden. 

25 c. lila, Ferdinand III. 

^Hi^m 
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Op die zelfde datum verscheen ook nog een zegel ter herden
ding van Ramón de Bonifaz. Eerste admiraal van Castillië. 

30 c. rood, ridder te paard. 
Zowel voor de eerste dag van uitgifte als voor de tentoonstel

ling werd een speciaal stempel ter afstempeling der zegels gebruikt. 
Hoewel de verwachting was dat de nieuwe zegels met afbeel

ding van Franco in een zelfde type zouden zijn als de reeds ver
schenen en in ons vorige nummer afgebeelde zegel van 15 centi
mos, blijkt zulks niet het geval te zijn, want thans verscheen de 
50 c. in een geheel ander type, n.l. een portret in kniestuk van 
Franco, gekleed in uniform met een loshangende mantel over de 
schouders. 

50 c. lichtviolet, afbeelding van Franco. 
(Wij danken de heren M. Galvez en G. Moreno te Madrid voor 

toezending). 

Triest (EngelsAmerikaanse Zone). 
Ter gelegenheid van het Philatelistisch Congres, dat van 8 tot 

12 September j.1. te Triest werd gehouden, verschenen 3 zegels van 
de koerserende Italiaanse serie met opdruk in relief, in rood 
aangebracht, van een posthoorn, waarin het jaartal 1948, terwijl 
boven de hoorn staat A. M. G. F. T. T. en onder de hoorn het 
woord Trieste. Het betreft de zegels: 

8 L donkergroen 
10 L oranje. 
30 L ultramarijn. 
Ook een 3tal Italiaanse luchtpostzegels werd met een overeen

komstige opdruk voorzien, doch hier is de opdruk iets groter en 
zwart: 

10 L rood 
25 L bruin 
50 L lila. 
Volgens mededeling van de Berner Briefmarken Zeitung werden 

deze zegels slechs aan een speciaal loket binnen het Congresge
bouw verkocht en wel 1 serie per toegangskaart van 50 1. De 
oplage zou 200.000 series hebben bedragen, voor de eerste drie 
waarden en 100.000 voor de laatste drie. 

Turkije. 
Op 28 October a.s. zullen hier een viertal nieuwe zegels ver

schijnen ter herdenking van de 25e verjaardag van de uitroeping 
van de Republiek, allen in dezelfde afbeelding met het ruiter
standbeeld van Atatürk en op de achtergrond de citadel van An
kara, terwijl in de linkerbovenhoek een stralende zon het Inschrift 
T.C. 25 bevat. De waarden zijn: 
15 Kurus 
20 Kurus 
40 Kurus 
1 lira 

violet 
blauw, 
groen 
bruin 

oplage 530.000 stuks. 
„ 250.000 „ 
„ 250.000 „ 
„ 250.000 „ 

Yougo Slavië. 
Een vijftal portzegels verscheen hier in de oude afbeelding, doch 

is het cijfer niet meer zwart, maar in de kleur van het zegel 
gedrukt. Het betreft de zegels: 
1 d. pruisisch blauw 2 d. rood 
IK d. blauw 3 d. kastanjebuin 
4 d. violet. 

Voorts verschenen ter herinnering aan de zo berucht geworden 
Donauconferentie, (waarbij de westerse zeggenschap over de Do
nau geheel werd opgeheven) te Belgrado gehouden, een serie van 
4 zegels met de afbeelding van deze stad en de grote brug over 
de Donau: 
2 D. groen 5 D. blauw 
3 D. karmijn 10 D. bruin. 
De in ons Augustusnummer aangekondigde zegels ter herden

king van L. Kosir zijn thans verschenen en zijn: 
3 D. lila 12 D. groen 
5 D blauw 30 D. oranje 

en voor de luchtpost 
15 D. roodlila. 

Dit laatste zegel werd gedrukt in velletjes, waarop om de 
andere horizontale rij de zegels vervangen waren door een op
schrift in de Sloveense en Franse taal luidende: ter ere van Lovren
ca Kosira, schepper van de idee van de eerste postzegel in 1836, 
geboren 29Vn1804 te Sp. Lusi, SloveniëYougoslavië. 

Door de Izdal Philatelistische vereniging te Leibach werd in 
verband hiermede een aardig boekje uitgegeven in het Frans, 
Engel, Duits en Sloveens, waarin het poogt aan te tonen, dat niet 
Rowland Hill de uitvinder van de postzegel is geweest, doch 
voornoemde Postdirecteur Kosir. 
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Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Seer.: P. S. van ' t Haaf f, Oostduinlaan 189, 's-Gravenhage. 

KORT VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
G E H O U D E N OP 10 EN 11 SEPTEMBER 1948 

TE BREDA. 
De notulen van de vorige vergadering werden zonder wijziging 

goedgekeurd. 
Als ingekomen stuk werd mededeling gedaan van een schrijven 

met gelukwensen van de heer J. P. Heischbourg uit Luxemburg. 
De verschillende jaarverslagen werden alle goedgekeurd en de 

rekening en verantwoording van de penningmeester werd in orde 
bevonden. 

De begroting 1948—49 werd vastgesteld en de contributie van 35 
cent per lid van de aangesloten verenigingen werd gehandhaafd. 
Een voorstel tot verlaging daarvan werd met grote meerderheid 
van stemmen verworpen. 

Een voorstel tot wijziging van een enkel artikel van het Huish. 
Reglement werd goedgekeurd, doch een voorstel tot wijziging vatj 
dit reglement wat de tabel van de maatstaf der afvaardiging 
betreft werd verworpen. 

Het ontwerp Tentoonstellingreglement werd na enkele toevoe
gingen goedgekeurd en aangenomen. 

Een voorstel van Z.Limb, inzake de rijkspostzegelveilingen zal 
door het bestuur ter hand worden genomen. 

Het concept inzake de overeenkomst tussen de Bond en de 
eigenaressen van het Maandblad werd voorlopig van de agenda 
afgevoerd en uitgesteld tot volgend jaar, in verband met het feit 
dat de aangesloten verenigingen • geen gelegenheid hebben gehad 
zulks voldoende te bestuderen. 

De Costerus-medaille werd toegekend aan de heren R. Boekema 
tn N. F. Hedemaii. 

De Wallcr-medaillc werd toegekend aan de heren P. S. van 't 
Haaff, J. G. J. Polling en de buitenlanders Kastler in Frankrijk 
en E. Friederich in Zwitserland. 

Bij de bestuursverkiezingen werd als voorzitter gekozen de heer 
P. S. van ' t Haaff, voorheen Ie secretaris, zulks wegens bedanken 
van de heer J. C. Cramerus. Als Ie secretaris werd gekozen de 
heer J. C. Norenburg, voorheen 2e secretaris, terwijl in diens plaats 
als 2e secretaris werd verkozen de heer D. O. Kirchner. De heren 
J. G. J. Polling, mr. C. M. Loef en dr. J. v. d. Ven werden her
kozen, resp. als penningmeester en commissaris, terwijl in de 
commissaris-vacature, ontstaan door de benoeming van de heer 
Kirchner tot 2e secretaris, werd verkozen de heer K. F. Kielman. 

Als plaats van de volgende vergadering in 1949 werd een nog 
nader door de Nedcrl. Vereeniging op te geven plaats vastgesteld. 

DE SECRETARIS. 

Alle correspondentie bestemd voor de Nederlandsche Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars gelieve men voortaan te 
richten ^aan de Ie secretaris J. C. NORENBURG, Bergselaan 101a, 
Rotterdam. 

TENTOONSTELLINGS-REGLEMENT. 

Artikel 1. Onder „Bond" wordt in dit reglement verstaan: de 
,,Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars". 

Onder „F.LP." wordt in dit reglement verstaan: de „Federation 
Internationale de Philatelie". 

Artikel 2. Onder „tentoonstelling" wordt in dit reglement ver
staan: elke voor het publiek toegankelijke tentoonstelling, zowel 

van postzegels als van andere postwaarden, postale afstempelingen, 
alsmede alles wat in het algemeen tot de philatelie wordt gerekend 
te behoren. 

Artikel 3. Tentoonstellingen, als bedoeld in artikel 2, worden 
onderscheiden in: 

a. verenigingstentoonstellingen; 
b. nationale tentoonstellingen; 
c. internationale tentoonstellingen; 
d. tentoonstellingen niet vallende onder a, b of c. 
Artikel 4. Onder verenigingstentoonstellingen worden in dit 

reglement verstaan: tentoonstellingen, als bedoeld in artikel 2, 
waarbij de inzendingen uitsluitend in eigendom toebehoren aan een 
lid of leden van de vereniging, welke de tentoonstelling houdt of 
organiseert; 

onder nationale tentoonstellingen worden in dit reglement ver
staan: tentoonstellingen, waarbij de inzendingen ook of uitsluitend 
toebehoren aan een ander of anderen dan de leden van de ver
eniging, welke de tentoonstelling houdt of organiseert, mits de 
inzenders woonachtig zijn binnen het Koninkrijk der Nederlanden, 
bedoeld in artikel 1 van de Grondwet; 

onder internationale tentoonstellingen worden in dit reglement 
verstaan: tentoonstellingen, welke vallen onder de daaromtrent 
gestelde voorschriften van de F.I.P. 

Artikel 5. Van het houden of organiseren van een verenigings
tentoonstelling door een bij de Bond aangesloten vereniging wordt 
ten minste een maand voor het houden van die tentoonstelling 
mededeling gedaan aan het Secretariaat van de Bond, onder toe
zending van eventuele reglementen en programma's. 

De vereniging is verplicht het Bondsbestuur desgevraagd alle 
inlichtingen te verschaffen omtrent alles wat de tentoonstelling 
betreft. 

Artikel 6. Tot het houden of organiseren door een bij de Bond 
aangesloten vereniging van een tentoonstelling, als bedoeld in arti
kel 3 onder b en d, is de toestemming van of vanwege het Bonds
bestuur vereist. 

Het houden van internationale tentoonstellingen wordt geheel 
beheerst door de daaromtrent door de F.I.P. gegeven voorschriften. 

Artikel 7. De verenigingen, aangesloten bij de Bond, verplichten 
zich noch zelf deel te nemen of medewerking te verlenen, noch 
toe te laten, dat door een of meer harer leden wordt deelgenomen 
cf medewerking wordt verleend aan in Nederland te houden ten
toonstellingen, welke worden gehouden of georganiseerd door niet 
bij de Bond aangesloten verenigingen, of door personen, instellin
gen, stichtingen, vennootschappen of dergelijke, tenzij met toestem
ming van of vanwege het Bondsbestuur. 

Artikel 8. Onverminderd de voor het houden van een tentoon
stelling, als bedoeld in artikel 6, Ie lid, vereiste toestemming, 
mogen op zulk een tentoonstelling inzendingen van instellingen, 
stichtingen, vennootschappen e.d. of van verenigingen, niet lid 
zijnde van de Bond, of van personen, niet lid zijnde van een bij 
de Bond aangesloten vereniging, alleen worden toegelaten met toe
stemming van of vanwege het Bondsbestuur. 

Artikel 9. Aanvragen tot het houden of organiseren van een ten
toonstelling, als bedoeld in art. 3, onder b en d, dienen ten minste 
6 maanden voor het houden daarvan bij de secretaris van de Bond 
te worden ingediend. De aanvrager is verplicht alle inlichtingen 
te verstrekken, welke voor het verlenen van de toestemming van 
belang kunnen zijn. 

Artikel 10. Een toestemming, als bedoeld in artikel 6, Ie lid, 
wordt door of vanwege het Bondsbestuur schriftelijk gegeven. 

Artikel 11. De aanwijzing van de jury-leden voor een nationale 
tentoonstelling behoeft de goedkeuring van of vanwege het Bonds
bestuur. Inzendingen door juryleden kunnen alleen buiten mede
dinging geschieden.' 

Artikel 12. In het geval, dat een bij de Bond aangesloten ver
eniging: 
a. handelt in strijd met enig voorschrift van, of verplichting 

voortvloeiende uit dit reglement; 
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b toelaat, dat een lid harer vereniging deelneemt of medewerking 
verleent aan een tentoonstelling, waarvoor overeenkomstig dit 
reglement een toestemming van of vanwege het Bondsbestuur 
is vereist en waarvoor deze toestemming niet is verleend; of 

c toelaat, dat een lid harer vereniging deelneemt of medewerking 
verleent aan een tentoonstelling, welke wordt gehouden of 
georganiseerd door een niet bij de Bond aangesloten vereniging, 
of door een persoon, instelling, stichting, vennootschap ol 
dergelijke, tenzij hiertoe toestemming door of vanwege het 
Bondsbestuur is verleend, 

kan deze vereniging door het Bondsbestuur voor vervallenverkla-
ring van het lidmaatschap van de Bond worden voorgedragen aan 
de algemene vergadering en door deze van het lidmaatschap ver 
""̂ allen worden verklaard. 

Artikel 13. Voor een tentoonstelling kan door het Bondsbestuur 
m geld of andere wijze steun worden verleend. 

Aanvragen daartoe dienen tot de secretaris van de Bond te 
worden gericht. 

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

Nieuwe leden. 
Zie de aanmeldingen in het September-nummer alsmede no. 615 

A. A. L. Gallis, opgenomen onder de aanmeldingen in het Mei
nummer. 

Aanmeldingen. 
889. H. D. Garo, p/a Lindeteves, Batavia. 
938. J. W. E. Ebbinge, Rijksstraatweg 34, Geldermalsen. 
939. H. E. Elserman, Geldersestraat 40, Geldermalsen. 
936. N . van Gelder, N.Z. Voorburgwal 318, Amsterdam-C. 
898. Gho Kong Liang, Pasar Koja 2, Padang. 
927. H. Holtkamp, p/a Ned. Handel Mij. Calcutta (India). 
502. A. Hoenink, Lingedijk 4, Geldermalsen. 
918. B. ten Hoopen, Jachtlaan 134, Apeldoorn. 
937. J. Jägers, Reggestraat 16II, Amsterdam. 
896. J. M. Karhof, p/a B.P.M, huis 148, Pladjoe (Z.-Sumatra). 
915. J. Ph. C. Kenter, p/a N. N. G. M. Sorong (N. Guinea). 
929. Mevr. N. Knuppel-Miermans, p/a B.P.M. Pladjoe (Z.-Sumatra). 
933. H . Kofman, Rembrandtstraat 35, Alkmaar. 
910. P. J. Koppen, A no. 102, Wehl (Gld). 
945. J. H. W. Kraal, Lingedijk T 42a, Triebt, gemeente Buur-

malsem. 
539. C. J. Krul, Markt 68, Buren (G.). 
943. C. Kuyper, Transvaalstraat 6. Wormerveer. 
895. Ir. W. Lammers, p/a B.P.M, huis 195, Ploedjoe (Z.Sumatra). 
891. E. Mather, p/a Lindeteves, Batavia. 
926. Mevr. S. Modderaar-Sneyders de Vogel, Petodjo 9, Batavia. 
899. J. J. Nieuwenhuysen, Rijksweg 129, Limmen N.H. 
907. A. J. Reurts, Geelvinckstraat 22, Castrium. 
892. H. Rhee, Kastanjestraat 43, Zwolle. 
934. P. Rietveld, Rembrandtstraat 39, Alkmaar. 
946. J. C. Roos, Lindenstraat 20, Assendelft, postadres Krommenie. 
922. H. Salemink, Middellaan 45, Apeldoorn. 
894. Mevr. E. L. Schiotling-Dassen, Moesistraat 28, Soerabaja. 
923. Mevr. J. Seubring-Houwen, Badhuisweg 24, Apeldoorn. 
940. G. Somford, Julianastraat 27, Alphen a/d Rijn. 
911. F. H. van der Veen, Huize Sluisweg, Sluisweg, Batavia. 
914. J. H. Vis, stbno. 43510, Sehr. I l l z/m., Marine-Kazerne 

„Weltevreden", Batavia. 
536. Mej. J. de Vlieger, Markt 3, Geldermalsen. 
535. Ir. A. W. van Haeften, Molenweg 9, Geldermalsen. 
953. C. Sanders, Rijksstraatweg B 51, Buurmalsem. 

570. Dr. E. Scheibener. 

831. J. C. Dekker. 
1151. C A . Schnitzler. 

Overleden. 

Bedankt. 
1102. Mevr. M. J. Smidt. 
1885. Ir. H. Th. Swerissen. 

Mededeling van het Secretariaat: 
De jeugdafdeling Apeldoorn houdt elke Woensdagavond van 

.630 tot 8 uur ruilbeurs in de Auto-Technische School aan de 

van de Houwen van Oortlaan. De oudere leden zijn eveneens 
hartelijk welkom. 

Te Geldermalsen is een afdeling opgericht, waarvan het bestuur 
als volgt is samengesteld: 

Voorzitter: A. Hoenink. 
Secretaris: C. J. Krul, Markt 68, Buren (Gld). 
Penningmeester: L. Bonhof. 
Sectiehoofd: H. E. Elserman, Geldersestraat 40, Geldermalsen. 

Secr. 
Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 

J. H. v. Wermeskerken, Min. Nelissenstraat 21, Breda. 

Voorgehangen als lid. 
A. J. J. V. Helvert, Dinteloord, Beatrixstraat B 337. 
I. Symens, Borgerhout, v. Montfortstraat 13 (België). 
F. M. den Brok, Breda, Delpratsingel 6a. 
B. J. H. CoUignon, Etten (N.Br.), Dr. Mollerstraat 3,. 
C. van Belzen, Breda, Vredenburchsingel 6. 
A. P. M. Snijder, Breda, Dr. van Campenstraat 19. 
M. P. Breel, Goes, Tulpstraat 52. 

Nieuwe leden. 
De voorgehangen leden in het Sept. nr. 

Bedankt. 
9. G. Berlijn. 

467. Mej. H. C. Hendrikson. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 18 October a.s. om 20 uur 
in café De Beurs. 

Ledenvergadering op Maandag 25 October a.s. om 20 uur in 
café Moderne. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 7 November a.s. om 10.30 uur in 
café Moderne. 

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

Ledenvergadering. 
Ledenvergadering op Dinsdag 26 October 1948, des n.m. 8 uur 

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

delingen. 4. Verslag Directeur Verkoop. 5. Verslag penningmees
ter. 6. Rapport Verificatie-Commissie. 7. Verkiezing Verificatie 
Commissie. 8. Verslag Jeugdafdelingen 9. Ballotage. 10 Rond
vraag. 11. Pauze, waarin landcnwedstrijd: maximum 4 bladen naai 
keuze uit Uw verzameling. 12. Grote jaaarlijkse verloting. 13. 
Veiling. 14. Sluiting. 

Nieuwe leden. 
Acht namen, genoemd als candidaatleden in de Aug. en Sept. 

ns. 
Candidaatleden. 

Mevr. M. E. van Beyma thoe Kingma-Böttcher, Burg. Reiger^ 
straat 72, Utrecht. (E). 

H. Doornekamp, Hartingstraat 12bis, Utrecht (E). 
H. Fierst van Wijnandsbergen, Staalstraat 22, Utrecht (E). 
F. C. B. de Groot, Janskerkhof 14, Utrecht (E). 
N. van Meteren, Cremerplein 17bis A, Utrecht (E). 
J. van Nieuwenhuize, Kneppelhoutstraat 16bis, Utrecht (E). 
Jac. V. Overbeek, Van Alphenstraat 43bis, Utrecht (E). 
Joh. Rietveld, Ie Daalschedijk 137, Utrecht (E). 
J. M. Smit, Westerkade 37, Utrecht (E). 
G. Wijker, Pieter Breughelstraat 15, Utrecht (E.) 
H. J. van Zwetselaar, Blauwkapelscheweg 29, de Bilt (E). 
Mevr. A. A. B. Zijlstra-Looyen, Ambachtstraat 9bis, Utrecht (E.) 

N.B. Wij maken de leden er reeds thans op attent, dat op 30 
November a.s. een feestelijke St. Nicolaas-herdenking wordt ge
houden in onze gewone zaal. 
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In navolging van hetgeen bij zusterverenigingen geschiedt, brenge 
ieder die avond een postzegelgift in couvert mede. Deze couverten 
verwisselen die avond van eigenaar. De waarde der ingesloten 
zegels is niet aan een maximum gebonden. De minimumwaarde 
zouden wij gaarne niet onder de ƒ 2,— willen stellen. 

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

Nieuwe leden. 
Dr. W. Meyeringh, Frankenslag 15, Den Haag. 

Vergadering. 
Algemene najaarsvergadering op Donderdag 28 October 1948 

om 8 uur in café-restaurant „Den Hout". 
Bcstuursverkiezing wegens periodiek aftreden. Alle bestuurs

leden stellen zich herkiesbaar behalve de vice-voorzitter de heer 
A. N. C. F. Keijzer, die zich tot zijn spijt genoodzaakt ziet deze 
functie neer te leggen. 

Opgave van candidaten wordt ingewacht bij de Secretaris. 

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

Overleden. 
315. G. Schrama. 1092. H. J. Blechstein. 

Royement intrekken. 
315. M. Nijsssen, Kanaalweg 7, Sluiskil (Oud no. 1534). 

Bedankt. 
JI..40. H. ter Mpulen. 
]L.49. W. J. V. d. Waal. 
620. M. Thön-Gebel. 
797. H. Meijerink. 

1120. H. Kuperus. 
2645. L, J. R. H. Altena. 
2759. T. M. H. v. d. Vlist. 
2828. H. J. Knoppius. 

Nieuwe leden individueeL 
*ï-1092. J. Blauw, Burg. Wuiteweg 6Ï, Drachten. 

1120. Mevr. A. Terpstra, Schubertstraat 36, Leeuwarden. 
2759. Mevr. K. R. de Haan-Mathé, Helmerslaan 38, Eindhoven. 
3373. A. J. M. Jansen, Utrechtsestraatweg 46, Woerden. 
3376. B. Ä. de Planque, "Westhaven 53, Gouda. 
3383. B. Reys, Emile Bockstaellaan 18, Brussel-Laeken (België). 
3423. Mevr. T. Prakken, 125, Jubbega (Fr.) 
3425. P. A. de Haan, Dorpsstraat 79, Doorn, 

Afd. Aalsmeer. 
620. A. Filius, Uiterweg 199, Aalsmeer. 

- Afd. Amsterdam. 
3272. J. Kinsbergen, Tolstraat 101, Amsterdam. 
3275. N. A. Broekman, R. Claeszenplein 2, Amsterdam. 
3280. W. .] Liefheid, Waddendijk 50, Amsterdam. 

Afd. Goes. 
, 3271. P. J. A. Dootjes, Ravelein de Groene Jager 10, Goes. 

■»■? Afd. Den Haag. 
3283. W. F. Boekhoudt, Westerlookade 38, Voorburg. 
3284. A. Bollée, van Beuningenstraat 20, Den Haag. 
3285. C. Ensink, Spui 142, Den Haag. 
3288. H. Galjaart, Marktweg 81, Den Haag. 
3300. J. B. Groeneveld, Paets v. Troostwijkstraat 105, Den Haag. 
3303. F. M. Hoogervorst, Jaarsveldstraat 266, Den Haag. 
3340. A. Planken, Caen v. Necklaan 87, Rijswijk. 
5347. J. Ph. Schneider, Binckhorstlaan 27, Voorburg. 
3353. de Vidal de St. Germain, Parkweg 320, Voorburg. 
3357. H. J. .J van Vliet, Parkweg 259, Voorburg. 
3359. Mej. L. Werner, Perziklaan 13, Den Haag. 
3361. J. M. van der Zwan, Emmastraat 3a, Rijswijk.. 
3362. C. de Hoog, Oranjelaan 26, Rijswijk. 
3365. J. Vorrink, Appelstraat 191, Den Haag. 
3370. A. M. M. Langezaal, Loudonstraat 71, Den Haag. 

Afd. Haarlem. 
3408. Mej. B. de Milde, Wagenweg 55, Haarlem. 
3421. R. Keizer, p/a W. Serné, Cruquiusweg 162, Heemstede. 

Afd. RotterdamZuid. 
J.L.20 Mej. A. Lageveen, Bloemenlaan 30, RotterdamZ. 
3384. J. J. Muller, Vlietlaan 46a, RotterdamO. 
3392. J. H. A. Visser, Slotboomstraat 40b, RotterdamZ. 

Vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op Woens

dag 27 October a.s. in „Klein Odeon", Hilledijk 188, aanvang 8 
uur. 

Afd. Utrecht. 
2828. J. M. Buddingh, Bergweg 53, Veenendaal. 
2833. A. J. van Ede, Jupiterstraat 35, Utrecht. 
3001. J. C. van Selm, Krugerstraat 12, Utrecht. 

Op 25 September werd t.g.v. het tweede lustrum een feestavond 
gehouden. De talrijke aanwezigen, waaronder afgevaardigden van 
het Hoofdbestuur en van de afdelingen Amsterdam, Soest en Zeist 
hebben genoten van een uitstekend cabaretprogramma, terwijl de 
avond met een geanimeerd bal werd besloten. 

Vergadering. 
De algemene vergadering zal niet plaats hebben op 16 October 

maar op 23 October. Plaats en uur van aanvang blijft hetzelfde. 
Afd. Venlo. 

3232. P. Weiten, van Hövellstraat 43, Helden (L.) 
3256. L. .J Eumelen, Heulsche Poort 2, Venlo. 
3263. P. ter Berg, p/a Wed. H. BruU, Roermondsestraat 63, Venlo. 
3269. D. Hoiting, Accasiaweg 5, Venlo. 
3270. Dr. G. van Hellemondt, Jan de Verwerstraat 10, Venlo. 

Afd. Vlissingen. 
3230. J. W. Weug, Koudekerkseweg West 8 IL Vlissjngen. 
3394. K. C. Rietbergen, Badhuisstraat 16, Vlissingen. 
3395. Ir. W. F. Suurmond, Coosje Buskenstraat 34 boven, Vlis

singen. 
3403. M, Bode, Koudekerkseweg 26 Oost, Vlissingen. 

Afd. Dordrecht. 
3429. N. Ch. M. Jourdon, Verhulststraat 90, Dordrecht. 
3434. A. Mijnders, Oudelandstraat 55, Dordrecht. 
3447. E. Perelaer, Singel 149, Dordrecht. 
3458. A. W. Ripmeester, Toloysenstraat 11, Dordrecht. 
3467. C. Udo, Emmastraat 21, Dordrecht. 
3469. P. Verkaaik, Levensverzekeringstraat 32, Dordrecht. 
3470. H. V. d. Rest, A. Camerlingstraat 20, Dordrecht. 

Afd. Tiel. 
3473. P. A. van Dam, Adamsweg 30, Tiel. 
3480. J. C. van Gessel, Westluidenschestraat 3, Tiel. 
3483. P. Klootwijk, Frieslandstraat 15, Tiel. 
3495. Ir. D. B. Maus, Dr. Kuyperstraat 21, Tiel. 

Afd. Zeist. 
3241. H. J. Visser, Bergweg 75, Zeist. 
3246. A. J. Gelderman, Charl. de Bourbonlaan 38, Zeist. 

Afd. Zwolle. 
797. W. Uittenbogaard, Borneostraat 41, Zwolle. 

2645. H. Rienks, Tesselschadestraat 15, Zwolle. 
3234. M. Rudelsheim, Oranje Nassaulaan 22, Zwolle. 
3235. Mevr. C. H. v. d. Waterv. Ginkel, Doopsgez. Pastorie, 

(Oud Ud 694), St. Anna Parochie. 
3236. E. During, Assendorperstraat 234, Zwolle. 
3404. P. Gerbrands, Burg. van Royensingel 9, Zwolle. 

Overschrijving lidmaatschap afd. Dordrecht. 
373. T. de Vries, Krommedijk 124, Dordrecht is overleden. Zijn 

lidmaatschap van Afd. Dordrecht gaat over op L. Bruins, 
Fijnjekade 14 te 'sGravenhage. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 
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Vereen, van Postzegelver. „Hollandia", te Amsterdam. 
Sevr.: A. D. Aeijelts, Nie. Maesstraat 47 bv., Amsterdam-Z. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Vrijdag, 29 October 1948, te 20,15 uur 

in hotel „Krasnapoisky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. De vei
ling wordt gehouden van 19.30—20.15 uur. 

Candidaatleden. 
766. Berg, mej B. E. van den, Jan de Haenstraat 34 I, A'dam-W. 
465. Boon, J. C , Billitonstraat 3 III, Amsterdam-O. 
767. Dokkum, H. W. van, Ruysdaelstraat 73 I, Amsterdam-Z. 
491. Dijkgraaf, A. E., St. Antoniusstraat 19, Volendam. 
546. Rijnbende, N. L., Lijnbaansgracht 291 hs., Amsterdam-C. 
768. Seizinger, Prof. Karl, Frans Halsstraat 21, Haarlem. 
769. Venema, mej. M. A., Leidsekade 901, Amsterdam-C. 
617. Vries, H. C. de, Stadhoudersksde 30 hs., Amsrerdam-Z. 

Bedankt per 1-9-48. 
696. Boom, J. 

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

Ledenvergadering. 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden' gehouden 

op Maandag 25 October 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. Bestuursme
dedelingen, Voorstel tot royement van enige leden. Ballotage 
Candidaatleden. Verloting. Rondvraag, daarna te circa 9.30 uur: 
Veiling. Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 23 October in 
ons clublokaal (Bovenzaal Café „"De Zon", Noordsingel hoek 
Burg. Roosstraat te Rotterdam) en voor de aanvang der verga-
dermg. 

Het Bestuur stelt voor de navolgende leden te royeren wegens 
wanbetaling contributie: 

132. H. J. C. Evers, Proveniersstraat 56b, Rotterdam. 
335. Mevr. J. van Eijck-Seeuwen, 's-Gravenweg 1, Rotterdam. 
579. N. A. van Peelen Jr., Dunantstraat 31, Rotterdam. 
863. J. M. Breugelmans, Damlooperstraat 9, Rotterdam. 

1285. G. Groeneveld, Vlaggemanstraat 35a, Rotterdam. 
Het voorstel tot royement van lid nr. 300, B. Th. Pattes, te 

Rotterdam, vermeld in de agenda voor de September-vergadering 
en op bedoelde vergadering aangehouden, wordt door het Bestuur 
ingetrokken. 

Candidaatleden. 

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

Weder opgevoerd als lid. 
1088. W. van Lamoen, Tapuitstraat 105a, Rotterdam-Z. 1. 
1347. G. V. d. Vlies, Vondellaan 52b, Schiedam. 

Geroyeerd wegens wanbetaling contributie. 
553. S. S. de Reeder, Statenweg 154b, Rotterdam-C. 
756. C. P. van Meteren, van Oldebarneveldstraat 125, R'dam-C. 
763. J. Vermeer, Jaersveltstraat 19a, Rotterdam-Z. 

J.802. A. van der Ster, Bloklandstraat 43a, Rotterdam-N. 
907. J. M. Knaap, Mol A 313, Zierikzee. 

1093. M. J. Regoort, Visschersdijk D 510, Zierikzee. 
1231. J. Spetter, Stortenbekerstrat 110, Den Haag. 

Opgezegd. 
190. E. H. V. d. Linden. 900. P. Put. 
399. E. J. van Vriesland. 947. A. G. J. Hutjens. 

J 803. H. J. V. d. Valk. 312. Wed. W. Valken-Wildenberg. 

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

Falsificaten-Albutn. 
Diverse giften in dank ontvangen van mevr. Poortenaar te 

Kampen, mevr. Snepvangers te den Haag, mevr. Wijsman te Am
sterdam, alsmede van de heren Bennewitz te Bloemendaal, ir. Blom 
te den Haag, Hekker te Amsterdam, Keiser te den Haag, Keizer te 
den Helder, dr. Niemeijer te Wassenaar, Scheephorst te Amster
dam, ds. Wachter te Vianen. 

Doorzendkaarten. 
Sectiehoofden klagen er over dat sommige leden de gefrankeerde 

doorzendkaarten niet aan hen afzenden, als zijeen afzending aan 
hun opvolger doorgeven. Het posten dezer kaarten is absoluut 
noodzakelijk, want sectiehoofden dienen met het oog op nieuwe 
leden, adreswijzigingen, ens. steeds precies te weten waar de zen
dingen zich bevinden. 

5 et. port citroengeel 1870 Nederland. 
De twee boekjes met natuurlijke en opgewekte ontkleuringen 

kunnen thans aan liefhebbers ter inzage gezonden worden na 
ontvangst van een franco couvert voor aangetekende toezending 
(30 et.) en onder garantie van de meest zorgvuldige behandeling 
en terugzending binnen 3 dagen. De boekjes kunnen ook op ver
gaderingen getoond worden; met de vergaderdata zal rekening 
gehouden worden, maar veiligheidshalve geve men 2 data op. 

Nieuwe leden. 
D. Ligtenberg, Vue des Montagues, Houthem (L.) 
Mevrouw A. M. Michiels van Kessenieh, Roer (L.) 
Drs. C. W. Van der Poel, Bentinckstraat 145, den Haag. 
Dr. J. A. Wiegand, Westplantsoen 54, Delft. 
J. de Wolf, Oude Gracht 213, Alkmaar. 

Gerehabiliteerd. 
J. G. A. Robert, Zeist. 

Overleden. 
J. Ummels, Maastricht. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op 2 November 1948. Kaart- en schaakavond 

op 19 October 1948. Ruilavond op 16 November 1948. Alle bij
eenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bellevue", Marnixstraat 400; 
aanvang half acht, zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden. 
Alle in het Mandblad van Augustus en September opgenomen 

candidaat-leden zijn aangenomen, benevens: 
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1349. W. Amons, Lagedijk 114, Zaandijk. 
1350. M. L. V. d. ßent-van Houte, Hogerbeetsstraat 19a, Rot

terdam-C. 2. 
1351. G. Berlijn, s-Gravendijkwal 30a, Rotterdam-C. 2. 
1352. Ir. F. M. Beukers, Tuinlaan 90, Schiedam. 
J. 1353. T. Boogert, Singel 162, Schiedam. 
1354. A. van Dijk, Snellinckstraat 58a, Rotterdam-C. 2. 
1355. Th. Evenwel, Mathenesserlaan 203a, Rotterdam-C. 2. 
1356. J. Ph. Gerharts, Schaarweide 46, Rotterdam-Z. 2. 
1357. Ir. A. N. Glazener, Cliostraat 48, Amsterdam-Z. 
1358. J. Hulsman, Parklaan 34, Rotterdam-C. 2. 
1359. D. L. Ingelse, Louise de Colignystraat 57, Schiedam. 
1360. J. Leonard, W. v. Hildegaersberchstr. 38, Rotterdam-N. 2. 
1361. C. Nolten, Walchersestraat 98c, Rotterdam-2. 1. 
1362. J. T. H. Post, van Duylstraat 57c, Rotterdam-W. 
1363. A. Schot, Brugmanstraat 19a, Schiedam. 
1364. H. G. Stek, Mathenesserstraat 101b, Rotterdam-W. 
1365. N. A. R. Tas, Dordt.elaan 6a, Rotterdam-Z. 2. 
1366. P. Verhoef, Julianastraat 17, Barendrecht. 
1367. D. Walop, Adr. v. d. Doeslaan 34b, Rotterdam-N. 2. 
1368. J. K. van Walsum, IJsseldijk 169a, Krimpen a/d IJssel. 
1369. J. Wischmann, Pupillenstraat 23a, Rotterdam-W. 
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647. Mej. M. W. Beker, Leidsestaat 81a, Amsterdam-C. 
780. H. W. Kok, Grianestraat 3 I, Amsterdam-W. 
869. M. A. Haas, Rooseveltlaan 208II, Amsterdam-Z. 
906. H. F. Rappange, Olympiaweg 491, Amsterdam-Z. 

Geroyeerd. 
10. J. F. Blankenzee, Singel 47, Amsterdam-C. 

361. H. Muller, Kramatweg 19 L Amsterdam-O. 
630. H. W. V. d. Born, Wcvershoekstraat 59, Rotterdam-Z. 

1039. A. de Graaf, Minahassastraat 22 I, Amsterdam-O. 
Afgevoerd. 

39. B. Mariot. 711. M. J. Melief. 
198. A. M. Hordijk. 736. E. J. M. Huurman. 
555. J. P. G. Hildersom. 901. J M. Andree. , 

Overleden: 
47. P. A. Mars. 114. C. H. Valenkamp. 

Bedankt. 
426. G. Rekelhof, 722. C. Joslin Brooks. 

1027. Jan Perfors. 
Candidaatleden. 

860. J. Defoer, N .Z . Voorburgwal 57II, Amsterdam-C. 
863. P. J. Durian, Borgerstraat 258, Amsterdam-W. 
39. J. v. d. Kaay, Ie Helmersstraat 102 bov., Amsterdam-W. 

198. Mej .T. de Jong, J. J. Cremerplein 32, Amsterdam-W. 
555. J. ten Hove, Trompenburgstraat 71 II, Amsterdam-Z. 
711. F. van Kampen, Bilderdijklaan 33, Hilversum. 

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

Nieuwe leden. 
191. Mej. C. D. G. van Dijk, Hoendiep 41, Groningen. 
96. P. Meertens, J. W. Frisostraat 23, Groningen. 

207. H. L. de Blinde, Thialfweg 6, Heerenveen. 
214. Mevr. E. Cornelissen-Goedkoop, Graaf Wichmanlaan 15, 

Bussum. 
Candidaat lid. 

P. A. Santing, Stationsweg 22, Hoogezand. 
Vergadering. 

Ledenvergadering op Maandag 25 October a.s. 's avonds te 8 
uur in „Suisse". 

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

Bedankt. 
De Graaf, Bodegraven. 

Nieuwe leden. 
Chr. Kasbergen, Donkeregaard 71, Oudewater. 
H. Hoogendoorn, Korte Havenstraat B 312, Oudewater. 

Vergadering. 
25 October 1948, in de bovenzaal van de Réunie Sociëteit (in

gang Bioscoop Vestibule). 

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

Afd. Arnhem. 
Woensdagavond 27 October 19 uur 30 in „Centraal-Nationaal" 

te Arnhem. 
Afdeling Ede. 

Woensdagavond 3 November 20 uur in „Hof van Gelderland" 
te Ede. 

Jeugdclub: Maandagavond 8 November 19 uur in het kantoor 
der Stoomwasserij Gelria te Ed?, 

Afd. Velp. 
Zaterdagavond 16 November en 20 November 19 uur 30 in 

„Naeff" te Velp. 
Jeugdclub: Zaterdagmiddag 16 October en 20 November 16 uur 

ten huize van dr. Mulder, Hoofdstraat, Velp. 
Nieuwe leden. 

503. H. van Leeuwen, Jhr. Ned. v. Rosenthalweg 4, Oosterbeek. 
504. M. Klinkenberg, Parkweg 5, Ede. 
505. H. Buis, Steenstraat 54a, Arnhem. 
506. L. M. Marée, Pontanuslaan 11, Arnhem. 
507. J. G. Steijn, v. Heemstralaan 5, Arnhem. 
508. J. Backer, Joh. de Witlaan 34, Arnhem. 
509. Mej. P. van Horrik, Kampstraat 2, Someren. 
510. G. C. Flipse, Utrechtsestraat 15, Arnhem. 

Bedankt als lid (vertrokken naar Indië). 
457. J. C. Dekker, den Haag. 
460. Ir. Lebbink, Arnhem. 

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

Aangenomen leden. 
De cand.leden in het Sept. nr. benevens: 

368. A. Prins, Eikbosserweg 128, Hilversum. 
191. G .Dop, Eemnesserweg 57, Baarn. 
375. D. de Boer, Gabriel Metsulaan 7, Hilversum. 
376. F. ten Broek, Neuweg 375, Hilversum. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 20 October en Woensdag 17 

November a.s. in de O.L.B. 's-Gravelandseweg 55, Hilversum om 
7.30 n.m. 

Beurs: Elke Zaterdagmiddag van 2—5 uur in de O.L.B. 's-Gra
velandseweg-55, Hilversum. 

Contributiebetaling op girorekening van Penn. Postz. ver. 
, Hilversum en Omstreken',, Lobeliastraat 19, Hilversum 360655. 

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

Vergadering. 
Eerstvolgende vergaderingen telkens op de laatste Maandag van 

de maand om 8 uur n.m. in Café Drouen, Steenweg 19, Helmond. 
Nieuwe leden. 

D. Andriessen, Steenweg 18, Helmond. 
A. J. Verbeten, Laarweg A 134, Aarle Rixtel. 

Hoofd van de Rondzenddienst. 
J. E. Mulder, Mierloscheweg 7a, Helmond. 

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

Nieuwe leden. 
361. Mej. M. E. Goeting, Meerweg 23, Bussum. 
362. S. L. Knol, Sparrelaan 48, Rijswijk (Z.H.) 
363. A. A. Ernst, Sparrelaan 21, Rijswijk (Z.H.) 

Bedankt als lid. 
168. H C. Fennis. 335. J. Boom. 
4.6 J. W. Vos. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
307. H. Schouten. 
182. L. van Achterbergh. 

Vergadering. 
Onze vergaderingen in October 1948 zullen gehouden worden 

op Dinsdag 12 October en Donderdag 28 October in Hotel de 
Rozenboom. Aanvang des avonds half acht. 
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Sportvereeniging S.H.E.L.L. te Amsterdam. 
Secr. D. C. Kets, Badhuisweg 3, Amsterdam-N. 

Nieuwe leden. 
H. J. Amesz, Lauriergracht 125 I, Amsterdam-C. 
B. J. Derksema, Ternatestraat 24III, Amsterdam-O. 
]. M. Houtman, van der Vinnestraat 20 zwart, Haarlem. 
L. Klaassen, Aldebaranstraat 54, Amsterdam-N. 
A. C. Preng, Ie Atjehstraat 144 III, Amsterdam-O. 
J Roemer, Witte de Withstraat 43 I, Amsterdam-W. 

Bedankt. 
J. Ceilings, Zaandam. D. Mulder, Amsterdam-W. 

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

Nieuw lid. 
A. J. Schilderman, Caumerbeeklaan 65, Heerlen. 

Bedankt. 
J. Martens, Hoensbroek. 

Candidaatleden. 
George Beyer, Kruisstraat, Heerlen. 
L. Verbeek, Verl. Dautzenbergstraat, Heerlen. 

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

P. Peeters, Heemstede. 
Bedankt. 

G. Lub, Brunssum. 

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

Candidaat leden. 
496. W. F. M. Nolet, Duinoordstraat 64, Haarlem. 
530. M. G. Kroon, Zwarteweg 15, Bennebroek. 
547. E. H. V. d. Linden, Rhodendendronplein 10, Heemstede. 
554. Mej. A. Rolff, Zomerluststraat 6, Haarlem. 
565. Corn. Bijster, Siwartstraat 2, Haarlem. 
578. H. J. Sarink, Brederodestraat 11, Haarlem. 
590. F. J. C. Terwee, Brederodestraat 32, Zandvoort. 

Overleden. 
40. C. C. van Lierop. 295. W. Suhr. 

Bedankt per l-3-'49. 
593. Mej. B. de Milde. 515. G. Jordan. 
414. F. J. Beekman. 641. M. Zedel. 
403. V. Ph. V. d. Kolk. 

Vergadering. 
Eerstvolgende Algemene Vergadering op Donderdag, 28 Octo

ber a.s., 8 uur, bij Brinkmann, Grote Markt, Haarlem. 

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

Vergadering. 
Vergadering op Woensdag 27 October 1948, 's avonds 7.45 uur 

in de bovenzaal van Soc. „Amicitia", Steenstraat 2, Leiden. Agenda: 
1. Opening. 2 Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen. 
5. Ballotage. 6. Verkiezing bestuurslid in de plaats van wijlen de 
heer Blechstein. Candidaat gesteld de heer A. J. Leget, Vondel
laan 4. 7. Veiling. 8. Pauze met verloting. 9. Causerie van de heer 
J. C. Horrée over „Goden-Mythen en Sagen op Postzegels". 10. 
Rondvraag. 11. Sluiting. Na afloop gelegenheid tot ruilen. 

Nieuwe leden. 
358. C. J. P. Kortekaas, Scheepmakersdam B 142b, Warmond. 
359. J. D. Papendrecht, Rijksstraatweg 66a, Sassenheim. 

Candidaat leden. 
306. Mevr. I. Broekstra-Ramp, Rijnsburgerweg 159, Leiden. 
361. H. V. d. Berg, Hoogewoerd 20, Leiden. 

Afvoeren. 
186. B. J. M. Jungman. 146. D. v. d. Honaard. 
110. M. V. d. Voord. 

Jeugdbijeenkomst. 
Dinsdag 5 October '48 en 2 November '48 in het V.C.F. Huis, 

7.30 uur. 
' Beursavond. 

Maandag 11 Oct. '48 en 8 Nov. '48 in de Valk om 8 uur. 
Ruilclub. 

Woensdag 13 Oct. '48 en 10 Nov. '48 in de Chem. school om 
8 uur. 

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

Nieuw lid. 
Bela Medgyesi, Torenlaan 42, Baarn. 

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

Vergaderingen. 
De eerstvolgende vergaderingen vinden plaats Vrijdag 15'Octo

ber, 19 November en 17 December a.s. en vervolgens elke derde 
Vrijdag van de maand, des avonds 8 uur in Restaurant „de Nieuwe 
Karseboom", Dam, Zaandam. Gelegenheid tot fietsenstalling: Ga
rage D. Schoen, Nicolaasstraat (achter de Hema), Zaandam. 

Nieuwe leden. 
229. K. Grootes, Hollandsepad 11, Zaandam. 
257. H. van Enkhuizen, Krokusstraat 47, Koog aan de Zaan. 
299. C. Zeeman, Zuiddijk 405, Zaandam. 

Bedankt. 
131. H. G. Bout. 288. R. Hillebrants. 
429. G. Gerlach. 

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

Nieuwe leden. 
3. Mevr. M. L. Regout-Michiels van Kessenich, Huize Kruis-

donk, Rothem-Meerssen. 
33. J. H. Stoffels, Prof. Roerstraat 8, Maastricht. 
39. H. Timmermans, Meerssenerweg 348, Maastricht. 
99. P. van Bommel, Rijksweg Z. 55h, Sittard. 

120. G. V. d. Gronden, Oud Valkenburgerwe^ B 7, Valkenburg. 
197. Fr. Sparreboom, Lage Kanaaldijk 33, Maastricht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 18 October, vergadering. 
Maandag 8 November, beurs. 
Maandag 22 November, vergadering. 

Te 8 u. 's avonds „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht 

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

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

Vergadering. 
Vergadering op de laatste Zondag van de maand in Hotel Riche 

te 10 uur. 
Nieuw lid. 

Van Wageningcn, Oirsbeek. 
Bedankt. 

J. en H. Bakker, Maastricht. De Vries, Geleen. 

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

Bedankt. 
B. Picavet, Hulst. 
J. Doppegieter Jr., Grenulaan 27, Terneuzen. 

Geroyeerd. 
E. Gittenberger, Muziekhandel, Breskens. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Zaterdag 30 

October 1948, des avonds om 8 uur in het Hotel des Pays Bas, 
Terneuzen; nadere berichten worden toegestuurd. 

Mag ik de leden aansporen, zoveel mogelijk de vergaderingen 
bij te wonen, dit zou de animo nog vergroten, en meer gezellig
heid verschaffen voor de bijeenkomst. Dus allen aanwezig op 30 
dezer a.s. 

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

Nieuwe leden. 
329. A. J. Slieker, de Colignystraat 32, Delft. 
351. Ir. K. R. Tip, Jaagpad 70, Delft. 

Bedankt. 
172. H. J. Meijer. 

Geroyeerd. 
114. P. Schoonenberg. 

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

Nieuw lid. 
A. C. Duwelshof, Ruyghweg 60, Den Helder. 

Vergadering. 
Huishoudelijke vergadering, tevens halfjaarlijkse verloting op 

Woensdag 27 October, 's avonds 8 uur in café Postbrug. 
Dringend verzoek aan de leden adresveranderingen tijdig aan de 

secretaris op te geven. 

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

Nieuwe leden. 
C. W. de Graaf,. Verl. van Themaatlaan 4, Velsen. 
J. Visser, Trompstraat 54, IJmuiden-O. 

Vergadering. 
De volgende vergaderingen en ruilavonden vinden plaats op 29 

October, 12 en 26 November! De avonden voor December en 
Januari worden in het nummer van November bekend gemaakt. 

De vergaderingen worden gehouden in het Patronaatsgebouw, 
Zeeweg hoek Willemsbeekweg in IJmuiden-Oost en vangen steeds 
om half acht aan. 

's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secr.: J. Grijns, Loonsebaan 68, Vught. 

Candidaatleden. 
A. Streicher, Pr. Bernhardstraat 6, Den Bosch. 
G. A. Keylard, Parallelweg 13, Waalwijk. 

Overleden. 
M. Cappel, V. Noremborgstraat 32, den Bosch. 

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

Nieuwe leden. 
J. F. Kuipers, Art.s, Koestraat, Farmsum, gem. Delfzijl. 
J. Zwarts, Jac. van Hcemskerckstraat 2, Delfzijl. 
H. R. Gorter, W. v. d. Bosstraat 2, Appingedam. 
Joh. de Boer, Corn. Houtmanstraat 39, Delfzijl. 

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

Nieuwe leden. 
De candidaatleden, vermeld in het Augustusnummer. 

Candidaatleden. 
W. Mets, Oost Indiëstrat 236, Haarlem. 
W. Costers, Marnixstraat 112 rd, Haarlem. 
H. L. Stein, C 121 e, Capelle (N.B.) 
J, Bovenkamp, Kruisweg 21rd, Haarlem. 

Bedankt. 
64. H. Kuiper. 

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

Nieuw lid. 
Mevr. W. H. Avenarius-Koppen, Zeestraat 189, Beverwijk. 

Bedankt als lid. 
J Colder, Beverwijk. 

Geroyeerd als lid wegens wanbetalen. 
B. V. Hofwegen, Alkmaarseweg 58, Beverwijk. 

Ruilavonden. 
Ruilavondcn 20 September, 3 October en 17 October a.s. en 
verder om de 14 dagen in het Rode Kruis Badhuis aan de Baan-
straat.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boskoop. 

^ A D V E R T E N T I E S ^ 
De eerste-dag-enveloppen voor de a.s. Kinderzegels zijn verkrijg
baar. Uit goede bron vernomen hebbende zullen de Kinderzegels 
reeds op 15 Nov. verkrijgbaar zijn. Wacht niet tot op de laatste 
dag om te bestellen. Voorkomt teleurstelling en bestelt nu reeds. 

Bij de volgende firma's zijn de enveloppen ook reeds ver
krijgbaar en in de toekomst zal getracht worden om zoveel 
mogelijk in alle plaatsen van het land deze verkrijgbaar te 
stellen. 

Postzegelhandel Jac. Engelkamp, Spuistraat 301, Amsterdam. 
Van der Burg's postzegelhandel, Noordeinde 56, Den Haag. 
Postzegelhandel M. D. Postma, Uniabuurt 14, Postbus 264, 

Leeuwarden. 
Phil. Bureau Rowland-Hill, Pinnenburgerweg 24, Putten (Geld.) 
Postzegelhandel J. Verboom en Zn., Badhuisstr. 59, Vlissingen. 
W. van Hofwegen, Ie Jerichostraat 38b, Rotterdam. 
Vlèbé Postzegelhandel, Burg. Meineszl. 80, Rotterdam-W. 
Postzegelhandel J. Reisz, Vaartweg 25, Hilversum. 
Postzegelhandel G. v. d. Eynde, Merelstraat 25, Utrecht. 
Wie van de heren Postzegelhandelaren volgt hieronder in het 
November-nummer ? Vraagt eens vrijblijvend inlichtingen aan: 

M. P. BREEL, Postbus 31, GOES. 
Wij verwijzen U verder naar het Septembernummer. (362) 

r^ * - » " » — « m^ 
Postzegelhandel A. JAASMA, ^ 

KAPELSTRAAT 3 1 . B U S S U M . 
AANBIEDING : 

ZOJUIST VERSCHENEN ! Speciaal Cat. 1949 
Ned. & Kol. ƒ 1,40. Franco ƒ 1,50. 

ZOJUIST VERSCHENEN!! Catalogus JAP. BEZETTING 
in NED. INDIE ƒ 1,50 ex. porto. 

Yvert '48: Nog enkele exempl. te leveren a ƒ 8,— ex. porto. 
Album Luxemburg: Pracht uitv. prima kwal. Schroefband 

ƒ 10,— ; Klemband ƒ 12,—, ex. port . 
Nederland Drijvende Brandkastserie compl. postfr. ƒ 95 

[ 

Willem de Zwijgerserie compl. postfr. 
Crisis-zegels No. 265/66 ongebr. 
Cura^ao-Herd. 1934 No. 267/68 cpl. pfr. 

Ned.-Indië Drijvende Brandkastserie cpl. pfr. 
Willem de Zwijger zegel ongebruikt 

Curasao Willem de Zwijger zegel ongebruikt 
Suriname Willem de Zwijger zegel ongebruikt 

m^ 

1,40 
2,10 
1,30 

90,— 
0,40 
0,70 
0,70 ] 

UW VOOROUDERS 
zoeken wij na tegen billijke kosten. Onderzoek en schildering van 
familiewapens. Meer dan 50 "lo der vroegere Ned. geslachten voer
den een wapen. Algem. wapenonderzoek vanaf ƒ 2,50. Levering 
van glas in lood raampjes, briefpapier, courant advert., oorkonden. 
Kasteel met Heerlijkheid te koop. 

Heroldisch Genealogisch Bureau „De Banier" 
Bronsteewe^ 90 — Heemsteae — Xeleloon 14639. 

I „Stichtsche Postzegelhandel" | 
I MULLER EN KOLIJN § 
I Nobelstraat 16 — Utrecht | 
I Telefoon 15098 - Giro 515058 | 
J i Regelmalige Veil inghouders \ M 
1 ONZE 30e VEILING IS IN BEWERKING. 1 
^ Beter materiaal voor deze veiling kan nog s 
= worden ingezonden. g 
g Zonodig vooraf taxatie van vermoedelijke = 
^ veilingopbrcngst. = 
= Vakkundige behandeling. Vlotte afwikkeling, s 
I SPECIAAL GAT. EN ZUMSTEIN 1949 direct bij . 1 
= verschijnen leverbaar. =1 
I SPECIALE AANBIEDING: j 
1 CURACAO Eilanden per serie ƒ 1,— 1 
s Kon. Familie per serie „ 1,25 s 
1 No. 145. (20 et. Oranje) „ 1,25 j 
= SURINAME Kon. Familie per serie „ 3,— j 
= Franco toezending na ontvangst van giro of postwissel. (324) s 

Te koop aangeboden. Heldenseries van 1 c , 1J^, 2, 2K, 3, 4, 5 en 
12K c. ongebruikt, 1945 Kinderseries ongebr. 1938 Luchtpost 
Kraai ongebr.. Postkoets ongebr.. Luchtpost driehoek ongebr., 
Zomerzegels 1941 ongebr. 1945 Herrijzend Nederland ongebr. 1943 
P.T.T. ongebruikt. 1930 134 cent roltanding, 1941 Rembrandt 
ongebr. 1926 22K diep oranje, Nederlands-Indië Karbouw series 
1 t/m 734 et. Port Ned.-Indië 20 op 37!4. 
Te koop gevraagd: 2 et, 21, 27'A, 1,50 en 2,50 Curajao Herden
king alleen gebruikte prachtex. Br. onder nr. 343 Bureau v. d. Blad. 
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V A N LEEUWEN BIEDT A A N : 
KILOWAAR 

1. Nederland. Postzegels afkomstig van 
weldadigheidsinst., kantoren enz., veel ze
gels van de laatste jaren. Ongeveer 7000 
zegels in 1 K.G. 

1 K.G. ƒ 4,75 % K.G. ƒ 2,4?) 
y^ K.G. ƒ 1,35 

2. Nederland. Traliezegels 1940, grotendeels 
op strookjes van postpakketkaarten. Veel 
zegels van 20 tot 60 et. ongeveer 200 zegels 
per 100 gram. 

250 gram ƒ 8,50 100 gram ƒ 3,50 
3. Nederland. Meeuwtjeszegels 1941, gro
tendeels op strookjes van postpakketkaar
ten. Ongeveer 200 zegels per 100 gram. 
Veel zegels van 12 K tot 50 et. 

250 gram ƒ 4,75 100 gram ƒ 2,— 
4. Nederland. Symbolen en zeehelden 1943/ 
44. Grotendeels op strookjes van postpak
ketkaarten. Veel zegels van 12 K tot 40 et. 
ongeveer 180 zegels per 100 gram. 

250 gram ƒ 8,50 100 gram ƒ 3,50. 
5. Nederland. Melange van de nummers 2/4 
en enkele andere zegels. Ongeveer 200 zegels 
per 100 gram. 

250 gram ƒ 8,50 100 gram ƒ 3,50 
Bestellingen onder ƒ 10,— porto 25 et. 
extra. Levering uitsluitend onder rembours 
of tegen vooruitbetaling. 

BOEKJES MET ZEGEL. 
Bijna alle boekjes bevatten enkele doublet
ten. De meeste boekjes zijn reeds bij rond-
zendingen in circulatie geweest. 
Duitsland. Boekje met 120 zegels, meest 

van de laatste jaren. 
Yvert ongeveer 2200 Fr. ƒ 15,— 

Franse Koloniën. Boekje met 110 zegels. 
Yvert ongeveer 1600 Fr. ƒ 10,— 

Franse Koloniën. Boekje met 120 zegels 
van lage waarde. ƒ 3,— 

Japan. Boekje met 90 zegels 
Yvert ongeveer 600 Fr. ƒ 4,— 

Nicaragua. Boekje met 110 zegels 
Yvert ongeveer 600 Fr. ƒ 4,— 

Oostenrijk. Boekje met 150 zegels 
Yvert ongeveer 750 Fr. ƒ 6,— 

Paraguay. Boekje met 110 zegels 
Yvert ongeveer 1700 Fr. ƒ 12,50 

Portugeese Koloniën. Boekje m. 120 zegels 
Yvert ongeveer 900 Fr. 

Roemenië. Boekje met 100 zege 
Yvert ongeveer 1200 Fr. 

Salvador. Boekje met 110 zegels 
Yvert ongeveer 500 Fr. 

Spanje. Boekje met 75 zegels 
Yvert ongeveer 800 Fr. 

Tsjecho Slowakije. Boekje met 
Yvert ongeveer 1100 Fr. 

ƒ 
Is 

s 
.t 
f 

140 
ƒ 

5 , -

7,50 

4,— 

6,— 
segels 

8,— 

ALBUMS. 
Nederland en O.G. Geheel bijgewerkt 

Schroefband met hard kaft ƒ 6,50 
Europa-album Pax. met vele afbeeldingen. 

Schroefband met slap kaft ƒ 12,50 
Idem met hard kaft ƒ 15,— 

België en Begische Congo. Geheel bijge
werkt, zeer mooie uitvoering ƒ 20,— 

Luxemburg. Geheel nieuwe uitgave in 
Hollandse en Franse tekst Schroef
band met hard kaft ƒ 10,— 
Klemband ƒ 12,— 

Verenigde Staten. Geheel nieuwe uitgave 
alle vakjes genummerd volgens de 
Yvert-cat. 
Schroefband met hard kaft ƒ 13,50 
Klemband ƒ 15,50 

Zwitserland. Geheel nieuwe uitgave in Hol
landse en Franse tekst. 
Schroefband met hard kaft ƒ 12,— 
Klemband ƒ 14,— 

Blsnco Album. Groot formaat, mooi 
stevig papier. 40 bladen. 
Schroefband met hard kaft ƒ 3,50 
O p al deze albums zijn jaarlijkse 
aanvullingen verkrijgbaar. (352) 
Betaling binnen 1 maand na ontvangst. 

SpeciarJcat. Ned. en O.G. '49 franco ƒ 1,50 
Mebuscat. Ned. en O.G. '49 fr. ƒ 0,70 

V A N T L E E I U W E N S P O S T Z E G E L H A N D E L 
Lokhorsfsfraat 9a, LEIDEN. Postgiro 6 5 6 6 4 . Bank Ned. Midd. Bank N.V. 

DE NEDERLÄNDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

Hoofdkantoor: Rokin 58 
AMSTERDAM-C. Tel. 30261. 
Regelmatig 2-maandeiijks 
Grote Openbare Veilingen 

INZENDING DAGELIJKS 

OP BELANGRIJKE OBJECTEN W O R D T 

GAARNE VOORSCHOT VERLEEND. 

EERSTVOLGENDE VEILING : 
BEGIN NOVEMBER A.S. 

R O N D Z E N D I N G : 
Sluit U aan ais lid-koper «n/of verkoper bij 
ons prima verzorgd, groot opgezet Rondz'end-
verkeer. — Steeds boekjes voorradig in diverse 
prijsklassen, aangepast aan het huidige prijspeil. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

62e UITGAVE 1948 

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

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

koopt ä contant 

(uitsluitend Europa) 
algemene en gespecialiseerde post
zegelverzamelingen, zeldzaamheden 
en philatelistische boekwerken. 
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^ E : 2^ia]v B R W B E ^ R ! 
Wie ? Wat ? ? Waar ? ? ? Natuurlijk ! Onze welbekende 
MISSIE-KILOPAKKETTEN zijn eindelijk weer leverbaar. 
Nadat in de afgelopen maanden de geweldige achterstand 
is ingehaald, kunnen wij thans wederom, hoewel in 
beperkte mate, het volgende afgeven: 

ORIGINELE ONUITGEZOCHTE MISSIE 
KILOPAKKETTEN VAN NEDERLAND. 

Regelmatig ontvangen wij van diverse instellingen 
gegarandeerd onuitgezochte partijen postzegels. We
gens overstelpende werkzaamheden is het ons (helaas!) 
onmogelijk een en ander te sorteren. Een goudmijntje 
voor U ! 

Levering uitsluitend bij vooruitbetaling of onder rembours. 

Zolang de voorraad strekt leveren wij U : 
1 proefpakket van 1 Kilo (.± 6000 zegels), voor de hand 
weggewogen, voor slechts ƒ 5,—, plus 45 et portokosten. 
Per 10 Kg. ƒ 42,50 plus ƒ 1,— portokosten. 
Verder is leverbaar: 

kg. AUSTRALIË 
kg. DENEMARKEN 
kg. ENGELAND 
kg. U.S.A. 

plus 45 et portokosten. 
Onderweg zijn enkele zendingen, waarop reeds thans bestel
lingen worden aangenomen: 

per 1 kg. TS.-SLOWAKIJE ( ± 6000 zegels) ƒ 5,— 
per 1 kg. ZWITSERLAND ( ± 6000 zegels) ƒ 5,— 
per 1 kg. FRANKRIJK ( ± 6000 zegels) ƒ 5,— 

plus 45 et portokosten. 

per 1 
per 1 
per 1 
per 1 

( ± 6000 zegels) ƒ 7,50 
( ± 6000 zegels) ƒ 5,— 
(±: 6000 zegels) ƒ 5,— 
( ± 6000 zegels) ƒ 5,— 

^ D POSTZEGEL-ENGROSHANDEL 
« « 

KONINGINNEWEG 61, 
Giro 2 4 0 6 5 5 . 

© 

AMSTERDAM-ZUID. 
Telefoon 2 7 0 0 6 . 

Meept U een p.aói'ze^eCmanie? 
Siatt met ó^aed nwcc Sianxmie! 

mm 

SPEC. CATALOGUS NEDERLAND & OVERZ. GEB. 
OFF. UITG. Ned. Verg. van Postzegelhandelaren 

ƒ 1,40 + ƒ 0,10 porto. 
NED.-INDIE No. 260 ongebr. ƒ 

■ No. 280 ongebr. 
No. 280 gebr. 
No. 288 ongebr. • , „ 
No. 288 gebr. 
No. 289 gebr. 

PORTEN No. 48/51 ongebr. 
RBANDKAST No. 1/7 ongebr. 
CURACAO No. 151 gebr. 

No. 152 gebr. 
SURINAME Lepra 4 suks ong. 

No. 210—213 ongebr. 
LUCHTPOST No. 24—26 ongebr. 
DUITSLAND No. 612 gebr. 

Nieuw 16 w. met posthoorn „ 
Nieuw 16 w. met een rij posthoorn 
en strepen 
Dom van Keulen 4 waarden 

Zweden Koning Gustaaf 9e jaar 3 w. met toeslag 
San Marino luchtpost 11/16 onge. 
Oostenrijk luchtpost 12/31 ong. 
Engeland, Olymp. Spelen compl. ongebr. 
Zwitserland Imabablok ongebr. 

luchtpost gebr. No. 41 
Gen. Gouv. No. 136 ongebr. 
India, Gandhi compl. tot 10 Rup. 
Egypte. No. 243—249 ongebr. 

9 0 , 
95,— 

120,— 
3 7 , 
2 5 , 
75,— 
19,— 
95,— 
'1,25 
2,25 
5,50 

, 1,90 
3 4 , 

1 5 , 
4,— 

4,— 
1,50 
1,20 

7 5 , 
7 0 , 

2 , 
4,75 
6,— 

13,— 
13,50 
1,50 

P O S T Z E G E L H A N D E L 
iViARIA WEST ERHU I S 

Hu i d e n s t r a a t 13 Am s t e r d a m  C 
P o s t ê i r o 2 3 0 7 3 0 T e l e f o o n 31319 

— -^ 

Nrs. 
80 

"106/7 
=■■161 
*162 
*317/19 
='̂ 379/89 
393/93 
*394/97 
416/20 
421/25 
427/30 
431/34 
435/38 
462/66 
470/78 
*479/82 
. z. gom 
513/21 
*528/29 
528/29 
*530/31 
*539/42 
=''543/44 
*545/46 
547/56 

DUITSLAND 
volgens 
2,— 
0,20 
0,06 
0,10 
0,70 
12,50 
1 5 , — 
6,— 

1 5 , — 
1 4 , -

3 5 , -

7 — 
14,— 
11,— 
45,-

80,— 
12,50 
0,60 
0,40 
0,40 
1,10 
0,50 
0,35 

12,-

OFFERTE 
Yvert & Tellier Gat. 

*562/63 
565/72 

*573/76 
*580/81 
*591/93 
■!-603/4 
=̂ =606 
*607 
*625/26 
*635 
*636 
637 

*638 
*652/53 
*654/62 
*663/66 
*668 
*669 
=i-671 
*672 
*673/74 
*675/83 
*684/85 
*686 
=i-687 

0,25 
2,40 
0,70 
0,25 
0,30 
0,40 
0,12 
1,20 
0,50 
0,80 
1,25 
8,-

3.-
0,40 
4,— 
0,75 
1,20 
3,25 
2,50 
2,75 
0,50 
2,25 
0,50 
0,35 
0,90 

* = postfris 
=*688/91 
*692/95 
=•■697/702 
*703 
=i=704 
*727 
=•=730/33 
=•=735 
=•=736 
=•=737 
=•=738 
=•=739 
=•=740/41 
=•=743 
=•=744/46 
=•=747 
=•=748/59 
=•■761 
=•=763/68 
=•=824 
Luchtpost 
=•=59/61 
=•=55/56 
=*57/58 

0,40 
0,45 
2,25 
1,10 
1,25 
1,-

1,-
0,25 
0,25 
0,3C 
1,75 
1,25 
0,35 
0,15 
0,30 
0,20 
1,25 
0,6G 
0,85 
0,50 

0,40 
1,— 
0,80 

Hekker's Postzegelhandel CV. 
ROKIN 10 — GIRO 21278 — AMSTERDAM 
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ixoeil 
jDoQKema 

Onze 28e veiling vindt plaats op 2527 Nov. a.s. 
Hiervoor werden reeds o.a. een uitgebreide 
collectie Europa en Overzee, een speciaa' 
collectie NewFoundland etc, etc. ingezonden. 
Mits omgaand kunnen wij nog prima materiaal 
opnemen. Al dit materiaal wordt omschreven 
door 

ROELF BOEKEMA, 
Erkend Nederlands 
Philatelistisch Expert. 

♦ Zowel kopers als verkopers zegt dit allesI 

Cen StoeCf ^aeketna aanäieding^! 
Iets voor verzamelaars die 
de allerhoogste eisen stellen ! 

Alles postfris! Zonder plakkers. 
Direct uit voorraad leverbaar. 

Nederland 1884 postbewijs 1—10 gld. 
compleet f 300.— 

Nederl. Indië 193839 Kreisler met wmk. 
1 c.—5 gld. inclusief de 50 c. 

donkergrijs f 215.— 
Cura9ao 1934 Herdenking Ic—21/2 gld. 

compleet f 135.— 
Suriname 1931 DoX 10 c—11/2 gld. 

compleet f 165.— 
Uitgever van het meest besproken philatelistlsche werk 
den laatste jaren 

„DAI NIPPON IN ZUIDOOST AZIË" 
„IIVIABA" Bazel 1948 met zilver bekroond. 

Prijs f 7.60 
Gebonden . . . . . . 9.50 
Voor notities wit doorschoten  12.50 
Verzendkosten 20 cent extra. 

„DAI NIPPON IN SOUTHEAST ASIA" 
IS THANS OOK VERSCHENEN. 

Het geheel op kunstdrukpapier. 
A beauty among the philatelic works. 
Major ANTHONY WALKER D.S.O schreef o.a. in „Stamp 
Collecting": 

A format and paper that makes 
our mouths water. 

Prijs f 14.—. Verzendkosten 20 cent. 

I#4##l I4^#4I 
EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD 
Roemenië Yvert Nrs. 
1909/14 
1919 
1933 
1934 
1925 
1936 
1937 
1937 

1938 
1938 

1940 

1940/42 
1940 
1941 

1942 

1943 

1943/44 
1943 

1944 

1945 
1945/47 

219 * ƒ 
262/63* 
461/64* 
468/70* 
477/80* 
498/504* 
511/514* 
515/522* 
525/529* 
532/534 
535 * 
536/546* 
547/551* 
586/587* 
597/602* 
611/618* 
630/633* 
642/643* 
644/648* 
654/656* 
657/660* 
661/669* 
670/677* 
678/685* 
686/692* 
693/695* 
696/698* 
699/701* 
702/704* 
706/708* 
712 * 
713/730* 
731 * 
732/736 en 
742/746* 
737/738* 
747/750* 
751/758* 
759 * 
760 * 
765/768* 
769 * 
770/773* 
774/784* 
785/818* 

4,50 
0,20 
0,90 
2,25 
1,75 
2,75 
1,75 
2,75 
1,75 
0,30 
0,35 
3,50 
1,90 
0,40 
2,50 
2,50 
2,25 
1,75 
3,— 
0,90 
3,25 
2,— 
1,25 
4,— 
2,— 
1,50 
4,50 
4,50 
4,50 
2,25 
1,— 
1,— 
1,25 

10,— 
1,— 
0,55 
3,75 
0,75 
0,90 
12,50 
2,25 
6,— 
2,50 
4,50 

Van deze serie zijn de meeste 
waarden ook afzonderlijk ver-
Jinjgbaar 
1945 
1945 

823/828* 
829/832* 
833/835* 

2,50 
2,— 
8,-

1946 

1947 

Vliegpost 
1945 

Souvenir 
1941 
1942 

843/847 en 
849/835* 
872/881* 
894/898* 
899/905* 
911/915* 
916/920* 
921/924* 
925/929* 
934/937* 
938/942* 
943/947* 
948/955* 

32/33 * 
34/35 * 

9/18 * 
19/22 * 

San Marino 
1894 
1924 
1926 
1927 
1928 
1932 
1935 
1945/46 

1946 
1947 
Vliegpost 
1933 
1947 
Porto. 
1945 
Italië VI 
1930 
1932 

1934 

1936 
1937 

23/25 
102/105* 
118/121* 
134/136* 
137/140* 
168/175* 
186/192* 
259/274 en 
276 
277 * 
279/284* 

11/16 * 
53/60 * 

63/78 * 
iegpost. 

25 * 
32/36 * 
37/38 * 
48/49 * 
56/63 * 
64/67 * 
69/77 * 
78/83 * 
84 * 
85 * 
91/95 * 
96/101* 

„ 4,— 
„ 5,50 
„ 2,-
„ 1,90 
„ 0,75 
„ 0,50 
„ 0,65 
„ 0,80 
„ 0,70 
„ 1,25 
„ 0,40 
„ 0,50 

„ 2,25 
„ 2,25 

„ 15,-
„ 3,— 

1,25 
„ 2,75 
„ 0,55 
„ 7,— 
„ 7,50 
„ 7,50 
„ 3,25 

„ 4,25 
„ 1,25 
„ 3,75 

„ 80,-
„ 30,-

„ 2,75 

„ 32,50 
„ 1,75 
„ 1,35 
„ 15,-
„ 3,— 
„ 3,— 
„ 3,75 
„ 6,— 
„ 55,— 
„ 2,53 
„ 2,75 
„ 4,75 

Uw mancolijst naar: 

Postzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 - HAARLEM 
Tel. 15515 Giro 135793 
Bank: INCASSOBANK HAARLEM 

{♦♦♦♦I l^4^4l 
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SCHOORLSGHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 
Levert op mancolijsten 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
—o— 

ALLEEN AANBIEDINGEN MET 
PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 

W O R D E N GENOMEN. 

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

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilinghouders 

Gastliuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Teiefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

S P E C I A L E AANBIEDING 
Z E L D Z A M E S E R I E S Yvertnrs. ƒ 
D.O. Afrika (G.E.A.) 1—16 80,— 
Australië 120—21 13,50 
Burma, dienst 24—26 95,— 
Egypt. Soudan 50—58 110,— 
Kuwait. Vliegpost 1—4 90,— 
New-Foundiand 89—94—95a—99 140,— 
Papua 12—16 50,— 
Rhodesia 34—37 ^ 70,— 
Seychelles 29—37 26,50 
Idem ■ 20—27 32,50 
St. Helena 29—34 28,— 
Idem 41—50 28,— 
Str. Settlements 198—200 60,— 
Transjordanië 113—25 150,— 
Idem 162—75 32,— 
Zanzibar 153—58 45,— 
Z.W. Afrika in paren 102—25 75,— 
Egypte 221 11,50 
Guatemala, vliegpost 30—38a 70,— 
Idem, idem 39—53 140,— 
Liberia 153—65 12,50 
Philippijnen 234—40 32,— 
Idem 247—60 36,50 
Idem, vliegpost 26—31 6,25 
Siam 193—206 150,— 
Ver. Staten, vliegpost 13—15 450,— 
Portugal 109—23 200,— 
IJsland _ 121—22 37,50 
Frankrijk. Valenciennes 1914, op 

officiële dienstbrief, Yvert 10.000 85,— 
Suriname. Kroontjesserie op echt 

gelopen brief, zonder porten 110,— 
Nederland vierz. roltanding in blokken 

van vier 110,— 
Alles ongebruikt voor zover niet anders 
vermeld. 
Gelieve s.v.p. omgaande bestelling daar 
het meeste eenmaal voorradig. 
Zendt U ons eens een mancolijst Eng. 
Kol., Ned. & Overz. Gewesten. 
Levering aan onbekenden tegen 
vooruitbetaling. 

De Geldersche Postzegelhandel 
N.Z. Voorburywal 318 - AmsterdaiH-C. 

Te'ef. 3 2 8 6 9 
Bankier: Amsferdamsche Bank, bijk. Damrak 

Posfgiro 344218 t. n. v. N. van Gelder 
Lid Ned. Hand. Vereniging 

^ltltlllllllliniiiiiiiiiiinillliiniiiiiiiiiinii!iiiiiii)iiinllllllliMilllliiiiiiiiiiiiii!ii]tiii]ii= 
Z I C H T 2 E N D I N G E N 1 ' 

s van Nederland en Overzeese = 
= Gebiedsdelen en vele andere = 
= gebieden. s 
1 GOEDE KWALITEIT 1 
I LAGE PRIJZEN | 
1 RUIME KEUZE g 

I Postzegelhandel | 
I H. SLEGT I 
^ Speciaalzaak voor zichlzendingen. g 
M Bergsfraat 35 - Amersfoort 1 
| . Telefoon 4638 Giro 343234 | 
^niiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiitririiiiMniniiiiiiniiiiiiiiii = 

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. 

Speciaal Catalogus 1949 (verschijnt eerstdaags) 
franco per post ƒ 1,50 

Betaling met bestelling of onder rem
bours. Porti extra.. 

NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 
A. M. N . v. d. BROEKE. Postgiro 165298 
N.Z. Voorburgwal 316, AMSTERDAM-C. 

dfea«k«fe ^ ^ A 

Wij zijn griffe kopers 
van elk kwantum 
BETERE EN ZELDZAME COMPL. SERIES; 
HOGERE WAARDEN EN KLASSIEKEN; 

alle landen der wereld, 
inclusief Holland en O.G. Géén Euro
pees oorlogsgoed. Géén commissie, uit
sluitend ä contant. Coulante en snelle 
afwikkeling. Niets ongevraagd zenden. 
Offerten met prijs aan: 

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

De 8ste Nijmeegse 
Postzegelveiling 

zal in de eerste helft van 
NOVEMBER A.S. PLAATS VINDEN. 

I N Z E N D I N G E N AAN EN A A N V R A A G VAN 
CATALOGIE BIJ (349) 

P. A. J. VEEN 
ERKEND VEILINGHOUDER 

ST. ANNASTRAAT 123 NIJMEGEN 

|imiiiillll|||||i||||llliiiiiiiiii||i||i|i|||ii iMIlllllllllllllliiiiriiiiiiiiiiiiiiiiii Illljllllllllllim'miiiiiiiiiiiiiiiiiim | 

1 DOOR PARTICULIER AANGEBODEN : § 

f COLLECTIE NEDERLAND EN OVERZEESE GEB. | 

= (Nederland compleet) = 

I EUROPACOLLECTIE CA. FRS. 170.000,— | 

I BUITEN EUROPA COLLECTIE. | 

I KOOP IN E E N HEEFT VOORKEUR. | 

3 Brieven onder nummer 327, Bureau van dit Blad. = 

liiiiiiiiiillllllllllllllliiin Illlllllllllll uilllllIlllllllllliiiniiiillllllllllllllliiiimiillllllllltlilllMiiiimillllilllllilIl i 
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ZELDZAME AANBIEDING 
NEDERLANDS-INDIE 1941 
DE 5 GLD KONIJNENBURG 
IN BLOK V A N VIER EN 
ENKELE LOSSE EXEMPLA
REN. PER STUK 190 GLD. 

ALLES POSTFRIS. 
Goudse Gl. 1931 3,50° 
Rembrandt 2,—° 
A.N.V.V. 1932 4,75° 
Visserij 1933 2,75° 
Prinsessen 1946 0,30° 
Justitie I 7 waarden 
Justitie II 4 waarden 
Justitie III 5 waarden 
Justitie I 6 w. zonder 

Vredezegel 
1, 2%, 5, 10 Gld 1946 

Tezamen 
Roltanding Kind 1927 
Roltanding Kind 1929 
Roltanding Kind 1930 
IK, ^Vi, 7)4 Gld lucht

post 20,—* 
Nederl.-Indië 
Rode Kruis 1915 5,25* 
Luchtvaartfonds 1938 1,70"-
Missie serie 1938 2,—° 
Sociaal Bureau 1939 1,60° 

2,25* 

0,50* 
9,50 
6,— 
0,90 

4,— 

'7,50° 
3,50* 
1,40° 
3,—* 

15, \7%, 30, 50, 60, 80, 
1 Gld, 1941 Konijnen
burg tezamen 15,—* 

Dansersserie 6 w. 0,75* 
Dansersserie 2 w. 0,15* 
1947 Opdrukken 9 w. 4,40* 
Idem 2 en 5 Gld 19,—* 
5 Gld opdruk 1947 4,—° 
15 en 20 c. Jubileum '48 0,50* 
Idem op First-Day-Cover 1,80 
Luchtpost 1-5 1928 6,50° 7,50* 

Curajao 
1,50 op 2,50 No. 28 7,50* 
Kon. Familie 1,15* 
'45 Juliana R.K. 18,53° 1950* 
Helpt Nederland en onze 

Oost 16 w. compl. 18,—* 
Jubileum 1948 2 w. 0,65* 
Suriname 
Weldadigheid 1936 3,50*° 
Weldadigheid 1938 2,—*° 
Weldadigheid 1940 2,—*° 
Spitfire 3 w. 19,—* 
Rode Kruis 1941 4 w. 13,50* 
Kon. Familie 2,75* 
Nat. Steunfonds 6 w. 6,—* 
Lepra 4 w. 5 , ^ * 
Jubileum 1948 zw. 0,65* 
De Yvert Catalogus kunt U nu 

reeds bestellen. 

F. J. F. EINGELKAMP, 
N.Z, V O O R B U R G W A L 3 7 1 . A M S T E R D A M . 

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

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

kleur van de band is lichtgrijs met blauwe rug 
(losbladig). Inhoud 75 bladen. Prijs ƒ 3,95. 

Wij zenden gaarne monsterblad, zodat U 
zich kunt overtuigen van de goede 

kwaliteit. Porto toezending 45 
cent extra. Ons onbekende 

relaties a l l e e n bij 
vooruitbetaling. 

Theo Lam's Postzegelhandlel 
Voorstraat 53, Dordrecht. Giro 306603. 
Wij zenden gaarne monsterblad, zodat U zich 

kunt overtuigen van de goede kwaliteit. 

TE KOOP GEVRAAGD 
MASSAGOED NEDERLAND. 

Ik 
betaal 

^ contant 
f 0,50 p. 1000 

in zakken af
gewogen of des

noods gebundeld 
voor de navolgende 

soorten van Nederland: 
3 meeuw uitgave 1926, 

7)4 meeuw '41, 5, 7/^ en 
10 ets Konijnenburg uitgave 

1940, 2 ets blauw 1946 en 10 
Hartz 1947 en overige poorten die 
voor deze aanbieding m aanmer

king zouden komen, met uitzondering 
van de 134 ets meeuw grijs en 5 ets medail

lon 1926; hiervoor betaal ik ƒ 0,40 per 1300 st. 
Elk kwantum, geen partijen onder 25.000 stuks, 

uitsluitend afgeweekt. Overige soorten massagoed 
niet te koop gezocht. Jubileum 1948, Juliana 1948. 

Voor de 10 ets van deze serie betaal ik ƒ 0,50 per 100 
voor de 20 ets idem ƒ 0,03 p. st. Tevens koop ik ä contant: 
Engeland 2% A postcongres '29 ä 0,07, 234 d Silver jubileum 
1935 a 0,05, 2]A d Edward ä ƒ 0,03, 3 d Vrede 1946 en 3 d 
Olympia 1948 tegen ƒ 0,04 per stuk te koop gevraagd, 
prima kwaliteit ! Dringend te koop gezocht: tot 1000 kilo 
uitgezocht Nederlands kilogoed, ik betaal ƒ 1,25 per kilo. 

Geen aantal te groot, steeds directe betaling. 
Annonce inzake aankoop vliegpost USA blijft geldig. 

Postzegeihandel A. J. DE WiT, 
Koninginneweg 175, AMSTERDAM-Z. Telefoon 93489. 

ROLTANDING Nederland 
1/18 zonder watermerk 

19/31 met watermerk 
33/56 vigrzijdig 
57/70 hoekroltanding 
71/73 kind 1925 
74/77 kind 1926 
78/81 kind 1927 
82/85 kind 1929 
86/89 kind 1930 
90/93 kind 1931 
94/97 kind 1932 
98/101 kind 1933 

ongeb 
ƒ 60,— 
, 13,50 
, 27,50 
, 1 1 , -
, 16,— 
, 11,50 
, 4 , -
, 3,— 
, 3,50 
, 7 , -
, 5,75 
, 4,75 

r. 
ƒ 

gebr. 
38,50 
9,— 

21,50 
6,— 

12,— 
9,50 
3,50 
1,70 
2 — 
5,— 
4,— 
3,75 

Bijna alles ook in paren of blokken verkrijg
baar met ± 10 % extra prijsverhoging. 
Zichtzendingen volgens mancolijst van Neder
land en O.G. worden, tegen laagst mogelijk»-
prijzen, zorgvuldig uitgevoerd 

♦ 
I. KUS, 
Postzegeihandel, 
N.Z. Voorburgwal 

242', 
AMSTERDAM-C, 
Giro 3380éé. 
Telefoon 30é34. 

(350) 

„WAAROM GAF U ZICH NOG NIET OP ALS 
LIDDEELNEMER AAN ONS RONDZENDVERKEER ?" 

U ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN. 
WE HEBBEN SCHITTERENDE BOEKJES 
VAN NEDERLAND EN OVERZEESE 
GEBIEDSDELEN, tegen matige prijzen! 

Postzegeihandel f f SUCCES" (363) 

Postbus 237, LEEUWARDEN. 
Wf DE SPECIAAL ZAAK VOOR RONDZENDINGEN ! 

n 
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* V. 
Te koop gevraagd: 
Luchtpoststukken uitgegeven voor 
1920. 

J. R. Prent Jr. 
Beëedigcl Piiilateliatigcb 
Makelaar. 1 

B a c n m a n s t r a a t 41 (bij Javabruö) 
D e n H a a g - Telefoon 114414 

^ ,. 
AANBIEDING BELGIË 

ASTRID R O U W 
LEOPOLD 2,45 
LEOPOLD 5,— 
BOUDEWIJN 
PRINS VAN LUIK 
RODE KRUIS 
RUBENS FRS. 5,— 
OR VAL III 
TORENS 
LEOPOLD 2,50 
WAPENS EENKL. 
ORVAL IV 
PRINSENBLOK 
PLANTIN 

8 w. 2,50 
1 w. 12,— 
1 w. 1,10 
8 w. 2,10 
8 w. 7,50 
8 w. 7,25 
1 w. 9,50 
6 w. 14,— 
8 w. 10,50 
1 w. 1,85 
9 w. 3,85 

12 w. 4,25 
2 w. 1,95 
1 w. 2,10 

Postfr. porto tot ƒ 10,— extra. Giro 411570 
G. BROERS, Dorplein 128, BUDEL (359) 

Voor mijn 

71ste ve i l i ng , 
welke in bewerking is, kan nog goed 
materiaal worden ingezonden, tot begin 
November. 

Wilt U Uw verzameling verkopen en 
overtuigd zijn van een behoorlijke op
brengst, kom dan eens met ons praten ! 

Op belangrijke objecten wordt des
gewenst renteloos voorschot verstrekt. 

POSTZEGELHANDEL 
K. A. WEEDA 

Zoutmanstraat 14a - Den Haag 
Giro: 27773 Telefoon: 394543 

i NEDERLAND gebr. Zomer 1935 1,25, g 
1 '36 ƒ 0,80, '37 ƒ 0,65, '38 ƒ 0,60, '39 1 
i ƒ 0,70, '40 ƒ 0,85, '41 ƒ 0,23, Kind | 
1 '25 ƒ 0,65, '26 ƒ 1,25, '27 ƒ 0,65', '28 1 
1 ƒ 0,80, '29 ƒ 0,85, '30 ƒ 1,—, '31 1 
1 ƒ 2,95, '32 ƒ 2,25, '33 ƒ 1,90, '34 1 
s ƒ 1,90, '35 ƒ 0,90, '36 ƒ 0,60, '37 g 
1 ƒ 0,55, '38 ƒ 0,50, '39 ƒ 0,55, '41 ƒ 0,23. | 
1 Spec. Cat. 229/31 ƒ 2,—, 238/39 ƒ 3,75, 1 
= 244/47 ƒ 4,35, 257/60 ƒ 2,75. Rolt. 1 
I 78/81 ƒ 2,—, paren ƒ 4,25, 82/85 1 
I ƒ 1,10, 86/89 ƒ 1,50, 94/97 ƒ 3,—, | 
I 98/101 ƒ 2,50, paren ƒ 5,50. Postp. | 
g verrekenzegels 1 en 2 paar ƒ 4,75, g 
i ongebr. 355/72 ƒ 13,—, 401/02 blokken | 
1 paar ƒ 3,75, 422/26 ƒ 0,25 (ook gebr.) | 
= Vliegp. 4 en 5 paar ƒ 0,60. g 

i NED-INDIE ongebr. 239/40 paar ƒ i;20, 1 
1 264/65 paar ƒ 24,J, 298/303 ƒ 0,80, g 
1 290/92 ƒ 10,—. i 

I CURACAO 101 ° ƒ 1,75, 121/37 * | 
i ƒ 18,—, 138/40 * ƒ 1,25 ° ƒ 1,50, | 
g Vliegp. 4/16 * ƒ 17,—, 30 * ƒ 2,—. | 

1 SURINAME 179/82 * ƒ 3,75 ° ƒ 4,25, | 
1 183/86 * - ƒ 2,—, 187/89 * ƒ 1,50 | 
1 ° ƒ 1,75, 190/93 * ƒ 2,—, Vliegp. 1/7 | 
= * 6,25, Böhmen & Mähren ongebr. 39/ s 
i 40 ƒ 0,60, 63/64 ƒ 0,20, 65768 ƒ 0,25, i 
i 69/72 ƒ 0,55, 73/76 ƒ 0,20, 77/98 ƒ 4,25, 1 
1 99/100 ƒ 0,10, 102/104 ƒ 0,20, 105/06 j 
1 ƒ 0,20, 107/09 ƒ 0,10, 110 ƒ 0,95, 111 1 
1 ƒ 0,20, 112/14 ƒ 0,90, 115/16 ƒ 0,20, 1 
1 117/18 ƒ 0,18. Souv. 1 en 2 paar ƒ 1,75. i 
1 Dienst 13/24 ƒ 0,50. 1 

s Levering aan onbekenden tegen vooruit- s 
g betaling op Giro 198391. Porti extra. § 

I UTRECHTSE POSTZEGELHANDEL | 
I STADHOUDERSLAAN 13 UTRECHT | 

iHiii 

POSTZEGELHANDEL 
G. VAN DEN EYNDE 
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. 

I 
STENGS' POSTZEGELHANDEL 

vraagt: 
Verzamelt U tezamenhangend 

DUITSLAND ? 
Stuurt mij dan Uw Mancolijst, 
mijn voorraad is belangrijk. 
Noteert U s.v.p. mijn 
NIEUW ADRES : (354) 

Karel Doormanstraat 1461 
Amsterdam-West 

Postbox 649 Gemeente Giro S 186 

SPECIALE AANBIEDING 
Ned.-Indië Gebr. 
1938—'39 Kon. Met. W, 25 ƒ 1,25 
1938—'39 Kon. Met. W, 30 ƒ 1,— 
1938—'39 Kon. Met. W, 35 ƒ 0,45 
1938—'39 Kon. Met. W, 60 ƒ 3,— 
1938—'39 Kon. Met. W, 80 ƒ 6,— 
1938—'39 Kon. Met. W, 1 Gld ƒ 3,50 
Cura9ao 10 cent herdenking ƒ 0,70 
Cura9ao 20 cent herdenking ƒ 2,— 
Curafao 30 cent herdenking ƒ 2,50 
Curafao 50 cent herdenking ƒ 3,50 

Spec. Catalogi ƒ 1,40 + 10 c. port. 
Levering na storting op giro 206516 
of rembours onder ƒ 10,— port extra. 

Postzegelhandel J. M. VAN HAEFTEN (338) 
Burg. Tellegenstraat 21 — Amsterdam-Z. 

Vraagt U eens een 

ZICHTZENDING 
aan b i j : 

e. BOî  
T e l e f . 8 2 9 

IBRSEKB. 
"Wij leveren U 

Nederland en Overz. Gebiedsdelen 
tegen scherpe prijzen. 

Vraagt zichtzending zonder verplichting. 

"Wij kunnen U voorts zenden op zicht, 
Collecties waar U uit kunt halen 
wat U wilt a f3,50 per 100 stuks-

Ook Europa a 1 cts. per Yv. fr. 
en Overzee a 1 cts. per Yv. fr. 

"Wij zijn door vele aanvragen heen, 
en kunnen nu vlugger zenden dan 
voorheen. Geen mancolijsten! 

Probeer U eens bij dit adres. 
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N.V. Postzegelveiling 
DE VRIES & DOLLEMAN 
Onze eerstvolgende veiling vindt plaats 
te HAARLEM op 27 OCTOBER a.s. 

in Café Restaurant Lido. 
Geveild wordt o.a. een gespeciali
seerde verzameling van Nederlands 
Indië, alsmede een interessante col
lectie Engelse Koloniën. (345) 

CATALOGUS W O R D T OP AAN
VRAAG GAARNE TOEGEZONDEN 

's-GRAVENHAGE - Noordeinde 126a 

BOD gevraagd op grote partij 
KEURIG UITGEZOCHTE EN GEBUN
DELDE HOLLANDSE POSTZEGELS 
in pakjes van 100 stuks, waaronder ver
schillende JUBILEUM en 
KINDERZEGELS. (332) 

G. P. DE J O N G , 
G e e p van » iut faas laan 10 
T e l e f o o n 21S8. D O O R N . 

RIJKSAMBT.-PHILATELIST 
BIEDT ? I C H AAN 

voor administratie, rondzendingcn 
of assistentie bij veilingen of export 
tegen vergoeding in zegels. Brieven 
onder mot to „Assistent" Adm. van 
dit blad. 

WIJ LEVEREN UIT VOORRAAD 
in diverse uitvoeringen en prijzen: 
Stockboeken, blanco-albums, landenal-
bums van Ned. en Ov. Geb. België, 

Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, 
Noorwegen, Zweden en Denemarken. 
Omschrijving van albums en -prijzen op 
aanvrage. Levering na ontvangst van 
postwissel of storting. 

Oe Bredase Postzegelhandel, 
PASSAGE 11, BREDA. 

BUSSUMSE 
POSTZEGELHANDEL 

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

mr Z ICHT2ENDINGEN 
Wij hebben voor het nieuwe sei
zoen weer talrijke boekjes van alle 
landen gereed gemaakt tegen con
currerende prijzen. 

SPECIAAL : 
Nederland en Overz. Geb., Japanse Be
zetting, Indië, Duitse en Engelse Kolo
niën, enz. enz. 
Uw veilingopdrachten en biedingen wor
den 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 klemb. ƒ 20,—. 

FRANCO NA ONTVANGST VAN 
GIRO OF POSTWISSEL. ALLE PHILA
TELISTISCHE BENODIGDHEDEN. 

Enkele van onze aanbiedingen: 
alles ongebruikt 

Engeland congres £ 
Gibraltar 5 sh. No. 86 
Sierre Leone No. 102/105 
Tasmanie No. 5 
Togo Eng. Bezett. 59/71 
Estland No. 110/112 
Estland No. 113/116 
Zwitserland Pax serie 
Zwitserland Lu. 27/34 
Grand Liban Luchtp. 49/56 
gebruikt 
Canada No. 6 luxe ex. 
Würtemberg Kroontjesserie cpl 

No. 23/37 

.f75, 
„ 10, 
„ 90, 
„250, 
„ 50, 
„ 60, 
„ 15, 
„ 45, 
„ 15, 
„ 40, 

„200, 

„ 35, 

Door omstandigheden tegen elk 
aannemelijk bod ter overname 
aangeboden 

POSTZEGELHANDEL 
(RONDZENDDIENST) . 

Brieven onder no. 346 Bureau v. d. blad. 

L ^ — ^^ -̂̂  ^^ -̂̂  ^^ ^ 
«■ 

RUIL - SPECIALE AANBIEDING - RUIL 
Voor 40 et aan ruilwaarde uit onze zichtzen
dingen geven wij voor iedere 100, minstens 10 x 
100, verschillende, schoon afgeweekte en gave 
postzegels der gehele wereld. 

BETERE EUROPA ZEGELS 
tegen 1 et per Yvert Fr. 

Bundel of mas.sawaar: ƒ 2,— per 1000 af gew. 
zegels. Onafgeweekt Kilogoed ƒ 4,— per Kilo. 
Zichtzendingen van Europa, U.S.A. en Canada. 

HEIJNENS POSTZEGELBEURS 
Bokstraat 41, Heerlerheide. (355) 

F R A N K R I J K 
Tête-Bêche nr. 22b (frcs 20.000) op echt 
gelopen brief in prima staat ter over
name, alleen aan een verzamelaar. Ook 
genegen te ruilen tegen poststukken of 
bepaalde fiscaal zegels. 
Br. no. 330a Bureau van dit Blad. 

POSTZEGEL-RUIL 
met Philatelisten der gehele wereld ge
zocht. Correspondentie: Engels, Frans, 
Deens, Duits. (356) 

NIELS NIELSEN, Oberpostinspektor 
a.D. Clausthalerstr. 10 (20b) 
Goslar (Harz). Britische Zone — 
Deutschland. 

E k K U N N E N WEER NIEUWE 
DEELNEMERS INGESCHRE
VEN WORDEN. 

Prima zendingen tegen lage 
prijzen. 
Ook zendingen voor clubs 
en kleine verenigingen. 

Postzegelhandel 
„NEERLANDIA" 

St. Agathastraat 5b , Rotterdam N. 
Adr. Goudswaard Azn. & B. Hiegenilich. 

jïimiijiïïifiiimïïii^H^BaBHH^Hmi^^ 

WAAG ER EENS EEN GULDEN AAN I 
Gun Uzelf eens het nu nog onbekend genot om drie 
maanden lang geabonneerd te zijn op Nêerlands Po
pulairste Postzegelblad „MIJN STOKPAARDJE". De 
stipte verschijning, de actueelste nieuwighedenrubriek, 
de boeiende artikelen van Nêerlands bekendste Phila
telisten, zullen U een riem onder het hart steken. 
Zendt Uw gulden aan gangbare Ned. postzegels of in 
contanten aan de Adm. van „Mijn Stokpaardje", 
Postbus 1, Hulst, Zld., en U ontvangt per kerende 
post reeds het October-nummer ! 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. 4139 verschijnt deze uitgave 
elke maand «a is de omvang van dit nummer 36 pagina's. 
Pagina-formaat 22 X 28 c.M. 

O 
KILO'S ONAFGEWEEKTE 

POSTZEGELS v. NEDERLAND 
TE KOOP GEVRAAGD 

ELKE HOEVEELHEID. OOK 
DE MEEST GEWONE SOOR
TEN. BRIEVEN ONDER No. 
360 BUR. VAN DIT BLAD. 

O 
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Aanbieding Nederland en O.G. 
Kind ° 0,70 

1926 ■'''■ 1,90 
1928 ' *'■■ 1,75 
1929 '"' 1,70 
1933 ** 2,40 
1931 '■■" 4,— 
1934 ** 3,60 
1937 ° 0,55 
1938 0,50 
1940 0,35 

Port Tête Bêche met witte 
tussenstrook beide 10 cent 
en 12 J4 cent p. paar 
ongebr. ƒ 3,—. 

Port de Ruyter 50 cent en 1 
Gld ongebruikt ƒ 22,50 

Zomer series 1937 ** 1,70 0,75 
1938 ••«•1,70 
1939** 1,70 
1940** 2,40 0,85 

Prinsesjes ongebruikt 0,40 

Hobbelpaard ongebr. 0,50 
Cour-Perm. II ° 5,50 
Cour-Perm. Il l 0,85 
Zeeman serie ° 2,60 
G. Glazen ° 3,50 
Rode Kruis ° 2,65 
Rode Kruis ** 3,60 
Ned. Indië Rode Kruis 

serie 1915 ** of ° 4,75 
K.N.I.L.M. "* 1,50 
Jubilea ** 1,70 ° 0,75 
Vliegpost 1—5 ° 7,— 

Curafao vliegp. 6 cent 
t/m 1,50 10,75 
Kon. Fam. serie 1,30 
10 cent op 20 cent 
_ vliegp. 13,— 

Suriname, Negerin ** 1,90. 
Suriname, Meisje 1,75 
Brandkast 4,25 

BONDSCATALOGUS 1949 E N YVERT 1949 
BIJ ONS VERKRIJGBAAR. 

ALLEEN BIJ VOORUITBETALING ANDERS ONDER 
REMBOURS. 
ZOEK TE KOOP NIEUW SURINAME OF CURACAO 
Richt uw brieven aan: (340) 

JAC. ENGELKAIMP 
Spuistraat 301, bij N.Z.H. Tramhalt», AMSTERDAM. 
Telefoon 30998. Giro 312696. Incossobonk. 

SCHAARSE ZEGELS ! 
Nederland 1872-1888 
Koning Willem IN 

WF- 714 ct., bruin 
H r 22 K ct., blauwgroen 
i P ^ 50 ct., zandkleur 
W^ 1 Gld,, grijsviolet 

ALLEN PRIMA GEBRUIKT 
Bestelt nog heden aan: 

ƒ 1,75 
» 6 , -
,, 0,90 
„ 3,75 

Postzegelhandel 

^ Keiser & Zoon 
^ 1 ■ Passage 2527  Den Haag 
I Telefoon 11.24.38 

^ / Girorekening 4262 

Waar afnemer en leverancier 
de handen ineenslaan, 
is succes bij voorbaat verzekerd. 
Dit is de leidende gedachte van onze ZICHTZENDINGEN. 
Ook Uw wensen zullen daarin zeer zeker bevredigd worden. 

TER ILLUSTRATIE : 

♦ 
♦ 
♦ 

De zegels worden U landsgewijze voorgelegd, genummerd volgens Yvert & T., onder vermelding der Cat. 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 ä 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 allergewoonjte 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 pssbeginnend, gevorderd of vergevorderd. 

Postzegelhandel Van Duijn & Verhage 
Berkelschelaan 92b, ROTTERDAM. 
Lid Ned. Ver. van Postzegelhandelaren. 

Telefoon 48209. 
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Het Rode Kruiszegel van 1946 werd drielijnig overdrukt met: 
VUJA S.T.T., 2 L. 

De in ons Septembernummer vermelde 2 zegels uitgegeven ter 
gelegenheid van het communistisch congres te Belgrado zijn aan
gevuld met een 3e zegel n.l.: 

2 D. groen, man en vrouw met vlag. 

IJsland. 
Het zegel van 10 Kr. lichtgeelbruin 

van het nevenstaande type verscheen in 
gewijzigde tanding l lj/^ i.p.v. 14. 

Zwitserland. 
Op 1 October j . l . verschenen de Dienstzegels met opdruk „Cou

rier du Bureau international d'Education" met gewijzigde opdruk 
„BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION", terwijl zich 
tevens enkele zegels aan de nieuwe kleur aanpasten, zodat deze 
serie thans bestaat uit de zegels: 
5 c. geelbruin 25 c. bruin 

10 c. blauwgroen 30 c. blauw 
20 c. lichtbruin 40 c. grijs. 

Van de courscrende gewone zegels zijn thans de 5, 10 en 20 c. 
ook als keerdruk met tussenstrook, zoals deze voor de samenstelling 
van postzegelboekjes worden gebruikt, verkrijgbaar gesteld en wel 
in de nieuwe kleuren, gelijk deze hierboven voor deze waarden 
zijn vermeld. 

Van de luchtpostzegels verschenen ook twee zegels in een ge
wijzigde kleur en wel: 
30 c. blauwgrijs i.p.v. lichtblauw. 
40 c. blauw, i.p.v. grijs. 

BUITEN EUROPA. 
Angola. 
De 10 zegels door ons vermeld in het Julinummer zijn thans 

ook te zamen in één blok uitgegeven. 
Australië. 
Op 13 September^ '48 verscheen hier een zegel ter herdenking 

van Sir Ferdinand von Mueller, die als botanist zeer grote bekend
heid heeft verkregen. Hij werd in 1825 in MecklenburgSchwerin 
uit Duitse ouders geboren en kwam op 22jarige leeftijd naar 
Australië, waar hij op zijn gebied vele voorname functies heeft 
bekleed. Hij overleed aldaar in 1896. Het zegel vertoont het 
portret van von Mueller naar een fotografie berustende bij het 
Nationaal Herbarium te Melbourne. Onder op het zegel staat een 
tak afgebeeld van de Eucalypus Muelleriana 
lYi A. rood, portret van von Mueller. 

Brazilië. 

gSf tMk <»*»» ■ CORRËIO 
r L#S^ .*' * Ffi^: 

In verband met „de week voor 
het kind" verscheen hier een zegel 
met de afbeelding van een kind 
lezefide in een boek. 
40 c. groen. 

Voor de luchtpost verschenen 
een tweetal zegels en wel: 

een zegel ter gelegenheid van 
het 100jarig bestaan van de na
tionale muziekschool, met afbeel
ding van musicerende vrouwen 
1,20 Crs, lichtblauw, 

een zegel ter herinnering aan het bezoek van president Berres 
van Uruguay aan dit land in September j . l , welk zegel een 
afbeelding van deze president vertoont, 
i.73 Crs, lichtblauw. 

■rf 1« MIE* ! 

Burma. 
Op 19 Juli j . l . verschenen hier ter herdenking van de dood 

van enige nationale leiders 12 zegels allen met gelijke afbeelding 
\ an het gedenkteken voor de gevallenen: 
3 p. ultramarijn 4 a. bruin 
6 p. geelgroen 8 a. rood 
9 p. karmijn 12 a. roodviolet 
1 a. violet 1 r. blauwgroen 
2 a. roodlila 2 r. blauw 
3^^ a. grijsgroen 5 r. violetbruin. 

Canada. 
Op 1 October j . l . verscheen hier een zegel van 4 c. ter herden

king van de 100ste verjaardag van volledige bevestiging van het 
Verantwoordelijk Gouvernement in Canada. 

Het zegel zal gedurende 2 of 3 maanden worden uitgegeven en 
draagt de afbeelding van het Canadese Parlementsgebouw, terwijl 
in de linker bovenhoek het portret staat van wijlen koningin 
Victoria, onder wier regering bovenstaand feit plaats vond, en 
in de rechter bovenhoek het portret van Koning George VI. 

4 c. blauwgrijs, parlementsgebouw en portretten. 

China. 
Op 16 Augustus j . l . verschenen hier 4 zegels ter herdenking van 

het 75jarig bestaan van de „China Merchant Steam Ship Navi
gation Co" met de jaartallen 1872—1947. 
20.000 f blauw, het eerste stoomschip met zeilvermogen naast 

het s.S. „Hai Tien" 
30.000 $ violet, idem. 
40.000 $ buin, S.S. Kiang Ya 
60.000 $ rood, idem. 

In het type dr. Sun Yat Sen verschenen: 
2.000 I oranje 
4.000 % grijs 
6.000 $ d.lila 
7.000 % roodbruin 

30.000 $ bruin 
40.000 % groen 
50.000 $ grijs 

100.000 $ oranje en olijf groen 
200.000 $ donkerpaars en blauw 
300.000 $ roodbruin en lichtbruin 
500.000 $ blauwgroen en donkerbruin 

1.000.000 I lichtlila 
2 000.000 % oranje. 

45 verschenen thans enige zegels met opdruk In het type 1943 
en wel: 
1.000 $ op 2 
2.000 $ op 3 
2.000 $ op 5 

$ blauw 
$ geel 
$ rood 

3.000 $ op 3 $ bruingeel 
en op het type 1944—'45 (Tchang Kai Shek) 

3.000 $ op 3 $ bruinlila 
Ook de nieuwe portzegels werden overdrukt in verband met de 

devaluatie en wel: 
1.000 $ op 20 $ bruinviolet 
2.000 $ op 30 $ id. 
3.000 $ op 50 $ id. 

30.000 $ op 1.000 I bruinviolet. 

China. Formosa. 
Hier verschenen in nieuwe tekening in staand formaat alle in 

blauwe kleur de zegels in de waarden 1, 3, 5, 10 en 20 $. 
In het type dr. Sun Yat Sen opgenomen in ons nummer van 

Maart j . i . verschenen als aanvullingswaarden: 
2 Y roodbruin 
3 Y groen 
9 Y blauw 
en met opdruk: 
500 op 7,50 $ oranje 

1000 op 50 $ grijs. 
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China. Noord-Oostelijke Provinciën. 
Ter aanvulling van de zegels vermeld in ons nummer van Maart 

j.1. verschenen hier nog in het type dr. Sun Yat Sen: 
22 $ grijs 
65 $ d.geelgroen 

109 $ d.blauwgroen. 
alsmede de portzegels in koerserende type 10, 20 en 50 $. 

Columbia. 
In de koerserende serie postzegels met afbeelding van het 

monument Simon Bolivar te Bogota verscheen de aanvullings
waarde: 15 c. 

Costa Rica. 
Met afbeelding van het portret van Salvador LARA verscheen 

hier met het opschrift „Correo Aereo" voor de luchtpost het 
zegel: 

5 c. sepia. 

Dominica. 
In Linn's Weekly vinden we een aankondiging van een sene 

nieuwe zegels met afbeeldingen van presidenten dezer republiek 
en wel: 

y^ c. bruinviolet pres. Cantena 
14 c. id. „ Jiminez 
H c. id. „ Baez 
% c. id. „ Mota 

1 c. groen „ Balvarde 
1 c. id. „ Salcedo • 
2 c. rood „ Polanco 
2 c. id. „ De Rojas 
2 c. id. „ Pimenel 
2 c. id. „ Cabral 
3 c. blauw „ Gonzales 
3 c. id. , „ Triumbiriato 
3 c. id. „ Espaillat 
3 c. id. „ De Castro 
5 c. bruin „ Gulllermo 
5 c. id. „ Luperon 

10 c. groen „ Marino 
10 c. id. „ Billini 
10 c. id. „ Woss y Gil 
15 c. oranje „ Jiininez 
15 c. id. „ Figuerlo 
15 c. id. , „ Bagante 
17 c. vermiljoen „ Langusco 
17 c. id. „ Caceres J 
17 c. id. „ Victoria 
20 c. d.blauw „ Nouel 
25 c. zwart „ Baldez 
25 c. id. „ Baez 
25 c. id. ' „ Carbajal 
en voor de luchtpost: 
10 c. blauw „ Burjob 
15 c. rose „ Urena 
21/ c. groen „ Peynado 
25 c. oranje „ Concha 
30 c. sepia „ Trujillo 

Eritrea. 
In de vermelding in ons Maandblad van Juli j.1. is aangaande 

de daar vermelde zegels een fout geslopen, doordat het rijtje met 
de shilling-waarden naast de portzegels staat vermeld. Deze 
waarden behoren echter bij de gewone zegels en dus achter de 
75 op 9 d. , 

Bij de portzegels dient nog te worden vermeld 1 Shilling op 1 s. 

Hong-Kong. 
Ter aanvulling van de portzegels verscheen hier in het koer

serende type dier zegels 
50 c. blauw. 

Ifni (Spaans West Afrika) 
Hier verschenen 2 luchtpostzegels door overdruk van de Spaanse 

luchtpostzegels en wel 
5 c. geel, opdruk rood 

10 c. groen, opdruk rood. 

Israel. 
De in ons Juli-nummer vermelde zegels van dit land, met 

afbeeldingen van oude munten, zijn thans ook verschenen in een 
blaadje in zwarte kleur met de vermelding: „First postage stamps 
of the state of Israël" en de datum 16-5-48, terwijl bovenaan dit 
zelfde opschrift in het Hebreeuws voorkomt. 

Ter gelegenheid van het Joodse Nieuwjaar verschenen hier op 
26 September j.1. 5 zegels met afbeeldingen van oude Hebreeuwse 
symbolen. Het onderschrift zou, volgens mededeling betekenen: 
Gelukkige feestdagen. 

3 m. bruin en lichtblauw. 
5 m. groen en lichtblauw. 

10 m. rood en lichtblauw. 
65 m. bruin en rood. 
Hebben we reeds vermeld, dat van de koerserende serie zegels, 

vermeld in ons Juli-nummer een 4-tal waarden ook doorstoken 
voorkomt, thans wordt ons gemeld, dat er ook verschillende tan
dingen voorkomen. De normale tanding is 11 : 11, doch een 3-tal 
waarden n.1. de 3, 10 en 20 m. komen ook voor met tanding 
10 : 11. 

Jaipur. 
De zegels uitgegeven ter ere van het zilveren jubileum van 

Rajah man Singh II werden aangevuld ihet de waarden 
Yi anna d.groen en roodbruin, koninklijk paleis 
% anna zwart en rood, kaart van Jaipur 

3 anna d.grijs en l.groen, wapen van Jaipur 
1 Rupee purper en groen, portret van Rajah man Singh II 

Ook op de eerste 3 zegels komt diens portret voor. 

Kaap Verde. 
Het zegel in het Ceres-type van 40 c. werd in zwart over

drukt met een nieuwe waarde: 
25 c. op 40 c. oranje. 

Marokko (Frans) 
Hier verscheen een zegel met toeslag ten bate van de sociale 

hulp aan de marine (opl. 100.000 stuks) 
6 + 9 fr. violet. 

Van de koerserende serie zegels verschenen de volgenden in ge
wijzigde kleur: 
30 c. violet i.p.v. rood 

4 Fr. groen i.p.v. d.violetblajiw 
10 Fr. lichtblauw i.p.v. donkerblauw. 

Pakistan. 
Op 14 Augustus j.1. verschenen hier de volgende zegels, gedrukt 

te Londen bij de firma De La Rue & Co. 
3 p. tood, weegschaal, halve maan en ster 
6 p. violet, id. 
9 p. groen, id. 
1 a. blauw, halve maan en ster 
1J^ a. grijsgroen, id. 
2 a. rood, id. 
2% n. groen, Lloydsdam aan de Indus 
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3 a. d. groen, Gebouw op vliegveld te Karachi 
i/i a. blauw, Lloydsdam aan de Indus 
4 a. roodbruin, id. 
6 a. grijsblauw. Ambtsgebouw te Karachi 
8 a. zwartgrijs, id. 

10 a. paars. Gebouw op vliegveld te Karachi 
12 a. d.karmijn. Gebouw van de Havendienst te Karachi. 
1 r. ultramarijn. Hoofdbestuursgebouw voor Bengalen 
2 r. bruin, id. 
5 r. karmijn, id. 

10 r. roodlila, Khyberpas 
10 r. blauwgroen, id. 
25 r. violet, id. 

De zegels 3 en 10a, 1, 2 en 5 r. zijn getand 13K : 14 
De zegels 2j4, 6 en 12 a., 10 en 25 r. zijn getand 14 : 1 3 ^ 

en de overige zegels zijn getand 12}^. 
Met uitzondering van de 23^, 3 ^ , 6 en 10 a. 15 en 25 r. 

verschenen bovenstaande zegels met de opdruk: SERVICE, en 
wel op 6 en 9 p. 1, 1/4 en 8 a in rood en op de overige in zwart. 

PanamaKanaal Zone. 
Ter aanvulling van de koerserende serie zegels welke in Augus

tus 1928 reeds aanving, verschenen in Augustus j.1. drie nieuws 
zegels en wel: 

34 c. oranje, port re t van brigadegeneraal Charles Whitefield 
Davis (1839—1919) eerste gouverneur van de Kanaal Zone; 

IK c. bruin, por t re t van Charles Edward Magoon (1861—1920) 
tweede gouverneur van dit land; 

25 c. groen, por t re t van John Findley Wallace (1852—1921) 
eerste Amerikaanse ingenieur van het kanaalontwerp. 

Peru. 
Ter gelegenheid van de Olympische spelen te Londen werden 

hier 4 zegels uitgegeven en wel 
1 S. grijs, kaart van ZuidAmerika en Engeland 
2 S. bruin, korfbal 
5 S. groen, discuswerpen 

10 S. geel, schieten. 
Op het zegel van 1 S. is het woord „aero" (luchtpost) in de 

tekening opgenomen, bij de andere zegels is dit woord verticaal 
in rood opgedrukt. 

Deze zegels werden te zamen in blokje eveneens uitgegeven, 
met een toeslag van 2 S. ten bate van een kinderhospitaal. 

Philippijnen. 
Op 19 Juni j.1. verscheen hier op diens 87e verjaardag een zegel 

ter ere van de schrijver dr. Jose Rizal, wiens bekendste werken 
zijn „Noli Me Tangere" en „El Filibusterismo". 
2 c. groen, portret van Rizal. 

In verband met het overlijden van president Manuel Roxas. 
\ersehenen hier 2 zegels met diens afbeelding, sprekende voor een 
microfoon: 
2 c. grijszwart 
4 c. id. 

Singapore. 
Op 1 September j.1. verschenen hier 6 zegels in het type van 

Malakka, George VI, doch met onderschrift SINGAPORE 
1 c. zwart 4 c. bruin 
2 c. oranje 6 c. grijs 

3 c. groen 10 c. roodlila. 

St. KittsNevis. 

■ t . i . . > . .  . . ^ . . . ^ ^ . . . . . . . . . . . . 

Op 1 September j.1. verschenen 
hier twee zegels in nieuwe teke
ning en waarden met het portret 
van Koning George VI in me
daillon en een landkaart van 
Anguilla en omliggende eilanden: 
10 sh. zwart en blauw 

1 £ zwart en bruin. 

Somalieland (Italiaans) 
Bij de in ons Augustusnummer vermelde zegels staat een ver

keerde melding en moet het daar vermelde zegel 10 cent o p l d 
vervangen worden door 15 cent op 134 d. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Op 21 September j.1. verscheen volgens aankondiging het eerste 

te Washington D.C. het 3 c. zegel ter ere van de Gold Star 
Mothers, de moeders die in de oorlog twee of meer zonen hebben 
verloren. Het zegel vertoont in het midden een ster waar achter
uit naar beneden een palmtak hangt. 
3 c. goudgeel. 

Op 22 September d.a.v. verscheen het eerst te Minden, Nebr. 
het zegel voor de herdenking van het 100jarig bestaan van Fort 
Kearny, de versterking die werd aangelegd ter bescherming van 
de voortrekkers. Het zegel geeft een afbeelding van deze neder
zetting waarboven een afbeelding van een groep voortrekkers met 
hun dieren, zoals dit gebeeldhouwd voorkomt op het Capitool van 
Nebraska. Oplage 50 millioen. 
3 et. donkerpaars. 

Ter aanvulling van onze opgave in het Septembernummer ver
melden we hier nog dat het zegel uitgegeven ter gelegenheid van 
het feit dat lOO jaar geleden de eerste tentoonstelling werd ge 
houden van de kippenfokkersvereniging, een zegel is: 
3 c. grijsbruin, afbeelding van een kip. 

«V«t i««IW 

^ -̂  - • * ■ ■ * " - - ■ ' - l l iÉü• I Éill i « «I 
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SmiiSEsasïEsi' 
É « « > t « « I 

Een afbeelding gaat hierbij, evenals van het 
3 c zegel van het Palomar Mountainobservatorium, 
waarvan de kleur niet roodbruin, doch blauw blijkt te zijn. 

bststuWkeiL 
■Hiniiiimminiimiiii/iiniiBaiiiiiiiiiriiimiiiiiiiiiiim 

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

NEDERLAND. 
Luchtpostbladen. 
Dienstorder 601 van 25 Augustus 1948 vermeldt het verplicht 

gebruik van militaire luchtpostbladen voor correspondentie met 
militairen in Ned. Oost Indië of op weg van Nederland naar 
Ned. Oost Indië of omgekeerd en in Ned. West Indië. 

Het binnenlandse tarief van 10 cent geldt voortaan (met ingang 
van 1 Oct.) alleen voor enkele briefkaarten en militaire luchtpost
bladen. De gezegelde militaire luchtpostbladen van 10 cent violet 
van Konijnenburg zullen niet verder worden aangemaakt. Tegen 
betaling van 1 cent worden twee nieuwe soorten postbladen voor 
het publiek verkrijgbaar gesteld: 

a. gemerkt met 
L 

KNIL en 
b. gemerkt met M. 
Deze laatste twee soorten zullen eerst mogen worden verkocht 

zodra de voorraad gezegelde luchtpostbladen is uitgeput, hetgeen 
naar verwachting ongeveer 15 October het geval zal zijn. 

Dit is de voor philatelisten belangrijkste inhoud van genoemde. 
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zeer uitgebreide dienstorder, die de verzending naar militairen 
regelt. 

Briefkaarten. 
De briefkaart 123^ cent rood Hartz-type met betaald antwoord 

verscheen in twee tinten: op roomkleurig en op geelachtig carton. 

Spoorwegbriefkaarten. 
Behalve de twee reeds eerder in Februari en Maart van dit jaar 

gemelde spoorwegbriefkaarten zijn thans nog te melden: 
van Konijnenburg-type 5 cent groen: 

a. Model A.A. 238f 132.23.000 2'47. 
b. Model 1202 132.5000 10'46. 

van Konijnenburg-type 7]/i cent rood: 
a. Model A.A. 238 132.20.000 1'47. 
b. Model A.A. 238c 132.5000 2'47. 
c. Model 1203 132.5000. 5'47. 

INDONESIË. 
Postblad. 
Gelijk aan het vooroorlogse type Kreisler 7)4 cent (karbouw) 

met P.T.T.-embleem, verscheen thans het reeds eerder aangekon
digde postblad van 10 ce/it violet in het Hartz-type (Ned.-Indië) 

SURINAME. 
Naar aanleiding van vragen kan worden medegedeeld dat enve

loppen, postbladen en briefkaarten uit de Overzeese Gebiedsdelen 
niet aan de philatelistenloketten in Nederland verkrijgbaar zijn. 

Het door de Nederl. Vereen, van Aero-philatelisten „De Vlie
gende Hollander" aangevraagde bijzondere stempel ter gelegen
heid van de door haar te houden tentoonstelling op 9 en 10 Oct. 
j.1. is door de P.T.T. niet toegestaan, in verband waarmede ook 
van de uitgifte van herdenkingskaarten is afgezien. 

De Legertentoonstelling is nog enige malen verhuisd en werd ook 
op de nieuwe standplaatsen het reeds eerder vermelde ronde 
stempel gebezigd en wel Enschede 4 t/m 11 Sept. '48 en Gronin
gen 15 t/m 25 Sept. '48. 

De heer B. van Mechelen Jr. te Amsterdam deelt ons mede, 
dat het niet mogelijk was de bestelde briefkaarten reeds op 6 
September j.1. van de nieuwe Juliana-zegels voorzien te doen 
afstempelen, daar de uitgifte dier zegels eerst op 7 September 
j.1. aanving, reden waarom de briefkaarten dan ook op deze dag 
werden afgestempeld. Als extra-opbrengst van de verkoop dezer 
kaarten werd door genoemde heer een bedrag van ƒ 32,35 op 
1 October j.1. overgeschreven op de rekening van het Nationaal 
Huldeblijk voor de Kankerbestrijding, Kasvereeniging N.V. te 
Amsterdam. 

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

NEDERLAND. 
De K.L.M, vliegt naar Shanghai. 
Met ingang van 28 September jl. is Shanghai in het luchtnet 

van de K.L.M, opgenomen. De openingsvlucht, welke op die dag 
heeft plaatsgevonden, luidde niet alleen een eenmaal wekelijkse 
dienst in tussen Amsterdam en China's eerste havenstad, maar door 

het opnemen van Shanghai in het reeds meer dan 100.000 KM. 
lange luchtnet der K.L.M, worden ook Amerika, Indonesië en 
Brits Malakka door een „Constellation Sneldienst", welke „Orient 
Star" wordt genoemd, verbonden met China. 

Dinsdagsavonds vertrekt de Constellation van Schiphol naar 
Caïro, de volgende middag is de machine in Basrah, Donderdags 
vliegt het toestel van Karachi via Calcutta naar Bangkok. In deze 
plaats wordt overnacht en in de vroege morgenuren van Vrijdag 
wordt koers gezet naar Shanghai, een afstand van 2860 KM. naar 
de deltamonding van de Yangtze Kiang. Zondagsmorgens vertrekt 
de Constellation weer van „Lungwah", Shanghai's vliegveld om 
Dinsdagsmiddags op Schiphol te landen; daar staat dan de machine 
voor New York gereed. 

Eerste Convairs in Nederland gearriveerd. 
Op 6 September jl. landde op Schiphol de eerste van de 12 door 

^de K.L.M, bestelde „Convair-liners"; het vliegtuig draagt de 
registratie-tekens PH-TEB. Op 13 September landde de tweede 
Convair-liner (registratie-teken PH-TEC) ; deze reis werd vol
bracht in 54 uur en 17 min., waarbij tussenlandingen gemaakt 
werden in New York, Gander (New Foundland) en Meeks Field 
(IJsland). 

100ste vlucht Amsterdam—Johannesburg. 
Op 11 September jl. had de 100ste K.L.M.-vlucht naar Johannes

burg plaats na de bevrijding. 
Met ingang van 13 September is de frequentie op de Amster

dam—Johannesburg-route opgevoerd van een 2 x wekelijkse dienst 
tot een 3 x wekelijkse dienst in beide richtingen. 

Wijzigingen .K.L.M.-diensten naar Zuid-Amerika. 
Met ingang van Maandag 20 September zijn in de tweemaal 

wekelijkse K.L.M.-dienst naar Zuid-Amerika enige belangrijke 
wijzigingen aangebracht. 

Van bovengenoemde datum af wordt de route over Lissabon 
niet meer op Zondagen, maar op Maandagen gevlogen, terwijl een 
tussenlanding wordt gemaakt te Geneve, zodat ook Zwitserland 
nu een snelle en directe verbinding met Zuid-Amerika verkrijgt. 

De route over Rome blijft op Donderdagen gesteld. De tech
nische landing op het traject Rome—Dakar wordt inplaats van in 
Casa Bianca te Tunis gemaakt. 

In Zuid-Amerika wordt de eerste landingsplaats Recife, dat over 
een beter vliegveld beschikt dan Natal , waar tot nu toe werd 
geland. De Argentijnse hoofdstad Buenos Aires heetf een zeer goede 
verbinding met het eindpunt der K.L.M.-lijn: Montevideo in 
Uiuguay. 

BELGIË. 
Nieuwe Fantasie-producten op luchtpostgebied. 
In ons nummer van November 1947 schreven wij indertijd over 

de onnodige luchtpostzegels, welke werden uitgegeven door enige 
oudere toeslagseries van een opdruk te voorzien: „Poste aérienne 
■— Luchtpost". 

Men is blijkbaar nog met restanten van deze uitgifte blijven 
zitten en zodoende bood de „IMABA" te Bazel een welkome ge
legenheid om weer te trachten geld uit de zakken van de verza
melaars te kloppen ! Om de zaak aantrekkelijk te maken heeft 
men thans bovengenoemde „overbodige" luchtpostzegels (18 stuks 
totaal) geperforeerd met het woord „Imaba"; de keerzijde draagt 
het opschrift: „Imaba, du 21 au 29 aoüt 1948". 

Dezezegels (natuurlijk met toeslag, want daar gaat het juist 
om) worden uitgegeven ten bate van „Caritas Philatelica" te 
Namen, terwijl ook nog 3 speciale kaarten worden uitgegeven, 
welke met deze zegels zijn gefrankeerd. 

Wie „Caritas Philatelica" is weten wij helaas niet; is het wellicht 
een liefdadige instelling, die de door deze en dergelijke uitgiften 
armlastig geworden verzamelaars steunt ? "■) 

"") Naar wij zo juist vernemen is door de Belgische Bond van 
Postzegelverzamelaars alsmede door de handelaren besloten deze 
zegels op de zwarte lijst te plaatsen en ook op postzegeltentoon
stellingen niet toe te laten. Tot de uitgevers van catalogi zal het 
Verzoek worden gericht, deze zegels niet in hun catalogus op te 
nemen. (HOOFDRED.) 
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ZWITSERLAND. 
Nieuwe editie luchtpostcatalogus. 
In Zwitserland verscheen in keurige uitvoering een volledig 

opnieuw bewerkte editie 1949 van de „Schweizerischer Luftpost-
Katalog", uitgegeven door de „Schweizerischer Aerophilatelisten-
Verein". 

Op de omslag staat gedrukt „Handbuch" en dat is deze cata-
Icgus in werkelijkheid ook; het is het handboek voor de lucht
postverzamelaars voor alles wat hij weten wil op het gebied van 
de Zwitserse luchtpost. 

Het eerste deel behandelt onder A: luchtpostzegels (pionier
zegels, officiële zowel als niet officiële zegels), poststukken, vig
netten, luchtpoststrookjes, luchtpostaantekenstrookjes, etc. 

Onder B vindt men de verschillende speciale vluchten opgeno
men (pioniervluchten, speciale vluchten, eerste vluchten in regel
matige dienst, alsmede ballonpost, DO X-post, militaire luchtpost 
etc.) 

Onder C zijn de verschillende luchtpoststempels opgenomen, 
alsmede stempels op de luchtpost betrekking hebbend; ook bui
tenlandse stempels op Zwitserse luchtpost gebruikt zijn er in opge
nomen, alsmede de veld-luchtpoststempels. 

Onder D worden de Aerophilatelistische Documenten behandeld. 
Het tweede deel bevat onder A de Zeppelinpost, zowel de post 

vervoerd met vaarten naar of over Zwitserland met uitgeworpen 
post of landingen op Zwitsers gebied als de „verdragstatenpost"; 
deze laatste ook van Liechtenstein. 

Onder B wordt de D O X-post behandeld en onder C de zg. 
,,Scadta"-zegels van Columbia met de opdruk „S". 

De catalogus (160 bladzijden) op mooi papier uitgevoerd, bevat 
zéér veel afbeeldingen van zegels, vignetten, stempels, etc. 

De Zwitserse luchtpost is een gebied, dat ook vele luchtpostver
zamelaars hier te lande interesseert en wij kunnen hun dan ook 
deze catalogus ten zeerste aanbevelen. 

DE BREBOPOST-TENTOONSTELLING TE BREDA. 
Bij de beschouwing van deze exclusieve Nationale postzegelteni 

toonstelling, waar volgens aankondiging de allerbeste en belang
rijkste postzegelverzamelingen in het bezit van Nederlandse ver
zamelaars bijeengebracht zouden worden, werden we enigszins 
teleurgesteld. Immers waren er verschillende landen geëxposeerd, 
die de toets der critiek niet konden doorstaan, zowel wat de 
wijze van behandeling der stof betrof als ook de kwaliteiten, last 
not least de volledigheid (als voorbeeld Siam). Echter werd dit 
grotendeels gecompenseerd door vele objecten die geheel voldeden 
aan de hoge eisen, die oorspronkelijk aan deze tentoonstelling 
zouden worden gesteld. Van elk verzamelgebied zou slechts één 
collectie (de allerbeste) worden toegelaten. Op deze regel was toch 
één enkele uitzondering gemaakt, n.1. ten opzichte van de Japanse 
bezettingszegels van Burma, Malacca en Noord-Borneo, ingezonden 
door de heer Poulie, welke zegels eveneens in de uitgebreide col
lectie van de heer Hedeman (Japanse bezettingszegels in geheel 
Zuid-Oost Azië) voorkwamen. Met Luxemburg behoorde laatst
genoemde tot de beste inzendingen op deze show. 

Van de objecten die geheel voldeden noemen we in de eerste 
plaats de inzending van het Nederlands Postmuseum. Deze gaf 
ons een duidelijk beeld van de stijlveranderingen in de Europese 
postzegels met beeltenis (1840—1938) opgezet als illustratie van 
het boek van A. M. Hammacher. Jammer dat het mooiste zegel
beeld, dat van de epauletten België, een uit het velletje geknipte 
proef was. 

De collecties Nederland en Overzeese gebieden muntten niet uit 
door volledigheid, indien we de gespecialiseerden beschouwen. Hier 
schuilden in de 1867-emissie, wat betreft de zeldzame tanding 
10}^ : 10, adders onder het gras bij een ongebruikte 20 cent en 
een gebruikte 15 cent, die beiden vals getand bleken te zijn. Bij 

Curafao was dit bij een enkele waarde in de tanding l l j ^ : 12 
eveneens het geval (2J4 cent Koningtype). 

De verzameling landmail portzegels Ned.-Indië op gehele brie
ven, eigendom van dr. H. Schouten, toonde ons grote zeldzaam-
heden in een klein bestek. 

Van de inzending Nederland spande die van de heer J. Poulie, 
Ie emissie 1852—1862, gereconstrueerde platen, de kroon. In 1947 
te New-York werd deze collectie met de Ie prijs bekroond. Voor 
nauwkeurige beschrijving wordt naar de catalogus verwezen. 

Wat de inzendingen Europa betreft besteedden we speciale aan
dacht aan de Ie emissie Albanië, speciaalverzamelingen van Bosnië, . 
Denemarken, Engeland, Finland, Oostenrijk, Hongarije, Grieken
land, Oud-Italiaanse staten, Luxemburg, Liechtenstein en Servië. 
In de collectie Belgische Congo (opgenomen onder Europa (?)) 
zagen we een zeer zeldzaam exemplaar Colis Postaux Frs 3,50 op 
5 Francs gebruikt, met dubbele opdruk. In de collectie Frankrijk 
van Ing. Ferf zagen we de ongelauwerde 20 c. Napoleon, dubbele 
tête-bêche, in gebruikt blok van 3. De collectie Griekenland van 
de heer R. M. Feenstra toonde ons grote en kleine Hermes-koppen 
in een ongekende verscheidenheid, een object wat grote studie 
vereist. De uitgebreide collecties Hongarije en Oostenrijk van de 
heer I. Vooren, maakten een bijzonder goede indruk, vooral eerste 
uitgaven op brief. Van de Europa-collecties was die van Luxem
burg, van de heer J. Eijgenraam, de allerfraaiste. Naast de proeven, 
hoofdzakelijk van de oudste uitgiften, zien we materiaal van de 
ongetande serie zoals we zelden te zien krijgen. Bijzonder trok 
de aandacht Lokaaldruk 1873—74, getand 13, ongebruikt paar 
U N FRANC opdruk op 37 J^ centimes, samenhangend met een 
exemplaar U N PRANC. Volgens Luxemburgse experts zijn paren 
nagenoeg onvindbaar, omdat deze fout spoedig na herkend te 
zijn met een scherp mesje uit het vel gesneden werd, hetgeen aan 
losse exemparen duidelijk aan drie zijden van het zegel (niet aan 
de bovenzijde) te zien is. Bij dit paar is van de gevolgen van zulk 
een manipulatie niets te bemerken en toch verklaarde terecht 
de Royal Philatelie Soc. en de heer Heischbourg, het paar voor 
echt. Een anachronisme is de foutdruk 20 centimes bruin (in 
plaats van oranje) in 1892 zeer kort in gebruik geweest of in het 
geheel niet uitgegeven (Zie gegevens hieromtrent in het archief 
van de Fa. J. Enschede en Zn.) op gehele brief met bijfrankering, 
afgestempeld 1896 ! Dit is philatelistisch maakwerk, waarvan wij 
zo dikwijls de dupe worden. Uitmuntend was de opstelling van 
de dienstzegels in een kwaliteit, zoals we die zelden te zien krijgen. 
De verzameling Servië van mevr. Matzen-Fledderus, de enige 
vrouwelijke exposant, heeft sinds de Maastrichtse tentoonstelling 
belangrijke verbeteringen ondergaan. Een aanwinst is de zeld
zame portzegel 1896, kleurenfout 5 paras karmijn in plaats van 
mauve. Een verzameling van Finland zien we zelden op een ten
toonstelling en zeker niet een zoals die van de heer Wittkämper. 
De gehele opzet maakte een zeer mooie indruk. Ook de verzame
ling Turkije 1914—1918 van de heer Wefers Bettink deed zulks. 
Als fraai noemen we nog de collecties Liechtenstein, IJsland en 
Zwitserland. 

In de rubriek Buiten-Europa zagen we een prachtige verzameling 
Engelse koloniën George Vl-emissie, ongebruikt waarbij we moe
ten opmerken dat de tandingen Gibraltar geheel verwaarloosd 
waren (Gibraltar behoort eigenlijk tot Europa !), terwijl bij Nigeria 
de 3 bekende tandingen van de 5 shilling (13 : 11>^; 13J^ en 14) 
te bewonderen vielen, zonder dat deze bij het object beschreven 
waren. Zeef mooi was de collectie Nieuw Zeeland gespecialiseerd 
van ir. E. J. de Veer, waarin vooral de ongetande uitgiften in prima 
kwaliteit te zien waren. Dit gold in nog meerdere mate voor de 
schitterende collectie West-Australië van de heer Eijgenraam, 
waarin een kwaliteit viel waar te nemen, zoals we die zelden tegen
komen. Als prototype van een gespecialiseerde collectie gold die 
van Japan, ingezonden door de heer M. C. Samson. Vooral de 
diepdrukemissies van 1871 en 1872 naar platen, papiersoort en 
kleur. Ook enkele complete velletjes van de 48 mon waren te 
bewonderen. Indo-China, ingezonden door ir. E. J. de Veer, tot 
en met 1946, op één enkel zegel na compleet, behoort eveneens 
tot een unicum op een tentoonstelling. 

L. FRENKEL. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 
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DE IMABA 1948. 
De eerste internationale Postzegeltentoonstelling, welke ik sinds 

1937 heb meegemaakt, toont wederom een grote vooruitgang van 
de philatelic aan. Dit geldt niet zozeer het feit, dat deze tentoon
stelling door het Staatshoofd, de Zwitserse President dr. Enrico 
Celio op plechtige wijze werd geopend met medewerking van het 
Bazeler Orkest, of het feit, dat de voorzitter van de Bazeler 
Jaarbeurs tegelijk voorzitter van het Tentoonstellïngscomité was. 
Dit zijn slechts uiterlijke kentekenen van de hoge standing die de 
philatelic in Zwitserland inneemt. Echter, het gehalte van de 
inzendingen in het algemeen en in het bijzonder van de deel
nemende Zwitserse verzamelaars wijst er op, dat de philatelic in 
de laatste jaren haar streven naar wetenschappelijk onderzoek en 
tegelijkertijd aesthetischc representatie met succes heeft voort
gezet. Op enkele uitzonderingen na, getuigden nagenoeg alle in
zendingen van dit streven. 

Het spreekt vanzelf dat de Zwitserse inzendingen met Zwitser
land en Liechtenstein op deze tentoonstelling de boventoon voer
den. De Grand Prix van de Kampioensklasse werd dan ook toe
gekend aan een Zwitser, die onder een motto had ingezonden, 
doch wiens naam algemeen bekend was. Daarnaast trok de aan
dacht de buiten mededinging tentoongestelde inzending van het 
jurylid Iwan Bally, de bekende schoenenfabrikant. 

Naast de Zwitserse maakten ook de inzendingen van onze 
Belgische vrienden een bij uitstek goed figuur. Zij muntten uit, 
zowel door wetenschappelijke opzet als door schoonheid van mate
riaal. Naast de oude voortgezette studies over de epaulettenzegels, 
trof men nieuwe uitgebreide studies aan over medaillonzegels. Er 
waren van Belgische zijde ook fraaie inzendingen van andere landen 
dan België,, zoals b.v. een zeer verdienstelijk begin van plating 
der zegels van Saksen en een fraaie collectie van Nederland. Om 
slechts enkele voorbeelden te noemen. 

Naast dit alles sloeg de Nederlandse deelneming door haar aan
tal een pover figuur. Dit werd gelukkig vergoed, enerzijds door 
de goed verzorgde en interessante inzending van het Nederlands 
Postmuseum, hetwelk op overzichtelijke wijze de verhouding 
tussen de artist-ontwerper der postzegels en de technische uit
voering van zijn werk demonstreerde, anderzijds door de kwaliteit 
der wel verschenen inzendingen. 

De heer Jan Poulie kreeg voor zijn plating van de eerste emissie 
Nederland zeer verdiend een verguld zilveren medaille plus een 
extra prijs, voor zijn collectie Letland een zilveren medaille met 
de gelukwensen der jury voor de verrichtte arbeid en voor zijn 
collectie Rusland een bronzen medaille. 

Laatstgenoemde collectie was op zichzelf zeer fraai, doch onder
vond ernstige concurrentie van andere inzendingen van hetzelfde 
land. Ten aanzien van Letland erkende de jury, dat dit de beste 
collectie op dit gebied was, doch principieel geeft men op inter
nationale tentoonstelling voor wat men „nieuwe gebieden" noemt, 
d.w.z. gebieden nä 1919, geen gouden medailles. Ditzelfde was een 
beletsel, dat de buitengewoon fraaie inzendingen van Liechtenstein 
o]> deze tentoonstelling, een land waaraan de Zwitsers na Zwitser
land het meest hun hart hebben verpand, een gouden medaille 
konden krijgen. 

Wat de Nederlandse participatie betreft valt nog te vermelden: 
Ie. een zilveren medaille voor de heer Hedeman voor zijn inzen

ding: Bezettingszegels van Nederlands-Indië en 
2e.- diploma voor zilveren medaille voor de heer Boekema, voor 

zijn literatuur over hetzelfde gebied. 
Beide onderscheidingen vormden de hoogste prijs, welke in hun 

klasse werd uitgedeeld. 
Het lijkt mij gewenst hieronder nog enige beschouwingen te 

laten volgen over het werk van de jury op de Imaba, opdat daar
uit voor toekomstige internationale tentoonstellingen en in het 
bijzonder voor die, welke in 1952 naar wij allen hopen in ons 
land zal worden gehouden, lering kan worden getrokken. 

De Jury der Imaba. 
De jury bestond uit 19 leden, waaic«ider 7 Zwitsers. De presi

dent was de Zwitser W. Cueni uit Bazel, die met veel tact de in 
3 talen gehouden discussies leidde. De jury was 4 dagen van des 
morgens 8 uur tot des avonds 7 uur bezig met beoordeling der 
inzendingen. Het viel mij op, hoe consciëntieus de beoordelingen 

zijn geschied. Steeds weer werd gewikt en gewogen of een bepaalde 
collectie, waarover verschil van mening bestond, in een hogere of 
een lagere klasse moest worden geplaatst. Men was uiterst streng, 
zoals dit voor een internationale tentoonstelling betaamt, doch 
strikt rechtvaardig en onpartijdig. Di t neemt niet weg, dat er 
natuurlijk fouten zijn begaan, in het bijzonder ten aanzien van 
de lager geplaatste inzendingen. Ondanks ingespannen arbeid, 
ontbreekt nu eenmaal de tijd om ten aanzien van elk der meer 
dan 700 inzendingen nauwkeurig te overleggen, of al of niet een 
diploma of wel brons moet worden toegekend. Daardoor vereisen 
de inzendingen in de hogere klassen te veel tijd. Voor de toekomst 
zal moeten worden overwogen, of er speciale commissies zullen 
moeten worden ingesteld, die uitsluitend de lager geklasseerde 
objecten zullen hebben te beoordelen. Tot dusverre gold als 
systeem, dat elk jurylid elke inzending moest hebben beoordeeld, 
hoewel aan telkens 3 juryleden een bepaalde klasse of afdehng ter 
beoordeling- was opgedragen. 

Voor het eerst werd te Bazel een puntensysteem ingevoerd, dat 
als volgt was opgemaakt. Ik zal de Duitse tekst woordelijk over
nemen, omdat er door vertaling afwijkingen zouden kunnen 
ontstaan: 

Bewertungsgrundlage Punkte 
a b e d 
0 2 4 6 
4 6 8 10 
6 8 10 12 

1. Allgemeiner Eindruck (Aufmachung) 
2. Erhaltung (Qualität und Stempel) 
3 Seltenheit 
4. Grad der Vollständigkeit (Umfang des 

Objekts) 4 6 8 10 
5. Philatelistische Kenntnisse 8 10 12 14 
6 Forschungsarbeiten 2 4 6 8 

Tota l 24 36 48 60 
Die Punkte bedeuten: a) befriedigend 

b) gut 
c) sehr gut 
d) vorzüglich 

Er bestond over dit systeem, dat vooral door de Zwitsers werd 
gepropageerd, geen overeenstemming. De algemene indruk was, 
dat de poging ongetwijfeld belangrijk moet heten, dat zij in vele 
twijfelgevallen een oplossing bracht, doch dat het systeem niet voor 
alle collecties toepasselijk was en voor verbetering vatbaar is. 

Hoe streng de beoordeling was, kan blijken uit het feit, dat er 
slechts 11 gouden medailles zijn toegekend op 700 inzendingen, dus 
nauwelijks 1%%. 

Een der redenen waarom men bij een internationale tentoon
stelling zo streng moet zijn, is gelegen in het reglement van de 
F.I.P. (Federation Internationale de Philatelie). Dit reglement, 
waaraan het tentoonstellïngscomité en de jury zich gebonden 
achtten, bepaalt o.m. dat er een z.g. ere-klasse dient te worden 
ingesteld, waarin alle inzendingen moeten worden opgenomen, 
welke op internationale tentoonstellingen, gehouden binnen een 
tijdsverloop van 5 jaren, hetzij een grand prix hebben verkregen, 
hetzij 2 gouden medailles. Het spreekt vanzelf, dat aan verzame
lingen, welke in de ere-klasse worden geëxposeerd, de hoogste 
eisen dienen te worden gesteld. Deze collecties behoren in elk 
opzicht af te zijn. Gaat men derhalve gouden medailles beschikbaar 
stellen voor collecties, die niet af zijn, dan zouden later in een 
ere-klasse verzamelingen komen, die daarin feitelijk niet thuis 
behoren. Dit moet in het algemeen belang worden vermeden. Zo 
kan het zijn dat een collectie, die u i tmunt door fraaie en zeld
zame, zelfs unieke zegels en op zichzelf behoorlijk is opgezet, toch 
geen goud ontvangt, omdat de jury van mening is, dat zij niet 
behoorlijk is beschreven. Zeer streng is de jury ook ten aanzien 
van valse zegels, stempels of opdrukken, hoe mooi een collectie 
overigens ook is. Zij zal steeds in een lagere klasse komen dan zij 
ogenschijnlijk verdient, wanneer de jury falsificaten in de verzame
ling heeft aangetroffen. Zo was er een uitzonderlijke fraaie col
lectie van Oostenrijkse afstempelingen te bewonderen, die in een 
lagere klasse werd geplaatst, omdat verschillende van deze afstem
pelingen bijgewerkt en overgeschilderd waren. 
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Tevoren heb ik reeds opgemerkt, dat men niet geneigd is om 
goud te geven en ook uiterst schaars is met verguld zilver voor 
collecties van wat men „nieuwe gebieden" noemt. Hetzelfde geldt 
voor de z.g. kleinere landen. Er zal heel wat moeten gebeuren, 
voordat b.v. voor een land als Monaco goud wordt gegeven. 

In het algemeen dient men goed in het oog te houden, dat voor 
een internationale tentoonstelling heel andere maatstaven worden 
aangelegd dan voor een nationale tentoonstelling en dat men dient 
t t exposeren om enerzijds anderen iets schoons te laten zien en hen 
een goed voorbeeld te geven, anderzijds om de propaganda voor 
de philatelic te bevorderen, doch niet om prijzen te winnen. 

Aan de voorgaande beschouwingen wil ik nog een kort woord 
toevoegen, met het oog op de internationale tentoonstelling, die 
wij hopen hier in 1952 te houden. Indien wij alsdan een maar 
enigszins redelijk figuur willen slaan tegenover het buitenland, 
dan dienen wij reeds thans zeer hard aan het werk te gaan. Wij 
hebben een grote achterstand in te halen tegenover landen als 
b.v. België, dat op de Imaba schitterde, niet alleen met fraai 
materiaal, doch vooral dooY de wetenschappelijke beoefening van 
zijn oudere emissies. 

Tegelijkertijd zal de officiële vertegenwoordiging der Philatelis
ten er naar moeten streven, voor de philatelic die plaats in den 
lande te bereiken, welke zij in andere kleine landen als Zwitser
land en België reeds lang inneemt. Dat dit mogelijk is heeft 
Egypte bewezen, dat vroeger nauwelijks vertegenwoordigd was en 
thans met talrijke fraaie wetenschappelijk bewerkte inzendingen 
een eerste plaats innam. De regering van dit land heeft moeite 
noch kosten gespaard om in het buitenland waardig vertegenwoor
digd te zijn. Zelfs een extra luchtpoststempel voor de frankering 
van de post naar de Imaba werd ingesteld. Een apart sluitzegel 
voor deze post werd ontworpen. Iets dergelijks geschiedde in 
België, waar de Damianus-luchtpostserie met het woord „Imaba" 
werd geperforeerd. Men moet zich daarbij afvragen, of hier niet 
een ander uiterste wordt bereikt. Ook werd de vertegenwoordiger 
van België in staat gesteld de vooraanstaande deelnemers aan de 
Imaba een uiterst geslaagd diner aan te bieden, waaraan de Bel
gische Consul in Bazel mede aanzat. Beide genoemde landen gaven 
blijk besef te hebben voor de grote propagandistische waarde, welke 
uitgaat van een behoorlijke representatie op een internationale post
zegeltentoonstelling, welke door tienduizenden wordt bezocht. 
Dat de Sowjet-Unie dit reeds lang heeft begrepen, bleek opnieuw 
in Bazel. 

W. DE B. 

J. WEMMERS. 
Hoewel het niet onze gewoonte is van verjaardagen van Phi

latelisten in ons blad melding te maken, willen we toch op verzoek 
van de Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Delft" hierop een 
uitzondering maken, waar het een ook bij het Maandblad niet 
onbekende verzamelaar betreft. Van deze gelegenheid maakt ook 
het Maandblad gaarne gebruik de heer Wemmers van harte geluk 
te wensen met zijn 80e verjaardag en hopen we hem nog lang 
onder onze trouwe lezers te mogen behouden. 

En hier wat zijn vereniging schrijft: 
Op 29 October a.s. hoopt ons erelelid de heer J. Wemmers, van 

Hallstraat 17, Delft, zijn tachtigste verjaardag te vieren. Ondanks 
zijn hoge ouderdom is hij nog steeds een ijverig lid van onze 
vereniging en een graag geziene gast op onze bijeenkomsten. Hij 
heeft de philatelie op bijzondere wijze gediend door zijn beschrij
vingen van historische personen op de postzegels. Regelmatig 
exposeert hij zijn nieuwste studies op onze vergaderingen. Ieder 
staat verbaasd, dat hij op zo'n vergevorderde leeftijd nog de energie 
bezit zijn bekende kartons, met wapens en vlaggen gecalligrafeerd, 

te kunnen samenstellen. Namens bestuur en leden wensen wij 
hem van harte geluk en hopen, dat het hem op deze dag niet aan 
belangstelling moge ontbreken. 

Namens het bestuur, 
J. A. V. d. LIST. secr. 

Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland en de 
Overzeese Gebiedsdelen 1949. 9e editie. Officiële uitgave 
van de „Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhande
laren". Prijs ƒ 1,40. 

De „Handelaars-catalogus", zoals dit werkje in de kringen der 
postzegelverzamelaars kortweg genoemd wordt, ligt weer in haar 
rdeuwe uitgave voor ons. Natuurlijk is het eerste wat we dan doen 
een vergelijking maken met de vorige uitgave, waarbij we dan 
aanstonds opmerken, dat de prijs slechts met enkele centen is 
gestegen, terwijl de nieuwe uitgave een 35-tal meer bedrukte blad
zijden telt. Deze uitbreiding is niet toe te* schrijven aan een uit
gebreidere catalogisering van de zegels uitgegeven in Indonesië 
tijdens de Japanse bezetting, want deze werd niet vergroot. Dat dit 
niet geschiedde, zeggen de samenstellers, is om twee redenen en 
wel Ie dat een betrouwbare prijzenbepaling vooralsnog niet moge
lijk leek en 2e omdat wel gebleken is, dat het materiaal hiervan 
zo omvangrijk is, dat dit een groot aantal cliché's en veel tekst 
ter verduidelijking zou vergen, hetgeen deze catalogus door prijs 
en omvang niet toeliet. 

Afgezien van deze tegenvaller voor Indonesië-verzamelaars biedt 
deze catalogus anderzijds zoveel goeds, dat ze zeker bij iedere ver
zamelaar van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen (en welke 
verzamelaar in Nederland is dit niet ?) van harte welkom zal zijn. 
De prijzen zijn meer aan de huidige toestand aangepast, de 
illustraties zijn weer met een aantal uitgebreid en is het geheel 
tot op heden bijgewerkt. Zo merkten we op, dat met de recente 
opstellen in ons blad van de hand van onze medewerker de heer 
P. C. Korteweg over het niet bestaan van de citroengele 5-cent 
portzegel 1870 terdege rekening is gehouden en deze variëteit niet 
meer wordt vermeld. Al met al is deze catalogus weer een 
onmisbaar handboek voor iedere verzamelaar dezer zegels. 

France & Colonies. Catalogue Yvert & Tellier-Champion 
1949 le deeL Prijs 120 fr + porto (63 fr.) 

Op 4 September j.L verscheen als afzonderlijk deel van de ook 
hier te lande nog steeds zo gevraagde Yvert-catalogus het eerste 
deel, waarin uitsluitend Frankrijk en hare koloniën worden be
handeld en natuurlijk ook Monaco, dat zo onafscheidelijk aan dit 
land is verbonden. Dit deel van 288 bladzijden met vele illustra
ties is wel geen gespecialiseerde catalogus van deze landen, doch 
zoals we dit bij de Yvert gewend zijn, zijn toch vele bijzonder
heden opgenomen en met kleine letteraanduidingen vermeld, zodat 
zeer zeker aan veler eisen wordt voldaan. Natuurlijk is de valuta
kwestie ten opzichte van de hier vermelde prijzen een moeilijke 
zaak, doch twijfelen niet, gezien de noteringen, of voor de Neder
landse verzamelaars zal aanpassing op een zeker (laag) niveau 
niet onoverkomelijk zijn. 

De 27e veiling-Boekema wordt gehouden te 's-Gravenhage op 
21, 22 en 23 October a.s. in hotel „Pomona"; de 28e veiling-
Boekema aldaar op- 25—27 November a.s. 

N — VAN DIETEN 
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UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Uit mijn doubletten aangeboden 
500 verschillende 2.50 

1000 „ 6.— 
2000 „ 15.00 (339) 

Zendt postwissel aan 
KL. ZIJP  Bergstr. 18  A'dam 

GEVRAAGD: 
Postzegels U.S.A. (ca. Cuba enz.) 

Poststukken gehele wereld. 
Mr. C. VAN NIEVELT 

V. L. Stirumlaan 5, Arnhem (341) 

Te koop gevraagd 
postfrisse exemplaren Nederland 1, 
2 en 3. 

H. COEBERGH Jr., (335) 
Heemraadssingel 307, Rotterdam. 

TE KOOP 
Kabe album Ned. en O.G., catalo
guswaarde ruim f 600.— tegen aan
nemelijk bod. Brieven onder no. 
333 bureau van dit blad. 

Te koop Silombra vliegzegel album. 
Overzee vliegzegels waarde 36000 
francs voor hoogste bod. 
Brieven P. N. LOESBERG, Laven

delplein 15, Hilversum. (337) 

Bod gevr. Ned.Ind. 10 gld, en 25 ^Id. 
Konijnenburg ongestempeld, iets beschadigd. 
Aangeb. 2 ex. 25 gld. gestempeld ä f65.— 
per stuk. 2 ex. j gld. no. 265 Hekker cat., 
gcstemp. ä f 4.— per st. Ruiladres gezocht 
in Indonesië, Curafao en Suriname. Brieven 
P. Voerman, Soesterbergsestr. 125, Soest. (331) 

Zoek postzegelruil 
met Europa. 

Knud Höi, Skjoldsgade 17 Kongs

vang pr. Aarhus, Dänemark. (336) 

Aangeboden New Zealand 
Health series van 1937—1947 in postfrisse 
conditie. Priis f 12.—. Wordt na ontvangst 
postwissel franco toegezonden. (334) 
W. SERNÉ, Cruquiusweg 162, 

Heemstede. 

Te koop voor meestbledende of voor elk 
aannemelijk bod Schaub*k album Victoria 
Ausgab«, bevattende ruim 7000 zegels, waar
onder zeldzame stempels voor stempelverza
melaars. Nadere omschrijvingvolgt op verzoek, 

Adrei: C. SCHOUWENAAR, Leliestr. 15, 
Goes. (347) 

SURINAME 1898 , 
10 cent opdrukken 

in paren, blokken etc. te 
koop gevraagd. 

Zichtzendin gen aan 
A. J. SCHAAFSMA, 
Prins Bernhardlaan 2 , 

Beverwijk. (328) 

Spotgoedkope aanbieding 
vLiEGP.11440^* 3,— 
VLIEGP. 40—75 * 0,60 
INDIE '23 166 *22,50 

217—220 * 5,— 
221—225 * 3,— ° 2,50 
241—245 * 3,— ° 1,50 
266—271 ° 1,50 

No. 283 * 3,— 
284 * 3,— 
285 * 3,— 
286 *15,— 
290—292 * 9,— ° 7,50 
292 ° 6,— 

1947 opdruk compleet '■' 25,— 
Vliegpost no. 1—5 * 7,— 
Vliegpost no. 18 * 80 ° 0,90 
Curasao no. 95 '■• 3,— ° 3,50 
Vliegp. no. 16 '■■ 7,— ° 6,— 
Vliegp. no. 41—44 ° 32,— 
SURINAME 

Lepra * 4,90 ° 5,50 
No. 16 * 275 
20, 21, 22 * 15,— 

Zeer zeldzaam. 
P.S. Aanwijzing ° is gestempeld; * is ongestempeld. 

Verzending alleen na storting op giro, per aanget. 
of postwissel. 

C C. ENGELKAMP 

NED. Rembrandt ° 
A.N.V.V. ° 
Visserij ° 
278 ° 
Justitie I ° 

Justitie III ° 
KIND 

KIND 

1933 * 
1937 "■ 
1938 =■
1939 * 
1940 * 
1941 ••• 
1945 * 
Roltanding 
1925 2 c. ° 
1926 ■' 
1927 =■■ 3,50 
1929 * 2,50 
1930 =■ 2,75 
1931 "• 5,— 
1932 
1933 * 3,50 

ZOMER 1940 ° 0,90 

1,75 
4,50 
2,50 
0,60 
9 , 
0,85 
3,75 
1,75 
1,25 
1,50 
0,75 
0,25 
0,25 

2,— 
6,— 

° 2,75 
° 1,35 

° 3,50 
° 3,— 

Leidsestraat 17, 
Giro 395980. 

AMSTERDAM. 
Telefoon 32349. 

TE KOOP Yvert 1948 a f ? — , Yvert 
1947 ä f J.—, Luchtpost Catalogus J. Silombra 
f3.50 en catalogus van Japanse bezettings
zegels k f 0.60. Alles in goede staat. 
A. TOUW, Hugo Verrieststraat 99a, 

Den Haag. (325) 

Verschenen: 
Oranje en Nederland op Postzegels 

2 deeltjes pr. fr. f 1.34 
Voor jeugdleden van bij de Ncd. Bond van 
Postzegelverzamelaars aangesloten clubs 
(357») fr. i 1.24 

Eerder verschenen: 
Beroemde Zeevaarders en Ontdekkings
reizigers op postzegels prijs franco f o 86 
Canada op postlegels prijs franco f 1.72 
Letterkunde en Muziek op postz. 
prijs franco f 1,72 
De Mensch en zijn Wereld op postz. 
prijs franco f 0.96 
De Dierenwereld op postzegels 
2 deeltjes prijs franco f i54 
Bestellingen worden uitgevoerd n a ontvangst 

van een postwissel door de schrijfster 
Mevr. M. J. VAN HEERDT-KoIff 
(357b) 91 Esmnasserweg, Baorn. 
Te koop of inruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, mlsdrukken» abklatsch enz. van 
Rutland, Rust. Lttvonf, Ruts. Chino, 
Ukrain«, Az»rbaidjan, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie mee derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg ^ib, Hillegersberg. 

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

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

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 afwerking, grotere vakjes f..2o 
p. 10 f. 1.50, p, 100 f. 13.50 franco. 

LUDEKER, 
Box 5103, Amst.rdani-Zuid. 
Vraagt onze wekelijkse offerten. 

Tekst Tan deze annonces 
vóór de Ie in te zenden 

aan de administratie. 

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

betaling genomen. 

GEZOCHT: 
1. Ganzsachen (poststukken met op

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

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

J. VAN DETH, 
Molenveenweg 9, Blaricum. 

200vensch. f 0,95, 500 versch. 
f 2,80,1000 versch f 6 ,80 post
zegels uit mijn doubl, franco. 
D. V. OMMEN, Epe, Populieren
laan. Postgiro 132330. (326) 

Te koop gevr.: no's 123 Ned. met 
alle mogelijke stempels, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten. A VAN ELK 
Mariogoard 19i o, T.l. 218, B.uningcn. 

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

Heb te ruilen of kopen 
van Ned. Puntstempels op alle 
waarden, ook porten 187081. 

P. BLOM (330) 
TInekesland Hatteni 
BOD GEVRAAGD op een hoeveel
heid series Kinderzegels 1941 in 
blokjes van vier, keurig afgestempeld. 

Br. aan W. L. B. J. DEKKER 
V. d. Boutstraat 8, Goes. (361) 

Japanse bezetting: 
Verzamelaars van dit gebied, die met elkaar 
contact zoeken, teneinde te ruilen, e d. 
kunnen zich opgeven aan Ir. L. KUIPER, 
Burg. Gulcherlaan 45, Hilversum. (344) 

YVERT & TELLIER CATALOGUS 1949 
ZUMSTEIN-EUROPA-KATALOG 1949 
Hiermede br̂ engt het bestuur den 

Nederlandsche Vereeniging van Post
zegelhandelaren ter kennisvan dever
zannelaars, dat de verkoopprijs van de 
YVERT & TELLIER CATALOGUS 

vastgesteld wend op f 13.50 en die van de 
ZUMSTEIN EUROPA KATALOG 

op f 8,65. 
Namens het bestuur; 
M. J . H. TOORENS, secr, 

Den Haag, October 1948, 
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Nederlands-Indië 

Iets bijzonders en zeer zeldzaam 
1847 Landmailportstempels 

op hele brief 
tn4)lauw f40.— in rood f50.— 
No 2 
„ 16 

16B 
„ 37 
„ 59c 
„ 60 
„ 61 
„ 80 
„ 98* 
„ 126' 
„ 133 

134c 
140* 
142 ■• 
143* 
144* 
„ 145* 
„ 146=' 
„ 1 6 0 

„ 162* 
„ 1 6 7 

„ 1 7 2 

„ 1 7 6 

„ 1 8 2 

„ 201* 
„ 204* 
„ 2 1 1 

„ 216* 
„ 2 1 7 

„ 2 2 1 

ƒ 40,— 

. 

161* 

170* 
175* 
■179* 
185* 

213* 

220* 
225* 

, 9 , 

, 12,50 
, 4,50 
, 0,90 
, 2,— 
, 11,50 
, 16,— 
, 2 6 , 

, 0,65 
, 0,50 
, 0,60 
, 0,30 
, 0,18 
, 0,20 
, 0,28 
, 0,65 
, 0,90 
, 0,35 
, 0,30 
, 3,75 
, 7,53 
, 4,75 
, 4,75 
, 3 , 

. 1,20 
, 0,75 
, 0,65 
„ 6,50 
, 3,75 

No 226—227* 
228—229* 
230—234* 
235—238* 
239—240* 
241—245* 
266—271 i
293—297* 
298—303* 
3, 4 en 

7J^ e t * 
322—330* 
331—332* 
331—332 
333* 
336—342* 

LUCHTPOST 
H 

» 
»» 
, j 

3* 
5* 

15 
16 

PORTZEGELS 
„ 
>i 

»» 
,, 
it 

„ 
»» 
»ï 

34* 
38* 
39* 
40* 
48* 
49—52* 
49—52 
53—66* 

ƒ 
)> 
ï ) 

yy 

)) 
)J 

„ 
y> 

it 

,, 
ï» 

») 
j j 

ï» 

„ 

„ 
»J 

» 
» 

>» 
il 

J> 

» 
) l 

»» 
»» 
ii 

0,75 
0,65 
3,— 
2 , -
1,80 
2,90 
3 , -
8,75 
1,25 

0,30 
5,50 

21,50 
7 , -
0,50 
4,95 

0,80 
4,75 
2,50 
4 , -

6,— 
2,25 
0,80 
0,75 
3,25 

3 0 , -
2 5 , -

6,— 

DE NIEUWE SPECIAAL CATALOGUS VAN NEDERLAND 
& OVERZEESE GEBIEDSDELEN IS VERSCHENEN 

PRIJS ƒ 1,40 EN 10 CTS PORTO 

HENDRIK VAN DER LOO's 
POSTZEGELHANDEL 

Heerengracht 8a, Den Haag,̂  Giro 24392. Telefoon 112944. 
Voorheen Niéuwstraat 26 en Noord Blaak 93, Rotterdam. 
Bankrek. R. Mees & Zoonen. 
Ka-se bij order boven ƒ 10,— franco aangetekend. 

p p - 50 JAAR POSTZEGELHANDEL 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ZICHTZENDINCEN 
van 

Nederland en O.G. 
Europa 
Engelse Koloniën 
Franse Koloniën 
Portugese Koloniën 
Scherp concurrerende prqzen 
Nagenoeg alle landen van Europa 

voorradig, w.o. 
speciaal zeer fraaie zendingen 
(» van ondergenoemde landen 

België en Congo 
Bosnië  Bulgarije 
Danzig  Denemarken 
Duitsland en Koloniën 
Rusland en Perziê 

Zendingen mgeten 
binnen 5 dagen worden geretourneerd. 

VERENIGINGEN 
bestaande uit 15 tot i 30 leden en 
minder kunnen zendingen aanvragen 

op gunstiger condities. 

G. STURMS 
Correspondentieadres: 

PostbDs747AHSTERDAMC. 
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RIETVELD 
DEN HAAG = LAAN VAN MEERDERVOORT 360 

POSTBUS 19 . TELEFOON 394314  GIRO 493606 

^ WIJ ZOEKEN TE KOOP: 
Engros posten van alle Nederlandse uit^ften, 
(Kind, Zomer, Oorlogsseries, enz.) 
Oorlogsuitgiften van Indië, Curasao en Suri
name. Alle uitgiften van België en frankrijk 
der jaren 1940—'47. Samenstellingen Nederland 
en Indië (25, 50, 100, 200 verschillende enz.) 

SPECIAAL GEZOCHT: 

NEDERLAND JUBILEUM 1948 
gestempeld in ieder kwantum. 

Aanbiedingen' steeds met uiterste prijs. 
Echter geen aanbiedingen onder Fl. 100.

Betaling op iedere gewenste wijze (aangetekende brief, giro, bank enz.) 
ONZE VORIGE ADVERTENTIE 15 NOG GELDIG 

^ 
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■ 
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Album Nederland en Overz. Gewesten 
MET ALLE KLEURENNUANCES, TANDINGEN, TYPEN, 
FOUTDRUKKEN, ENZ. 
DIT IS DE ENIGE COMPLETE ALBUM, OPGESTELD 
IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE, WAARIN ALLES 
IS OPGENOMEN, WAT DE BONDSCATALOGUS VER

MELD AAN KLEURENNUANCES, TYPEN, TANDIN

GEN, PLATEN, FOUTDRUKKEN, ENZ. 
De zevende druk van dit album verschijnt 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 en 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 IM NOVEMBER. PrijS 5 gulden. 
Van dit album is ook de inhoud zonder band verkrijgbaar. 
Deze kan voor elk album gebruikt worden. Ze wordt geheel 

op maat ,voor 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. 
Supplementen 1940/48 Nederland en Overzeese Ge
westen, op alle op karton gedrukte albums, IA—4A, 
5, 6, 7, 850, 1750 en 5 G, van 15 Nov. af verkrijgbaar. 
Supplementen 1949 op alle andere albums 5, 5a, 15a, 
150, 250, 400, 7b, enz. van 15 Nov. af verkrijgbaar. 
ALBUM NEDERLAND EN OVERZ. GEWESTEN, 
IN SCHROEFBAND, PRIJS ƒ 6,50. 
Op dit album verschijnt elk jaar een supplement. 

Insteekboekjes, 72 stroken ƒ 1,15 
Insteekboekjes, 140 stroken „ 2,50 
Pincet zwaar vernikkeld ^ , 1,50 
Prima gomstrookjes per 1000 „ 0,75 

1000 verschillende Nederland en Overz.'Gew. ƒ 125,— 
100 verschillende Curajao en Suriname „ 25,— 

3000 gehele wereld, alle verschillend „ 27,— 
5000 gehele wereld, alle verschillend „ 60,— 

10.000 gehele wereld, alle verschillend „ 250,— 
Verzameling 11.500 verschillende zegels, prachtige 

begin-verzameling. Prijs ƒ 325,—. 

Hebus Catalogus Kederland en Overzeese Gewesten 1949 is verschenen. 
Prijs f 0.65, port 4 cent. 

a. M E B U S , ROSTZEOEUHAPWOEL, 
NE58 3 S , AM.STERDAiVl - T e l . 4 8 3 4 t - 4 3 1 2 S - R o s t g i r o 3 3 0 4 5 . 
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N .V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23. Telefoon 28277, Rotterdam. 


