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326e VEILING 
20 en 21 DECEMBER 
IN „DEN HOUT", DEN HAAG. 

Neaerlana en O.G. 
zeldzame zegels en series van de 

GEHELE WERELD 
A l b u m s , e n R e s t a n t v e r z a m e l i n g e n . 

C a t a l o g u s op a a n v r a a g t 

J . L VAN DIETEN, 
NOORDEiNDE 3 7 , DEN HAAG 

SPEC. CATALOGUS NEDERLAND EN O.G. WORDT 
OMGAAND TOEGEZONDEN NA ONTVANGST VAN 

ƒ 1,50 OP ONZE GIRO 17369 
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184ste VEILING 1 
welke JANUARJ A.S. zal plaats vinden kan J 
nog worden bijgevoegd. 

De 183ste veiling was een ENORAJ SUCCES. ! 

CATALOGUS DER VOLGENDE VEILINGEN WORDT 
OP AANVRAGE GRATIS TOEGEZONDEN. 

PRETTIG KERSTFEEST en EEN GELUKKIG en VOOR- « 
SPOEDIG 1949 WORDT U TOEGEWENST J 
DOOR 

J.K. RIETDIJK 
Lange Poten 15a. DEN HAAG. Tel. 117020 J 

(K 1700) ^ 

Koell 
jDoeL oekema 

Voor onze 

29e VEILING, 
welke plaats heeft eind Januari 1949, 
kunnen nog inzendingen worden in
gewacht. 

V o o r grote objecten komen wij U gaarne 
persoonlijk bezoeken. 

Inzendingstermijn sluit o p 31 Decem
ber a.s. 

ROELF BOEKEMA, Phil. Expert Beëedigd Makelaar 
Postzegelhandei — Postzegelveilingen 

Prinsestraat 5 8 — 6 0 hoek Juffrouw Idastraat 
• POSTBUS 45. . 

Giro 247130 - 's-Gravenhage - Telr 110319 
Bankrelatie Bankierskantoor M de Jong 4 2 Ä i n Den Haag 

i A 

\ 

Begin Februari verschijnt het supplement op ons 

FAVORIET-ALBUH 
' v o o r de zegels van Neder land en Overz . Gel^. die 
to t 1 Januari 1949 zijn verschenen. 

o p pr ima houtvr i j papier . f 1,50 
o p car tonpapier . . . . f 2,50 

voor car tonverpakking en p o r t o 20 cent extra. 
Gaarne vooruitbetal ing op postrekening 21278 

Onze 'grote 

Posfzegelveilingen 
worden regelmatig te Amsterdam gehouden. 
Catalogus gratis. Goede inzendingen steeds welkom. 

NEKKERS 
Postzegelhandei C V . 

. ROKIN 10 — AMSTERDAM 



WE ZENDEN U GAARNE OP Z I C H T : 
Nederland en Overz. Gebiedsd. tegen scherpe prijzen. 
Europa of Overze« a 1 ets per Yv. fr. 
Geen mancolijsten. 
Uit onderstaande lijst boven ƒ 10,— franco. 

NEDEiCLAND. 
1940 332, 335, 336, 337, cngetan,d , ƒ 4,— 
1940 356/373 tralies „ 15,— 
1943 404 P.T.T. per 10 stuks „ 0,60 
1943 405/421 per 10 series 1—40 ets gebr. „ 3,— 
1943 422 Postkar per ^10 stuks , 0,35 
1945 444/448 Kind per 10 series „ 3,50 
1946 454/459 Princessen per serie „ 0,55 
1948 495/498 Zomer gebruikt „ 0,25 
Dienst 1947 20—24 per serie „ 0,80 
Kinderzegels 1948 gebruikt per 10 series ,̂ „ 3,— 

Vragen op Onderstaande lectuur Uw bod. Voor alles 
totaal of voor een exemplaar, alles in goede staat. 
We wachten met toezegging tot 15 Januari a.s. 

Illustrierter Briefmarken Normal Katalog 1910 + 1911. 
Senf Gebrüder. Illustrierter Postwertzeichen Katalog 

1914 + 1925. 
Yvert et Tellier Catalogue de Timbres Poste 1927. 
Zumstein. Briefmarken Katalog 1929. 
Michel. Briefmarken Katalog 1931 + 1934. 
Senf 1941 en diverse prijscouranten 1933 tot 1943. 
Hedeman en Boekema. Dai Nippen in Zuid Oost Azië 
1947, gecart, 
Postz. Ver. Breda. Proeve ener lijst van Postzegels en 

Portzegels. 
Ringnalda W. ' Hoofdtrekken van de Geschiedenis van 

het Nederl. Postwezen 1895 gecart. 
Peursem Mr. J.H. v. De geschiedenis van Litauen op de 

postzegel 1929. 
Johann Christoph Fr. Schiller 1930. 
De geschiedenis van Tonga op de post
zegels. 1930. 
Tien jaar Vilnius kwestie 1930. 
De Volkenbond 1930. 
Vasco da Gama 1931. 

' De geschiedenis van Hawaii op^ de 
postzegel 1929. 

Heerdt-Kolff v. Beroemde Zeevaarders en ontdekkings
reizigers op de postzegels 1941. 
Gids voor Philatelistische literatuur van 
Nederland. 
Het vervoerwezen te land, water en 
lucht op de postzegels. 
Sport en padvinders op de postzegels. 

Ned. Ver. van Postz. verzamelaars. Handboek der postwaar-
den van Indië. IJ 

Waller P. H., De eerste postzegels van Nederland uitg. 1852. 
Gedenkboek. Postzegelkunde en Postwezen, gebonden. 
Heide J. C. Auf der. Handboek over alle postzegels van 

Nederland en Koloniën 1914. 
Heide, J. C. Auf der. Handboek voor verzamelaars van 

postzegels. 
VÜï J. A. v. d.. De Philatelist, handleiding voor p. verz. 
Roelofsz. 'H . Ch. J. De invloed v. 4l; geslacht Thurn in 

Europa 1500—1900. 
Brink J. D. v. Het postzegelboek. Hèt Handboek. 
Peelen G. J. Postzegels schrijven geschiedenis van de 2de 

Wereldoorlog. 
Mijn Hobby. 1ste Jaargang 1945—46, gecartonn. 
Les Ondes Philateliques. Ie jaargang 1945. 
Het Philatelistisch Maandblad is later geworden Neder-
landsch Maandblad voor Philatelie. Geheel volledig van de 
eerste jaargang 1912 tot en met 1947, ook de kleine oor-
logsnummers, alles in 20 banden gecartonneerd. 
Postzegelnieuws, de jaargangen 1905, 1908 tot en met 1919 

en 1932 en 1933 in 7 banden gecartonneerd. 
C. BOL. YERSEKE. Telefoon 82. Giro 22642 (415) 

B E : L , A . N C R I ; I K E : JVLBOE^DBLIIVG! 
Een wijziging in ons bedrijf enerzijds en, de verhoogde 
advertentieprijzen anderzijds, zijn oorzaak dat van ons geen 
postzegel-aanbiedingen, na deze, zullen plaatsvinden. 
BELANGHEBBENDEN kunnen periodiek onze post-aanbie-
dingen krijgen, gratis, indien zij hun wens daartoe nu ken
baar maken, UITSLUITEND NEDERLAND & OVER
ZEESE GEBIEDEN. 
LAATSTE, ZEER VOORDELIGE AANBIEDING, op 
orders boven ƒ 25,— geven wij tot en met 20 JANUARI 
a.s. 3 Ve KORTING I ! ! 

= gebr.: Betaling na levering. 
N E D E R L A N D : 
Nr. 
336f 123^ Gent * 2,70 
402/03 1942 * 1,15 
422 postkoets * 0,10 
423/27 1944 weid. * 0,30 
428/42 Bevrijding * 2,— 
448/48 1945 kind * 0,40 
449/53 1946 Nat. H. * 0,95 
454/59 1946 Prins * 0,50 
464/68 1946 Kind * 0,60 
485/89 Zomer» * 0,75 
Cour Perm. III ('47) ° 0,90 

Vrijblijvend — * = postfr.: 
NEDERLAND: 
Nr. 
I 6 15 cent °28,75 
57 3 cent * 0,55 
63 12}^ cent * 0,55 
65a 15 c 11^^x11 * 2,70 
65b 15 c nvsxiiy, 

* 1,55 
67 b Ï7% c n^ X ' 

n% 
69 20 c 
69a 20 c 11^x11 
70b Ziy, c 1 1 ^ 

X nVi 
71a 25 c 11>^ X 

1,80 
1,90 
2,15 

1,80 

11 
80 10 Gld 
90 2Ü et 
91 3 c 
92 5 c 
93 10 c 
94 UYi c 
95 20 c 
96 25 c 
97 50 c 

105 2K/10 Gld 
121 2 c 
122 5 c 
123' 734 c 
124 10 c 
125 20 c 
126 25 c 
127 35 c 
128 50 c 
129 1 gld 
130 2H gld 
130 2K gld 
131 5 gld 
h l 5 gld 
133 1 gWijy, 
133 1 gid/1734 
133a 1 gld 11^^x11 
133b 1 gld 1 1 ^ X 

ity. 
136/38 Tentoonst. 
136/38 Tentoonst. 
150 6 c zwmk 
151 rVi c zwmk 
152 9 c zwmk 
153 10 c zwmk 
154 1 2 ^ c zwmk 
155 15 c zwmk 
163 1 gld 
191 22y, mwm 
237 80 c 
257/60 Zeeman 

* 2,20 
°90,— 
* 0,07 
* 0,09 
♦ 0,09 
» 0,35 
* 0,60 
♦ 1,20 
* 1,15 
♦ 2,75 
°16,75 
* 0,04 
♦ 0,10 
* 0,12 
» 0,18 
* 0,35 
* 0,45 
* 0,95 
* 1,15 
* 3,50 
'36,75 
°22,50 
*38,50 

° 22,50 
♦ 4,75 
° 1,35 
* 6,25 
*t 
* 6,95 
* ' 17 , 
°15,75 
♦ 0,30 
* 0,25 
♦ 0,40 
» 0,45 
* 1,35 
* 1,25 
• 3,40 
* 1,80 

4,25 
° 2,50 

Alles zo lang de voorraad 
strekt. 
Onberisptlijke kwaliteit. 

NEDERL. LUCHTPOST 
Nr. 3 60 c 

'4/5 4P en 75 
6 VA gld 

4y, gld 
36 c 
30 c 
12K 

Postp. 
15 c 

7 
9 

10 
11 
2 Ver. 

0,10 
0,95 
1,30 
3,25 
4,50 
0,25 
0,10 

5 , 

ROLTANDING. 
ben een pracht 
postfris, ook in 
blokken. 
Idem 1927 Kind 

(78/81) 

Wij heb
collectie 
Jaren en 

° 2,75 
NEDERLAND No. 48 Pfr. 
zonder plakker, 5 gld han

gend baar, luxe' exempl. 
PRIJS ƒ 150,— netto 1 
INDIE 
135/37 R. Kruis 
272 5 c 
298/03 Dansers 
322/30 opdrukken 
331/32 2 en 5 gld 
333 Pelita 
336/41 6 waarden 
342 1 gld 
245/46 Jubileum 
Luchtpost 

1/5 opdr. 
15/16 4>^ en 7% 
Port 
48 1 gld blauw 

° 7,95 
■* 0,55 
* 0,75 
* 4,50 
♦19,5Q 
» 0,^5 
♦ 3,40 
* 1,25 
* 0,45 

* 8,25 
g ° 6,95 

* 0,65 
Makassarporten '46 *30,— 
CURACAO 
24 ly^no 
73 1 c 
101 m/m * 
153/57 compl. 
158/63 Eilanden 
Luchtpost 
41/43 Krijgsgev. 
45/52 Juliaha 

* 1,40 
* 2,75 

of ° 1,95 
* 1,60 
■► 1,40 

♦ 3 3 , 
* 2 0 , 

Fa. SUTHERLAND, Postbus 430, "s-Gravenhage, Tel. 722369 
(Kantoor; Kon. Wllhelminalaan 98, Voorburg, Telefoon 72.23.69.) 
YVERT 1949 deel I (Frankr. & Kol.) apart, prijs f 1.60 plus porto 

SPECIALE CAT. 1949 f 1.50 (incl. porto) ZUMSIEIN f «.65 plus porto 



A l l e correspondent ie betref
fende a b o n n e m e n t e n en 
a d v e r t e n t i e s u i t s l u i t e n d te 
richten aan de A d m i n i s t r a t i e , 
Maatschappij Dord rech t s t r aa t 5, 

Dord rech t . 
GRATIS Toor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 
ABONNEMENTSPRIJS 
TOor niet aangeslotenen 
(bij Tooruitbeialing)! 

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

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummers ran oude jaargangen: 
Per jaargang i i . i j . Per nummer f o . i j . 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

B E R G S E L A A N 101 a, R O T T E R D A M N . 

OFFICIEEL O R G A A N V A N 48 V E R E N I G I N G E N 
B E K R O O N D O P 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

25e J aa rgang D e c e m b e r 1948 N o . 12 (292) 

ADVERTENTIE-TARIEVEN: 
i/2 pag. f35,— 1/8 pag. f 12,— 
1/3 .. f25.— '/9 .. I I ' . — 
i/+ „ f20,— 1/12 „ f 9,— 
1/6 „ fis,— 1/16 „ f 8,— 

i/l 8„ £ 6 — 
Z.g. „Kleine Advertenties" (alleen voor 
leden van aangesloten verenigingen) f2,— 
per vakje. 
Bij 3-, 6- en 12 aehIcrecnTolgend« 
plaatsingen resp. 2'/2, 5 en 10 "/o reduc
tie, behalve op „Kleine Advertenties" 
De prijs van een advertentie op de 
voorpagina is 50O/0 hoger dan op een 
andere plaats, op de achterpagina 25 *̂ /o 
Teksten voor advertenties moeten^ uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
Da adminUlrolle bahoudl xleh 
bet recht voor de plaatilng van 
advertentie!, zonder opgooi van 
redenen te weigeren. 

SEOACTIE. 
ERELID DER REDACTIE: A. M. Benden, arts te Maurik (Gld.) 
REDACTEUREN: Ir. H. J. W. Reus, Ernst Caiimirlaan 13, Arnhem, POSTZEGELS VAN NEDERLAND. 

A. J. Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Dr. l . Frenkel, Graaf Floritstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2;8i: POSTSTUKKEN. 
J. C. E. M. Dellenbog, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ee. dr».. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394J12: FRANKEERMACHINEI. 
Mr. G. 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 Baarn); J. A. Kästeln (Amsterdam-Zuid); P. C. Korteweg (Bennebroek) 
J. G. Millaard CTicl); J- Poolie (Amsteidam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam) 

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

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

AA.N HET JAAREINDE 1948. 
Wanneer U, geach te lezer, d i t n u m m e r v a n h e t M a a n d b l a d in 

h a n d e n li:rijgt is d a a r m e d e a lweer een j aa rgang v a n di t b lad afge
sloten en wel de 25s te ! D i t h a d dus feitelijk een soo r t j u b i l e u m -
Jaargang b e h o r e n t e zijn, d o c h vele o m s t a n d i g h e d e n h e b b e n er 
toe geleid h i e r aan geen b i jzondere a a n d a c h t te bes teden . I n de 
eerste plaats is er h e t feit, d a t h e t M a a n d b l a d reeds in 1921 zijn 
ent ree maak te , dus t h a n s zijn 27e jaar ach te r de r u g heeft , doch 
de oo r logsoms tand igheden m a a k t e n h e t verschi jnen v a n h e t M a a n d 
blad van Juli 1943 t o t Sept . '45 onmogel i jk , z o d a t een twee ta l j aa r 
gangen ui tvielen. Een t w e e d e o o r z a a k l igt in h e t feit, da t de vor ige 
hoofdredac teur , d o o r een erns t ige z e n u w a a n d o e n i n g d a a r t o e ge
noodzaak t , zijn w e r k z a a m h e d e n in Febr . v a n d i t jaar m o e s t s taken 
en onderge tekende geheel o n v o o r b e r e i d v o o r de moeil i jke taak s tond 
de hoofdredac t ie te gaan v o e r e n . Of hij in zijn w e r k is geslaagd 
laat hij aan U w o o r d e e l over , doch r o e p t hij bij v o o r b a a t U w 
clementie in v a n w e g e de moei l i jke o m s t a n d i g h e d e n w a a r o n d e r h e t 
hoofd redac teu r schap w e r d aanvaa rd . Slaat U ech te r nog eens de 
thans afgesloten j a a r g a n g na en t r a c h t U eens in t e d e n k e n 
in de vele w e r k z a a m h e d e n we lke aan de samenste l l ing d a a r v a n 
ve rbonden zijn geweest . E n daarbi j k o m t dan nog de u i tgebre ide 
cor respondent ie w e l k e de h o o f d r e d a c t e u r heeft t e voe ren in v e r 
band met allerlei v r a g e n e.d. we lke h e m w o r d e n gesteld o p ph i l a 
telistisch gebied, o m d a t m e n n u eenmaal in een h o o f d r e d a c t e u r een 
vraagbaak ziet v o o r alles w a t o p di t gebied l igt . M a a r h e t zou 
ondankbaa r zijn als h i e r n ie t een w o o r d v a n d a n k w e r d gesproken 
t o t alle r e d a c t e u r e n , d ie ieder v o o r zich één der M a a n d b l a d 
rubr ieken zo t r o u w en geheel belangeloos o o k gedu rende di t jaar 
hebben ve rzorgd , en v o o r de p r e t t i g e wijze w a a r o p zij de n ieuwe 
hoofdredac teur zijn t e g e m o e t ge t r eden en h u n w e r k z a a m h e d e n 
hebben voor tgeze t , daa rb i j s lechts ééa doel v o o r ogen hebbende 
n.1. de phi la te l ic t e d i enen . M a a r o o k zij die t o t de vas te m e d e 
werkers b e h o r e n en z ich o o k als zodan ig h e b b e n doen k e n n e n 
(helaas deden zij d i t n i e t allen), een w o o r d v a n d a n k v o o r h u n 
bijdragen in h e t a fge lopen jaar aan h e t M a a n d b l a d geschonken. 
Wees er van o v e r t u i g d d a t de lezers v a n di t b l ad U w m e d e w e r 
k ing op prijs w e t e n t e stel len. E n o o k zij die b u i t e n deze k r i n g 
van medewerke r s h u n ' b i jdragen op een of a n d e r e wijze aan h e t 

M a a n d b l a d s chonken , hetz i j d o o r h e t i nzenden van een a r t i ke l , 
hetzi j v a n zegels t e r inzage of v a n o p m e r k i n g e n of react ies o p 
he tgeen in h e t M a a n d b l a d w e r d v e r m e l d , har te l i jk d a n k v o o r h u n 
niedelev.-n m e t h e t M a a n d b l a d in d i t jaar b e t o o n d . Al s t aa t d a n 
U w n a a m we l l i ch t n ie t in h e t b lad ve rme ld . U w geest is er dan 
t o c h in nee rge legd en o p deze wijze aan de h i s to r i e v a n d i t 
b lad v e r b o n d e n . 

O o k h e t Dageli jks Bes tuu r en de h e r e n leden v a n de R a a d v a n 
Beheer v a n d i t b lad, die vaak v o o r moeil i jke beslissingen w e r d e n 
gesteld, d ienen aan h e t e inde v a n h e t jaar even v o o r h e t v o e t l i c h t 
te w o r d e n gehaald en t en a a n h o r e v a n U , geachte lezers , d a n k 
te w o r d e n gezegd v o o r h u n be lange loze w e r k z a a m h e d e n als 
zodan ig en de p r e t t i g e wijze w a a r o p zij aan redac t ie en a d m i n i 
s t ra t i e h e t w e r k e n mogeli jk m a a k t e n . 

Als we aan h e t e inde v a n deze 25e j aa rgang nog even t e r u g 
zien o p he tgeen zich daa r in en d a a r o m h e e n afspeelde, d a n d i en t 
h e t a l lereers t o p g e m e r k t te w o r d e n , d a t we daar in wee r n a m e n 
zijn t e g e n g e k o m e n we lke we helaas te lang u i t onze k o l o m m e n 
h e b b e n gemis t , doch w a a r v a n w e h o p e n , da t we deze r e g e l m a t i g 
zulUen z ien t e r u g k e r e n , d a a r de b e h a n d e l d e stof v a n d ien a a r d is, 
da t zij ieder phi la te l i s t i sch b lad t o t s ieraad zou s t r e k k e n . D a a r 
t egenove r s taa t o o k h e t verl ies v a n enkele m e d e w e r k e r s , die we 
gaarne v o o r ons b lad h a d d e n b e h o u d e n , doch die o m een of ande re 
r eden v e r m e e n d e n h u n m e d e w e r k i n g te m o e t e n beë ind igen . 

N i e t o n v e r m e l d wi l len we o o k la ten , da t o n d a n k s de vele v e r 
zoeken die bij de redac t ie b i n n e n k w a m e n o m h e t b lad een b e t e r 
aanz ien te geven, h i e r aan n i e t w e r d vo ldaan , o m d a t h e t de 
r edac t i e n ie t wenselijk v o o r k w a m h i e r i n m i d d e n in h e t j aa r v e r 
a n d e r i n g te b rengen , he tgeen zeer zeke r de eenheid v a n de j a a r 
gang zou h e b b e n geschaad. 

E v e n m i n wi l len we o n v e r m e l d la ten de g ro t e m e d e w e r k i n g 
we lke we o o k d i t jaar m o c h t e n o n d e r v i n d e n zowel v a n de d r u k 
ke r v a n di t blad, als de v e r v a a r d i g e r v a n de v o o r ons b lad b e n o d i g 
de cl iché's , we lke laa ts te v o o r a l d o o r b i jzonder s p o e d w e r k er toe 
heef t m e d e g e w e r k t d a t h e t M a a n d b l a d m e t i l lus t ra t ies k o n v e r 
schijnen, o o k al was de tijd die v o o r de ve rvaa rd ig ing b e s c h i k b a a r 
was, we l soms heel e rg k o r t . 

D a t de exp lo i t a t i ekos t en , en dus de kos t en v o o r de aanges lo ten 
ve ren ig ingen , d i t j aa r h o g e r w a r e n dan v o o r g a a n d e j a ren , zal 
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wel niemand verwonderen. Alle niet dagelijkse behoeften zijn 
aanmerkelijk in prijs gestegen, en hierop maken papierprijzen, 
drukkosten enz. geen uitzondering, terwijl ook de omvang van 
het Maandblad steeds 36 pagina's bedroeg, hetgeen aanmerkelijk 
meer is dan het voorafgaande jaar. Jammer genoeg laat het zich 
niet aanzien, dat bmnen afzienbare tijd hierin verandering ten 
goede zal intreden. 

Geachte lezer, redactie en administratie dankt ook U aan het 
einde van het jaar voor Uw belangstelling als lezer en hoopt, 
dat U zich ook het komende jaar onder de trouwe lezers zult 
bevinden. Zalig uiteinde en 

PRETTIGE FEESTDAGEN ! 

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

NEDERLAND. 
Portzegels. 
Persbericht nr 6896/273 d.d. 16 November 1948 deelt mede, dat 

ae volgende Portzegels niet meer aan het Philatelistenloket te 
's-Gravenhage verkrijgbaar zijn. 

Uitgave 1912—1938 (met „cent") J4, 1%, U'A cent. 
ld. (met „CNT") 7% en 9 et. 
Uitgave 1947: 11 cent. 
Hieraan kan nog toegevoegd worden, dat deze zegels aan geen 

enkel loket meer verkrijgbaar zijn. 
De 11 cent van Krimpen is dus wel een kort leven beschoren 

geweest. 
Persbericht nr. 7310/282 d.d. 7 December 1938 deelde mede: 

In verband met de wijzigingen in ons muntstelsel zal de^ waarde 
van K cent in de nieuwe serie portzegels (type van Krimpen) 
niet worden aangemaakt. 

Afwijking 5 op 23^ cent de Ruyter Portzegel. 
De heer E. J. v. d. Flier, toonde ons een exemplaar van het 

5 op 2>2 cent de Ruyterportzegel, waarbij het bovengedeelte van 
de O van PORTZEGEL ontbreekt. 

Het is zonder meer niet te zien of dit een druktoevalligheid, 
dan wel een plaatfout is. We houden ons voor inlichtingen aan
bevolen. 

Afwijking 3 cent op 1 gulden Port 1910. 
De heer F. H. M. Post zond ons een los exemplaar en een 

blokje van deze waarde. Bij het losse exemplaar alsmede bij een 
der zegels van het blokje in de eerste E van EEN aan de linker
onderkant stomp, terwijl de N van GULDEN een te korte rech-
terpoot heeft. 

Op een der andere zegels van het blokje staat de T van CENT 
iets te hoog. 

De heer Post vond deze laatste afwijking niet minder dan 10 
maal op 170 zegels. 

Het Handboek der postwaarden van Nederlandsch-Indië deel II, 
dat zo uitvoerig de plaatfouten van de randen der portzegels 
behandelt, zwijgt deze fouten dood, met de opmerking: De 
bovenbedoelde fouten zijn talrijk; wij achten die van onvoldoende 
belang, weshalve een overzicht achterwege wordt gelaten. 

Dat deze fouten bij de 3 cent op een gulden voorkomen, houdt 
in dat ze ook op de onoverdrukte zegels voor moeten komen en 
misschien ook bij de 50 cent op een gulden, tenminste als de 
hiervoor gebruikte oplaag dezelfde zetfouten vertoont. 

Wie onzer lezers kan ons dergelijke exemplaren tonen ? 

Afwijkingen bij de Koningin Julianazegels. 
Bij het 10 cent zegel etsing nummer R l vertoont het 2e zegel 

van de 6e rij (zegel 52) een wit vlekje aan de bloemversiering 
rechts bovenaan. 

Of ze ook bij de vellen met etsingnummer R2 voorkomt is 
nog niet bekend. 

Bij het 20 cent zegel etsingnummer 1 vertoont het vijfde zegel 
van de zesde rij (zegel 55) een wit vlekje en fijne witte streepjes 
onder de vooruitstekende poot van de linkerleeuw. Dit is een 
,,cylinderfout" en zal bij een eventuele volgende oplaag gecorri
geerd worden. 

Afwijkingen bij de 10 cent Hartz zegel. 
Verschillende lezers hebben ons attent gemaakt op een foutje 

bij het 10 cent Hartzzegel bestaande uit een beschadigde eerste E 
van NEDERLAND. 

Bij gebrek aan nadere gegevens is deze fout tot nu toe niet 
besproken. 

Daar de meldingen steeds bleven binnenkomen, hebben we een 
onderzoek hiernaar ingesteld op de hele vellen. 

Het betreft in alle gevallen het rechtervel R van een bepaalde 
(.tsing en wel zegel 17. 

We vonden achtereenvolgens bij de verschillende etsingen: 
R l , gaaf. 
R2, R3, R5 en R4 een gebroken E, gelijkend op een F. 
(Deze vertoont veel gelijkenis met de bekende fout van de 10 

gld Jubileum" 1913). 
R6, R7, R8, R9, RIO fout weggewerkt met verschillend uiterlijk. 
R12 onzichtbaar geretoucheerd. 
R13 weggewerkt, voet iets breder. 
R i l en R U — onzichtbaar geretoucheerd. 
R14 bijgewerkt. 
R15 bobbeltje aan de voet. 
R16 t / m R20 zo te zien gaaf. 
Bij informatie vernamen we hierover dat het „positief" dat bij 

de vervaardiging der diverse etsingen wordt gebruikt, de afwijking 
in de E vertoonde, met als gevolg alle daarvan gemaakte etsingen. 

De eerstgemaakte etsingen zijn niet geretoucheerd, de volgende 
met meer of minder succes, totdat voor de vervaardiging van de 
R 16 het positief geretoucheerd is en de fout dus niet meer terug 
te vinden is. 

De 13^ cent Meeuw-Spionnagezegels. 
In het Juli-nummer van dit jaar namen we een bericht uit Mijn 

Stokpaardje betreffende dit zegel over. We meldden toen hier
voor de tanding l l j ^ : \\)4. 

Nu wij zelf een exemplaar in handen gekregen hebben, blijkt de 
tanding 11 : 11 te zijn. 

Ook de heer G. C. Tops deelde ons ditzelfde mede. 

Buiten gebruikstelling frankeerzegels. 
Persbericht nr. 7311/285 van 7 Dec. 1948 alsmede DO H 849 

van 1 December 1948 deelt mede: Met ingang van 1 Januari a.s. 
worden de Weldadigheidspostzegels (Kinderzegels) 1947 en de 
Zomerzegels 1947 buiten gebruik gesteld en voor de frankering 
waardeloos. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Type Hartz 50 et Plaatno. 3, Knipteken nog niet bekend. 

WIJ LEVEREN UIT V O O R R A A D , 
^ ^ ^ . ^ ^ ^ in diverse uitvoeringen en prijzen: 
^ ^ ^ ^ ^ 1 stockboeken, blanco-albutns, landenalbums van Ne-
^ ^ derland en Overz. Geb., België, Frankrijk, Luxemburg, 

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

DE BREDASE POSTZEGELHANDEL — PASSAGE 11, BREDA. 
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Overzeese 
Gebiedsdelen 

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

INDONESIË. 
De tandingen van de uitgifte 1941 van Indië. 
In het vorige nummer is op blz. 194 een storende zetfout blijven 

staan, onder hoofdje A. moet opgenomen worden: 
274 A 10 ct. donkerrood type I. 
275 A 15 ct. ultramarijn. 
279 A 30 ct. lichtbruin. 

in plaats van de opgenomen twee regels. 

Repoeblik Indonesia. , 
Volgens berichten in Amerikaanse tijdschriften zijn de 500 en 

1000 sen ook ongetand verschenen. 

CURACAO. 
De reeds in ons vorige nummer gemelde weldadigheidsz^gels 

worden verkocht onder het motto „De Ned. Antillen helpen 
de kinderen van het WitGele Kruis", terwijl met dezelfde spreuk 
ook een speciale „Firstdaycover" is verschenen. Er is geen speciaal 
stempel gebruikt. De afbeeldingen zijn volgens foto's van de 
Curafaose fotograaf Fischer, het 123^ en 25 ets. zegel is naar het 
portret van Lidia O. B., geboren op Aruba 3/8, '38, en thans 
wonende in Oranjestad. 

ft m, 

i 'M 

9 ' ^ 

i 

K2*Sï 

Bs^S 

^ ^ w * 

1 
ÉB 

6 plus 10 et. sepia, afbeelding als 15 et. 
10 plus 15 et. rood, afbeelding zie foto. 
12'A plus 20 et. donkergroen, afbeelding als 25 et. 
15 plus 25 et. blauw, afbeelding zie foto. 
20 plus 30 et. chocoladebruin, afbeelding als 10 et. 
25 plus 35 et. paars, afbeelding zie foto. 
Papier zonder watermerk, kamtanding 123^ : 12/^. 

Intrekking postzegels. 
Per 15/11 zijn alle koerserende zegels ingetrokken met uitzon

dering van de lopende uitgifte HartzVan Krimpen, de Juliana
zegels en de laatste luchtpostserie. Verder gaan er geruchten dat 
ook deze zegels binnenkort uit de circulatie zullen verdwijnen, en 
vervangen worden door zegels met het portret van Koningin 
Juliana en het Inschrift Ned. Antillen, i.p.v. Curasao. 

SURINAME. 
Intrekking postzegels. 
Ook hier is de intrekking te verwachten van diverse zegels, o.a.: 

Sluiers, opdruken 1945, Rode Kruis 1942, Weldadigheid 1938, 1940, 
1945, 1946 en opdrukken. 

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 

'Niewle 
Uft^ifter 

Alle correspondentie deze rubriek betreffende te zenden aan de 
hoofdredacteur. 

Allen die zegels ter inzage zonden of mededelingen deden harte
lijk dank. 

Bulgarije. 

;III2^Äi 
« A M ' ^ - " ' " ■ ' 

Ter herdenking van de dichter Smirnens
ki, die 50 jaar geleden werd geboren en 
25 jaar geleden stierf, verschenen 2 zegels 
met zijn portret : 

4 L blauw op geelachtig papier. 
16 L roodbruin op geelachtig papier. 

Duitsland. ^ "'.^'fi &.^ ^ 
De koerserende serie zegels in de En

gelsAmerikaanse Zone met afbeeldingen 
van gebouwen ondervond weder enige 
verandering en aanvulling. Zo versche
nen thans: 

8 pf. zwart (Münchener Dom). 
15 pf. violet (Römer) 
25 pf. roodoranje (Keulse Dom) 
De Russische Zone bracht ook nog 

een nieuw zegel en wel ter gelegenheid 
van de „Dag van de Postzegel". 

12 pf. rood. 

Juist voor het ter perse gaan van dit blad ontvingen we het 
bericht, dat in de 3 westelijke bezettingszones van 1 Dec. j.1. af 
ieder poststuk dient te zijn voorzien van een verplichte bijslag 
zegeltje ter waarde van 2 Dpf. Dit zegeltje in de vorm van een 
etiketje ter grootte van 1 x 2 c.M. draagt het opschrift „Notopfer 
2 BERLIN Steuermarke" en zal de opbrengst daarvan ten goede 
komen aan de bewoners van het geblokkeerde gedeelte van Berlijn. 
Deze bijslagzegel is dan ook niet verplicht voor postzendingen en 
poststukken naar het buitenland, naar GrootBerlijn en in de 
Russische bezettingszone. 

Het zegeltje is gedrukt op het gewone watermerkpapier der 
postzegels, is geen vrijwillige doch een verplichte bijdrage en als 
zodanig dus als officieel zegel aan te merken. De eerste oplage is 
ongetand, doch de 2e oplage zal getand verschijnen. 

• •••«««■ *«««ip«i>i 

ffllFSWES« 

>i»i« »i« « »Xi'» « «I« « ».*i>i 

RheinlandPfalz. 

Hier verschenen 2 weldadigheidszegels 
met toeslag ten bate van de hulp aan Lud
wigshafen. 

20  j  30 pf. d.karmijn. St. Maarten. 
30 f 50 pf. blauw. De heilige Chris

toffel. 
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Saargebied. 
Op 12 October j.1. verschenen hier 5 toeslagzegels ten bate van 

de watersnood 1947—1948. De zegels vertonen diverse afbeeldin
gen van overstroomde gebieden. 

5 F + 5 F olijfgroen. 
6 F + 4 F lila. 

12 F + 8 F vermiljoen. 
18 F + 12 F blauw, en voor de luchtpost: 
25 F -f 25 F sepia. 
Deze zegels zijn ook in miniatuurvelletjes verschenen n.1. die 

voor de gewone post in blokvorm, ongetand en het luchtpost
zegel, getand, op afzonderlijke velletjes. De marges dier velletjes 
dragen in de bovenrand het opschrift Hochwasserhilfe 1947—48 
Saar en in de onderrand Helft den Hochwassergeschädigten. De 
velletjes hebben ieder een oplage van 40.000 stuks en waren 
alleen verkrijgbaar indien men voor ieder velletjes-paar bovendien 
4 series zegels kocht. 

Finland. 
Thans kunnen wij een afbeelding geven van een der zegels uit

gegeven ter herdenking van de Finse vertaling van het Nieuwe 
Testament, alsmede van het zegel ter herdenking van de stichting 
van de stad Sveaborg, beiden vermeld in ons vorig nummer. 

Frankrijk. 
In October j.1. verschenen hier 3 zegels met de bekende voor-

afstempeling (Affranch. Postes) n.1. 
2,50 fr Marianne, geelbruin. 

4 fr. Marianne, (Gandon) groen. 
10 fr Marianne, lila. 
Op 17 November j.i., de dag waarop de as van deze geleerden 

werd bijgezet in het Pantheon te Parijs, verschenen twee postzegels 
respectievelijk met het portret van Paul Langevin, (1872—1946) 
en van Jean Perrin (1870—1942). Beide geleerden hebben zich 
roem verworven op het gebied der physische chemie, terwijl 
eerstgenoemde een beroemd docent was in de relativiteitstheorie. 
Het zegel van Langevin is gegraveerd door Mazelin en dat van 
Perrin door Gandon. 

5 Fr. bruin, Langevin. 
8 Fr. groenblauw, Perrin. 

Hongarije. ' I "1 
Ook hier was de „Dag van de Postzegel" aanleiding tot de 

uitgifte van een speciaal zegel op 17 October j.1. in een oplage 
van 175.000 stuks. Tekening van A. Cziglenyi; tanding 12. 

De zegels waren alleen op de tentoonstelling verkrijgbaar, waar
van de entreeprijs 1 F. bedroeg, zodat het zegel feitelijk 1,30 F 
kostte. 

30 f blauw. Globe waarom een lint met opschrift, alsmede een 
vliegende duif met brief in de snavel; en jaartallen 1848—1948. 

Het zegel verscheen ook in een blaadje van 4 zegels met om
randing. 

Voorts verscheen ter gelegenheid van het 17e Handelscongres 
een zegel van dezelfde tekenaar. Tanding 12. Uitgifte 17 Oct. j.1. 

30 f karmijnrood. Drie figuren, voorstellende de samenwerking 
tussen industrie, landbouw en intellect. 

Italië. 
Hierbij geven we een afbeelding van het in ons vorige nummer 

vermelde zegel uitgegeven ter herdenking van het herstel van de 

brug van Bassano, en van het zegel uitgegeven ter herdenking van 
de componist Donizetti. 

Luxemburg. 
Op 15 December j.1. verschenen hier de eerste zegels van een 

nieuwe serie met portret van H.K.H, de Groot Hertogin Charlotte, 
zulks in verband met de op 1 Januari a.s. intredende wijzigingen 
van de posttarieven. 

De zegels zijn vervaardigd naar een gravure van Karl Blckel en 
gedrukt bij Courvoisier te La Chaud-de-Fonds, maat der zegels 
24 X 29 mm. Voorlopig zijn de volgende zegels verschenen, doch 
wordt de serie naar behoefte aangevuld: 

25 c. blauwachtiggrijs. 
1 Fr. roodachtiglila. 

1,50 Fr. groenachtigblauw. 
2 Fr. grijsachtigviolet. 
4 Fr. blauw. 

Op 15 December werd een speciaalstempel Ie dag van uitgifte 
gebruikt. 

Op 8 Januari a.s. zal ter gelegenheid van het feit dat 30 jaar 
geleden de Groot Hertogin de troon besteeg een z.g. blokje ver
schijnen, bestaande uit 3 zegels met toeslag met de zelfde afbeelding 
als bovenvermelde zegels en ter zelfde drukkerij in heliogravure 
vervaardigd. De zegels zijn getand; de afmetingen van het blokje 
zijn 11 X 7,5 C.M. en zal verkrijgbaar zijn t/m 31 Januari a.s. tenzij 
de oplage eerder is uitverkocht. De toeslag is ten bate van het 
Hulpwerk van de Groot Hertogin en van het "Werk voor Rege
ringskinderen. De zegels zijn: 

8 -f- 3 Fr. leiblauw met blauwachtig fond. 
1 2 - 1 - 5 Fr. d.groen met d.grijs fond. 
15 -f 7 Fr. kastanjebruin met bruinachtiggrijze fond. 
Op 8 Januari zal ook een speciaal eerste dag van uitgifte-stempel 

worden gebruikt. 

Malta. 
Het voorbeeld van 1928 volgende zijn ook thans weer de koer-

serende postzegels (1938-43) verschenen met de opdruk „Postage 
and Revenue". Deze opdruk is in zwart op de zegels. 

1 f. bruin. 
yi d. roodbruin. 

1 d. groen. 
2 d. karmijnrood. 

4K d. d.geel en olijf groen. 
6 d. rood en olijfgeel. 
1 s. zwart. 
1/6 olijf groen en zwart. 
2/6 rood en zwart. 

10 s. karmijn en zwart, 
en in rood op de zegels: 

\/4 d. zwartblauw. 
2J^ d. violet. 
3 d. baluw. 
2 s. grijs en lichtgroen. 
5 s. groen en zwart. 

Deze opdrukzegels verschenen op 25 November j.1. en werden 
de niet-overdrukte zegels uit koers genomen. 

Rusland. 
In de gewone uitgave in klein formaatzegel zijn verschenen: 
60 k. rood, gezicht op het Kremlin. 

1 R. rood, idem. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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pPIt»!'»'»»"*'!!"!». 

fc^.... . . . . ^ j . ^ ^ . . ^ ^ 

Voorts verschenen de postzegels van 1947 ter gelegenheid van 
de Dag van de Luchtmacht (Yv. 114243) met 3 lijnige rode 
opdruk voor het jaar 1948. 

30 k. violet. 
1 R. blauw. 

De Dag van de Mijnwerkers werd herdacht op 29 j.1. met de 
uitgave van 3 postzegels: 

30 k. blauw, mijnwerkers. 
60 k. violet, mijntransport. 
1 R. groen, wapen. 

inoHTA accp 

,m'i VVV *mi>»ii»^»>»iii»in»i 

■ mmimn * ^ j.iijii j ^  " ' ~™w—.'.i"' J 

De Dag van de Marine werd op 12 September j.1. herdacht 
met de uitgave van 2 zegels. 

30 k. blauwgroen. 60 k. blauw. 
De Dag van het Tankwapen werd op 25 September j.1. herdacht 

met de uitgave van 2 zegels. 
30 k. grijs, tankmanschappen. 
1 R. karmijn, tankdefilé. 

De Dag van de zware Industrie werd herdacht met 3 zegels. 
30 k. violet, fabrieksarbeid. 
50 k. grijs „ 
60 k. bruin „ 
De Dag van de Metaalindustrie werd herdacht met 4 zegels. 
30 k. violet, fabrieksarbeid 63 k. rood, „ 
50 k. bruin, „ 1 R. blauw „ 
De Dag voor de Krachtstations werd herdacht met de uitgifte 

van 3 zegels. 
30 k. groen, krachtstation. 
60 k. rood, „ 
1 R. karmijn „ 

De Dag voor de Naphtaindustrie werd met twee zegels her
dacht: 

60 k. roodbruin, industrieterrein 
1 R. groen, „ 

Ook het 5jarenplan leverde 
nog meer zegels op, en wel: 

voer verhogmg van het levens
peil, uitgegeven op 3D Sept. j.1. 

30 k. grijs, paardenshow. 
60 k. grasgroen, veeteelt. 
1 R. bruin, als 30 k grijs. 

rmm 

. ^ . ^ . ^ ^ . « . ^ . . . . . . . . j 

Voor het plan voor het trans
portwezen uitgegeven op 30 Sep
tember j.1. 

30 k. bruin, sneltrein. 
50 k. groen, 
60 k. blauw, auto. 
1 R. violet, stoomschip. 

Ter gelegenheid van de Sport
spelen 1948 verschenen op 15 Sep
tember j.1. 4 zegels. 

15 k. violet, hardlopen. 
30 k. roodbruin, voetbal. 
45 k. zwartbruin, raceboot. 
50 k. blauw, schoonspringen. 

Op 3 September j.1. verscheen een zegel ter herdenking van de 
dood van de staatsman A. A. Schdanoff. 

40 k. blauwgrijs, portret. 
Ter herdenking van de 100jarige geboortedag van de letter

kundige Chatchatour Abovian verschenen 2 zegels: 
40 k. violet, portret. 
50 k. groen, „ 
Ter gelegenheid van het 50jarig jubileum van het Moskou's 

Kunsttheater verschenen eveneens 2 zegels: 
40 k. grijsblauw. 1 R. bruinlila. 
Ook de Sovjetjeugdorganisaties werden met een 5tal zegels 

vereerd: 
30 k. groen, vliegtuigmodelbouwers. 
45 k. rood, jongetje en meisje. 
45 k. violet, optocht van sportverenigingen. 
60 k. blauwpaars, trompetter. 
1 R. blauw, kampvuur. 

Ten slotte vermelden we nog een serie van 5 zegels uitgegeven 
ter herdenking van het 30jarig communisme. 

20 k. lilabruin. 1 R. roodblauwgeel. 
25 k. rood. 2 R. violet. 
50 k. groen. 
Op 31 Augustus j.1. overleed de volkscommissaris Jdanov en 

reeds op 3 September verscheen een zegel ter zijner gedachtenis. 
Zeker wel een uitzondering in de postzegelfabricatie! Het zegel is: 

40 k. leigrijs, portret van Jdanov. 

San Marino. 
Hier verschenen enkele opdrukken n.1. 100 L op 15 C (Yv. 196) 

karmijnrood en voor de luchtpost tevens met opdruk Post Aerea. 
200 op 25 L. (Yv. 294) rood en violet, terwijl van de pakket

postzegels werden overdrukt: 
100 op 50 L (Yv. 32) geel en rood 
en van de expressezegels 
35 op 30 L (Yv. 15) blauw. 
80 op 30 L idem. 

Triest (Yougo Slavisch). 

Ter gelegenheid van de tentoonstel
ling op Economisch gebied gehouden te 
Capodistria van 17 tot 24 October j.1. 
verschenen 2 zegels, welke alleen afge
stempeld op die tentoonstelling verkrijg
baar waren, doch des niettegenstaande in 
de handel toch ongebruikt verkocht 
worden: 

25 L. grijs. 
50 L. oranje. 
Beiden in zelfde afbeelding. ■' 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Triest (Italiaans). 
Het in ons vorige nummer vermelde Italiaanse zegel ter her

denking van het herstel van de brpg van Bassano (waarvan we 
thans onder Italië een afbeelding geven) werd voor dit gebied 
overdrukt in rode kleur met de bekende letters A.M.M. F.T.T. 

Tsjecho Slowakije. 
Op 23 November j.1. verscheen ter gelegenheid van de verjaar

dag van president Gottwald een zegel met het portret van de 
president in de zelfde tekening als het 1,53 Kcs zegel dat op 28 
October j.1. verscheen, doch thans in groter formaat 23 x 30 mm., 
gewijzigde kleur en waarde: 

20 Kcs. d.violet. 
Een overeenkomstig zegel verscheen in een siervelletje 66 x 98 

mm. gegomd, zonder watermerk in de waarde 
30 Kcs. karmijnrood. 
Gravures van Jindra Schmidt. 
Ter herdenking van het feit dat 30 jaar geleden de eerste post

zegels van dit land verschenen, wordt thans een souvenirvelletje 
uitgegeven met de afbeelding van het eerste zegel in de waarde 
10 Kcs. Het eerste zegel werd, in de tekening van Alfons Hucha, 
vervaardigd in typografie, terwijl het souvenirzegel is vervaardigd 
in gravure van Jindra Schmidt. 

De prijs van het velletje is eveneens 10 Kcs, en kan in zijn 
geheel ter frankering worden gebruikt. 

Ter gelegenheid van het 5jarig verbond met de U.SS.R. werd 
op 12 December j.1. een zegel uitgegeven met de afbeelding van 
twee werklieden n.1. een Tsjechisch en een Sovjetarbeider, die 
elkaar, voor de vlaggen van hun land staande, de hand drukken. 

Tekening van B. Nemec, gravure van Jindra Schmidt. 
3 Kcs. rood. 

Turkije. 
Op 1 Januari a.s. zullen hier 6 zegels verschijnen voor de 

luchtpost: 
5 k. violet op grijsviolet fond. Stad Izmir; oplage 2 millioen. 

20 k. sepia op blauwgrijze fond, Citadel van Ankara; oplage 
2,200.000. 

30 k. d.grijs op grijsblauw. Gezicht op een gedeelte van 
Istanbul; oplage 1 milllioen. 

40 k. ultramarijn met blauw, afb. als 30 k.; oplage 1.200.030. 
50 k. roodbruin met violet fond; afb. als 30 k.; oplage 1 mil

lioen. 
1 L. groen met blauwgrijs, afb. als 30 k.; oplage 300.000. 

You20 Slavië. 

■ n i M t m m m i i l w 

Ten bate van het Rode Kruis verscheen hier 
een verplicht toeslagzegel dat als bijfrankermg 
verplicht was.: 

0,50 D. zwart en rood. Rode Kruiszuster 
die te hulp snelt. 

Werd de bijfrankering vergeten, dan moest 
de ontvanger van het stuk de verplichte bij
slag betalen, waartoe een zelfde zegel, doch in 
andere kleur en met het opschrift Porto, werd 
bijgeplakt. 

0,50 D. groen en rood, zelfde afbeelding. 
Daar de aangekondigde Balkan

spelen voorlopig zijn uitgesteld, wer
den de reeds uitgegeven en in ons 
vorige nummer vermelde zegels weer 
ingetrokken, hetgeen ten gevolge 
heeft, dat deze zegels thans zeer 
gezocht zijn. 

Tevens beelden we hierbij af een 
der zegels uitgegeven ter herinnering 
aan de Donauconferentie vermeld 
in ons Octobernummer. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissenverzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging ! 

" ■ ■ ' ■ ' 

IJsland. 
Hier verscheen een serie zegels met 

afbeeldingen in verschillend aanzicht 
van de vulkaan „Hekla" in werking. 

De zegels zijn te Londen gedrukt bij 
de La Rue en Co. Ltd. 

12 aur bruingrijs opl. 1 millioen. 
25 „ groen, 3 millioen. 
35 „ rood, 5 millioen. 
50 „ d.bruin, 5 millioen. 
63 „ blauw, 1 millioen. 
1 krona bruin, 2 millioen. 

10 kronur blauwgrijs, 500.000. 

BUITEN EUROPA. 
AdélieLand. 
Op 26 October j.1. vertrok van Madagaskar een expeditie onder 

leiding van de explorateur PaulEmile Victor naar de ZuidPool
streken, waar zij voor langere tijd zich zal installeren op Terre 
Adélie (ook wel Wilkesland genoemd), dat op de poolgrens is 
gelegen, om van daaruit onderzoekingen te doen. Daar zal ook een 
eigen tijdelijk postkantoor worden gevestigd met eigen stempel 
ter afstempeling. De postambtenaar zal tevens de vertegenwoor
diger zijn van het Ministerie van Koloniën, en is genaamd Liotard. 

Ter gelegenheid van dit vertrek is het luchtpostzegel van Ma
dagaskar van 100 fr. (Yv. 64) in rood overdrukt met Terre Adélie. 
Dumont d'Urville 1840. 

Afghanistan. 
Hier verschenen drie zegels met jaartal 1948: 
15 p. groenblauw, Paghamboog. 
20 p. roodUla, Onafhankelijkheidszuil. 

125 p. blauw. Moham. Nadir Shah. 
Voorts verschenen een tweetal weldadigheidszegels met de af

beelding van een kind dat uit een venster kijkt: 
35 p. groen. 

125 p. ultramarijn. 

Argentinië. 
Ter gelegeneid van de „Landbouwdag" verscheen hier op 20 Sep

tember j.1. een zegel met de afbeelding van een boerenfamilie. 
10 c. bruin. 

Australië. 
De postzegels welke het volgend voorjaar hier zullen verschijnen 

ter gelegenheid van het bezoek van het Engelse koninklijk huis 
aan dit deel der gemenebest zullen, naar thans bekend is gemaakt, 
de afbeeldingen dragen van leden van dat huis en wel: 
2% d. portretten van de Koning en de Koningin. 
3}i d. portret van Prinses Margeret. 
1/6 sh. portretten van Koning en Koningin. 
Ter gelegenheid van de Jamboree, welke van 19 December tot 

9 Januari a.s. zal worden gehouden, zal een zegel van 2% d. 
worden uitgegeven. 

Aanvang 1949 zal een zegel verschijnen ter herdenking van 
Henry Lawson eveneens 2}4 d. 

BaharaaEilanden. 
Op l lOctober j.1. verscheen hier een serie van 16 zegels ter 

herdenking van het feit dat 300 jaar geleden de eerste pogingen 
tot kolonisatie van uit Engeland hier plaats hadden (welke pogin
gen intussen slecht afliepen !) De serie omvat: 
% d. oranje, kinderkliniek van Nassau. 
1 d. groen, landbouwtractor. 

l'A d. geel, inladen van sisal. 
2 d. rood, inlandse markt te Nassau. 

234 d. bruin, modelboerderij te Hatchetbaai. 
3 d. ultramarijn, vissersboot te Nassau. 
6 d. groen, visserij. 
8 d. roodlila, strandbad van Paradise te Hoq IJland. 

10 d. rood. Hotel Fort Montagu. 
1/  sepia, zeilwedstrijd. 
21 purper, waterski. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 211 

3 /  Pruisisch blauw. 
5 /  grijs, stoomschepen en transportvliegtuig. 

10/ groen. 
1 L. vermiUioen, Postkantoor, Gouvernementsgebouw en Par

lementsgebouw. 

Bahawalpur. 
Ter herdenking van het feit dat dit land een jaar geleden de 

zijde van Pakistan koos, verscheen een zegel met de portretten van 
de rajah Sadig Mohammed V en van de overleden rajah Sinnah. 
\'A i rood en groen. 
Ook verscheen een zegel ter herdenking van de heldhaftige ver

dediging van de stad Multan bij het beleg door de Engelsen in de' 
2e Sikhoorlog. Het zegel geeft een afbeelding van 2 strijders n.1. 
een van 1848 en een modern soldaat. 

1 a. karmijn en zwart. 

Bolivia. 
Ter gelegenheid van het 3e Interamerikaanse Congres voor 

Katholieke opvoeding, verscheen een serie van 5 zegels voor de 
gewone en een serie van een zelfde aantal voor de luchtpost. Deze 
laatste serie heeft overeenkomstige afbeeldingen als de eerste, doch 
draagt bovendien het woord „AEREA". De zegels zijn; 

gewone post: 
1,40 B blauw en geel, Calvariënberg. 
2 B geelgroen en oranje, kind van het heilig Hart. 
3 B groen en blauw, Don Bosco. 
5 B violet en geel. Madonna. 
5 B roodbruin en geelgroen. Paus Pius XII zegent de bergen 

en zeeën van Bolivia, 
luchtpost: 
2,50 B vermiljoen en geel, als 1,40 B. 
3,70 B rood en geel, als 2 B. 
4 B lilarood en roodlila, als 3 B. 
4 B ultramarijn en rood, als 5 B. 

13,60 B ultramarijn en groen, als 6 B. 

Brazilië. 
Op 10 October j.1. verscheen ter gelegenheid van de opening 

van de 35c Intrnationale tentoonstelling voor de veeteelt die te 
Bagé in de staat Rio Grande do Sul werd gehouden het zegel: 

1,20 Cr oranje, schaap. 
Op 23 October j.1. werd een luchtpostzegel uitgegeven ter ge

legenheid van het 5e Eucharistische Congres gehouden te Rio 
Grande do Sul: 

1,20 Cr wijnrood. 
Het in ons vorige nummer vermelde 40 c. zegel ter gelegenheid 

van de „Week van het Kind" en met de voorstelling van een 
lezend kind, is ook verschenen in de vorm van een souvenirvel
letje op lichtkarton, tegen de prijs van 10 er. 

Chili. 
Een nieuw luchtpostzegel met de afbeelding van een machine 

in vlucht verscheen hier: 
60 c. groen. 

China. 
Het op de rand van een monetaire ondergang staande land van 

de gele aarde, volgt het voorbeeld dat in dergelijke omstandig
heden ook door andere landen is gegeven n.1. het overdrukken 
van oudere zegeluitgiften om de zegels aangepast te houden aan de 
steeds stijgende tarieven. We laten enige van deze opdrukken 
hier volgen, doch vlijen ons niet met de hoop dat dit de laatsten 
zullen zijn en ook niet dat dit de enige zijn: 

4.000 $ op 100 S l.bruin. 
5.000 $ op 1 I groen. 
8.000 $ op 700 I bruin. 

15.000 $ op 10 c. groen. 
15.000 % op 50 c. groen. 
15.000 I op 1 % groen. 
15.000 1 op 6 I violet. 
20.000 % op 10 c. groen. 
20.000 $ op 50 c. groen. 

30.000 % op 30 c. rood. 
40.000 % op 20 c. olijf. 
60.000 i op 4 $ bruin. 

Voorts verschenen in het type Dr. Sun Yat met pruimenbloe
semversiering (1947) in nieuwe kleur: 

100.000 % grijsblauw. 
200.000 l lilabruin. 
300.000 $ l.geelgroen. 
500.000 $ l.violet. 
Terwijl de reeds door ons vermelde millioenen waarden in dit 

type werden aangevuld met: 
3.000.000 I olijfgeel. 
5.000.000 $ ultramarijn. 
Wegens het niet gelukken van de z.g. herstelde dollar versche

nen in een nieuwe waarde enige zegels met opdruk op de vorige 
uitgaven: 
y> op 500.00 $ geelgroen opdr. zwart. 
14 op 500.00 I geelgroen opdr. rood. 
beiden in type als boven; (Yv. 544). 
1 op 20.00 I rood, type 1946—47 (Yv. 515) opdr. zwart. 
2 op 1,50 S blauw, type 194345 (Yv. 375) opdr. rood. 
3 op 5 $ rood (Yv. 381) opdr. rood. 
4 op 1 $ bruin, opdr. zwart. 
5 op 50 c. grijsgroen (Yv. 372) opdr. zwart.. 

China (Mantsjoerije). 
Ook hier verschenen opdrukken op vroegere zegels en wel: 

1.500 I op 20 c. groen en geel. 
50.000 I op 100 $ geel en groen (opdr. rood). 

100.000 $ op 65 % groen. 
500.000 % op 65 $ violet (opdr. rood). 

China (NoordOostelijke Provinciën). 
Enige opdrukken op vorige uitgiften verscheen ook hier: 
3.000 I op 1 % groen. 
4.000 % op 25 c. lilabruin. 
8.000 % op 50 c. oranje. 

10.000 $ op 10 c. blauw en oranje. 

Cuba. 
Op 15 October j.1. verschenen hier de laatste, jaren gebruikelijke 

zegels waarvan een gedeelte van de opbrengst ten goede komt van 
het vacantie en herstellingsoord voor overheidspersoneel: 

1 c. geelgroen, moeder met kind. 
2 c. karmijnrood, id. 
5 c. ultramarijn, id. 

Equator. 
Ter herdenking van de eerste pogingen voor postvluchten door 

Elia Lint, verschenen Kier, hoewel te laat, een 6 tal zegels voor 
de gewone en een 6 tal zegels voor de luchtpost: 
gewone post: luchtpost: 
30 c. oranje. 60 c. rood. 
40 c lila. 1 S. groen. 
60 c. blauw. 1,30 C. purper. 
1 S. bruinrood. 1,90 C. violet. 
3 S. sepia. 2 S. bruin. 
5 S. zwart. 5 S. blauw. 

Ter bestrijding van het analphabetisme verschijnen hier eveneens 
6 zegels voor de gewone en 5 zegels voor de luchtpost: 

gewone post: luchtpost: 
10 c. bruinlila. 50 c. violet. 
20 c. bruin. 70 c. blauw. 
30 c. groen. 3 S. groen. 
50 c. karmijn. '̂  5 S. karmijn. 
1 S. violet. 10 S. bruin. 

10 S blauw. 
Op 26 Augustus j.U. verschenen hier 2 zegels van oudere uit ■ 

gifte, doch thans met de opdruk „Feria Nacial 1948 de hoy y del 
Ecuador Manana". 

80 c. oranje, opdruk blauw. 
1.30 S. blauw, opdruk' rood. 
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Guatemala. 
Voor de „special delivery" verscheen hier een zegel met opdruk, 

welk zegel echter nimmef uitgegeven is geweest. Het betreft hier 
een 4 c.-zegel special delivery hetwelk in 1939 werd aangemaakt 
doch door de inmiddels ingetreden portowijziging niet werd uit
gegeven. Thans is dit zegel verschenen met doorgehaald waarde
cijfer en opdruk van een nieuwe waarde: 

10 c. op 4 c. groen en zwart, motorrijder met zijspan. 

Japan. 
Op 8 October j.1. verschenen hier 2 weldadigheidszegels en wel 

een ten bate van het Rode Kruis en een ten bate van de schat
kist. 

5 -1- 2,50 yen, rood, portret van een Rode Kruiszuster. 
5 -|- 2,50 yen, groen, vogel zijn jongen voedend. 
Beide zegels verschenen te zamen op één velletje met Japans en 

Engels opschrift: Geef uw bijdrage aan de schatkist en het Rode 
Kruis, 1948. 

Korea. 
Op 1 Juni j.1. verschenen hier twee zegels ter ere van de uit

zending van de deelnemers (3 in getal) naar de Olympische spelen 
te Londen. 

5 Wn. groen. Vlag van Korea in een krans, alsmede de Olym
pische ringen. 

10 Wn. purper, Olympische lopers met fakkel. 
Ter gelegenheid van de opening van de Nationale Vergadering 

werd een zegel uitgegeven door het Nationaal-Communicatie-De
partement, Militair Bestuur van het U.S. leger in Korea. 

4 Wn. parlementsgebouw. 

Nieuw Zeeland. 
De Directeur-Generaal der Posterijen aldaar maakt er ons op 

attent, dat in de vermelding der zegels in ons Augustus-nummer 
op blz. 133, Ie kolom een in die serie verschenen zegel niet staat 
vermeld. 

Deze serie, welke werd uitgegeven ten gebruike bij het Levens-
verzekerings-Departement van de Regering, bevat volgens die 
mededeling ook het zegel: 

6 d. bruin en groenblauw, afbeelding van de vuurtoren" De 
broeders". 

Panama. 
Ter gedachtenis aan president Roosevelt verschenen ook hier 

een 5-tal zegels voor de luchtpost: 
5 c. karmijn en zwart, Roosevelt en pres. Arosemena. 

10 c. geelbruin. 
20 c. groen. Monument voor Roosevelt te Panama. 
50 c. blauw en zwart kaart van Panama met de route Boyd-

Roosevelt. 
1 B. grijs en zwart, portret van Roosevelt. 

Paraguay. 
Ter ere van de Pynondi (Indiaanse boeren) verschenen hier 2 

zegels voor de gewone en 2 zegels voor de luchtpost, alle in de 
zelfde tekening van een man die een fakkel hoog houdt, terwijl 
het zegelopschrift luidt: „Homenaje al Pynondi". De zegels zijn: 

5 c. kamijn en 
15 c. vermiljoen voor de gewone post. 
60 c. d.groen en rood. 

5 g. grijs en rood voor de luchtpost. 

Singapore. 
Ter voortzetting van de reeds in ons nummer van October j.1. 

vermelde zegels (type Malakka George VI) met Inschrift Singa
pore versehenen inmiddels nog: 

8 c. rood. 50 c. zwart op blauw. 
15 c. blauw. 1 S blauw op lila. 
20 c. zwart op groen. 2 $ groen op rood. 
40 c. rood op lila. 5 $ groen op bruin. 

Soedan (Egypte). 
Ter herdenking van het 50-jarig bestaan van de postzegel ver

scheen hier een zegel met de afbeelding van de zo bekende kameel
postzegels (1898) omgeven door een toepasselijke randversiering. 

2 P. ultramarijn en blauw. 

Tunis. 
Als aanvulling op de zegels vermeld in ons Septembernummer 

verschenen met afbeeldingen ontleend aan de decoraties van de 
Moskee te Kairouan: 

8 Fr. turkoois. 
10 Fr. rood. 
In het type met afbeelding van de Moskee Halfaouine verscheen 

ter vervanging van het zegel Neptunustype: 
5 Fr. blauw. 

Voorts zouden deze maand nog twee zegels met toeslag ver
schijnen ten bate van het leger. Deze zegels zijn: 

10 Fr. -I- 40 Fr. 
18 Fr. + 42 Fr. 

beiden in groot formaat met afbeelding van de triomfpoort te 
SbeitUa. 

Uruguay. 
Van 9 October tot 9 November j.1. werden hier 2 zegels uit

gegeven ter gelegenheid van de industriële- en landbouwtentoon-
stelling te Paysandu. 

3 c. groen. 
12 c. ultramarijn. 

Verenigde Staten van Amerika. 
Ter aanvulling van het in ons vorige nummer vermelde kunnen 

we thans nog mededelen, dat het z.g. „Rough Rider"-zegel is 
uitgegeven in de kleur bruinpaars, terwijl die van het Fort Bliss-
zegel bruin is. 

Op 9 November j.1. verscheen het eerst te Athens, Georgia, het 
zegel ter herdenking van Moina Michael, bekend als de stichtster 
van Poppy-dag. Het zegel vertoont een portret van genoemde 
vrouw alsmede een afbeelding van de z.g. poppy-bloem: 

3 c. 
Op 10 November j.1. verscheen het eerst te Gettysburg, Penn

sylvania, het zegel ter herdenking van het feit dat 85 jaar ge
leden Lincoln zijn proclamatie de wereld inzond. Het zegel laat 
een afbeelding zien van een beeld van Lincoln alsmede enkele 
regels uit bedoelde rede. 

3 c. blauw. 
Op 9 December j.1. verscheen het eerst te Eatonton, Georgia, 

het zegel ter herdenking van de schrijver Joel Chandler Harris, 
bekend o.a. door zijn „Uncle Remus" vertellingen. He t zegel is 
een portret-zegel in het type Yv. no. 415. 

3. c. purper. 
Op 20 November j.1. verscheen het eerst te Cincinnati, Chic , 

het zegel ter herdenking van het 130-jarig bestaan van de Turn-
bond van de U.S. Het zegel vertoont het embleem van de Turn-
bond met een discuswerper en het Inschrift „Gezonde geest, ge
zond lichaam". 

3 c. rood. 

Yemen. 
Hier wordt de verschijning gemeld van 2 zegels ter gelegenheid 

van de toelating van dit land tot de United Nations: 
i4 bhog. blauw en zwart; de Yemen-vertegenwoordiger onder

tekent de acte. 
10 bhog. roodviolet en zwart, vliegtuig. 

Helpt de verwaarloosde jeugd; 
Fr animeert met Kinder zegels! 
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RAAD VAN BEHEER. 
Verslag van de Najaarsvergadering van de Raad van Beheer 

van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, gehouden op 
Zaterdag 6 November 1948 in Hotel „Terminus" te 's-Gravenhage. 
Aanwezig zijn de afgevaardigden der zeven Verenigingen-Eigena
ressen, de Hoofdredacteur, de Administrateur en een vertegen
woordiger van „de Philatelist". Van de overige Verenigingen— 
Niet-Eigenaressen was geen vertegenwoordiger aanwezig. Een be
langrijk deel der vergadering was gewijd aan besprekingen in ver
band met de tegenwoordige zeer hoge drukkosten van het Maand
blad, welke tot gevolg hebben, dat de kostprijs boven ƒ 3,— 
wordt berekend. Maatregelen zullen worden getroffen, dat de 
maximumkostprijs niet boven de ƒ 3,50 zal stijgen. De prijs voor 
zelfstandige abonnementen zal verhoogd worden tot ƒ 7,50 per 
jaar, terwijl de advertentieprijzen gesteld zullen worden op basis 
van ƒ 150,— per 1/1 pagina met de gebruikelijke toeslagen voor 
kleinere advertenties en kortingen voor meerdere plaatsingen. De 
oplage bedraagt thans 15.200 exemplaren. 

De heren Norenburg en Van der Flier worden wederom voor 
een jaar benoemd als Hoofdredacteur en Administrateur. De heer 
dr. Speyer zal vermoedelijk zijn vroegere functie van Redacteur 
Poststukken hervatten. 

Tot het Maandblad traden toe de Dordtsche Vereen, „de Post-
jager" en de Philatelistenclub „Rotterdam". 

Voor het collectief abonnement per 1 Januari a.s. bedankten 
de Verenigingen Z.Z.Z. te Zaandam en de Leidsche Ver. van 
Postzegelverzamelaars. 

Onderhandelingen worden gevoerd met de Personeelsvereen. 
van „Philips" te Eindhoven. Besloten wordt te voldoen aan het 
verzoek van de heer Post te Utrecht, de naam van de maand 
wederom boven aan de bladzijden te vermelden. 

Het voorstel de Verenigingsmededelingen te doen vervallen, 
hetgeen een aanmerkelijke kostenbesparing tengevolge zou hebben, 
wordt in verband met de ingrijpende strekking hiervan voorlopig 
aangehouden. In verband hiermede moeten enige verzoeken van 
niet-aangesloten verenigingen, tot het doen opnemen van hare 
Verenigingsberichten worden afgewezen. 

Aan de heer P. C. Korteweg en zijn Vereniging C.S.K. werd een 
nieuwe regeling voorgesteld. 

Getracht zal worden, in overleg met de heer dr. Van Gittert, 
samensteller der prijsvragen, deze meer populair te maken. 

Het nieuwe ontwerp-hoofd voor het Maandblad kon de alge
mene goedkeuring der aanwezigen nog niet verwerven. 

De pogingen, tot aansluiting te komen bij een uitgeversvereni
ging, hebben tot dusverre niet het gewenste resultaat gehad. 

Ten einde regelmatig de gang van zaken te kunnen volgen, 
zal de Raad van Beheer zo mogelijk om de drie maanden bijeen 
komen. 

De Secretaris, 
VAN DE WESTERINGH. 

MEDEDELING. 
(Een excuus aan onze Haagse aangeslotenen). 

Vele van onze Haagse lezers zullen wel enige dagen te vergeefs 
hebben uitgezien naar ons vorige nummer en vonden zij dit wel 
later dan anders in hun bus. Helaas was dit een speling van het 
lot, en treft noch de redactie, noch de administratie, noch de 
drukker in deze schuld, maar het (nood-) lot wilde, dat de carrier 
waarop de Haagse editie ten postkantore zou worden vervoerd, 
inplaats van op dit kantoor in de Koningshaven te R'dam terecht 
kwam, tengevolge waarvan dit gedeelte der oplage in dit diepe 
water verdween. Gelukkig hadden daarbij geen persoonlijke onge
vallen plaats, maar wel stelde dit ongeval zowel de drukker als 
de administrateur voor de moeilijke opgave in enkele dagen de 
gevolgen te elimineren. Dank zij de ijver van deze heren was 
spoediger dan verwacht mocht worden een extra-expeditie voor 
den Haag gereed. 

Daar reeds een 200-tal nummer bij een vroegere zending waren 
gttxpedieerd en het niet mogelijk was na te gaan wie der 
aangeslotenen reeds een nummer had ontvangen, was het nood
zakelijk alle Haagse abonné's een exemplaar te zenden, hetgeen 
dus betekent, dat een aantal lezers ditmaal twee exemplaren van 
het Novembernummer kregen. RED. 

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

Overleden. 
108. G. V. Bertels. 904. J. Dorrestein. 1024. A. van Dijk. 1632. 
B. van Asperen Vervenne. 

Bedankt per 31 December 1948. 
1742. 
1811. 

136. 
1103. 
1768. 
1096. 
1236. 
1877. 
633. 

1278. 
1398. 

61. 
505. 
619. 

1962. 
65. 

1895. 
1602. 
504. 

1644. 
407. 

1015. 

L. Baars. 
A. J. Balster. 
C. Bloot. 
A. J. L. van Bokhoven 
H. Bonefaas. 
G. Box. 
J. H. Broekman. 
G. H. Brok. 
J. M. L. Crèvecoeur. 
J. A. Doornheim. 
M. van Driel. 
H. Geirnaert. 
H. G. Hofman. 
F. Th. Holsboer. 
M. Hoogland. 
J. Jansen. 
Th. M. de Jongh. 
C. P. van Leeuwen. 
Mej. J. A. Lente. 
Mej. C. Mecking. 
P. van de Meerendonk. 
Jhr. mr. W. E. Monod 

19. 
508. 

. 1341. 
1613. 
1085. 
1975. 
1967. 
■ 76. 
1848. 
1881. 
1042. 
1957. 
1312. 
675. 

1753. 
1218. 
1100. 
1867. 
1146. 
1873. 

del490. 

Froideville. 
F. H. W. de Quartal. 
L. C. Quartel. 
S. H. Raat. 
K. Saft. 
G. D. Scholten. 
Mej. P. W. A. Swets. 
D. J. Tromp. 
Th. M. Vermeul. 
P. Voogd. 
E. van Voolen. 
J. Vorstelman. 
O. F. Weise. 
F. Weisfelt. 
A. N. de Wit. 
J. H. Belgraver. 
W. H. W. van der Hulst 
K. R. Kruyer. 
W. de Ruyter. 
A. J. Schabeek. 
Mej. A. M. Zwart. 
W. F. van der Linden. 

Mededelingen. 
A. van het Secretariaat. 

De heren secretarissen van de afdelingen worden verzocht het 
jaarverslag over 1948, alsmede de ledenlijst per 1 Januari 1949 in 
te zenden aan de Ie secretaris, de heer ir. J. M. Böeseken, Kerk
straat 15 te Goor (O.) 

Op 1 Januari 1949 gaat het secretariaat over aan de heer 
ir. J. M. Böeseken, Kerkstraat 15 te Goor (O.), daar de heer 
Donck dan als secretaris aftreedt. 

Veranderingen voo:r het ledenregister, dus ook aanmeldingen 
van nieuwe leden te zenden aan de 2e secretaris, de heer P. J. M. 
Boel, Bosboom Toussantlaan 63 te Hilversum. 

B. van de Penningmeester. 
De leden worden overeenkomsttig het Reglement beleefd uit

genodigd hun contributie over 1949 ad ƒ 5,— vóór 1 Februari 
a.s. te voldoen. Bij giro-overschrijving op postrekening 33805 ten 
name van de Penningmeester der Nederlandsche Vereniging van 
Postzegelverzamelaars te Bussum. 

Selon les Statuts les membres sont pli& de bien vouloir acquiter 
leur contribution pour 1949 (fis. 5,—) avant Ie Ier février. Au 
dela de cette date on disposera a leurs frais. 

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

Aanmeldingen. 
1148. A. Bakker, Oud Bussummerweg 53, Bussum. (Lid „De Ver

zamelaar"). 
1107. J. H. van Berkel, Leger no. 240617005, 3/III Garde Regi

ment Jagers, C. Divisie 7 December, Veldpostkantoor 
Batavia. 

1041. W. Blessenaar Driftlaan 11, Blaricum. 
1128. H. C. S. N. Duray, Legerno. 270429007, Wachtmeester, 

S.O.B.M. III, Veldpost Medan. 
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1141. M. Faber, Palmenlaan 9, Paiembang (Z. Sumatra). 
1074. H. Gazendam, Zuwe 239, Vreeland. 
1087. A. Harp, Ouden Engweg 2, Hilversum (Lid „Prilatelica") 
1115. A. C. 't Hart, Sergeant Stbno. 250731032, 3-4-Garde Regi

ment Jagers, Veldpost Soerabaia. 
1051. M. M. van Hengel, Burgemeester van den Elzenlaan 10, Oss 

(N.Br.) 
1043. Ir. J. W. Jonkers, Tjitjoeroegweg 12, Batavia. 
1133. P. Kieft, Bagijnhof 2, Medemblik. 
1145. L. Klamer, p / a B.P.M., Willemslaan 2, Batavia. 
1127. E. C. van Kollenburg, St. Josefstichting, Deventerstraat 459, 

Apeldoorn. 
1105. K. Krijgsman, van Heutszboulevard 2, Batavia. 
1137. B. C. van Meel, Groote Noord 54 rd. Hoorn. 
1139. W. A. M. Melis, Prinseweg 105, "Wassenaar. 
1092. A. van der Meulen, p/a B.P.M. Pladjoe, (Z. Sumatra). 
1140. D. J. Oostenbroek, Soendaweg 9. Batavia. 
1088. B. M. J. Ostmeier, Soembaweg 23, Batavia. 
1099. W. E. Palm, van Heutszboulevard 2, Batavia. 
1116. W. Pelle, Sergeant 3-4-Garde Regiment Jagers, Veldpost 

Soerabaia. 
1125. E. C. de Poorter, Kapitein 5—7 R.I. Veldpostkantoor 

Batavia. 
1149. G. J. Pieters, Orionlaan 91, Hilversum. 
1106. G. E. van Reekum, Brinklaan 52, Apeldoorn. 
1113. Mevr. P. P. Romeijn-Fret, Rembrandtstr. 28, Hengelo (O). 
1114. R. Rosenthal, Appelstraat 17, den Haag, (Lid „Philatelica"). 
1123. J. H. Sabelis, Jachtlaan 188, Apeldoorn. 
1112. J. Sikkens, „Huize Mandoel", Heuvelweg 8 344 III, Epe 

(Gld.). 
1044. A. G. Stoon, Voorschoterlaan 96, Rotterdam-O. 
1147. B. Tijmstra, 2e stuurman K.P.M., p /a K.P.M., Batavia. 
1040. Mej. G. Verdonk, Briar Craft, The Triangle North Ferri 

bij E. Yorks, (Engeland). 
1121. C. Voerman, S.M.I. 3-4-Garde Regiment Jagers, Veldpost 

Soerabaia. 
1129. Ir. K. Volkersz, Hereweg 343, Lisse. 
1124. .G. de Vries, Arnhemseweg 217, Apeldoorn. 
1036. E. J. Winter, van der Heijdenlaan 4, Apeldoorn. 
1053. Mevr. N. van Woerkom-Kuypers, Oosterbrugstraat 6, 

Slicdrecht. 
1159. Dr. P. C. Blokker, J. C. van Oostzanenlaan 2, Heemstede. 
1152. H. W. Carton, Asselsestraat 132b, Apeldoorn. 
1158. Mevr. S. Paauw-de Rotte, Cesar Francklaan 7, Heemstede. 
1153. D. Vels, Schouwweg 18b, Wassenaar. 
1160. P. A. van Dijk, Zaalbergstraat 21, Alphen a/d Rijn. 
1163. K. E. König, Dahliastraat 26, Koog a/d Zaan. 

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

Voorgehangen als lid. 
C. van Leeuwen, Leiden, postbus 90. 
F. A. van Vugt, Rijen, Kampstraat. 
P. J. Op den Camp, Breda, Fr. Rooseveltlaan 102. 
P. E. E. Nieste, Oosterhout, Keiweg 11. 
J. Terwijn, Breda, Valkenierslaan 203. 
J. J. M. de Bont, den Haag, Copernicusstraat 177. 
L. Leur, Antwerpen, Belgiëlei 13. 

Nieuwe leden. 
De voorgehangen leden in het Octobernummer. 

Overleden. 
175. E. S. Schudel. ' 

Geroyeerd. 
310. H. G. Jansen, Waalwijk. 

Afgevoerd. 
474. Mevr. van Megen-Schreurs. 

Bedankt per 31 Decembber 1948. 
2. H. 'Hozemans. 44. Mevr. J. M. C. Matveld-

12. J. Teygeler. Soutendam. ' 

512. J. D. Kon. 
532. J. Akkermans. 
542. L. Snoeren. 
574. J. Komen. 
575. A. L. Verdaasdonk. 
592. B. Boerboom. 
636. Mr. dr. R. W. H. Pitlo. 
645. J. J. de Bruyn. 
646. A. Goudswaard. 
671. L. V. d. Graaff. 
676. N. Reichardt. 

P. H. Uffing. 
W. Ran. 

702. 
717. 

68. T). Hozemans. 
136. L. Dans. 
159. Jhr. H. H. Roëll. 
198. Mevr. C. van Liebergen-

Stams. 
224. J. W. Aarts. 
233. E. J. Bakker. 
263. J. C. van Rietschoten. 
293. ir. A. Goekoop. 
326. K. Bonekamp. 
361. P. W. J. Verkouteren. 
367. W. Saalberg. 
395. W. B. Tobé. 
430. A. J. M. Groot. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Maandag 20 December a.s. om 20 uur 

in café „De Beurs", Markt, Breda. 
Ledenvergadering op Maandag 27 December a.s. om 20 uur in 

café „Moderne", Markt, Breda. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 2 Januari 1949 om 10.30 uur in 

café „Moderne", Markt, Breda. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op Donderdag 30 December 1948, te 20.15 uur 

in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam-C. De vei
ling wordt gehouden van 1930—20.15 uur. 

Nieuwe leden. 
200. Bergh-Vermey, Mevr. M. W. Th., van Hillegaertstraat 15, 

Amsterdam-Z. 
316. Bergstraat, H. J., Bronckhorststraat 33, Amsterdam-Z. 
134. Breel, M. P., Tulpstraat 52, Goes. 

71. Engelken, D. H., Embong-Malang 45, Soerabaia, Indonesië. 
69. Espir, C , Stadionkade 20III , Amsterdam-Z. 

362. Hols, A., Admiraal de Ruyterweg 71 IH, Amsterdam-W. 
383. Jongh, Th. M. de, Raphaelplein 25, Amsterdam-Z. 
537. ,Los, J., Nassaukade 352 I, Amsterdam-W. 
402. Lijn, J. J. V. d.. Wingerdweg 5, Amsterdam-N. 
451. Schouten, J., Lindengracht 59, Amsterdam-C. 
494. Stapenséa, W., Ruysdaelkade 371, Amsterdam-Z. 
518. Vermeulen, D., Corn. Krusemanstraat 64, Amsterdam-Z. 
520. Vredevoort, A., Kievitstraat 25, Amsterdam-N. 
235. Nes-Heüing, Mevr. Th. C. M. van. Westlandgracht 239 

belet., Amsterdam-W. 
Candidaatleden. 

552. Assen, J. A. A. van. Jan de Haenstraat 101, Amsterdam-W. 
564. Burki, J. W., Kerkstraat K 358,.Eerbeek (Geld.) 
575. Gaspari, F. H. J., Hofmeyerstraat 17, Amsterdam-O. 
579. Creveld, M. van, Merwedeplein 29, Amsterdam-Z. 
587. Helmers-Stevens, Mevr. D., Cath. van Clevepark 53, Am

sterdam-Z. 
596. Homburg, J. J., Louis Bothastraat 19II, Amsterdam-O. 
137. Niemann, J. W., Ennismore Gardens 68, East Molesey-Surrey, 

Gr. Britain. 
599. Scheijen, H. van. Corn. Krusemanstraat 26, Amsterdam-Z. 
620. Soet, H. A. L. de, Nassaukade 348 II, Amsterdam-W. 

Overleden. 
45. Bolier, M. 451. Kroon, P. A. M. 

2. Hurk, Th. H. van der 
Bedankt per 1-11-48. 

613. Goudswaard, A.; 670. Groentjes, J. H.; 431. Hoeven, M. G. 
v. d.; 261. Onstee, A. J. H. ; 388. Os, A. van; 492. Post, F.; 354. 
Slagman, Drs. J; 487. Spelman, Mej. S. G.; 401. Schreuder, F. W.; 
533. Swart, P. C ; 572. Takken, G.; 337. Top Jr., H.; 485. Wer
kendam, L.; 603. Zwart, H. 

Geroyeerd wegens wanbetaling 
429. Eyken, A. van 
383. Wall Perné Jr., B. v. d. 
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Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secr.: H. G. van de Westeringh, W. de Zwijgerplantsoen 1, Utrecht. 

Vergadering. 
Bestuursvergadering op Dinsdag 21 December a.s. 8 uur, ten 

huize van de heer Baljet. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 December, des n.m. 8 uur 

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

mededelingen; 4. Ballotage; 5. Rondvraag; 6. Pauze, waarin lan-
denwedstrijd: Portzegels Curo9ao en Suriname; 7. Veiling; 8. 
Verloting; 9. Sluiting. 

Nieuwe leden. 
Zeven nieuwe leden, waarvan de namen zijn vermeld in het 

November-nr. 
Candidaatleden. 

W. C. van Asperen, J. M. de Muinck Keizerkade 3, Utrecht (E.) 
J. J. Desta, Handelstraat 34, Utrecht (E.) 
W. H. A. M. de Groot, Burg. Reigerstraat 80, Utrecht (E.) 
J. H. Hoogland, Dantelaan 62, Utrecht (E.) 
C. P. Jans, Amst. Straatweg 453, Utrecht (E.) 
H. de Jong, Joan Roëllstraat 3, Utrecht (E.) 
H. M. van Kuipers, Nobelstraat 13 bis A, Utrecht (E.) 
C. Sanders Jr., Wittevrouwensingel 38 bis, Utrecht (E.) 
J. Fortuyn Droogleever, arts, ^eehospitium, Katwijk aan Zee. 

Af te voeren als lid. 
J. van 't Hoff, Geraniumstraat 49, Utrecht. 

J. Vorrink, Appelstraat 191, 's-Gravenhage. 

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

CONTRIBUTIE 1949. 
Teneinde het vele werk aan de contributiebetalingen, te ver

minderen, verzoek ik onze leden vriendelijk de contributie uiterlijk 
10 Januari a.s. te storten op giro-rekening 315284 t.n. Alg. Penn. 
Int. Verg. „Philatelica", Hulshorststraat 249, den Haag. 

Met klem wil ik er op aandringen het lidm.nummer op het 
betalingsstrookje te vermelden; zie daartoe de lidm.kaart 1948. 

Zij, die lid zijn van een afdeling, betalen vóór die datum, bij 
hun afd.-penningmeester. 

De Alg. Penningmeester, 
A. GODSCHALK, Jr. 

Mededeling. 
De vereniging heeft de beschikking gekregen over een zeer klein 

aantal zegels type Hartz ongebruikt N.O.I. van ƒ 10,— en ƒ 25,—. 
Zij die naar een serie reflecteren worden verzocht dit per brief

kaart met vermelding van lidm.schapsno. voor 1 Januari 1949 op 
te geven aan de heer A. Godschalk, Hulsthorststraat 249, 's-Gra
venhage. Dit geldt ook voor afdelingsleden. 

Daarna zal het bestuur de zegels onder de gegadigden verloten. 
Na loting krijgen de gelukkigen hiervan bericht met opgaaf van 
kosten. 

2162. 
3435. 

1943. 

8. 
246. 
488. 
572. 
604. 
803. 
872. 

H. Aarts. 
B. C. J. V. d. Meer. 

J. D. Berghuys. 

J. F. Kastelijn 
A. Harp. 
J. Tege aar. 
S. M. Koopmans. 

Overleden. 
3926. 

Afvoeren. 
2950. 

Bedankt. 
1935. 
1999. 
2419. 
2464. 

-Mej. K. van Werkhoven. 2469. 
J. H. van Elk. 2575. 
A. A. M. de Kremer. 2727. 

S. A. V. d. Chijs. 

, 
J. E. van Zanten 

N. Claus. 
A. M. C. Boes. 
C. A. Peeters. 
H. Smallenbroek 
Jac. Maarse Gzn 
C. J. Breur. 
N. v. d. Eist. 

922. 
973. 
989. 
994. 
997. 

1133. 
1408. 

1667. 
1739. 
1843. 
1889. 
1911. 
1906. 

Mej. J. P. Snel. 
L. Timmer. 
A. van Leeuwen. 
W. Ruggenberg. 
G. A. Zegers. 
J. ter Bruggen. 
K. J. H. Prudhomme 
Reine. 
J. V. d. Brugge. 
W. J. H. Naninck. 
W. Kany. 
N. Ph. Glaudemans. 
Drs. A. L. Beker. 
J. G. Sanderson. 

3044. 
3052. 
3065. 
3274. 
3309. 
3389. 

van3390. 
3677. 
3766. 
3925. 
3978. 
4118. 
4126. 
4200. 

W. Kleyn. 
J. Veldkamp. 
M. J. Schim. 
G. H. H. Zandvoort 
P. Eisses. 
C. B. Hoogstraten. 
R. Kamsteeg. 
Mej. L. van Haaren. 
W. de Baat. 
Ir. J. L. Inckel. 
Mej. J. Juffer. 
W. F. Verlee. 
C. M. Frylinck. 
F. J. J. P. Wientjens. 

Candidaatleden. 
Hoofdbestuu r. 

JL.37. J. P. Beugels (30-9-1935), Dorpsstraat A 40, Oirsbeek (L). 
8. L. Geuchies, Beatrixstraat 1, Bunschoten. 

246. P. S. Scheltema, Leeuwenburg 11, Sneek. 
488. E. Schriel,Oudedijk 149II, Rotterdam. 
572. A. Waterman, Bilderdijkstraat 12, Alphen a/d Rijn. 

1739. J. Eygenraam, Nieuwe Haven 123 A, Rotterdam. 
Afd. Amsterdam. 

994. R. D. T. Lubben, Leimuidenstraat 5II , Amsterdam. 
1999. J. Th. P. Hennevelt, Oude Amersfoortseweg 181, Hilversum. 
2175. A. Hols, Adm. de Ruyterweg 71 III, Amsterdam. 
3808. S. Timmer, Blankenstraat 183IV, Amsterdam. 

Afd. 's-Gravenhage. 
JL.31. A. J. van Reeken (30-4-'38), v. Lansbergestraat 74, Den 

Haag. 
1843. J. M. Charisius de Leur, Willem de Zwijgerlaan 102, Den 

Haag. 
1906. K. Dekker, Maastrichtsestraat 100, Scheveningen. 
1911. J. J. van der Goes, van Lumeystraat 28, Den Haag. 
1935. P. de Jong, Koppelstokstraat 230, Scheveningen. 
1943. G. Pas, Juliana van Stolberglaan 344, Den Haag. 
2162. J. G. Tromp, Carel Reinierskade 257, Den Haag. 
2419. N. M. Ch. Verburg, van Duvenvoordelaan 60, Voorburg. 
2464. J. F. R. Vogelpoel, Laan van Meerdervoort 816, Den Haag. 
2469. J. H. Wouters, Laan van Meerdervoort 836, Den Haag. 

Afd. Harderwijk. 
604. H. Bos, Stationslaan 122, Harderwijk. 
872. S. van Straten, Stadsdennenweg 27, Harderwijk. 

Afd. Venray. 
JL.32. J. A. C. Coenen (17-2-1932), Holstraat 5, Venray. 

Afd. Walcheren. 
997. J. Minnaar, Molenwater 113, Middelburg. 

1667. M. Polak, Rouaansekade 27, Middelburg. 
Afd. Zeist. 

922. J. H. M. Kotting (Oud lid 3131), Oranje Nassaulaan 64, 
Zeist. 

Afd. Zwolle. 
989. L. Gols (Oud lid 709) Goudsbloemstraat 31, Zwolle. 

1133. W. J. Siebrand (Oud lid 3111) Oudestraat, Kampen. 
1408. A. van der Waal, Sassenstraat 47, Zwolle. 

Nieuwe leden. 
Alle candidaatleden, bekend gemaakt in het November-nummer, 

werden als nieuwe leden aangenomen. Wij roepen hen een welkom 
toe ! 

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

Ledenvergadering. 
De eerstvolgende gewone ledenvergadering zal worden gehouden" 

op Maandag 20 December 1948 in de bovenzaal van Café-Restau-

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



DECEMBER 1948 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE IV 

rant „Du Nord", Bergweg 311 (ingang Bergsingel 228) te Rot-
terdam-Noord. Zaal open 7.30 uur, aanvang 8 uur. 

Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Bestuursmede
delingen. Ballotage candidaatleden. Verloting. Rondvraag. Daarna 
te ca. 9.30 uur Veiling. Bezichtiging van de kavels op Zaterdag 
18 December in ons clublokaal en voor de aanvang der verga
dering. 

Contributie 1949. 
Op de ledenvergadering van 22 November 1948 werd met alge

mene stemmen besloten de contributie voor het jaar 1949 te 
brengen op ƒ 5,—, (Juniorleden ƒ 4,—). Deze kan worden voldaan 
door storting of overschrijving op postrekening 517293 ten name 
van Rotterd. Philatelisten-Verg. Adm. Contributie, Walenburger-
weg 120, te Rotterdam, terwijl tevens op de clubmiddag gelegen
heid bestaat tot betaling aan de Administrateur, de heer 
S. Masclee. Steeds het lid-nummer vermelden s.v.p. 

Candidaatleden. 
1398. J. M. J. Zuydeweg, Cliviastraat 13, Rotterdam-Noord 2. 
1399. K. W. Paling, Gordelweg 198d, Rotterdam-C. 2. 
1400. J. A. Asbreuk, Zwaer de Croonstraat 59b, Rotterdam-C. 2. 
1401. G. W. Bergman, Mijnsherenlaan 75c., Rotterdam-Z. 1. 
1402. K. A. Cley, Oosterhamrikkade ■24a, Groningen. 
1403. G. Haak, Statensingel 171 A, RotterdamC. 2. 
1404. N. F. Hedeman, Valkenboschkade 7678, Den Haag. 
1405. D. Kerkhof, Carnisselaan 107a, RotterdamZ. 1. 
1406. D. W. van Kooten, Hillevliet 29, RotterdamZ. 1. 
1407. J. A. V. d. Linde, Overijsselsestraat 1, RotterdamZ. 2. 
1408. H. Moedt, Brielselaan 368b, RotterdamZ. 1. 
J.1409. J. van der Meer, Prins Bernhardkade 9, RotterdamN. 2. 
1410. L. C. Prul, Honingerdijk 119a, RotterdamO. 
1411. C. P. Quivooy, Multatulistraat 31, RotterdamW. 
1412. F. Schrunder, Groen van Prinstererkade 15, Maassluis. 
J.1413. P. Vermeyden, Heemraadssingel 86, RotterdamC. 2. 

Al deze candidaten werden reeds op de Novembervergadering 
als lid aangenomen onder het gewone voorbehoud. 

Candidaatlid tegen 1 Januari 1949. 
1383. P. J. V. d. Lans, Lisstraat 41, RotterdamN. 1. 

Deze candidaat werd reeds op de vergadering van October als 
lid aangenomen onder het gewone voorbehoud. 

Opgezegd. 
265. E. M. Maatje. 

Geroyeerd wegens wanbetaling contributie. 
863. J. M. Breugelmans, Tollensstraat 15a, Rotterdam. 
132. H. J. C. Evers, Proveniersstraat 56b, Rotterdam. 
335. Mevr. J. van EijckSeeuwen, 'sGravenweg 1, Rotterdam. 

J. 1285. G. Groeneveld, Vlaggemanstraat 35a, Rotterdam. 
579. N. A. van Peelen Jr., Dunantstraat 31, Rotterdam, 

welke in het Novembernummer abusievelijk als „vervallen" 
werden vermeld. 

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

Contributie 1949 
groot ƒ 4,—, wordt gaarne tegemoet gezien op postrekening 
49270 ten name van P. C. Korteweg te Bennebroek. 

Nieuwe leden. 
W, J. Faazen, Rob. Regoutstraat 9, Roermond. 
H . H. Grummels, Kapellerlaan 150, Roermond. 
Mejuffr. J. de Jong, Stationsweg 66, Apeldoorn. 
Jhr. M. J. I. de Jonge van Ellemeet, Julianalaan 76, Arnhem. 
H. Lemmens, Kapellerlaan 233, Roermond. 
Mevr. P. Meylink-Geulans, St. Annastraat 282, Nijmegen (oud-lid). 
H. G. F. Sasburg, Jachtlaan 52, Apeldoorn. 
C. Smarius, Rob. Regoutstraat 59, Roermond. 
Mej. M. Speetjens, Louisa Pension, Munterplein, Roermond. 
J. H. M. Zeekaf, Charles Ruijsstraat 40, Roermond. 

Alsnog tijdig bedankt bij H.H. Sectiehoofden. 
J. E. J. van Arcken te Nijmegen. 
Mevr. M. J. Matzen-Fledderus te den Haag. 
Jhr. J. W. von Schmidt auf Altenstadt, Amsterdam. 

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

Nieuwe leden. 
De candidaatleden, vermeld in het November-nummer, benevens: 

C. J. Gras, Bloemendaalsestr.weg 142, Santpoort. 
Candidaatleden. 

J. Spijkerman, Zandersstraat 25, IJmuiden (O.) 
J. Bos, Elzenplein 39, Haarlem-N. 

Bedankt. 
30. G. Bleeker. 102. A. Zuidema. 
76. F. Maatje. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op 4 Jan. 1949; ruilavond op 21 Dec. 1948 

en 18 Jan. 1949. Alle bijeenkomsten zijn op Dinsdagavond in „Bel-
levue", Marnixstraat 400; aanvang half acht; zaal open 7 uur. 

Nieuwe leden. ' 
Alle in het Maandblad van November 1948 opgenomen candi-

daat-leden werden aangenomen, benevens: 
894. G. Jürgens, Deurloostraat 12 belet., Amsterdam-Z. 
361. C. J. Schreuder, Bilderdijkstraat 173 hs., Amsterdam-W. 
637. Mevr. J. A, M. P. Schaeffer-Küppers, Hembrugstraat 150 III, 

Amsterdam-C. 
643. Th. J. Mous, 2e Jan v. d. Heydenstraat 97, Amsterdam-Z. 

Bedankt. 
398. 
563. 

21. 
291. 
362. 

W. G. O. de Ruiter. 
J. H. Hendriks. 
G. H. Broekhuizen. 
P. J. Heyblok. 
F. F. Landweer. 

381. W. H. de Groot. 
692. J. J. Frens. 

78. R. de Groot. 
438. H. J. G. Flick. 
707. G. J. de Vries. 
469. Fr. Vredevoort. 

Candidaatleden. 
630. H. Bosman, 2e Kostverlorenkade 3II , Amsterdam-W. 

1118. J. L. J. Bruisten, arts. Kastanjelaan 69, Halfweg (N.H.). 
1119. A. Gobes Santilhano, Ie Jan Steenstraat 113 hs., Amster

dam-Z. 
1120. J. B. F. Gottschalk, Hunzestraat 133II, Amsterdam-Z. 
1121. D. Buytendijk, Weesperzijde 54II, Amsterdam-O. 
1122. Mej. S. J. de Klerk, Argonautenstraat 54II, Amsterdam-Z. 
1123. L. de Bois, Rivierenlaan 14111, Amsterdam-Z. 
1124. H. Bender, Amstelveenscheweg 39III, Amsterdam-Z. 
1125. J. B. Kok, Saenredamstraat 8III , Amsterdam-Z. 
1126. Is. Waterman, Hertzogstraat 3 hs., Amsterdam-O. 
1127. R. E. Kamps, Deurloostraat 21, Amsterdam-Z. 
1128. J. C. Honing, Grote Wittenburgerstraat 48 hs., A'dam-C. 
1129. C. de Boer, Sarphatipark 19 hs., Amsterdam-Z. 
1130. H. G. Schneider, L. de Colignystraat 401, Amsterdam-W. 

Bedankt per 
456. J. Thomassen. 
403. J. D. Blaauboer. 

236. J. W. La Rondelle. 
533. Mej. J. W. Switzar. 
770. H. F. J. A. Kok. 

35. Th. C. P. Engel 
923. D. Th. Pronk. 
843. H. J. Spoelden 
266. J. Kaas. 

31 December 1948. 
951. L. Adriaanse. 

C. de Ruijter. 
Joh. Goldschmeding 

1096. Ch. W. Rotteveel 
781. R. Nieuwenhuis. 
261. Jac. Veltman. 
358. R. Bosma. 
522. F. Toering. 
461. W. Duba. 

1067. 
798. 
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228. 
708. 
961. 
583. 
833. 
662. 
791. 
727. 
991. 
740. 
421. 
281. 
700. 
432. 
168. 
744. 
233. 
515. 
425. 
590. 
108. 
130. 
218. 

1068. 
381. 
119. 
311. 

1070. 
842. 

1084. 
772. 
850. 

J. Pronk. 
D. van Ladesteyn. 
Ir. F. F. Mattern. 
E. Kuyt. 
P. F. A. Mijsberg. 
P. A. van Dongen. 
L. Beekman. 
B. H. J. Valk. 
H. van Beers. 
J. H. N. Verkade. 
M. C. Deurloo. 
L. van Os. 
C. J. L. van Wielik. 
W. Prins. 
M. Raadsveld. 
J. W. Beumkes. 
J. H. A. Nieuwenhuis. 
P. J. Licht. 
J. J. H. de Wit . 
A. C. A. V. d. Bogaard. 
K. Timmerman. 
H. Numan. 
Joh. J. Albers. 
N. Verdoes. 
W. H. de Groot. 
H. Buis. 
Chr. S. van Wilpe. 
A. B. C. de Groot. 
E. A. Vermeer. 
P. Gemser. 
Joh. Bostdorp. 
M. Bronkhorst. 

582. 
690. 
874. 

89. 
257. 

44. 
668. 
440. 
318. 
554. 

1064. 
657. 
315. 
359. 
137. 
427. 
90. 

275. 
1016. 
939. 

1068. 
154. 
524. 
530. 
828. 
227. 

254. 
468. 
695. 
878. 

1008. 

W. Gabrielse. 
H. A. van Duinkerken. 
F. C. A. Neubauer. 
A. Koppejan. 
N . Bakker. 
W. W. Helmholt. 
C. D. P. Rückert. 
W. F. Linden. 
J. C. Rogmans. 
Joh. Denijs. 
D. de Haan. 
J. D. L. Hópken. 
J. Koger. 
H. Post. 
S. de Boer. 
P. Böggeman. 
E. J. M. Broeksmit. 
P. Waterdrinker. 1 
P. Kreike. 
D. J. Trampe. 1 
J. van Putten. 1 
B. J. Wassenaar. 
D. Anderson. 
J. P. Beetstra. 
L. P. Gerlagh. 
Mevr. J. C. V. d. Molen- 1 
te Roller. 
Th. J. Muller. 
G. V. d. Wouden Jr. 1 
J. H. Weenink. 
Mr. J. H. van Reenen. | 
N. C. Jorritsma. 1 

Postzegdvereeniging Vlissingen P.V. 1 
Secretaris: C. J. L. Siten, C. Busk enstraat 54, Vlissingen. 1 

Nieuwe leden. 1 
W. H. M. Bleyenberg, Zuidsingel 84, Middelburg. J 

Nieuwe leden. 
159. W. Schenk, Provincialeweg 1, Krommenie. 
127. C. A. Jansen, Vrolikstraat 222 III, Amsterdam-O. 

Bedankt. 

S. Rijkeboer, Walstraat 104, Vlissingen. 
Bedankt. 

Mevr. Sissingh-v. Eerbeek. v. d. Boom. 
beiden te Vlissingen. 

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

Rectificatie. 
329. J. C. Slieker, de Colignystraat 22, Delft. 

80. P. M. de Graaf, Jr., Sabangstraat 7, Delft. 
Bedankt. 

18. Mevr. G. D. Tulling-Pasma.232. Drs. J. E. Rombouts. 
266. J. Teijgeler. 13. W. J. v. d. Heijdt. 

80. G. A. Riesouw. 
99. D. A. Kozel. 

147. P. J. Gerbrands. 
175. W. F. Stamm. 
197. C. Fiedler. 
209. Mej. N. J. H . de Zwart, 
229. P. Bakhuizen. 

310. J. R. V. Groen. 
311. H. de Jongste. 

19. L. M. Smit. 
23. A. P. de Weijer. 
55. W. GoudappeL 

309. J. V. Ekelenburg. 

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

Vergaderingen. 
De eerstvolgende vergaderingen vinden plaats Vrijdag 17 De

cember en 21 Januari a.s., en vervolgens elke derde Vrijdag van 
de maand, des avonds 8 uur in Restaurant „De Nieuwe Karse-
boom", Dam, Zaandam. Gelegenheid tot fietsenstalling: Garage 
D. Schoen, Nicolaasstraat, achter de Hema, Zaandam. 

416. J. Lieshout. 
300. A. V. Bethlehem. 
318. W. L. J. Hoffmann. 
108. K. de Loof. 

336. R. B. Hemmelder. 
74. Chr. V. Reijen. 

427. P. Lieshout. 
244. J. H. Hendriks. 
362. N . Krook. 

Contributie 1949. 
Men wordt verzocht zijn contributie voor 1949, zijnde ƒ 5,— 

over te schrijven of te storten op postrejcening no. 239900 ten 
name van de „Z.Z.Z.", te Zaandam. 

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

_ I 

Candidaatleden. 
109. G. de Bis, Lavendelplein 17, Hilversum. 
382. T. de Groot, Wezellaan 25, Hilversum. 

Aangenomen. 
De in het vorige Maandblad genoemde candidaatleden. 

Bedankt. 
G. P. de Wee, Hilversum. 

Vergadering. 
Ledenvergadering Woensdag 15 December en Woensdag 19 Ja

nuari 1949, jaarvergadering in de O.L.B., 's-Gravelandseweg 55, 
Hilversum, aanvang 7,30 n.m. 

Beurs: Elke Zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur in de O.L.B, voor
noemd. 

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

Nieuwe leden. 
De candidaatleden uit October-nummer, benevens: 

P. W. M. Josten, Schoolstraat A 49, Mill. 
Candidaat lid. 

N . Gotlieb, Willem van Oranjelaan 26, Den Bosch. 

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

Vergadering op Woensdag 22 December 1948 's avonds 7.45 
uur in de bovenzaal van Soc. „Amicitia", Steenstraat 2. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4 Me
dedelingen. 5 Ballotage. 6. Bestuursuitbreiding. 7. Benoeming kas-
nazieners. 8. Behandeling voorstellen Reglementswijziging. 9. 
Veiling. 10. Pauze met verloting. 11. eventueel causerie. 12 Rond
vraag. 13. Sluiten. Na afloop ruilen.. 

Kavels in te zenden bij de heer A. C. v. Noort , HaarLstraat 123. 
Candidaatleden. 

362. W. F. Klasens-v. d. Loo, Breestraat 25, Leiden. 
363. G. Vromans, Hooge Rijndijk 123, Zoeterwoude, post Leider

dorp. 
Overleden. 

230. E. S. Schudel, Julianalaan 11, Oegstgeest. 
Jeugdclub. 

4 Jan. V.C.F. Huis, Gerecht 10, Leiden. 7.30 uur. 
Beursavond. 

10 Jan. Bovenzaal Chem. school. Rapenburg 30, 8 uur. 
Ruilclub. 

12 Jan. Bovenzaal Chem. school, Rapenburg 30, 8 uur. 
Vergadering. 

22 Dec. en 26 Jan. Soc. „Amicitia", bovenzaal, 7.45 uur. 
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Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Secr.: G. de Hoog, da Costalaan 18, Driebuis. 

Bedankt. 
J. Broersen. A. de Jager, 

beiden te IJmuiden-O. 
Ruilavonden. 

De ruilavond van 24 December vervalt. De eerstvolgende avond 
vindt plaats op 7 Januari en vervolgens om de 14 dagen in het 
Patronaatsgebouw aan de Zeeweg h/Willemsbeekweg, IJmuiden 
Oost. Aanvang 8 uur. 

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

Nieuwe leden. 
G. Bouwens, Nieuwstraat 45b, Hoensbroek. 
Ir. Berding, Prins Hendriklaan, Brunssum. 

Bedankt. 
H. Grijns, Amstenrade. P. J. M. Leinders, Brunssum. 

Geroyeerd wegens wanbetaling. 
A. H. Overmeer, Vishandelaar, Kerkstraat 101, Brunssum. 

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

Afvoeren. 
28. D. V. d. Berg (vertrokken zonder nadere adresaanduiding). 

417. H. Peters. 
Nieuwe leden. 

515. H. A. van Es, Wilhelministraat 113, Doetinchem. 
516. A. Herrei, Cattepoelseweg 222, Arnhem. 
517. G. P. A. Bloemen, Cathr. v. Renesstraat 14, Arnhem. 

Mededeling van het hoofdbestuur. 
De vereniging heeft een zeer kleine toewijzing koerserende zegels 

van ƒ 10,— en ƒ 25,— Nederlands-Indië ontvangen en wel 5 stel. 
Het hoofdbestuur heeft na zorgvuldig overleg besloten deze zegels 
per stel onder de leden bij inschrijving te verkopen, waarbij het 
meerder ontvangene zal worden afgedragen aan tuberculose- en 
kankerbestrijding (Emmabloem- en Kankerfonds). 

De inschrijvingen, welke moeten bevatten: bedrag, naam en 
lidnummer, moeten uiterlijk 31 December aan de Ie secretaris 
worden verzonden in gesloten enveloppe waarop in de linker 
bovenhoek vermeld is „Indiëzegels". 

De toewijzing geschiedt op de eerste hoofdbestuursvergadering 
in Januari 1948. Inschrijvingen onder kostprijs (ƒ 36,—) worden 
ter zijde gelegd. 

Afdeling Arnhem. 
Vergadering: Woensdagavond 29 December 1948 te 19 u. 30 

in ,,Central-National" te Arnhem. 
Afdeling Ede. 

Het werkgebied van deze afdeling is gewijzigd en omvat thans 
de gemeenten Ede en Wageningen. 

Vergadering Jeugdclub 
Wordt U opgegeven door de afdelingssecretaris. 

Afd. Velp. 
Vergadering. 

Zaterdagavond 18 December en 15 Januari 19. u. 30 in „Naeff" 
te Velp. 

Jeugdclub. 
Zaterdagmiddag 18 December en 15 Januari 16 uur ten huize 

van dr. Mulder, Hoofdstraat 20 te Velp. 

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

Nieuwe leden. 
E. van Engelenburg, Legmeerstraat 21 , Amsterdam-W. 
J. Bevendorp, van Helt Stocadestraat 41 , Amsterdam-Z. 

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

Vergadering. 
Onze volgende vergadering wordt gehouden 19 December in 

Hotel Riche. 
Nieuw lid. 

De Z.E. heer Martens, kapelaan te Spaubeek. 

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

Candidaatleden. 
34. W. de Laat, Haarlemmerstraat 21, Hillegom. 
35. P. W. Walbeek, Morivingenstraat 48, Haarlem. 
36. D. Zonneveld, Amsterdamsevaart 254, Haarlem. 

Bedankt per 1-3-1948. 
27. D. Slieker Jr., Zaandam. 

Bedankt per 1-3-1949. 
208. Mr. J. Postmus. 491. Dr. H. J. Polak. 
224. Ch. P. Oosterom. 503. R. C. J. Elsendoorn. 
305. J. M. Krijgsman. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amerfoort. 
Secr.: J. G. Klijnstra, Stephensonstraat 37, Amersfoort. 

Nieuw lid. 
112. J. V. d. Flier, Emmalaan 4, Soestdijk. 

Afvoeren. 
74. L. W. J. Hooglugt. 

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

Afvoeren. 
A. van Raamsdonk, Roosendaal N.B. 

Nieuwe leden. 
H. van Groenewoud, Van Gilselaan 22, Roosendaal N.B. 
Mej. Petr.a Roovers, Valkenburgstraat 11, Roosendaal N.B. 

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

Nieuwe leden. 
L. van Dodewaard, Zuidkade 120, Waddinxveen. 
J. L. Lugthart, Markt 25, Gouda. 
M. J. Sevenhoven, Rhijnvis Feithstraat 32, Gouda. 

Candidaatleden. 
E. Weisz, Crabethstraat 30, Gouda. 
R. H. van Staal, van Heusdestraat 30, Gouda. 
J. Niekerk, Albrecht Beylinggracht 28, Schoonhoven. 

Bedankt als lid. 
J. Appel, Waddinxveen. 
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Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Secr.: A. C. Sietinga, Gratamastraat 23, Groningen. 

Nieuwe leden. 
221. J. Looyenga, Eeldersingel 22, Groningen. 
231. L. Luppes, van Starkenborghstraat 19a, Groningen. 

Bedanken per 31 December 1948. 
Th. de Both, Groningen. 
J. Hilbrands, Lochern. 
J. C. Spek, Leeuwarden. 
Mej. G. Veldman, Groningen. 
R. D. Reinders, Appingedam. 

Mr. J. Winsemius, Delft. 
P. J. Hiemstra, Groningen. 
M. K. de Jong, Groningen. 
G. "W. Paul, Groningen. 

Phil. Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Waarn. secr.: J. H. M. Muijsson, Bilserbaan 47a, Maastricht. 

t 
M. H. J. HERMANS 

Maastricht, 29 November 1948. 

De overledene was meer dan 19 jaar secretaris der Phil. Ver. 
„Zuid-Limburg". In hem verliest onze vereniging niet alleen een 
volijverige secretaris, maar tevens een goed lid, trouw vriend en 
bekwaam philatelist, terwijl zijn technische capaciteiten bij diverse 
tentoonstellingen en vooral op de laatste, de vuurproef der pu
blieke critiek in alle facetten doorstond. 
Wij zullen hem in dankbaarheid gedenken. 

Nieuwe leden. 
198. G. J. M. Haarsma, Capucijnenstraat 3b, Maastricht. 
199. G. van Lijf, Oeverenwal 2, Maastricht. 
200. Pater G. Eibers, Missiehuis, Cadier en Keer. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 3 Januari 1949, beurs. 
Maandag 17 Januari 1949, Jaarvergadering. 
Maandag 31 Januari 1949, beurs. 
Te 8 u. 's avonds „In de Gouwe Poort", Vrijthof 50, Maastricht. 

. ^ O N D Sj 
INFORMATIEBUREAU 

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

Nederland en Overzeese Gebiedsdelen. 
De Asser Postzegelcentrale, Directeur W. J. de Jong, Oude-

straat 32, Assen. 
F. A. Brantsen, Huygenslaan 2 Bloemendaal. 
F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
Postzegelhandel „Frans Hals", Alb. Cuypstraat 40, Amsterdam. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 9, Rijswijk (Z.H.) 
A. H. Kerkhoff, Wenckebachlaan 2a, Bandoeng. 
W. Th. van Keulen, Electronechn. Bureau, Nunen (N.B.) 
H. J. Koeman, Amstel 272hs, Amsterdam. 
L. Kuiper, Haagweg 165, Breda. 
M. H. Meevers Schölte, Vaillantlaan 81, den Haag. 
N. Oost, Klaverstraat 4, Julianadorp. 
E. A. J. Steijns, Groesbeekseweg 113, Nijmegen. 
G. F. A. Traa, Bettslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
J. A. Toebosch, Nassaukade 1601, Amsterdam-W. 
De Winschoter Postzegelcentrale, Directeur G. W. Timmer, 

aldaar. 

België. 
Mej. Germame van Acker, Sudermanstraat 1, Antwerpen. 
Firma Roger Decamps-de Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen. 

Denemarken. 
H. Bjerregaard, Norgesgade 34, Esbjerg, Denemarken, die ook 

werkt onder de Firma ,,Frimaerkehandelen Esbjerg". 
Duitsland. 

Erich Hailer, Stuttgart. 
Walter Kohl, Berlijn. 
Leo Mazur, Erlangen. 

Kurt Aalhorn, Altenberg. 
Friedrich Bucher, Weinheim. 
Lambert Derksen, Emmerik. 
Dr. Gabriel, Hamburg. 
Dr. Rolf Merk, Freienstufen (afgevoerd van de lijst van Keur

meesters). 
Sammlerbund „S.V.", Kaufbeuren (Beieren). 
Wolfgang Veith, Leipzig. 
Werner Kurt Wiedersich, Hamburg, met een zaak te Leipzig en 

een filiaal in Brunswijk. 
Italië. 

Theodor Holste (World Philately), Merano. 
Milo Schaftschek, Casella Postale 548, Triest, Italië. 
Oostenrijk. 

Victor Cornelius, Oostenrijk. 
Arnold Petric, Untermeidlingerstrasse 99/5, Weenen XII/82, 

Zweden. 
Lars-Erik Andersson, Erik Dahlbergsvag 42A, Södertalje, 
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. 

"*^Tifciscliriftcn| 
Catalogi en̂ .j 

Gabriel. Katalog Christlicher Markenbilder. P. Gabriel 
Schmidt O.F.M Gustav Göller Verlag, Köln. DMk. 1,50. 

Het aantal verzamelaars van zegels met bovenstaand onderwerp 
is ook in Nederland de laatste tijd sterk toegenomen en werd 
onlangs hier te lande een vereniging opgericht onder de naam 
„St. Gabriel", evenals de in Duitsland reeds langer bestaande ver
eniging op dit gebied is genaamd en met wier leider, (de samen
steller van Jjovenvermelde catalogus) deze Nederlandse vereniging 
dan ook in directe verbinding staat. Ook het door deze Duitse 
vereniging uitgegeven tijdschriftje „Gabriel" wordt door de Ne
derlandse vereniging voorlopig als periodiek aangenomen. Zij die 
omtrent dit alles nadere inlichtingen wensen verwijzen we hierbij 
naar de secretaris der vereniging „St. Gabriel", de heer J. W. H. 
van Gurp, Noordsingel 110, Bergen op Zoom, die gaarne daartoe 
bereid is, en waar bovenvermelde catalogus is te bestellen. 

Terugkerende tot bovenvermelde catalogus, merken we in de 
eerste plaats op, dat deze catalogus geen werk is waarin men 
prijzen e.d. vermeld vindt, doch wel een opsomming op over
zichtelijke wijze, in alphabetische volgorde der landen van alle 
zegels waarop een afbeelding voorkomt welke verband houdt met 
het Christelijk geloof. In de inleiding geeft de schrijver een over
zicht van de wijzen waarop dergelijke zegels verzameld kunnen 
worden. Inderdaad een interessant onderwerp op overzichtelijke 
wijze bewerkt. Zelfs poststempels met onderwerpen of afbeeldin
gen met dit onderwerp verband houdende worden hierin vermeld. 
Toch misten we bij deze laatsten b.v. het stempel van Campione, 
hetwelk we in een vorig nummer hebben afgebeeld, doch reeds 
lang bestaat. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Die Zeppelinpost-Marken der ganzen Welt. 1947. Erste 
Bearbeitung verausgegeben von W. H . Siegmeier te Göt-
t ingen/Hann. Nonnenstieg 2. 

Van de zelfde uitgever als het werkje over de Europese 
Luchtpostzegels is dit een in kleiner formaat uitgegeven werkje 
over de Zeppelinpostzegels. Speciale vluchten worden niet 
genoemd, tenzij het betreffende zegel alleen voor die speciale 
vlucht is uitgegeven. De zogenaamde Nederlandse Zeppelinpost-
vluchten zal men dus hier te vergeefs zoeken. Wat de prijzen 
betreft geldt hier hetzelfde als bij het eerstgenoemde werkje 
vermeld. 

N. 

Oranje en Nederland op postzegels, door M. J. van Heerdt-
Kolff. 

Hoewel het voorwoord reeds gedateerd is Juni 1948 verscheen 
gelukkig nog voor het einde van dit jubileumjaar dit prachtwerkje 
in twee deeltjes van de zo wel bekende en goedverzorgde pen van 
onze geachte medewerkster mevrouw M. J. Baronesse van Heerdt-
Kolff. 

Een jubileumboek, en wel een zeer bijzonder, wist de schrijfster 
aan de vele reeds verschenen werken op dit gebied toe te voegen. 
Als dit het boek is dat de dit jaar in verband met het regerings
jubileum van Koningin Wilhelmina verschenen rij werken afsluit, 
dan is het zeker een waardige afsluiting, want behalve in philate
listische kringen zal het ook door velen daarbuiten worden gelezen, 
zowel jong als oud. Goed verzorgd met vele en goede cliché's is 
het werk al een lust voor de ogen. 

He t eerste deeltje bevat de geschiedenis van 1555—1890, maar 
niet alleen de vaderlandse geschiedenis, doch ook die episoden uit 
de algemene geschiedenis welke hiermede te zamen hangen en, in 
verband met het onderwerp, ook de geschiedenis van het postwezen 
in deze periode, terwijl ook het cultureel leven wordt nagegaan 
aan de hand van de postzegels. 

Het tweede deeltje, dat op de buitenzijde abusievelijk de zelfde 
jaartallen vermeldt als het eerste deeltje n.1. 1555—1890 inplaats 
van 1890—1948, bevat feitelijk datgene waarom het werk is opge
zet, n.1. niet alleen het verband tussen Oranje en Nederland, doch 
in het bijzonder de regering van Koningin Wilhelmina, waaraan 
dan ook dit gehele tweede deel is gewijd. 

Het zou ons te ver voeren dit alles uitvoerig te bespreken, hoe
wel de stof zo ruimschoots aanleiding daartoe geeft. We willen 
echter volstaan met de vermelding dat het ons voorkomt, dat 
hier een werk is geleverd dat meer dan gewone aanbeveling ver
dient. Hoe goed heeft de schrijfster het verband tussen haar ge
schiedkundig onderwerp en de postzegel weten te bewaren, zonder 
dat deze laatste zich als een obcessie opdringt, doch integendeel 
de anders voor velen zo saaie geschiedenis een bijzondere bekoring 
weet te geven. 

Voor de philatelist is het werkje tevens een wegwijzer en goede 
voorlichter door verwijzing naar de bronnen waar een en ander 
uitgebreider is te vinden, terwijl ook een toegevoegd overzicht 
van de ontwerpers en graveurs van de postzegels van Nederland 
en Overzeese gebiedsdelen het werkje voor veel verzamelaars 
bijzonder aantrekkelijk zal maken. Een goed alphabetisch register 
vergemakkelijkt het naslaan. 

Moge dit werkje dan ook behalve in de philatelistische biblio
theken een goede plaats bekomen in alle overige bibliotheken, 
zowel van algemene als van onderwijs aard en in het bijzonder van 
lagere en middelbare scholen, maar tevens in de handen van vele 
particulieren zowel philatelist als niet-philatelist. 

Een pracht geschenk voor de Kerstdagen ! 
N . 

British stamps. A description of the Postage Stamps of 
the United Kingdom by Patrick Hamilton. London. Peter 
Davies. Price 12 s 6 d. 

De firma William Heinemann Ltd, Kauwlaan 17 te 's-Graven-
hage zond ons bovenvermeld boek ter kennismaking en daar wij 
zelf toevallig enigszins in de Engelse zegels specialiseren, hebben 
we vol belangstelling van dit boek kennis genomen. Aangezien de 
schrijver zijn werk in het begin van dit jaar afsloot zijn de dit 
jaar verschenen zegels daarin uiteraard nog niet besproken, doch 

alle overige zegels vanaf de one penny black tot en met de in 
1947 laatst verschenen 11 d. worden aan een bespreking onder
worpen. De schrijver doet dit op zijn originele wijze door alle 
zegels van K penny, dan alle zegels van 1 penny en zo vervolgens 
alle verschenen zegels in de overige waarden te bespreken. Zo 
ontstond een boek van bijna 350 blz. dik met een achttal blad
zijden, waarop de verschillende typen der zegels in aantrekkelijke 
fotos zijn afgebeeld. Voor hen die de zegels van Engeland ver
zamelen en iets meer omtrent ieder zegel wil weten, zonder 
daarbij te ver in bijzonderheden af te dalen, is dit een hoogst inte
ressant en nuttig boek aan de hand waarvan zeker een mooie 
verzameling is op te zetten. / 

Mebus Catalogus. Nederland, Overzeese Gewesten. 1949. 
Uitgave Nes 35, Amsterdam. Prijs 65 cent. 

Het is een durf om in ons land, waar 'de z.g. Handelaren-cata
logus zozeer in gebruik is, met een catalogus betreffende de zegels 
van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen te verschijnen. Toch 
heeft de heer Mebus zijn reeds meer dan 25 jaar geleden aange
vatte arbeid ook thans doorgezet en biedt hij de verzamelaars 
voor een geringe prijs zijn catalogus aan. Gezien de vaak sterk 
veranderde prijzen stelt hij tevens een 3-maandelijkse aanvulling 
in het vooruitzicht welke voor geringe prijs verkrijgbaar zal zijn, 
zodat de catalogus niet reeds binnen betrekkelijk korte tijd haar 
waarde als zodanig gaat verliezen. Indonesië komt er wel wat 
stiefmoederlijk af, doch ook hier stelt de heer Mebus verbetering 
in het vooruitzicht in het eerst volgend supplement. Uitgezonderd 
de typen van de portzegels en de roltandingszegels vinden we 
hier geen specialisering, hetgeen voor de eenvoudige verzamelaar 
het overzicht zeker gemakkelijker heeft gemaakt. Aan de prijzen 
blijkt veel zorg te zijn besteed. 

Katalog Znamok. Slovensko Cechy a Marava 1939—1945. 
2e druk. Deel 6 van de serie catalogi uitgegeven door Hugo 

In de bekende handige uitgave verscheen reeds de 2e druk van 
dit werkje dat door de beperking 1939—1945 zulk een mooi 
afgerond geheel geeft, terwijl de vele illustraties de aantrekkelijk
heid zeker nog verhogen. 

Af a Frimaerkekatalog 1949 Uitgave van Aarhus Frimaerke-
handel. Bruunsgade 33 te Aarhus. 

Deze catalogus van de landen van Europa vormt een lijvig boek
werk van ruim 700 bladzijden en is met een 8000 illustraties ver
lucht, hetgeen het naslaan van zegels zeker vergemakkelijkt. Het 
spreekt van zelf dat Denemarken als land van uitgifte uitvoe
riger is behandeld met afwijkingen, diverse tandingen, reclame
aanhangsels, e.d. terwijl ook Deens-West-Indië een plaats heeft 
gekregen. Van de andere landen zijn geen koloniën e.d. opgenomen. 
Een mooi en bruikbaar werk. 

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 a contant 

(uitsluitend! Europa) 
algemene en gespecialiseerde post
zegelverzamelingen, zeldzaamheden 
en philatelistische boekwerken. 
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0,75 

0,50 
0,75 
1,15 
2,50 
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5,90 

13,50 
14,— 

Album Frankrijk & Franse Kantoren in het buitenland, 
Franse koloniën, Elzas-Lotharingen oud en Elzas-
Lotharingen nieuw; in schroefband ƒ 16,—, 
in klemband „ 18,— 

Op al deze albums verschijnt ieder jaar een supplement. 
Blanco albums, formaat 32 : 30 c.M. zacht geruit 

onderdruk, met 100 bladen „ 6,50 
Europa Album, losbladig, plaats biedend voor 10.000 

zegels, in schroefband „ 12,50 
ALBUM DUITSLAND, BEVATTENDE DUITSLAND, OUDE 
DUITSE KOLONIEN, OUDE DUITSE STATEN EN VOOR
MALIGE DUITSE BEZETTINGEN, ZAL VERSCHIJNEN. 
VERZAMELAARS, DIE HIERVOOR BELANGSTELLING HEB
BEN, WORDEN V E R Z O C H T ZICH OP TE GEVEN. 
DE PRIJS IN KLEM- OF SCHROEFBAND, ZAL ONGEVEER 
ƒ 20,— BEDRAGEN. 

DE MEBUS-CATALOGUS 1949 NEDERLAND EN 
OVERZEESE GEWESTEN. PRIJS ƒ 0,65 plus 4 et port. 

Postzegelpincetten, zwaar vernikkeld 
Prima gompapier, per doosje van 1000 stuks 

Insteekboekjes: 
Formaat 10 : 16 cM. 24 stroken 

10 : 16 cM. 48 
12K : 16 cM. 72 
1334 : 19 cM. 140 
18 : 24 cM. 90 
18 : 24 cM. 180 

Ook grotere formaten leverbaar. 
Yvert & Tellier Catalogus 1949 afgehaald 

franco per post 

DAT IS G O B D K O O P ! 
Een verzameling 1000 verschillende Nederland en Over

zeese Gewesten, met een nieuw album ƒ 130,— 
WERELDCOLLECTIES 

3000 verschillende ƒ 27,50 
5000 „ 60,— 

10.000 „ 250,— 
20.000 „ 1000,— 
CURACAO EN SURINAME 

50 verschillende 6,50 
100 „ 25,— 

NEDERLAND 
300 verschillende 11,— 
500 „ 45,— 

SIF- EUROPA SUPPLEMENT EXCELSIOR 1949 
verschijnt begin Februari. Bestellingen worden nu reeds 
aangenomen. 
SUPPLEMENT 1949 OP DE ALBUMS NEDERLAND 
EN OVERZEESE GEWESTEN, MEBUS-ALBUMS EN 
EXCELSIOR-ALBUMS VERSCHIJNT DEZE MAAND, 
GEDRUKT, ZOWEL OP PAPIER ALS OP KARTON. 
GEZIEN DE KLEINE OPLAAG ZIJN DEZE SUPPLE
MENTEN A L L E E N BIJ ONS VERKRIJGBAAR. 

J . H E B U S Postzegelhandel 
AMSTERDAH-C. - NES 35. 

GEVESTIGD 1915. TELEFOON 48341 ■ 45125 
NA 5 UUR 23810 

POSTGIRO 33045 
DENKT U ER AAN, DAT PORT STEEDS EXTRA WORDT 

BEREKEND ! 

2000 verschillende 
3000 

100 verschillende 
AMERIKA 

200 verschillende 
■R T TCT A XT r \ 

100 verschillende 
200 

HONGARIJE 
100 verschillende 

75,— 
1 3 0 , -

1,25 

2,50 

2,50 
8,50 

2 5 , -

EEN PRETTIG KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG 1949 
wensen wij aan al onze relaties hierbij toe. 

AANBIEDING VAN ENIGE ZEER ZELDZAME SERIES : 
OOSTENRIJK/HONGARIJE: Serie K.U.K. Feldpost 
No. 1/21 ongebr. cpl. Frs. 15.660 ƒ 100,— 

NICARAGUA: Luchtpostblokken No. 11/15 ongebr. 
compleet Frs. 12.500 „ 175,— 

IDEM: Luchtpostblokken No. 16/20 ongebr. cpl. 
Frs. 12.500 „ 175,— 

SAN MARINO: Luchtpost No. 1/10 ongebr. cpl. 
Frs. 11.500 „ 80,— 

IDEM: Luchtpost No. 11/16 ongebr. cpl. Frs. 8800 „ 85,— 
IDEM: 1932 Herdenking Garibaldi No. 168/75 

ongebr. cpl. Frs. 3675 „ 30,— 
SERVIË: Oostenr. Bezetting No. 1/21 ongebr. cpl. 

Frs. 1980 „ 15,— 
Door aankoop van zeer mooie collecties Fiume, Kreta, 
Memelgebied, San Marino en Turkije nemen wij gaarne uw 
eventuele manco's hiervan in behandeling. 

Postzegelhandel A. JAASMA, 
KAPELSTRAAT 31,BUSSUM. TELEF. 5835. GIRO 480272 

UW VOOROUDERS 
zoeken wij na tegen billijke kosten. Onderzoek en schildering van 
familiewapens. Meer dan 50 Vo 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. 

Heraldisch Genealogisch Bureau „De Banier" 
Bronsteeweé 90 — Heemstede — Teleéoon 14639. 

Leidse Postzegelveiling 
ONZE BELANGRIJKE WINTER VEILING ZAL 
GEHOUDEN WORDEN OP ZATERDAGMIDDAG 

8 Januori 1949 te Leiden. 
Met vele interessante kavels van 

Nederland en Overzeese Gewesten 
en Europa, alsmede Verzamelingen, 
Landencollecties, Partijen en Res
tanten. 

Onze geïllustreerde catalogus van deze belangrijke veiling, 
zullen wij U gaarne op aanvraag toezenden. (428)' 

Leidse Postzegelhandel 
H. LANSDAAL, 

Vrouwensteeg 3, Leiden. Telefoon 23233. 
d B 
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ADEN: 16/27 
Kat. St. 1/11 
Qu. St. 1/11 

ANTIGUA: 81/92 
ASCENSION: 38/50 
AUSTRALIA: 123/127 

136/139 
140/142 
146/148 
149/151 
152/154 

BAHAMAS: 101/112 
114/118 
Souv. 1/14 
id. gebr. 

BARBADOS: 176/180 
id. gebr. 

B \ S U T O L : 18/28 
35/38 

BECHUANAL: 65/75 
82/85 

BERMUDA: 104/119 
BR. GUIANA: 162/173 
BR. HONDURAS: 118/129 
BR. SOLOMON: 58/70 
BRUNEI: 64/74 
CANADA: 197/201 

202/204 
205/218 
219/224 

SPEC 
ƒ 3 4 , -

1 6 , -
16,— 
33,— 
3 2 , -
2,— 
5,— 
1,50 
1,— 
0,85 
1,10 

31,— 
1,40 

85,— 
95,— 

6 , -
6,50 

1 7 , -
1,80 

16,50 
1,25 

65,— 
6 4 , -
6 5 , -
23,50 

7,— 
1 2 , -
0,60 

1 7 , -
11,— 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

SPECIALE AANBIEDING ENG. KOLONIËN 
CAYMAN ISL.: 104/115 

perf. 14 
CEYLON: 252/263 

264/265 
CYPRUS: 134/146 
ENGELAND: 209/222 

224/226 
233/234 
237/238 
239/240 

FALKLAND: 78/89 
Dep. 1/8 
Dep. 9/16 
Dep. 17/24 
Dep. 25/32 
Dep. 33/40 

JAMAICA: 123/135 
136/142 

MALTA: 178/192 
191/192 
193/198 

MALACCA: B.M A. 1/15 
nr. 9a 
nr. 14 
1/13 en 15 
12/13 

MAURITIUS: 201/212 
215/218 

M.E.F.: 1/11 

2 6 . -
1 0 , -
1 7 , -

1,10 
37,50 
5,50 

2 0 , -
8,50 

16,50 
0,30 

4 0 , -
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,— 

18,50 
25,— 
2 2 , -
11.— 
0,80 

95,— 
7,50 

7 0 , -
25,— 

7 , -
32,50 

2,50 
18,50 

102/3, 14 

D. N. SANTIFORT, 
EMMASINGEL 9 GRONINGEN 

GIRO 277850 

MONTSERRAT: 
106/107 

M O R O C C O : S. Wedding 
25c en 45 P. 

TANGER: id. 2K d, \& 
N A U R U : 15/28 
NEW-ZEALAND: 190 gebr. 

236 
236 gebr. 
243/255 
266 
266 gebr. 
285/294 
297/300 

NIGERIA: 52/62 
N. B O R N E O : 242/256 

259/273 gest. pr. ex. 
B.M.A. 1/15 

N. RHODESIA: 25/37 
40/52 

S. RHODESIA: 54/61 
NYASSALAND: 59/76 

77/90 
PAKISTAN: 1/14 
SARAWAK: 101/126 

147/150 
idem gebr 
151/165 
idem gebr. 

ST. HELENA: 96/109 
Alle series compleet en postfris, tenzi) anders vermeld. 
Alle „Victory" zegels gebr. en pfr. in voorraad, vele 
series, zendt Uw mancolijst. Orders minder dan 10 Gld, 
extra (25 ets). Zie ook mijn advertentie elders in dit 

6 , -
25,— 

18,— 
1 8 , -
18,75 
10,— 
0,60 
0,60 

17,50 
0,75 
0,75 
8 , -
1,25 

27,50 
85,— 
3 0 , -
4 5 , -
4 0 , -
14,50 

3,25 
67,50 
36,— 
1 2 , -
82,— 
18,— 
18,50 
22,50 
22,50 
33,50 

andere 
Dorto 

blad. 

ö 

N 

t3 

f^ ^ CfQ 
< ^ < 

-^ 5- f̂  

f t 
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DE N E D E R L A N D S C H E P O STZ E G E L VE i L I N G 
HOOFDKANTOOR; ROKIN 58, AMSTERDAM-C. TELEFOON 30261 
REGELMATIG 2.MAANDELIJKS GROTE OPENBARE VEILINGEN 

I N Z E N D I N G DAGELIJKS. Voor onze eerstvolgende veijIng, die begin Februar i 1 9 4 9 gehouden wordt, 
kan tot 15 Januari a.s. materiaal worden toegevoegd. Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot verleend. 

De catalogus van onze December-vei l ing ( 2 8 — 3 0 Dec 1 9 4 8 ) , waarin veel belangri jk 
materiaal ten verkoop komt, wordt aan serieuze gegadigden op aanvraag gratis toegezonden, 

W I L T GIJ TOT VERKOOP VAN 
POSTZEGELBEZIT OVERGAAN ? 

Onze vele relaties, grote ervaring, de se
rieuze en deskundige voorbereiding onzer 
veilingen, alsmede de vergaande discretie, 
die-naar wij hebben bewezen-bij de uit
voering van opdrachten wordt betracht, 
zijn U een waarborg, dat ook Uw belan
gen bij ons in goede handen berusten. 

«üsiiiisiiillll 
Afdeling Rondzendverkeer 
Sluit U aan als lid-koper en/of verkoper 
bij ons groot opgezet p r i m a ve rzo rgd 
Rondzendverkeer . Voor kopers onstaan 
geen kosten, afgezien van porto, retour
zending in door ons beschikbaar gestelde 
doosjes. Steeds boekjes voorradig van 
speciaal gezochte gebieden in diverse 
prijsklassen, aangepast aan het huidige 
prijspeil. 

AL HET MATERIAAL VAN DERDEN 
IS TE ONZEN KANTORE OP BEURSPOLIS TEGEN BRAND EN INBRAAK VERZEKERD. 

AANBIEDING TEGEI^I 
JAPANSE BEZETTING 
K. = Konijnenburg; Kr 

Alles ongebruikt. 
Etk zegal wordt van mijn 80 
garantiestempeltje voor- 1 
zien. 

SUMATRA 
et K. 

UITVERKOOPSPRIJZEN. 
VAN NEDERL.-INDIE. 

= Kreisler; D. = Danser. 

10 
15 
1 7 ^ 
20 
25 
25 
50 
60 
80 

1 

et K. 
et K. 
et Kr. 
et K. 
et Kr. 
et K. 
et K. 
et K. 

Gld. K. 

ƒ 0,35 
„ 0,60 
„ 3,50 
„ 0,75 
„ 4,25 
„ 1,90 
,, 8,— 
„ 3,50 
„ 4 , -
„ 4,50 

1 
2 
2K 
3 
3 ^ 
4 
7% 

10 
10 
17>^ 
20 
20 
30 
40 
40 
50 
60 

BALI EN LOMBOK 
(dik anker opdr.) 
et Kr 
et Kr. 
et. Kr. 
et Kr. 
et Kr. 
et Kr. 
et. Danser 
et type 
et type 
et K. 
et Kr. 
et K. 
et K. 
et Kr. 
et K. 
et. K. 
et. K. 

ƒ 

I K. 
II K. 

1,— 
1,— 
1 , -
1,80 
2,50 
2,90 
1,40 
2,— 
3 , -
2,75 
1,80 
7,50 
2,50 
2,75 
7,50 
6,50 
4,75 

2K 
3 
4 
7% 

10 
15 
20 
30 
35 
40 

et. K. 
Gld K. 

CELEBES 
(dun anker opdr.) 

4,75 
4,75 

et Kr. 
et Kr. 
et D. 
et D. 
et K. 
et K. 
et Kr. 
et K. 
et Kr. 
et Kr. 
PORTZEGELS 

ƒ 0,80 
1 , -
2,50 
0,90 
1,40 
0,90 
1,25 
1,40 
1,50 
1,90 

5 
10 
15 

ƒ 0,65 
0,65 
0,65 
1,50 
1,80 
2,75 
2,25 

20 et 
25 et 
30 et 
40 et 

BANKA 
(vierkant kastje; opdruk in 
gestyleerd sehrift) d.violet. 
10 et K. ƒ 4,— 
15 et K. „ 8,— 
VVi et K. „ 8,— 
25 et Kr. „ 8,— 
30 et K. „ 6,50 
BILLITON (rood kastje). 

15 et K. ƒ 6,— 
35 et Kr. „10,— 

PORTZEGELS BANKA 
5 et „ 3,50 

10 et „ 3 , -
15 et „ 3,— 
20 et „ 3,— 
25 et „ 3,50 
30 et „ 3,— 
40 et „ 4,— 

1 Gld. „ 5 , -
„ 3 ^ Ct Kr. „ 0,40 
„ 3 Ct D. „ 0,40 

PALEMBANG (Lila zegel
ring afdruk in kastje). 

15 et K. „ 4,— 
17H ct K. „ 5 , -
15 ct Kr. „ 4,50 
15 et. Kr. opdr. 

rood „ 6,50 
35 et Kr. „ 5,50 

Dai Nippon opdruk 
op 1 Ct Kr. ƒ 0,45 
„ 2 Ct Kr. „ 0,45 
„ 2K Ct Kr. „ 0,50 

„ 5 
„ 7% 

Deze 7 

Ct D. 
Ct D. 
ex. alle gest 

„ 0,50 
„ 0,60 

GROTE OOST 
Speeiaal Catalogus. 

No. 2 
„ 6 
„ 8 
„ 9 
„ 10 
„ 11 

BEZETTING VAN 

No. 16-
1943. 

-23 

ƒ 0,50 
„ 0,90 
„ 1,50 
„ 1,50 
„ 1,75 
„ 2,50 
JAVA 

f 8 , -
IDEM SUMATRA. 

No. 26-
Los 

No. 33 
„ 34 
„ 35 
„ 36 
„ 37 

-37 ƒ 1 2 , -
se exemplaren. 

f 1 . -
„ 1,25 
„ 1,50 
„ 2 , -
„ 2,50 

Kasse bij order. Boven 10 gld franco aangetekend. 
Nederland Speeiaal Catalogus ƒ 1,40 en porto 10 ets. 
Yvert & Tellier ƒ 13,50 en 50 ets porto. 
Voor geldbelegging diverse gelegenheidskopen. 

HENDRIK VAN DER LOO's 
POSTZEGELHANDEL 

Heerengracht 8a, Den Haag, Giro 24392. Telefoon 112944. 
Voorheen Nieuwstraat 26 en Noord Blaak 93, Rotterdam. 

Bankrek. R. Mees & Zoonen. Nederl. Handel Mij. 
Bijkantoor Heerengraeht, Den Haag. 

50 JAAR POSTZEGELHANDEL 
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De Bussumse Postzegelhandel 
KAPELSTRAAT 15 - W. H. EECEN 
Telefoon 6288 - Giro 451627 

• 

Zichtzendingen 
WIJ HEBBER WEER TALRIJKE BOEKJES VAN 
ALLE LANDEN GEREED LIGGEN TEGEN 
CONCURRERENDE PRIJZEN. 

TEVENS VOOR VERENIGINGEN. 
SPECIAAL: NEDERLAND EN OVERZEESE GEB.DELEN, 
JAPANSE BEZETTING INDIE, ENGELAND, 
DUITSE KOLONIEN ENZ. ENZ. 

Uw veilingopdrachten en biedingen worden zonder 
kosten door ons uitgevoerd. 
Albums bij tot en met de laatste supplementen. 
NEDERLAND E N GEWESTEN: 
Favoriet ƒ 15,—, Holland Album ƒ 8,—, Idem Klem
band ƒ 12,—, België en Gewesten Klemband ƒ 20,—. 

FRANCO NA ONTVANGST VAN GIRO OF POST-
WISSEL ALLE PHILATELISTISCHE BENODIGDHEDEN. 

-^. 
RECLAME AANBIEDING 

Gld Nederland 1, 2%, 5, 10 
ongebr. 25 Gld. 

Kind 1924 * 0,80 
„ 1925 ° 0,65 
„ 1927 ° 0,65 
„ 1928 ° 0,83 
„ 1933 ° 1,90 
„ 1936 ° 0,60 
„ 1937 ° 0,55 
„ 1938 ° 0,50 
„ 1940 ° 0,35 
„ 1941 ° 0,25 

Zomer 1936 ° 0,80 
„ 1937 ° 0,65 
„ 1938 ° 0,60 
„ 1939 ° 0,70 
„ 1940 ° 0,85 
„ 1941 ° 0,25 

Goudse Glazen ° 3,25 
Rembrandt ° 1,75 
A.N.V.V. 1932 ° 4,25 
Vissers 1933 ° 2,50 
Rode Kruis ° 2,50 
Prinsessen 1946 * 0,50 ° 0,30 
Nat. Hulp 1946 * 1,— ° 0,65 
Bevrijdingsserie 15 w. * 2,— 
Justitie I 6 waarden 

zonder Vredezegel 4,— 
Justitie II 4 waarden 5,50 
Justitie III 5 waarden 0,85 
5, 10, UV2, 15 c. Konijnen

burg 1940 ongetand * 3,50 

F. J. F. ENGELKAMP 
N.Z. Voorburgwal 371, Tel. 

NEDERL -INDIE 
°* 4,75 

° 2 , -
° 1,60 
* 1— 
* 3,75 
*15,— 
° 4,— 

Rode Kruis 1915 
Missie serie 1938 
Sociaal Bureau 1939 
Dansersserie 9 w. cpl. 
1947 opdrukken 9 w. 
Idem 2 en 5 gld 
loem 5 gld 
15 en 20 Jubileum '48 * 0,45 
Idem op First Day Cover 1,80 
Kroning 2 w. * 0,55 
Luchtpost 1—5 ° 6,50 * 7,50 
Porto serie 1941 Kolffdrvk 

8 w. compleet * 6,75 
Portoserie 1946 Austr. 

druk 13 w. compl. 
CURACAO. 
Kon. Familie 
1945 Juliana R. Kruis 
Jubileum 1948 2 w. 
Curafao Konijnenburgserie 

1941/42 compl. * 28,50 
No. 137 ° 4,25 
No. 151 * 3,— ° 0,95 
No. 152 ° 2,25 
Nieuwe serie Weldadig 
heid 6 w. * 
Luchtpost 30 * 1,50 ° 

SURINAME 
Weid. 1938 
Weid. 1940 
Spitfire 3 waarden 
Rode Kruis 4 w. 1941 *13,50 
Suriname Kon. Fam. * 2,75 

* 5 , -

* 1,15 
*18,50 
* 0,65 

7 , -
° 1,10 

°* 1,75 
* 1,90 
*19,— 

36012, Giro 382895, Amsterdam-O. 

Illliiiilllllllliiiilllll 

i P O S T Z E C E L H A N D E I ^ 
iViARIA W B S T B R H U I S 

_ H u i d e n s t r a a t 1 3 A m s t e r d a m - C 
1 P o s t g i r o 2 3 0 7 3 0 T e l e f o o n 3 1 3 1 9 

1 Fraaie zichtzendingen van 
i NEDERLAND EN OVERZ. 

i tegen concurrerende prijzen! 

Probeert U het e e n s ! 
|||||I>II|||||||IMI|||||| 

GEB. 

ALLES POSTFRIS in superbe kwaliteit. é 
N E D E R L A N D / 5,— 1896 Hangend haar ƒ 125,— i 

„ 5,— 1899 Bontkraag „ 40,— 1 
„ 10,— 1899 Bontkraag „ 135,— m 
„ 5,— 1913 Jubileum „ 27,53 § 
„ 10,— 1913 Jubileum „ 145,— g 
„ 2,50 op ƒ 10,— klein en groot „ 45,— Q 
„ 2,50 1923 Jubileum „ 37,50 s 
„ 5,— 1923 Jubileum „ 42,50 ^ 

1924 Tentoonstelling „ 17,50 % 
CURACAO 1923 Jubileum „ 120,— f 

1934 Herdenking „ 125,— ^ 
1942 Luchtpost „ 125,— ^ 

Dit is slechts een greep uit nze voorraad. (442) s 
Zichtzendingen volgens mancolijst, van Nederland en O.G., ß 
worden tegen laagst mogelijke prijzen zorgvuldig uitgevoerd. = 
J. KAAS — POSTZEGELHANDEL — AMSTERDAM C. 1 
N.Z. Voorburgwal 242 I, Postrekening 338066, Tel. 30634. 1 

Rustig thuis 

KUNT U DOOR 
ZICHTZENDINGEN. 

postzegels hopen ! 

AANVRAAG VAN ONZE 

ONZE COLLECTIE OMVAT VRIJWEL ALLE 
LANDEN VAN EUROPA BENEVENS DUITSE-, 
FRANSE-, ITALIAANSE- EN PORTUGESE 
KOLONIËN. 

Verzending landsgewijze. 

• 

ONBEKENDE AANVRAGERS VERZOEKEN WIJ 
OPGAVE VAN REFERENTIE. 

Postzegelhandel 

^ Keiser &L Zoon 

J Passage 25-27 - Den Haag 
Telefoon 11.24.38 
Girorekening 4262 
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AANBIEDING 
Frankrijk Album Schroef ƒ 16,— 
Frankrijk Album Klemband „ 18,— 
Zwitserland Album Schroef „ 12,— 
Zwitserland Album Klemband „ 14,— 
Luxemburg Album Schroef „ 10,— 
Luxemburg Album Klemband „ 12,— 
U.S.A. Album Schroef „ 13,50 
U.S.A. Album Klemband „ 15,50 
Nederl. en O.G. Album (Bonds) „ 6,50 

(Holland) „ 8,— 
Al deze Albums zijn bij tot 1948 
en verschijnt hierop jaarlijks een 
supplement. 

Nederland en O. G. Album, geheel 
compleet tot op heden, met 
typen en tandingen ƒ 20,— 

Idem, op houtvrijpapier „ 27,50 
Idem, Ivoorkarton (2 banden) „ 45,— 

CURACAO 
Nieuwe Kinderserie compl. 

postfr. 6 st. „ 6,75 
1946 Konijnenburg 6 c—10 gld 

compl. postfr. „ 55,— 
1935 Sluier 2K g gebr. pr. ex. „ 4,90 

Alsvoren get. 14 : 14 „ 12,50 

BULGARIJE 
1933 Yv. 231—237, Sportserie 

gebr. pr. ex. frs. 17.500 „120,— 

BELGIË 
1938 Pr. V. Luik, serie ongebr. „ 6,50 
1939 Rode Kruis, serie gebr. „ 5,25 
1939 Rubens, serie ongebr. „ 16,— 
1939 Orval, serie ongebr. „ 14,50 
1939 Kerken, serie ongebr. „ 11,— 
1942 Krijgsgevangenen, ongebr. „ 8,— 
1942 Geleerden, compl. ongebr. „ 3,— 

OOSTENRIJK 
1933 F.I.S., I gebr. pr. ex. 

fr. 12.000 „ 80,— 

PORTUGAL (443) 
1895 St. Anthoniusserie compl. 

gebr. pr. ex. fr. 19.500 „150,— 

LEVERING N A STORTING OP 
MIJN GIROREKENING OF ANDERE 

BETALING. 

TE KOOP GEVRAAGD: (394) 
POSTZEGELVERZAMELINGEN, 
PARTIJEN OF LOSSE ZEGELS. 

HAGA's 
POSTZEGELHAKDEL 

Grovenstraat 24 Amsterdam-C. 
Girorekening 425549 Tefefoon 43940 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
—o— 

ALLEEN AANBIEDINGEN MET 
PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 

W O R D E N GENOMEN. 

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

Rotterdam. 
T*l»foon 39105 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegsihandel - Vailinghgudors 

Gasthuismolanstaeg 13 
Amstardam-C. 

Talafoon 32521 - Poatgiro 245932 

Voor onze volgende veilingen 
kan steeds beter materiaal 

worden ingezonden. 
Snelle, coulante afwikkeling 

TE KOOP GEVRAAGD 
verzamelingen en partijen. 

POSTZEGELHANDEL 
G. VAN DEN EYNDE 
Merelstraat 25 UTRECHT Giro 498361 
CUR. No. 150, 151, 152 gebr. pr. ex. ƒ 3,75 
INDIE: dansers, 6 w. ong. ,, 0,9C 

Bevrijding, 13 w. gebr. „ 1,35 
Spitfire, ong. ƒ 11,—, gebr. „ 9,50 
Jaarbeurs Bandoeng, gebr. „ 38,— 

NEDERLAND ROLT. Kind '33 gebr. „ 3,— 
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. 

Wij zijn griffe kopers 
VAN ELK KWANTUM. 

P l ^ betere en zeldzame complete series; 
g^T- hogere waarden en klassieken; 

ALLE LANDEN DER WERELD 
inclusief Holland en O.G. Géén Europees 
oorlogsgoed. Géén commissie, uitsluitend 
a contant. Coulante en snelle afwikkeling. 
Niets ongevraagd zenden. Offerten met 
prijs aan: 

VENN. VAN DER GRAAF & CO. 
Houtmanpad 4 — Haarlem 
Postbus 90 

SPOTGOEDKOPE AANBIEDING 
NEDERLAND en BELGIË (444) 

NEDERLAND 
A.N.V.V. 
Visserij 
278 
Justitie I 
Justitie III 

KIND: 1933 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1945 

KIND ROLT.: 
1927 * 3,50 
1929 * 2,50 
1930 * 2,75 
1931 * 5,— 
1932 
1933 * 3,50 

Rembrandt 

1925 2 c. 

o 
o 
0 

o 
o 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
o 
o 
0 

0 

0 

1,75 
4,25 
2,50 
0,60 
9,— 
0,85 
3,75 
1,75 
1,25 
1,50 
0,75 
0,25 
0,25 
2 — 
2,75 
1,35 

3,50 
3,— 

ZOMER: 1940 ° 0,80 
1941 ° 0,20 

VLIEGPOST: W^—Wi gU * 3,— 
40—75 * 0,60 

NED.-INDIE: 217—220 * 5,— 
221—225 * 3,— ° 2,50 
241—245 * 3,— ° 1,50 
266—271 ° 1,50 
283—284—285 * p. st. 3,— 
286 * 15,— 
290—292 * 9,— ° 7,50 
292 ° 6 — 
Opdr. 1947 compleet 22,50 
VI. 1—5 * 7,— 
VI. 18 * 65 c. ° 0,75 

CURACAO no. 95 * 3,— ° 3,50 
Vliegp. no. 16 * 7,— ° 6,— 
Vliegp. 41—44 * 27,50 ° 27,50 
Vliegp. 18—25 * 135,— °135,— 

SURINAME: Lepra * 4,90 ° 5,50 
Vliegpost no. 16 * 2,75 
Vliegpost no. 17 * 14,50 
Vliegpost 20 t / m 21 * 15,— 
Hartz 249 t / m 271 13,50 
oF 262 t / m 271 11,75 

BELGIË: YVERT: 
438-
447-
573-

-445 
-454 
-582 

581A—582A 
593-
602 
603-
613-
615-
623-
625-
639-
647-
653-
697-
670-

1 1 -
1 3 -

-601 

-612 
-614 
-622 
-624 
-630 
-640 
-652 
-660 
-698 
-696 

-12 
-14 

407—409 

BLOKKEN 
* 
* 

3 , -
3 , -

- 17 
- 18--19 

* 
* 
* 
* 

* 
o * 
* o 

o 
o 
o 
* 

* o 
* 
* 

* 
* 

* 
* 

1,75 
2,25 
2 -
1,— 
2,— 
3 , -
7,50 
1,75 
2 , -
1,75 
7,— 
1,50 
4,75 
2,75 
2,50 
3,50 

10,— 

2,— 
3,75 

C. C. ENGELKAMP 
Leidsestraat 17 - Amsterdam 
Telefoon 32349 - Giro 395980 
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Zichtzendingen: 
Zuid-Amerika 
Nederland en O.G. 
Zwitserland 
Denemarken 
Noorwegen 
België 
Canada 

Postzegelhandel H. SLEGT 
SPECIAALZAAK VOOR ZICHTZENDINGEN 
Bergstraat 35 - Amersfoort - TeL 4638 

Wij maken 
VAN 27 DECEMBER TOT 7 JANUARI 
EEN INKOOPREIS DOOR NEDERLAND. 
27—28 December bezoeken wij het Noorden 

des lands. 
29—30 December het Zuiden. 

3— 4 Januari Zeeland en omgeving. 
5— 6 Januari het Oosten. 
7 Januari N.-Holland en Utrecht. 

WIJ ZOEKEN ALLES OP HET GEBIED 
VAN POSTZEGELS, BEHALVE ONBE
LANGRIJKE OBJECTEN. 

HET MEEST GEÏNTERESSEERD ZIJN 
WIJ VOOR GROTE VERZAMELIN
GEN, ARCHIEVEN, 
EERSTE UITGAVEN DER GEHELE 
WERELD. 

BIJZONDER ONGETANDE 
UITGAVEN. 
SPECIAAL OOK NEDERLAND 1852. 
Wij nemen geen zegels in commissie doch 
kopen alleen tegen contante betaling. 

Aanbiedingen met prijs en omschrijving per 
omgaande te richten aan 

De Geldersche Postzeyelhandel 
lj.2. Voorburgwal 318 - Amsterdam-C. 

Telef. 3 2 8 6 9 
Bankier: Amslerdamscha Bank, bijk. Damrak 

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

ZET OP UW VERLANGLIJSTJE: 
ENIGE PAKKETTEN VAN DE 
UITGEBREIDE PAKKETTEN-
LIJST, DIE U GRATIS, OP 
VERZOEK, WORDT TOEGE
ZONDEN. 

In deze lijst zijn verder vele philatelis
tische artikelen opgenomen. (445) 
Postzegelhandel 

MANUSKOWSKI 
Wagenstiaat -105 - Den Haag 
Telef. 111610, na 5 uur 775531 

mm U V 

NEDERLAND: 
1924/26 No. 144—162 ongebr. ƒ 17,75 

SURINAME: 
1948 Jubileum (2 stuks) ongebr. „ 0,85 

Kroning (2 stuks) ongebr. „ 0,85 
1930 Luchtpost No. 1/7 ongebr. „ 6,75 
1945 Luchtpost 3 opdrukken ongebr. „ 29,50 
1946 Luchtpost R. Kruis TBC ong. „ 2,50 
Betaling met bestelling of onder rembours. 

Beneden ƒ 10,— porti extra. 
UITGEBREIDE PRIJSLIJST NEDERLAND 

& OVERZ. GEB. GRATIS. 
POSTZEGELHANDEL 
===^»™ W . F. H E I M A N N 
i'V.f'.^^JI Parnassusweg 24 huis 

"" AMSTERDAM-Zuid 
Postgiro 512461. 

^%aMNPtlAtó/ 

Voor mijn 

72ste veiling, 
WELKE EIND JANUARI GEHOU
DEN WORDT EN WAARVOOR IK 
REEDS EEN BELANGRIJKE OUDE 

WERELD-VERZAMELING 
ONTVING, KAN NOG GOED MA
TERIAAL WORDEN INGEZONDEN 
TOT BEGIN JANUARI. 

Tevens komt er wederom een be
langrijke partij zegels, afkomstig 
van het Beheersinstituut, ter 
veiling. Voor belanghebbenden 
deel ik mede, dat van verschil
lende soorten de voorraad op is. 

POSTZEGELHANDEL 
K. A. WEEDA 

Zoutmanstraat 14a - Den Haag 
Giro: 27773 Telefoon: 394543 
Veilinghouder sedert l'-St. 

Op belangrijke objecten wordt renteloos 
voorschot verstrekt. 
Vlugge contante afwikkeling. (423) 

INDIE Alles prima kwaliteit. 
Spitfire, ongebr. ƒ 9,— 
Moehammadyah, ongebr. „ 8,75 
Jubileum '48 en Kroning '48, ongebr. „ 1,20 
Makasser-porten, gebr. „ 22,50 
Weldadigheid 1933, 1935, 1936, 1937, 

1938 en 1939, gebr. „ 17,60 
Deze series voorden ook ieder afzonderlijk 
geleverd. 

Spec.-Catalogus '49 Ned. en O.G. p. post ƒ 1,50 
Yvert-Catalogus 1949 p. post ƒ 14,— 

Betaling met bestelling of onder rembours. 
Porti extra. Uitgebreide offerte in series 
Nederland & O.G. op aanvraag. 

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

^ Alles ongebruikt. ' g 
3 BULGARIJE 400/05 ƒ 0,50, 494/96 | 
1 ƒ 0,65, 539/43 ƒ 0,85, 570 ƒ 0,05, 575/ 1 
1 79 ƒ 0,35, Vliegp. 5/11 frs 945 ƒ 4,85, i 
1 52 ƒ 0,35. i 
I BELGIË 504/11 ƒ 14,—, 513/18 ƒ 13,50, | 
1 593/600 ƒ 0,45. g 
I KROATIË 69/71 frs 600 ƒ 2,—. | 
I LUXEMBURG 282/87 ƒ 1,85, 294/99 1 
g ƒ 4,75, 324/29 ƒ 11,—, 333 ƒ 1,35, 356/ 1 
1 59 ƒ 0,75, id. Duitse Bez. 33/41 ƒ 2,—. i 
i NOORWEGEN 190/92 ƒ 0,55, 213/18 | 
m f 1,10, 241 ƒ 0,20, 242/43 ƒ 0,20, 244/ s 
1 45 ƒ 0,25, 260 ƒ 0,35, 276 ƒ 0,22, 284 1 
I f °>̂ S- I 
i TURKIJE 795/803 frs. 790 ƒ 3,25, 930/ 1 
1 33 frs. 265 f 1,15, 1014/19 frs. 275 1 
I ƒ 1,25. ■ I 
i OOSTENRIJK Porto 171/84 frs. 400 1 
I ƒ 1,10. j 
I DUITSLAND 739 ƒ 0,95, 824 ƒ 0,15, 1 
1 Vliegpost 57/58 ƒ 0,65. g 
i BÖHMEN & MäHREN llö ƒ 0,60, 1 
g Porto 1/14 ƒ 2,35. g 
1 FRANKRIJK 182 (zonder plakker) 1 . 
I ƒ 25,-. I 
1 NEDERLAND Spec. Cat. 402/03 veile- 1 
1 tjes ƒ 3,75, 405/21 ƒ 0,50, 428/42 ƒ 1,50, s 
g 444/48 ƒ 0,25, 449/53 ƒ 0,90, Porto 20 1 
1 ƒ 4,— Vliegp. 4 en 5 ƒ 0,50. g 
1 INDIE Porto 40 ƒ 0.50. | 
I CURACAO 146 gebr. ƒ 6,—. | 

^ Levering aan onbekenden tegen vooruit- g 
g betaling op Giro 198391. Forti extra, g 

I UTRECHTSE POSTZEGELHANDEL | 
I STADHODDERSLAAN 13 UTRECHT | 
I VANAF 3 JAN. A.S. KANTOOR j 
I V. ASCH v. WYCKSKADE 23, | 
1 Utrecht. Kantooruren 9.30—17.30. g 
I KOMT U OOK EENS KIJKEN ! 1 
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BASTIAANSE's 
Zegels 

NED.-INDIE 
Spec. Cat. 
298—302 
304—316 
331—332 
333 
334—335 
336—342 
345—346 
CURACAO 
104—120 ° 
ook losse waarden 
Luclitpost 
18—25 ° 
41—44 
Cur. 164—7 ) 
Sur. 206—9 ) 
Sur. 206—9 
BELGIË 
593—600 
602 
613—614 

Postzegelhandel - Rotterdam (Hill.) 
en series, die dogelijks g o o n ü 

615—622 
631—638 

ƒ 0,75 661—669 ' 
„ 5,— 697—698 
„ 20,— 725—727 
„ 0,40 756—760 
„ 3,15 761—766 
„ 4,— DENEMARKEN 
„ Ö,45 282—290a 

ENG. BEZ. FAROER 
„130,— 1—5 

GROENLAND 
Souv. 1—9 

„130,— D.P. SERVIË 
„ 34,— 1—15, P . l — 8 

Lp 1—10 
„ 4,10 ENG. INDIE 
„ 3,— 154a 

idem gebr. 
„ 0,75 174—177 
„ 9,75 idem gebr. 
„ 3,— D. 100—103 

f 

„ 

J> 

,, 
y> 

,̂ 
)) 

2 , -
3,25 
5,50 
3,75 
0,95 
7 -
2,25 

10,75 

90,— 

42,50 

1 2 , -
27,50 

1,60 
0,40 
1,75 
1,20 

20,— 

CHARKARI 
21—29 
JAMAICA 
136—142 
PAKISTAN 
Onafh. 4 w'. 
SARAWAK 
147—150 
VICTORY-PAREN 
Basuto 
Bechuanaland 
Zwaziland 
Z.-Afrika 
Z.W.-Afrika 
FINLAND 
Postverzegelde Kilo's 

en 1945 ieder 
OOST-KARELIE 
1—7 
8—15 
28 
IRAN 
665—672 
673—696 

1944 

1 6 , -

21,— 

2,70 

19,— 

1,15 
4 , -
1,15 
1 , -
1,— 

18,— 

9,90 
9,75 
3,50 

„ 60,-
„ 75,-

NOORWEGEN 
Postverzegelde Kilo's 
ROEMENIE 
751—758 
761—764 
770—773 
774—784 
833—835 get. en onget. 
866 
867—868 
869—870 
872—881 ) 
Lp 32—33 ) 
916—920 ) 
get. en onget. ) 
921—923 ) 
924 get. en onget. ) 
975—929 
952—959 ) 
Lp. 42 ) 
987 
991 

ƒ 1 8 , -

„ 2,50 
„ 4,80 
„ 3,60 
„ 1,40 
„ 11,50 
„ 0,10 
„ 0,85 
„ 0,25 

„ 4,60 

„ 0,50 

„ 0,25 
„ 0,50 

„ 0,85 
„ 0,40 
„ 0,35 

° = gebruikt. 
Porto steeds extra. 

Postzegelhandel 
J. VAN DER OORD 

Damstraat4rd HAARLEM Tel. 15495 Giro 510998 
Bankiers: Rotterdamse Bank Haarlem 

ALS KERSTGESCHENK 
EEN KILO-PAKKET POSTZEGELS!! 
Postverzegelde Kilo-pakketten Bohemen & Moravië ƒ 22,50 
Postverz. Kilo-pakk. Finland, jaren '43, '44 of '45 „ 22,75 
Postverzegelde Kilo-pakketten Hongarije „ 22,75 

alles franco 
Weder ontvangen Missie-verzegelde Kilo-pakketten 
Noorwegen. 
Vorige maal was deze zending direct uitverkocht en 
konden 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 BESTEL
LER HOOGSTENS 5 PAKKETTEN. 
PRIJS ƒ 17,50 (FRANCO). 

ZO JUIST ONTVINGEN WIJ EEN BEPERKT AANTAL 
KILO'S AUSTRALISCHE POSTZEGELS k f 8,— (franco). 

Verder kunnen wij als bijzondere attractie EUROPA-
Kilo's leveren met vele BETERE soorten en hoge 
waarden. Deze Kilo's bevatten bijna uitsluitend zegels 
van Europeese landen waarbij vele restanten van 
buitenlandse Posterijen, alles beslist onuitgezocht. Per 
Kilo ƒ 10,— franco. 

RECLAME-AANBIEDING: 
300 versch. NEDERLAND, met vele betere soorten 

in PRIMA kwaliteit ƒ 7,50 
500 verschillende HONGARIJE „ 4,50 

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 
dan gewoonlijk wordt aangeboden en zijn werkelijk onuit
gezocht en bevatten vele soorten. Omgaande bestelling is 
gewenst opdat wij eventuele nabestellingen kunnen uitvoeren. 
De prijs bedraagt ƒ 4,25 per Kilo, por to extra (per Kilo 
ƒ 0,45). 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

62e UITGAVE 1948 

:i 
Om aan de grote vraag te voldoen hebben wij, even
als voor de oorlog, weder rechtstreeks van de bron, 
verschillende interessante ORIG. DOOR DE POST 
VERZEGELDE Kilo's geïmporteerd. Ze zijn duurder 
dan die van vóór de oorlog doch ook beter. 

Wij bieden aan: 
DENEMARKEN orig. door de Post verzegeld ƒ 17,— 
FINLAND 1943 orig. door de Post verzegeld „ 18,— 
FINLAND 1944 orig. door de Post verzegeld „ 18,— 
FINLAND 1945 orig. door de Post verzegeld „ 19,50 
N O O R W E G E N I (1939/46) orig. door de Post verz. „ 24,— 
N O O R W E G E N II (1947) orig. door de Post verz,. „ 18,— 
N O O R W E G E N III (Missie-verz.) buitengew. mooi „ 15,50 
VER. STATEN (Missie-verz.) buitengew. mooi „ 13,50 

Porto p. levering 50 c , bij afname van 5 Kilo's gesor
teerd 5 "/o korting. Geld vooruit of onder rembours. 

Vraagt toezending van onze uitgebreide 
OCTOBER-ROTARY-AANBIEDING. 

Interesseert U zich voor nieuwe uitgaven ? Wij zenden U 
die, zonder enige verplichting, ter inzage. Opgave van de 
landen die U verzamelt gewenst, alsook referenties ! 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, • Giro 1700 - tel. 4323 
AMSTERDAM, N.Z. Voorburgwal 151 - Tel. 47103 
(bij de Palelsstraat) 
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FILRO AANBIEDING (nrs. Yvert) 
Unie V. Z. Afrika no. 
Idem no. 114 
Idem no. 115 
Kaap de G. Hoop nr. 
Idem nr. 30 
Panama-canal nr. 76 
Idem nr. 71d 
Idem nr. 75d 
Idem nr. 103 
Idem luchtp. 13/15 
Gibraltar nr. 17/18 
Malay nr. 218 
Malay nr. 236 
Nova Scotia nr. 9 wi 
New Foundland nr. 3] 
Samoa nr. 8/11, 13/17 
Bergedorf nr. 2, 3, 4 
Litauen nr. 212/14, 

216/17, 220/26 
Litauen nr. 270/73 
Litauen luchtp. 37/40 

(ged. gom) 

* — ongebruikt. 

29 2,50 
2,50 
2,50 

19a 4,75 
* 1 2 , -

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

* 3,50 
4,50 
2 -

c 3,75 
* 1 2 , -

* 2,75 
*12,50 

*45,— 
* 3 , -

* 1 2 , -

ZICHTZENDINGEN 

Spanje nr. 253 
Spanje nr. 254 
Spanje nr. 566/75 B 
Spanje luchtp. 202/09 
Spanje luchtp. 194 B 
Spanje Cadix 11/18 

met 2 var. 
Spanje Saragosse 38/ 

44 met 2 var. 
België nr. 122 
België nr. 149 
België nr. 353/55 
België expr. nr. 1/6 

* 8 , -
*11,25 
*10,— 
* 6,25 
* 1 0 , -

* 3,75 

* 4,75 
8 , -

» 1 2 , -
* 8,50 
* 9,50 

België occ. Allemagne 25 18,50 
Frankrijk nr. 52 
Frankrijk nr. 105 
Frankrijk nr. 122 
Frankrijk nr. 216 
Frankrijk nr. 308 
Duitsland nr. 430 
Duitsl. luchtp. nr. 40 

2,50 
3,50 
3,75 

* 9,50 
* 4 , -

1 2 , -
27,50 

Luchtp. Estland nr. 7/11 
get. of ongetand 

Tsj.-Sl. luchtp. nr. 7/9 
VAN ALLE LANDEN 

* 6 , -
* 9,50 

Boekjes met in volgorde gerangschikte zegels van: 
Nederland en Overz. Geb. — Europa — Overzee — Eng. Kol. enz. 

Op aanvraag zenden wij U vrijblijvend een proefzending. 

FILRO 
Philatelistisch rondzendverkeer 

Postbus 463 — AMSTERDAM - Tel. 32949 — Postgiro 517859 

Hierbij hebben wij het genoegen U een vooroorlogs bladco 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 Postzegelhandel 
Voorstraat 53, Dordrecht. Giro 306603. 
Wij zenden gaorne monsterblad, zodat U zich 

kunt overtuigen van de goede kwoliteit. 

o i v ^ e BE:DIE:NDE: . . . . 
....schieten de tranen in de ogen, wanneer hij ziet hoe 
wij de Missie-kilopakketten voor de hand afwegen ! Geen 
wonder ! Meermalen vraagt hij: „Kunnen wij niet veel beter 

alles op ons gemak uitzoeken en afweken?" Inderdaad, dat 
zou voor ons veel voordeliger worden, doch wij hebben nu 
eenmaal méér te doen ! Weet hiervan te profiteren ! ! 

Originele onuitgezochte Hissie-Kilopakketten van Nederland. 
ZOJUIST ONTVINGEN WIJ VAN DE T.B.C.-BESTRIJ-
DING EEN KLEINE HONDERD KILO GEGARAN
DEERD ONUITGEZOCHTE NEDERLANDSE POST
ZEGELS (MET IETS NED.-INDIE !). VELE HOGE 
WAARDEN, PLENTY KINDERZEGELS ENZ. ENZ. 

EEN GOUDMIJNTJE VOOR U ! 

LEVERING UITSLUITEND 
EN ALLEEN BIJ VOORUIT
BETALING OF ONDER 
REMBOURS. 

Zolang de voorraad strekt leveren wij U: 
1 proefpakket van 1 kilo (circa 7000 zegels !) voor slechts 
ƒ 5,—, plus 45 et portokosten. 
NEEMT EEN PROEF EN U BESTELT MET DE MEESTE 
SPOED 10 K.G. EN MEER N A ! 
(per 10 kg. ƒ 42,50 plus verzendkosten). 
Verder is nog iets leverbaar van Denemarken en Engeland: 
per 1 kg. Denemarken (circa 6000 zegels !) ƒ 5,— plus 45 et 
portokosten, 
per 1 kg. Engeland met iets Eng. Kol. (circa 7000 zegels !) 
ƒ 5,—, plus 45 et portokosten. 

Postxegel'EngroshBndel 
Koninginneweg 61, Amsterdam-Zuid. Tefefoon 27006 - Postgiro 240655. 

r ^ i ' »^ Mee ft 11 een pA^ótze^^eEmanie? ü)xm, met Ap,aed ttawc Siofcani! 
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clindeul 

Daar de heer J. P. Traanberg te kennen heeft gegeven zich 
niet meer te willen belasten met de verzorging van deze rubriek 
wordt men verzocht correspondentie deze rubriek betreffende 
voorlopig te zenden aan de Hoofdredacteur. 

Het is ons een behoefte de heer Traanberg, die van de oprich
ting van dit Maandblad af deze rubriek heeft verzorgd, hartelijk 
dank te zeggen voor zijn vele werkzaamheden gedurende het groot 
aantal jaren in verband hiermede verricht en voor zijn hierin vast
leggen voor zijn medeverzamelaars van zijn grote kennis op dit 
speciale gebied. 

Een tijdelijk rijdend postkantoor en een speciale afstempeling. 
Het Staatsbedrijf der P.T.T. deed ons een bericht toekom -n, 

waarbij het volgende werd medegedeeld: 

De Stichting „Voor het Kind" organiseert van 15 November 
tot en met 31 December 1948 een rondreis door Nederland om de 
verkoop van kinderpostzegels te bevorderen. 

Zij maakt daartoe gebruik van een door de Nederlandse Spoor
wegen beschikbaar gestelde autobus, waarvan een deel als rijdend 
postkantoor is ingericht. Zowel in de autobus als aan de buiten
zijde is een brievenbus aangebracht. De correspondentie, die daarin 
wordt gepost, zal worden voorzien van een afdruk van een 
bijzonder stempel. 

Dit rijdende postkantoor zal achtereenvolgens bezoeken: Ara
sterdam, Haarlem, Alkmaar, Leiden, Hilversum, Den Haag, Rot
terdam, Dordrecht, Breda, Goes, Middelburg, Vlissingen, Roosen
daal, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Maastricht, 
Heerlen, Roermond, Nijmegen, Arnhem, Utrecht, Amersfoort, 
Apeldoorn, Zutphen, Deventer, Zwolle, Enschede, Almelo, Meppel, 
Assen, Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Tiel, Gorinchem en 
Gouda. li I 

In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zal de autobus twee 
dagen vertoeven; Vlissingen en Middelburg zullen samen in een 
dag worden bezocht. Overigens zal de bus op elke plaats een 
dag aanwezig zijn. 

Een afbeelding van het speciale 
stempel is hierbij afgedrukt, waarbij 
wordt opgemerkt, dat dit stempel 
wel een vernietingsstempel is, doch 
geen datum-stempel, waarom met dit 
stempel afgestempelde poststukken 
behalve het speciale stempel ook van 
een plaats- en datumstempel worden 
voorzien, zodat het voor de stempel-
verzamelaars een gehele verzameling 
zal opleveren indien van iedere 
standplaats in het bericht vermeld 
een afstempeling wordt opgenomen. 

Uit Tilbug bereikte ons echter een kaart waarop het plaatselijk 
stempel ontbrak. 

Dag van de postzegel. 
Hoewel de Dag van de Post

zegel in Nederland vrijwel op of 
omstreeks 9 October wordt her
dacht, geschiedde dit te Breda, 
waar de Postzegelvereniging van 
deze naam meestal op dit gebied 
diligent is, dit jaar eerst op 28 
November j.1., hetgeen oorzaak 
vond in het feit, dat in Septem
ber j.1. de BREBOPOST tentoon
stelling aldaar had plaats gevon
den en 7 October dus wel wat 
dicht daarop volgde. Gaarne ver
geven we „Breda" deze verlegging 

van de „Dag van de Postzegel", doch hopen we, dat dit bij 
deze uitzondering zal blijven en we in Nederland slechts één 
dag als algemeen erkende „Dag van de Postzegel" zullen zien, 
waaraan dan ook P.T.T. op grotere schaal dan thans medewerking 
moge verlenen. 

Op 28 Nov. j.1. organiseerde genoemde vereniging voor haar 
jeugdleden een soort wedstrijd, waarvan de inzendingen ten toon 
werden gesteld. Op deze tentoonstelling was een tijdelijk post
kantoor gevestigd waar de poststukken van een speciale afstempe
ling werden voorzien. Zie afbeelding. 

Verschillende z.g. „first day covers", die men te Haarlem op 31 
Augustus 1948 afgestempeld had willen hebben, (hoewel dit de 
2e dag van uitgifte der beide Jubileum-zegels was), werden ons 
getoond met de onjuiste afstempeling 31-XII-2 van Haarlem-
Station 2 en 31-VIII-53 van Haarlem, stempel no. 7. Na onder
zoek vernamen wij, dat een en ander te wijten is aan ongeoefend 
personeel, dat in de morgendienst op 31-Vin de z.g. Zondagdienst 
waarnam en vergeten heeft de schroefjes der stempelblokken goed 
aan te draaien, zodat bij stempeling de maand- en uurcijfers zijn 
gaan doordraaien. Men was ten postkantore echter bereid een 
stempel met het juiste maand- en dagcijfer naast of onder de 
onjuiste afstempeling te plaatsen. 

Noodst«mpeIs. 
Naar aanleiding van ons artikel in het September-nummei 

mochten wij van de heer dr. R. E. J. Weber, Directeur van het 
Ned. Postmuseum tot ons genoegen vernemen, dat er wel andere 
rubberstempels zijn aangemaakt, doch niet gebruikt, dan die door 
ons vermeld als type l. De stempels Eede (Zl.) en EUewoutsdijk zijn 
ook van dit type. De stukken, waarop de noodstempels van deze 
beide poststations voorkomen, zijn schaars, omdat de gewone cor
respondentie op poststations niet afgestempeld werd, doch alleen 
de stukken, waarvoor een loketbehandeling vereist werd, b.v. aan
getekende stukken. De bestelling en buslichting van Eede geschiedde 
vanuit Aardenburg, die voor EUewoutsdijk vanuit Oudelande. 

Dé heer G. Huisman meldt een rubberstempel ± 10 mm. lang 
en 20 mm. breed, 2-regelig Ochten/P.T.T. 

De heer F. J. Bingen meldt nog Groep 4, l Breda (tekst Post
zegel rechts-boven) en deelt verder mede dat 's-Hertogenbosch 
enige tijd vierzijdig getande R-strookjes gebruikt heeft, welke in 
het zuiden werden aangemaakt. Het schijnt trouwens dat er zeer 
veel noodstrookjes voor aangetekende stukken gebruikt zijn. De 
heer A. te Winkel bezit o.a.: 

Violette rubberstempels: Andelst (Gld.) op Eist (Gld.), Alphen 
a/d Rijn op Oudshoorn, Horst op Sevenum, Kerkrade op Ter-
winselen, Middelstum op Oude Tonge, Simpelveld op Valkenburg, 
Uden op Mill. 

Zwarte rubberstempels: Breedevoort op Aalten, Delft den Hoorn 
op Delft, Eindhoven/Bosboomstraat op Eindhoven, Ellecom op 
Dieren, Groesbeek op Nijmegen, Helden-/Panningen op Venlo, 
Heerlen/Molenberg op Heerlen, resp. op Nuth, Lage Zwaluwe op 
Breda/Station, Soerendonk resp. op Dorplein en Weert. Telegraaf-
stempel (schrijfletters) Ouddorp op Nieuwe Tonge, Pey geschreven 
op Echt, waarbij laatstgenoemde naam doorstreept werd, en Pey 
(Lb.) violet rubberstempel op Echt. 

Literatuur. 
Van de hand van Lucien Modave verscheen een boekje van 29 

blz. getiteld: Obliterations speciales rondes temporaires de Bel-
gique de 1880 a nos jours. Het verscheen in Juli 1948 te Brussel 
in eigen beheer van de schrijver: 138 Rue Emile Wauters, Brussel 
II. De heer Modave verzorgt ook de nieuwtjesdienst van de Bel
gische stempelverzamelaars. 

Als eerste nummer is opgenomen het stempel uit 1880 ter 
gelegenheid van de tentoonstelling te Brussel ter herdenking van 
het 50-jarig bestaan van België, als laatste nr. 186 werd een ten
toonstelling te Brussel in Juli van dit jaar opgenomen. De op
stelling vermeldt geen prijzen, wel echter een verhoudingsgetal 
zodat men de graad van zeldzaamheid kan beoordelen en deze 
kan aanpassen aan bestaande marktverhoudingen en geldende 
prijzen. 

Het keurig uitgevoerde boekje zal goede diensten bewijzen aan 
de verzamelaars van dit speciaalgebied. 

J. H. BR. 

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

NEDERLAND. 
De K.L.M, naar Stuttgart. 
Met ingang van 1 November j.1. heeft de K.L.M, haar vluchten 

naar Frankfurt moeten staken. Het vliegveld van deze plaats is 
n.1. als beginstatlon var de luchtbrug naar Berlijn dermate belast, 
dat geen passagiersvliegtuigen meer kunnen worden toegelaten. 
Sinds 1 November vliegt de K.L.M, nu tweemaal per week via 
Stuttgart naar München. 

K.L.M, neemt vliegveld Kloten in gebruik. 
De vliegtuigen van de dagelijkse K.L.M.-dienst naar Zürich 

landden tot nu toe op het vliegveld Dübcndorf. Dit vliegveld 
was echter reeds voor de oorlog te klein geworden om het zich 
steeds uitbreidende luchtverkeer op te vangen; daarom werden 
tijdens de oorlog plannen gemaakt om bij Zürich een nieuw vlieg
veld aan te leggen, dat tevens in staat zou zijn om de grote 
viermotorige machines van de intercontinentale luchtverbindingen 
te ontvangen. Met de aanleg van dit vliegveld werd na de oorlog 
begonnen en in de afgelopen zomer werd de nieuwe luchthaven. 
Kloten genaamd, voor het verkeer opengesteld. 

Sedert 17 November jl. landen nu de K.L.M.-vliegtuigen op 
Kloten, terwijl ook de vliegtuigen van de Swissair-dienst Zürich— 
Amsterdam hun begin- en eindpunt op Kloten hebben. 

Kopenhagen—Amsterdam in 100 minuten. 
De K.L.M. Convair-Liner PH-TEB, welke in de afgelopen weken 

demonstratievluchten heeft uitgevoerd in Engeland, Ierland en 
de Scandinavische landen (daartoe gecharterd door de fabrikant, 
de Consolidated Vultee Aircraft Corporation) besloot dit tournee 
met een onofficieel record. De afstand Kopenhagen—Amsterdam 
werd nl. zonder passagiers in 1 uur en 40 minuten afgelegd, dit is 
bijna één uur minder dan de schema-tijd van de geregelde lijndienst, 
welke lYi uur bedraagt. 

Dit twee-motorige vliegtuig luidt met zijn hoge kruissnelheid 
(450 km. p. u.) en passagiersvermogen (40) een nieuwe phase in 
het burgerluchtverkeer over de „korte" afstand in. 

De K.L.M, is de eerste Europese luchtvaartmaatschappij, die 
Convair-Liners in gebruik neemt. 

Driemaal per week per K.L.M. Amsterdam— 
Hamburg—Gothenburg. 
Met ingang van 1 November jl. is de K.L.M, de lijn Amsterdam 

—Gothenburg, die tot dusverre in pool met de A.B.A. werd uit
gevoerd, weer alleen gaan vliegen. Op deze driemaal wekelijkse 
dienst worden tussenlandingen te Hamburg gemaakt. 

200ste K.L.M.-vlucht naar Curajao. 
Op 9 November jl. voerde de K.L.M, haar 200ste geregelde 

letourvlucht naar Curasao uit. Sinds de opening van deze trans
atlantische luchtverbinding in Juni 1946 is het luchtverkeer 
tussen Nederland en West Indië zeer toegenomen. Was de fre
quentie in het eerste jaar slechts eenmaal per week, thans vliegt 
de K.L.M, driemaal per week deze route, terwijl de Douglas 
DC-4 vliegtuigen, waarmede aanvankelijk gevlogen werd, geruime 
tijd reeds door Lockheed Constellations zijn vervangen. Zestien 
extra retourvluchten werden in deze twee en een half jaar naar 
Curasao uitgevoerd, om aan de stijgende vraag naar vervoer te 
voldoen. 

Met deze 216 vluchten werden ruim 13.700 passagiers, bijna 
200.000 kg. vracht en bagage en niet minder dan 78.800 kg post 
tussen Nederland en Cüra9ao vervoerd. In 11.281 vlieguren wer
den bijna 3.920.000 km. afgelegd. 

Convair-Liners komen naar Schiphol. 
Op 8 November jl. landde op Schiphol de PH-TEE, de derde 

van de serie van 12 Convair-Liners, die thans aan de K.L.M, 
worden afgeleverd. De PH-TEE werd door gezagvoerder Bak van 
San Diego via New York, Bluie West (Groenland) en Meeks 
Field (IJsland) naar Schiphol overgevlogen. 

Twee andere Convair-Liners, de PH-TED en de PH-TEF, be
stuurd door de gezagvoerders George en Michie, zijn inmiddels 
ook reeds aangekomen. 

Per Convair-Liner naar Stockholm. 
De nieuwe twee-motorige Convair-Liners, waarvan de K.L.M, er 

thans vijf bezit, zijn met ingang van 15 November jl. voor het 
eerst in regelmatige dienst ingezet op de Amsterdam—Stockholm 
route. Voorlopig zullen Convairs en Skymasters elkaar nog 
afwisselen op deze lijn. 

Zeer snelle K.L.M.vlucht Batavia—Amsterdam. 
Vorige maand heeft de K.L.M.-Constellation PH-TER een zeer 

snelle vlucht van Batavia naar Amsterdam gemaakt in verband 
met het vervoer van een ernstige zieke. Op 8 November even na 
middernacht, vertrok de PH-TER uit Batavia en arriveerde de 
volgende dag om 18.10 op Schiphol. 

K.L.M, vliegt naar Argentinië. 
Als gevolg van de onlangs tussen Argentinië en Nederland ge

sloten luchtvaartovereenkomst, heeft de K.L.M, met ingang van 
29 November j.1. het eindpunt van haar Zuid-Amerika lijn van 
Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, naar Buenos Aires, Ar-
gentinië's hoofdstad, verlegd. Montevideo wordt thans tussen
station op deze ruim 12.003 km. lange luchtlijn, die tweemaal in 
de week met de moderne Douglas DC-6 vliegtuigen wordt uit
gevoerd. Alhoewel hierdoor slechts 240 km. aan de lengte van 
deze transatlantische route wordt toegevoegd, is de opname van 
Argentinië in het K.L.M.-luchtnet van zeer grote betekenis, om
dat dit meest zuidelijke Latijns-Amcrikaanse land een van de 
belangrijkste landen van dit continent is. Dit nog temeer daar 
Zuid-Amerika zich na de oorlog wederom op Europa oriënteert. 

DUITSLAND. 
De „luchtbrug" naar Berlijn. 
Naar aanleiding van het feit, dat de „luchtbrug" naar Berlijn 

100 dagen bestaat, werd een speciale poststempel in gebruik ge
nomen, waarvan wij hieronder een afbeelding geven. (Machine
stempel). 

Op de speciale stempel ziet men de verschillende vliegtuig-typen 
afgebeeld, welke aan deze vluchten deelnemen, n.1. Avro York, 
Dakota, Skymaster en Short Sunderland. 

De in ons vorig nummer vermelde „luchtbrug-stempel" blijkt 
volgens „Die Luftpost" (No. 6) van Kurt Dahmann, Berlijn, geen 
officiële poststempel te zijn. Deze stempel werd gedurende korte 
tijd door een Berlijnse luchtpostverzamelaars-vereniging gebruikt, 
omdat in Berlijn sedert maanden geen toestemming gegeven kon 
worden voor een spec, (off.) poststempel. Deze niet-officiële stem
pel komt ook zonder maandaanduiding „Juli", resp. „July" voor, 
daar deze stempel ook later nog gebruikt is. 

OOSTENRIJK. 
Speciale luchtpostenveloppe. 
In Oostenrijk verscheen een luchtpostenveloppe (geen lucht

postblad) in lichtblauwe kleur, waarop rechts een ingedrukte 
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luchtpostzegel van 1 Schilling in donkerblauwe kleur voorkomt: 
„Republik / afbeelding vliegtuig / Osterreich 1.-"; links daarvan 
is ruimte aangegeven voor bijfrankering: „Raum für Ergänzungs
marken"; verder links onder in donkerblauwe kleur een inge-
gedrukt luchtpoststrookje „Mit Flugpost / Par Avion". 

Eerste Oostenrijkse Ballonpost na de oorlog. 
Door de „Oesterreichische Kinderdorf-Vereinigung" uitgegeven 

speciale enveloppen werdet) per ballon vervoerd vanuit Vöckla-
bruck. 

De frankeerzegels werden door de Oostenrijkse Posterijen met 
een speciale stempel afgestempeld; hieronder geven wij een afbeel
ding van deze stempel. De kleur van de stempel is violet. 

De vlucht vond op 2 November jl. plaats; de stukken dragen 
een aankomststempel „Salzburg 2, 2.XI.48. 22". 

U.S.A. 
Wereldrondvlucht per „Atlas Sky Merchant". 
Met een door de „Atlas Sky Merchant" uitgevoerde wereld

rondvlucht (Januari/April 1948) werden 5000 luchtpostbladen 
meegenomen; het was geen recordvlucht maar een goodwill-
vlucht en de gehele vlucht duurde ca. 100 dagen. De kosten van 
de verzending en de behandeling der stukken waren voor reke
ning van de Atlas Supply Company, die deze vlucht organiseerde, 
terwijl de American Air Mail Society de distributie der stukken 
op zich genomen heeft. Deze distributie geschiedde op een heel 
speciale basis: de gevers van de 5000 belangrijkste giften voor het 
„Damon Runyon Memorial Cancer Fund" ontvingen ieder één 
luchtpoststuk. 

De stukken zijn op alle tussenlandingsplaatsen afgestempeld; 
een door mij ontvangen stuk draagt de volgende poststempels: 

Vertrekstempel Miami 13/1, Brazil PE Distr. 15/1, Harpel, 
Liberia, 17/1, Capetown 22/1, Johannesburg 26/1 , Nairobi 31/1, 
Khartoum 1/2, Cairo 4/2, Khobar 6/2, Karachi 8/2, New Delhi 
9/2, Bombay 13/2, Bangalore 15/2, Trivandrum 16/2, Madras 17/2, 
Colombo 19/2, Calcutta 20/2, Bangkok 23/2, Saigon 24/2, Hong
kong 26/2, Shanghai 1/3, Tokyo 5/3, Manila 9/3, Singapore 15/3, 
Penang 17/3, Batavia 18/3, Melbourne 24/3, Sydney 30/3, Wel
lington 2/4, Auckland 5/4, voorts niet-officieel aankomststempel 
New York, (8 regelig, groene kleur): „Atlas/Sky Merchant/com
pletes global/air tour/100 days/ 44.500 miles/ New York, ' NY./ 
April 15, 1948". 

Te Manilla werd een speciale stempel gebruikt (8-hoekig, kleur 
magenta): „Welcome/Atlas/Sky Merchant/Received/March 9/1948/ 
Manila, Philippines". 

In Cairo plaatste de ,,Société Philatélique d'Egypte, Le Caire" 
een roodviolette stempel op de stukken: „Souvenir du passage 
en Egypte du DC-4 Atlas Sky Merchant, Février 1948" met rechts 
daarvan open cirkel voor de poststempel. 

Het stuk zelf is een gewone Amerikaanse Air Letter met inge
drukte luchtpostzegel 10 c. (rood); op de voorzijde is het stuk 
bedrukt met het adres van de Atlas Supply Company en op de 
achterzijde staat „Sky Merchant/ World Flight/ January 13—April 
15— 1948". 

Al is het stuk dan ook niet vervoerd met de een of andere 
eeiste vlucht of recordvlucht, toch is het, vooral door de vele 
stempels, die er op voorkomen, een interessant luchtpostdocument. 

Proefnemingen met raketten. 
In Vliegwereld (No. 22) lazen wij dat tijdens experimenten met 

raketten een hoogte van 367 km in de ionosfeer werd bereikt. 

DE ID. en 2D. VAN GROOT BRIT ANNIE 
1840—1880 

Het doet ons een groot genoegen, en zeker vele lezers met ons, 
dat de heer H. G. Ontrop zijn lezing over bovenstaand onderwerp, 
waarmede hij op 11 September j.1. te Breda voor een jaar houder 
werd van de Wisselbeker, uitgeloofd door de Ned. Bond van Ver-
etnigingen van Postzegelverzamelaars, aan ons Maandblad ter publi
cering heeft willen afstaan. Moest door tijdgebrek de lezing iets 
worden bekort, thans wordt deze lezing in haar oorspronkelijke 
vorm weergegeven, verlucht met enkele afbeeldingen, hetgeen 
bij het uitspreken der lezing onmogelijk was en waardoor thans het 
geheel aan aantrekkelijkheid nog heeft gewonnen. En hier het 
woord aan de heer Ont rop: 

Ik zal het dus hebben over de oudste postzegels, de door Groot-
Brittannië 108 jaar geleden uitgegeven ld. en 2d. 

Hoewel voor de ware philatelist het vele dat aan de totstand
koming van deze zegels voorafging van zeer groot belang is, wil 
ik, ten opzichte van de grote rol die Sir Rowland Hill hierin 
speelde, vóór en tijdens het bekleden van zijn functie bij de Britse 
schatkist, mij in deze voordracht bepalen er op te wijzen dat diens 
hoofddoel was een uniforme „penny-post" voor geheel Groot-
Brittannië ingevoerd te krijgen, hiervan terecht een groot econo
misch belang voor het land en volk verwachtend; de invoering van 
het postzegelgebruik vormde feitelijk slechts een uitvloeisel van dit 
hoofddoel, een practisch hulpmiddel. Doch in de invoering van de 
postzegel zag Rowland Hill tevens een middel om een misbruik de 
kop in te drukken dat hoe langer hoe groter afmetingen aannam: 
doordat vele autriteiten en semi-autoriteitjes portvrijdom genoten, 
kwam het hoe langer hoe meer voor, dat deze de post van grote 
handelshuizen — uiteraard meestal tegen een douceurtje — portvrij 
wisten te maken door deze met hun autoriteit te dekken. Afge
scheiden van het immorele in dit misbruik gelegen, besefte R. Hill 
trouwens zeer goed, dat, althans in de eerste jaren na de invoering 
van de „penny-post", de Royal Mail het daardoor veroorzaakte 
gemis aan inkomsten bezwaarlijk zou kunnen dragen; voor som
mige door de post te verrichten diensten werd namelijk het tarief 
tot 1/6 ä 1/8 verlaagd en inderdaad had de algemene tariefverlaging 
tot gevolg dat de inkomsten van de Royal Mail in 1840 30 "/o 
beneden die vn 1839 lagen. 

De overige landen volgden het Britse voorbeeld dan ook slechts 
schoorvoetend. Ook de volgorde is vreemd, want het waren Brazilië 
en de Kantons Geneve en Zürich die, doch eerst drie jaar later, 
daartoe overgingen; vóór 1850, dus in een tijdsverloop van 10 jaar, 
opnieuw gevolgd door slechts zes staten (de Ver. Staten, Frankrijk, 
B^lgic, Beieren, het kanton Bazel e n . . . . Mauritius). Nederland 
ging eerst in 1852 als 25ste staat er toe over postzegels uit te geven; 
bij de langdurige en zwaarwichtige overwegingen die hier, doch 
óok bijv. in Denemarken en België een rol speelden, deed vooral die 
aanvankelijke achteruitgang aan inkomsten bij de Britse post opgeld; 
hierbij werd vrijwel over het hoofd gezien dat het Britse post-
Vi.rvoer in 1840 ruim verdubbeld was ten opzichte van het voor
afgaande jaar en in de volgende jaren voortdurend in sterke mate 
bleef stijgen. Het was hier weer de zuinigheid die de wijsheid meende 
te bedriegen. 

De eerste Britse uitgave van postwaarden zou bestaan uit' cou
verten en papier met ingedrukt embleem en de one penny en 
de two pence als losse zegels. 

Voor het ontwerpen der zegels werd een prijsvraag uitgeschreven 
waarvoor niet minder dan 2700 inzendingen werden ingeleverd. 
Hiervan voldeed e r . . . . niet één. Toen maakte Rowland Hill 
zelf een hoogst primitief schetsje; het was de kop van Koningin 
Victoria, geheel wit gelaten op een effen fond; in elk der boven
hoeken een rosetje, waartussen op wit fond het woord „Postage"; 
de onderste hoeken vertoonden wit gelaten vierkantjes en daar
tussen een witte strook voor de waardeaanduiding. Dit werkelijk 
primitieve schetsje kon de goedkeuring wegdragen en aan de 
firma Perkins, Bacon & Co. werd opgedragen daarnaar de post
zegels te vervaardigen, met vrijwel als enige aanwijzing, dat het 
niet gemakkelijk na te maken vignetten moesten worden met een 
oppervlakte van ongeveer één inch in 't vierkant. 

Dat de firma Perkins, Bacon & Co. met de gravure en het 
drukken werd belast had zijn bijzondere reden: de jonge firmant 
Perkins, kort geleden uit Amerika gekomen, was een van de 
weinige meesters die de kunst verstond staal naar believen te 
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harden of zachter te maken — volgens Korteweg zou hij zelfs 
de uitvinder hiervan geweest zijn — die voorts uitstekend graveren 
kon en wien het mogelijk was afdrukken van een stempel op 
stalen platen over te brengen. Maar bovenal beheerste Perkins 
volkomen de toepassing van het z.g. „Rose-instrument", een door 
hem geperfectineerd toestel, waarmede een gecompliceerd net van 
geometrische lijnen machinaal op staal kon worden gegraveerd; 
dit Rose-instrument levert de uit fijne bogen en cirkeltjes be
staande zeer ingewikkelde figuren op, die vrijwel algemeen op 
bankpapier en geldswaardige papieren voorkomen, voor versiering 
van horlogekasten dienen, enz., en die uit de hand vrijwel niet 
te copiëren zijn. Het is een procédé dat ook nu nog vrij veel voor 
postzegels wordt gebruikt, vooral in de Z.-Amerikaanse staten. 

Meestal geeft de toepassing van het Rose-instrument iets hards, 
iets stars aan de tekening; ik denk hierbij bijv. aan het bekende 
vierkante zegel van de Russische Levant en aan de grote couran
tenzegels der Ver. Staten. Dit is echter met de Britse zegels niet 
het geval; de graveur — iemand van de graveursfamilie Hearst, 
het is echter niet bekend of het vader Hearst of een zijner zoons 
was — maakte, onder Perkins toezicht, een nuttig gebruik vart 
het procédé, doch zo spaarzaam dat de toepassing niet in het 
minst storend werkt. 

De schatkist was vooral zo op het procédé gebrand, omdat zij 
zeer sterk vreesde dat de losse zegels spoedig een gewild object 
voor namaak zouden opleveren — tussen haakjes: er zijn slechts 
3 vervalsingen, ruwe nabootsingen, bekend. Ook — al heeft het 
sterk ontwikkelde nationale gevoel hierbij de overwegende rol 

gespeeld — is het voor een deel aan die angst voor 
namaak te wijten, beter gezegd te danken geweest, dat 
als hoofdmotief voor de zegels, de kop van de jonge 
Koningin werd gekozen, aangezien het namaken van 
een portret zoveel moeilijker is dan het copiëren van 
een cijfer, een wapen of iets dergelijks. 

Voor die kop werd genomen een reproductie van 
de beeltenis voorkomend op de medaille, ter ere van 
Koningin Victoria geslagen toen zij voor het eerst, 
en wel als 19-jarige vorstin, haar intrede in Londen 
hield. 

En 62 jaar lang, tot haar dood 
op 81-jarige leeftijd, heeft dezelf
de koptekening de postzegels van 
Groot-Britannié gesierd. Herhaal
delijk is H.M. voorgesteld een 
meer „up to date" poVtret hier
voor te mogen gebruiken, doch 
steeds is de koningin aan het 
inderdaad fraaie jeugdportret de 
voorkeur blijven geven, ook zelfs 
toen de verwachting algemeen 

was, dat althans op de ter gelegenheid van haar 50-jarig regerings
jubileum uit te geven postzegels, een portret, meer in overeen
stemming met de werkelijkheid te zien zou zijn. Ook nu bleef 
Victoria voet bij stuken houden. Hoewel het door het moederland 
gegeven voorbeeld door de meeste koloniën is gevolgd, zijn toch 
in enkele dezer koloniën zegels met andere portretten van Vic
toria verschenen. Vergelijkt men het Victoria-kopje op het Britse 
zegel met bijv. de koninginnekop op de in 1901 voor Zuid-Nige-
ria uitgegeven zegels, dan denkt men onwillekeurig aan een 
verhouding van kleindochter tot grootmoeder ! 

Ik maak U er op attent dat het plaatsen van de koningskop op 
de postzegels in Gr. Brittannié een traditie is geworden: nooit is 
een Brits postzegel uitgegeven dat niet de beeltenis van de rege
rende vorst droeg; als ik de koloniën en d.g. uitschakel meen ik, 
dat dit een unicum is. En ook is het een unicum, dat nimmer 
de naam van het land op een Brits postzegel is vermeld; waar
schijnlijk is dit een privilege dat de Britten wel het geboorterecht 
\ an de eerste postzegel hebben toegekend en ook dit is tot een 
trotse Britse traditie uitgegroeid. 

^ ̂ g i M K w » ' '-ig'atfeffiiT' 

SBSEBaHSi!*'' THOfKN« Q 

De zegels — ld. zwart en 2d blauw — werden in vellen van 
240 stuks uitgegeven. Het van een watermerk (de kleine kroon) 
voorziene papier werd door de Staat geleverd en door het instel
len van een streng controle- en boetestelsel- moest worden voor
komen dat het papier in handen zou komen van onbevoegden, 
een kwestie die Perkins Bacon & Co. in die vele jaren op plm. 
£ 10.- in totaal aan boete heeft gekost. Op de eveneens gewater-
merkte marges — evenwijdige lijnen, zes maal onderbroken door 
het woord „Postage" — stonden aanwijzingen omtrent het ge
bruik, o.m. „vooral niet te sterk bevochtigen", voorts de prijs per 
zegel, per rij, per vel en. . . . „Plak de zegels op de rechterboven
hoek"! Die welbekende raadgeving staat ook op onze stempels van 
100 jaar later te lezen; maar bij de uitgifte van onze eerste 
zegels in 1852 meende men het beter te weten dan de Britten, 
want toen moesten wij de zegels in de linkerbovenhoek plakken ! 

Opmerkelijk is het gebruik van controleletters, door Gr. Bri-
tannië geruimen tijd — 62 jaar — toegepast. 
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Alle zegels van de 1ste horizontale rij hebben een A in de lin-
keronderhoek, de 2de rij een B, de 3de een C en zo vervolgens; 
in de rechteronderhoek van de 1ste verticale rij weer een A, de 
2de een B, enz. (later kwamen die controleletters ook, doch in 
omgekeerde volgorde, in de bovenhoeken). Hierdoor was het dus 
mogelijk de plaatsing op de plaat van een gehavende zegelafdruk 
onmiddellijk te bepalen; ook schijnt — de meeste bronnen noemen 
dit — de angst voor namaak tot de invoering der controleletters 
te hebben geleid. Veel nut vermag ik hierin niet te zien en zo 
verwondert het mij ook dat 90 jaar later de zegels van een ge-
legenheidsuitgave van Estland, alle van een doorlopend getal 
werden voorzien. 

Het enige wat aan de eerste zegels, volgens tegenwoordig begrip 
ontbrak — maar dat is dan ook het enige, ik kom daarop terug 
— was een perforatie, die trouwens in 1840 nog niet bekend 
was. Wel werden van 1847 tot '53 getande zegels uitgegeven, o.m. 
de door de postadministratie gesanctioneerde perforatie z.g. proe
ven van Archer, doch eerst in 1854 kan voor het eerst van de 
toepassing van een definitieve tanding worden gesproken. Ook 
hierin ging Gr. Brittannië voor. Oorspronkelijk paste men de 
tanding 16 toe, doch door het te makkelijk scheuren der vellen 
werd T. 16 door T. 14 vervangen. Het was „kamtanding", nog 
steeds de meest gewilde tanding, als zijnde verreweg het eenvou
digst aan te brengen en door de philatelist het meest geliefd van
wege de zuivere hoekafwerking. 

Aangezien aanvankelijk een rode stempelinkt werd gebezigd, 
leverde de zwarte kleur van de ld. — voor wat de vernietiging 
betreft — geen bezwaar op. Doch al spoedig bleek dat die rode 
inkt vrij gemakkelijk chemisch te verwijderen viel en dat hiervan 
misbruik werd gemaakt. Proefnemingen met allerlei andere kleu
ren stempelinkt — violet, blauw, geel, oranje — leidden tot geen 
afdoende oplossing en ten slotte nam men zijn toevlucht tot zwarte 
stempelinkt, die uiteraard weer het bezwaar opleverde dat de 
vernietiging van het zwarte zegel niet altijd gemakkelijk waar
neembaar was. Zeven maanden na de verschijning van de zwarte 
ld. werd de knoop definitief doorgehakt door de zwarte zegelkeur 
te vervangen door een rode. 

Ook de 2d. onderging in 1841 een wijziging: het werd voorzien 
van twee betrekkelijk dikke lijnen, resp. onder het woord „Pos
tage" en onmiddellijk boven de waardeaanduiding. De reden die 
ik hiervoor vond aangegeven is een nogal eigenaardige: er was nl. 
een nieuwe vluchtige blauwe drukinkt in gebruik genomen; de 
Postdirectie wenste nu de met de nieuwe inkt gedrukte zegels 
van de oude te kunnen onderscheiden en daarom werd de patrijs 
van die twee lijnen voorzien; het zegelbeeld werd hierdoor er 
niet fraaier op, welk euvel later verholpen werd door de dikke 
lijnen door dunnere te vervangen. 

Maar afgescheiden hiervan, is de oorspronkelijke tekening van 
het eerste zegel 41 jaar lang in gebruik gebleven; ik vermoed dat 
dit een record voor een postzegel is, des te merkwaardiger omdat 
het hier het allereerste zegeltje betreft. 

Ik breng even in herinnering dat, bij toepassing van staalgra-
vure, het beeld, aan de hand van de tekening, in negatief in zacht 
staal wordt gegraveerd. De hierdoor verkregen oer-stempel, de 
matrijs, wordt daarna verhard en overgebracht op de transferrol; 
vóór dat deze positieve stalen afdruk — de patrijs — op zijn beurt 
verhard wordt, werd, in ons geval, in die patrijs de waardeaan
duiding gegraveerd, want de matrijs diende zowel voor de 1 als 
de 2d. Doch zowel in matrijs als patrijs moesten de hokjes in de 
onderhoeken, voor de controletters bestemd, oningevuld worden 
gelaten; later, toen de controleletters ook in de bovenhoeken ver
langd werden, moesten bovendien de rosetten in die bovenhoeken 
in de tijdelijk weer zacht gemaakte stalen afdruk, op de transferrol 
worden weggeschrapt. Na verharding van de patrijs werd deze, 
middels de transferrol, uit de hand, telkens op de juiste plaats, 
240 maal in de zachte plaat gewrikt; hierdoor ontstonden 20 
rijen van 12 negatieve beelden. Dan moesten, weer uit de hand, 
in elke afdruk de controleletters, middels stalen slagletters, op de 
plaat worden ingeponsd, waarna — na uiteindelijke verharding — 
met het drukken kon worden begonnen. 

Het spreekt vanzelf dat door dit met de hand inslaan van die 
kleine controlelettertjes, later dan ook vergroot, onregelmatig
heden ontstonden; toch komen zij slechts in beperkte mate voor; 
de voornaamste fout is wel die, waar de voor de rechteronderhoek 
bestemde letter werd weggelaten, zodat dit zeer gezocht zegel 
alleen links onder een letter — en wel de B — vertoont. Ook 
komt 't voor dat de werkman een te slap ingeslagen letter nog eens 
van een nieuwe voorzag, waardoor dubbeldrukken ontstonden; ook 
werden minder goed ingeslagen letters wel eens bijgewerkt (retou
ches) en ten slotte komt vrij veelvuldig- het ook thans nog veel 
optredend drukduiveltje, de omgekeerde S, voor. 

Feitelijk zijn alle millioenen zegels van de eerste tekening af
komstig van dezelfde matrijs, door Perkins trouwens voor een 
100-jarig gebruik gegarandeerd. Wel is in 1855 een afdruk van de 
matrijs gemaakt, waarm vooral de kop vrij sterk werd geretou
cheerd en die scherpere afdrukken voor transferrol, plaat en zegel 
leverde. Die scherpere afdrukken zijn duidelijk, vooral aan de 
zuiverder getekende neusvleugel, te herkennen. Maar indirect 
bleven 40 jaar lang alle zegels van de oorspronkelijke matrijs — 
met recht een „Ma-trijs" — afkomsttig. 

Ik moet hier enkele getallen noemen. 
Van de oorspronkelijke matrijs zijn 180 platen rechtstreeks, en 

middels de geretoucheerde afdruk nog 210 platen, totaal dus bijna 
400 platen afkomstig. Ik geloof dat dit zelfs voor de drukker van 
heden enorme getallen zijn ! En ook de aantallen vellen dat van 
elke plaat werd gedrukt is enorm ! Uiteraard lopen deze getallen 
uiteen tengevolge van plaatbeschadiging enz. (tengevolge van de 
vrij plotselinge kleurwijziging van de ld. van zwart in rood zijn 
van het zwarte zegel van de toen in gebruik zijnde plaat 11 
slechts 688 vellen uitgegeven) doch er zijn verschillende platen 
bekend die meer dan een millioen vellen leverden en thans nog 
in goed bruikbare staat blijken te verkeren ! 

Ik zou sceptisch tegenover deze getallen staan, indien ik deze 
niet in verschillende serieuze bronnen op overtuigende wijze be
vestigd had bevonden. Want twijfel komt onwillekeurig op als 
men in een studie van de heer Evers, in het Gedenkboek opge
nomen, leest van een gemiddelde van 35.000 vel voor onze platen 
van de 5 c. v. 1852, waarbij de schrijver dan nog aan de juistheid 
van dat getal van 35.000 twijfelt „omdat de vakliteratuur uit die 
tijd (1852) 20.000 afdrukken als maximum aangeeft". Intussen 
bhjkt de twijfel van de heer E. niet gerechtvaardigd, want in de 
Philatelist van '39 noemt de heer Korteweg resp. voor de platen 
IV en V van de 10 c. 21.000 en 36.500 vel. Maar hoe lion in 
1840 een Engelse plaat dan meer dan 1 millioen vel, dus 30 maal 
meer opleveren ? Het is mij niet gelukt hiervoor een verklaring te 
vinden. Wellicht kunnen ingewijden in het drukkersvak deze aan
gelegenheid nader belichten. 

Hoewel 6 Mei 1840 de officieel aangekondigde datum was waar
op de zegels en de „Mulready-enveloppen" verkrijgbaar zouden 
worden gesteld, werden reeds op 1 Mei van dit jaar postzegels 
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afgegeven; de oudst bekende afstempeling is 2 Mei 1848 (Bath) 
op een ld. zegel. 

De vraag naar de losse zegels overtrof reeds dadelijk verre de 
verwachtingen, al bestond er toen nog geen rush van postzegel
verzamelaars. Sir Rowland Hill en zijn staf hadden verwacht dat 
ae vraag naar gestempelde couverten verreweg het grootst zou 
zijn en dientengevolge was speciaal hiervan een zeer ruime voor
raad aangemaakt. 

Zij hadden zich sterk vergist, want de vraag naar de losse zegels 
overtrof verre die naar de Mulready-enveloppen. Voor een deel 
zal dit wel te wijten zijn geweest aan de hevige kritiek op 
Mulready's ingewikkelde teekening, een dankbaar onderwerp voor 
de caricaturisten uit dien tijd. Terloops stip ik hier even aan dat 
reeds 2 jaar vóór de uitgifte der Mulready-couverten door N. S. 
Wales reeds enveloppen met ingedrukt zegel werden uitgegeven. 

Door de buitengewone vraag naar postzegels — dagelijs moesten 
er 1 mlUioen worden afgeleverd — moest Perkins Bacon & Co. 
dag en nacht op een te gering aantal persen en met gedeeltelijk 
ongeschoold personeel, doorwerken. Na enige tijd kreeg de firma 
echter wat verademing toen een gerucht hardnekkig verspreid werd 
dat de gom der zegels vergiftige bestanddelen bevatte, die aan
leiding gaven tot besmettelijke ziekteri; men sprak zelfs van 
cholera. Eerst nadat van officiële zijde de verzekering werd ge
geven dat de gom uitsluitend bestond uit, uit aardappelen gefabri
ceerde, stijfsel en, dat het gerucht geheel ongegrond was, ging de 
tijdelijke voorliefde voor de gezegelde couverten, die door het 
gerucht ontstaan was, weer op de postzegels over. 

Ik gaf reeds aan, dat eind 1840 de zwarte kleur van de ld. werd 
vervangen door een rode en dat de 2 d. in 1841 voorzien werd 
van twee witte lijnen. 

In 1853 werd het oorspronkelijke watermerk — de kleine kroon 
— enigszins gewijzigd, waardoor het slanker werd. In 1885 werd 
de kleine kroon vervangen door een grotere, duidelijker kroon, 
die later, door weglating van een paar kleine lijntjes ook weer 
gewijzigd werd. De omwisseling van kleine in grote kroon viel 
in de periode waarin van tanding 16 op 14 werd overgegaan, zodat 
beide watermerken bij beide tandingen voorkomen. 

Het ook in de bovenhoeken opnemen van controleletters vond 
in 1858 plaats bij de 2d.; bij de ld . geschiedde dit eerst in 1864. 
Deze verandering ging echter met een belangrijker wijziging ge
paard: de zegels werden namelijk nu voorzien van het nummer 
van de plaat. Dit werd in de patrijs van de transferrol gegraveerd 
tussen de krultekening waaruit de verticale kolommen ter weers
zijden van de kop bestond. Zij komen dus in wit voor op de 
zegels zelf. De zegels van 2d. dragen de plaatnummers 7 tot en 
met 9 en 12 tot en met 15. Bij de ld . begon men hiermede met 
plaat 71, terwijl toen het contact met Perkins afliep, plaat 225 
slechts korten tijd — vandaar de betrekkelijke zeldzaamheid van 
pi. 225 van de ld. — in gebruik was. 

Ik wees reeds op de mogelijkheid dat het aanbrengen van 
contróleletters, ook in de bovenhoeken, een voorzorgsmaatregel 
tegen namaak was. In een studie van Dr. Bölian, opgenomen in de 
Philatelist van 1937, zegt deze dat die maatregel getroffen werd 
omdat het zo veelvuldig voorkwam dat ongestempelde gedeelten van 
verschillende gebruikte zegels aaneen werden geplakt om opnieuw 
voor frankering te worden gebruikt. Hij zegt zelfs, dat deze maat
regel niet afdoende bleek, zodat men daarom er toe over ging ook 
nog het plaatnummer in het zegelbeeld op te nemen. Ik kan deze 
verklaring uiteraard niet weerleggen. Toch wil het er bij mij niet 
in, dat de Britse autoriteit zo naïef was om te onderstellen dat 
de met het afstempelen belaste ambtenaar niet het aaneenplakken 
van zegelgedeelten zou bemerken, doch wel ' t niet kloppen van de 
contróleletters of der plaatnummers hem zou opvallen. Die letters, 
doch vooral de plaatnummers, zijn klein en de laatste dikwijls zeer 
onduidelijk; bovendien zou de postadministratie dan wel hebben 
nagelaten, na 1858 verschillende zegels uit te geven met nog kleinere 
contróleletters en waarbij het plaatverschil werd aangegeven door 
een uiterst klein streepje, een punt of een klein cirkeltje, voor het 
constateren waarvan dikwijls de loupe als hulpmiddel moet dienen. 
Ik meen dan ook, dat vooral de plaatnummers op de zegels meer 
als een soort drukkersteken moeten worden beschouwd. 

Nog twee zegels die ik apart noem: 
Reeds in 1840 — in de zwarte periode van de ld. — werd de 

ld. uitgegeven met letters in de bovenhoeken, namelijk voor alle 

zegels de letter V links, de letter R rechts (Victoria Regina). Dit 
zegel was bedoeld als dienstzegel, doch is als zodanig nimmer door 
de departementen gebruikt. De gestempelde exemplaren die hiervan 
bekend zijn, zijn vermoedelijk alle te danken aan het feit, dat de 
proefnemingen met verschillende kleuren stempelinkt in het bij
zonder op dit zwarte zegel werden genomen. 

In 1864 werd voorts van de rode ld . met watermerk grote kroon 
een aantal exemplaren in zwart gedrukt. Dit zegel moet als herdruk 
worden beschouwd. Het werd gedrukt op verzoek van leden van 
het Koninklijk Huis die intussen met postzegelverzamelen waren 
begonnen. Vandaar de naam: „Royal Reprint". Ook hiervan zijn 
gestempelde exemplaren bekend en wellicht hebben enkele inderdaad 
voor frankering gediend. Iets dergelijks is in Engeland ten be
hoeve van het Koninklijk Huis wel meer voorgekomen ! 

Tegelijk met de zwarte herdrukken zijn er ook enkele gedrukt in 
een sterk afwijkende karmijnrode tint. 

Al deze herdrukken, zowel de zwarte als de rode, hebben een 
kopstaand watermerk. 

Bijzonder gesteld — en niet ten onrechte — zijn de Britse ver
zamelaars op zegels der eerste en trouwens ook van latere uitgiften, 
welke aan de achterzijde gedrukt zijn met de naam van enkele 
speciaal bevoorrechte firma's; voor de Oxford Union Society gold 
nog het bijzondere privilege dat deze de ld. (de rode), maar dan 
ook uitsluitend de ld., op de beeldzijde met de letters O.U.S. 
mocht overdrukken. Deze officieel gesanctioneerde zeer zeldzame 
opdruk komt zowel verticaal als horizontaal voor; de letters staan 
tussen twee evenwijdige lijnen die over de gehele breedte, c.q. hoogte, 
doorlopen. 

Nog een enkel woord over de „ivory-head's".Deze komen voor 
bij de rode ld. en de 2d. Het zijn zegels die, tengevolge van de 
chemische werking van de inkt (niet van de gom) op het papier, 
aan de achterkant het witte portret der vorstin zeer fraai doen 
uitkomen tegen een groenachtig-blauw fond. 

Zonder daaromtrent in détails af te dwalen vermeld ik voorts 
nog, dat zowel bij de ld. als bij de 2d. z.g. dubbeldrukken voor
komen, ontstaan door het tweemaal inwrikken van de patrijs in de 
plaat en vooral aan de randen van het zegelbeeld en in de roset-
tekening der bovenhoeken te constateren; voorts retouches, aange
bracht om deze onregelmatigheden zo goed mogelijk weg te werken; 
er komen afwijkingen voor in de tekening en in de stand van water
merken; zeer gezocht zijn de weinig voorkomende abusievelijk 
ongetand gebleven zegels. Enzovoorts. 

Op een merkwaardigheid die ten aanzien van de oudste post
zegels m.i. al te veel over het hoofd wordt gezien, wil ik echter 
nog de aandacht vestigen: 

U zult het met mij eens zijn dat een postzegel een gebruiks
voorwerp is in de volle betekenis van dat woord. En nu geef ik 
het U te doen een gebruiksvoorwerp te noemen dat meer dan 
100 jaar als zodanig bestaat en nog steeds in dezelfde vorm en 
afwerking wordt aangemaakt: Uw pen, potlood, pijp, Uw schoe
nen. Uw h o r l o g e . . . . kortom, noem maar op! Alles is sterk ge-
wijizgd, maar Sir Rowland Hill's schepping bleef nagenoeg geheel 
ongewijzigd en nog steeds kunnen de zegels van 108 jaar geleden 
als een uitstekend voorbeeld voor een goed zegel dienen. 

Immers: 
nog steeds is hun formaat de meest gangbare; 
de zegels hadden reeds hun gom; 
zij waren reeds voorzien van een waterpierk; 

. ..^ 
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nog steeds wordt staalgravure toegepast en wel tekenend is het, 
dat die gravure speciaal gebruikt wordt als men met iets bijzon
ders voor de dag wil komen; 

de verschillende waarden hadden reeds een afzonderlijke kleur; 
de zegels werden reeds in vellen gedrukt; 
enzovoorts, enzovoorts. 
Doch vooral: de tekening is zo mooi en zo goed gekozen, dat 

het alleroudste zegel niet alleen de vergelijking met de latere zegels 
zeer goed kan doorstaan, doch het in vele gevallen van de aller
nieuwste producten wint. En te dien opzichte is het ook weer 
t kenend dat wij, terecht, zeer ingenomen zijn met z.g. type 
Hartz, maar dat de mooiste, de zwarte 6 cent, al heel sterk doet 
denken aan het alleroudste postzegeltje, de penny-black, ruim 100 
jaar geleden uitgegeven. 

Ik heb gezegd. 

Men verzoekt ons het volgende mede te delen: 
In mijn overzicht van de bekroningen door Nederlandse inzen

ders op de IMABA behaald, verzuimde ik de naam te noemen van 
onze landgenoot R. TOLICA uit Amsterdam, die met zijn inte
ressante inzending, vertonende de ontwikkeling van het luchtpost-
verkeer tussen Nederland en Indië, een bronzen medaille verwierf. 

W. d. B. 
In Londen zal in 1950 een grote Internationale Postzegelten

toonstelling worden gehouden, en wel de grootste sedert 1923. 
Deze tentoonstelling, die op 6 Mei 1950 zal worden geopend, 
wordt gehouden ter gelegenheid van de 110e verjaardag van de 
z.g. „Penny-black" en zal geopend blijven tot 13 Mei d.a.v. In 
overleg met de F.I.P. zal dat jaar geen andere Internationale ten
toonstelling worden gehouden. 

Het uitvoerend comité staat onder leiding van Sir John Wilson, 
de beheerder van de verzameling van Koning George VI. 

Het bestuur van de NIWIN verzocht ons opname van 
onderstaande opwekking in ons Maandblad. Gezien het 
goede doel hetwelk daarmede wordt nagestreefd, ver
meenden we aan dit verzoek gevolg te moeten geven en 
wekken we U op Uw medewerking hieraan niet te 
onthouden. 

N. I. W. I. N . 
Ruim 130.000 Nederlandse militairen vervullen thans hun dienst

plicht in Indonesië. Deze merendeels jonge mannen komen uit alle 
lagen van ons volk. Er zijn leden van voetbalclubs en van schaak
verenigingen bij. En natuurlijk bevinden zich onder hen ook 
Philatelisten. 

Allen missen zij hun hobby. 
De NIWIN — Nationale Inspanning Welzijnsverzorging Indië 

— streeft er naar deze mensen zoveel mogelijk ontspanning te 
geven. 

Zo zorgt zij er niet alleen voor, dat elke militair en burger
pionier met Kerstmis een Kerstpakket krijgt, dat er radio's, gra-
mofoons, sportartikelen, boeken en tijdschriften e.d. naar overzee 
worden gestuurd — ook moedigt zij het ontstaan van hobby
clubjes aan, in samenwerking met de militaire autoriteiten. 

De bedoeling hiervan is, dat de interesse voor de liefhebberijen 
blijft bestaan en dat in de vrije tijd verveling met alle conse
quenties van dien geen kans krijgt. 

Thans wordt ook de philatelie onder de millitairen in Indonesië 
in clubverband opgezet. Reeds een paar honderd militairen hebben 

zich hiervoor aangemeld. Het hoofd van Afdeling V van de Dienst 
Welzijnsverzorging, Hoofdkwartier van de Adjudant-generaal heeft 
de leiding hiervan op zich genomen en de NIWIN heeft reeds een 
voorraad philatelistische lecfuur, hulpmiddelen, catalogi en albums 
naar Batavia gezonden. Het is niet de bedoeling pseudo-verzame-
laars aan zegels te helpen, men zal er iets voor moeten doen. 
Doch waar serieuze verzamelaars zijn of gekweekt kunnen worden 
willen de NIWIN en de Dienst Welzijnsverzorging gaarne hulp en 
bemiddeling verlenen. Hiervoor doet de NIWIN gaarne en met 
vei trouwen ook een beroep op de Nederlandse philatelisten. Helpt 
Uw collega-verzamelaars, die ver van huis hun plicht vervullen en 
die alle genoegens en comfort missen, die voor U zo vanzelfspre
kend zijn. 

Kijkt Uw doublettenvoorraad eens na of U iets te missen hebt 
om in Batavia een stock zegels ten bate van deze militaire phila
telisten aan te leggen. Deze doubletten kunnen worden gestuurd 
aan het Centraal Bureau NIWIN, Afd. Publiciteit, Koninginne
gracht 26, Den Haag, dat voor doorzending zorg zal dragen. 

Hiervoor is reeds toestemming van de deviezen-autoriteiten ver
kregen. 

Het zal U tevens interesseren, dat de NIWIN er naar streeft 
om ook de gelegenheid open te stellen rondzendboekjes van en 
naar Indonesië te zenden. Het Nederlands-Indisch Deviezen Insti
tuut heeft hiervoor reeds zijn toestemming gegeven, met de Ne
derlandse autoriteiten zijn hierover bespreking gaande. Het is de 
bedoeling, dat het rondzendverkeer in overleg met de Nederlandse 
philatelistische verenigingen zal worden opgezet. 

WIJZIGING ADVERTENTIETARIEVEN. 
In haar laatst gehouden vergadering heeft de Raad van Beheer 

van het Maandblad besloten in verband met de sterk gestegen 
kostprijs van het Maandblad, de advertentieprijzen met ingang van 
1 JANUARI 1949 als volgt te verhogen: 

1/1 pag. ƒ 150,-, 1/2 
1/3 pag. 
1/6 pag. 
1/9 pag. 
1/16 pag. 

6 0 , -
38,— 
30, - : 
1 9 , - , 

pag- ƒ 8 0 , -
„ 5 0 , -
„ 3 2 , -
„ 2 4 , -
„ 1 8 , -

1/4 pag. 
1/8 pag. 
1/12 pag. 
1/18 pag. 

z.g. kleine advertenties ƒ 3,—. 
Ook kunnen advertenties van 1/1 pag. weer worden geplaatst. 
Voorts worden met ingang van 1 Januari 1949 de abonnements

prijzen gebracht op: 
voor Ned. en Overzeese Gebiedsdelen ƒ 7,50 per jaar, 
buitenland,/ 8,50 per jaar, 
alles franco per post, 

terwijl op die datum abonnementen voor het binnenland weer 
worden aangenomen. 

Als gevolg hiervan wordt dan de prijs van afzonderlijke 
nummers ƒ 0,75. 

LUXEMBURG. 

356/359 
360/366 
,367/371 
384/387 
^88/391 
392/397 
398/401 
402/405 
Caritas 1 

Alles 

948 
Franco boven 

ongebr. 
Nrs. volg 

ƒ 0,95 

10 guide 

, 0,90 
, 6,50 
, 2.25 
, 3,25, 
, 8,75 
, 2,80 
, 3,75 
, 3,25 
n. Prijslijst 

ens catalogus Yvert 
Vliegpost 7/15 
BLOKKEN : 
3 
4 
5 
6 
Porten 23/36 
Duitse Bezetting: 
17/32 
33/41 

et Tellier. 
„ 1 1 , -

„ 12,50 
„ 6 , -
„ 7,50 
„ 6,50 
„ 6,— 

„ 7,50 
„ 3 , -

Nederland op aanvraag. (441) 
W. HEERTJE, Denrloostraat 4, Amsterdam 

Tel. 92697 — Postgiro 395954 
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DRIE EN VEERTIGSTE PRIJSVRAAG. 

Het geheel is een opschrift voorkomend op zegels van een 
bekend land. 

5, 7, 32, 34, 19, 14, 19 — 17, 18, 36, 24, 30, 10, 9 is van titel 
veranderd. 

1, 35, 19, 20, 6, 36, 4, 2, 19, 19, 33 is een eilandje in de 
Middellandse Zee. , 

15, 23, 28, 31, 24, 27, 25 — 22, 11, 29, 26 komt met voor 
in V S . 1912, maar wel in V.S. 1916 

16, 8,8, 9 en 21, 28, 16, 34, 37 zijn overgrootmoeder en achter
kleindochter. 

3, 12, 32, 13, 16, 15 — 19, 31, 30, 31, 37, 19 en 19, 3, 28, 
21, 29, 30, 8, 6 liggen in hetzelfde werelddeel. 

20, 2, 33, 4, 2, 5 en 19, 13, 11, 11, 12 zijn twee bekende Neder
landse schilders in direct verband met één of meer Nederlandse 
zegels staande. 

5, 7, 33 — 17, 18, V, 16, 25, 26, 3, 26, 27 zijn zeer bekende 
weldadigheidszegels. 

Oplossingen vóór 15 Maart 1949 in te zenden aan dr. P. H van 
Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht. Op de enveloppe te 
vermelden: 43ste prijsvraag. 

Een tiental prijzen in zegeds wordt uitgeloofd. 

YVERT & TELLIER 1949 ƒ 13,50 
ZUMSTEIN EUROPA 1949 „ 8,65 
SPEGIAAL-GATALOGUS 
NEDERLAND EN O.G. 1949 „ 1,40 
Porto extra. Bet na ontv. der zending. 
Te koop gevraagd: Verzamelingen, par
tijen en losse zegels van Ned. en O G. 
Philatelistische literatuur. In het bij
zonder zoeken wij momenteel alle jaar
gangen van „De Philtelist", „De Vraag
baak der Philatelie", „Kohl's Hand
buch"; „Schach den Fälschungen". 
Aanbiedingen met prijs aan: (449) 

Postzegelhandel HEYMÄNS 
Postbus 897 - Bergweg 172b - Rotterdam 

Postrekening 11070 t.n v. J. C. F. HiYMANS 

Wij handhaven ome speciole RUILAAHBIEDING 

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

BETERE EUROPAZEGELS tegen 1 et per 
Yvert fr. 
Ned. en O.G. aan 40 "/o beneden Spec. 
Gat. 1949. (433) 
Ned. Kilogoed aan ƒ 4,— ruilw. per kilo. 

Heijnens Postzegelbeurs. Heerlerheide. 

Adverteert in dit blad! 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 
Levert op mancolijsten 

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

tm 90 m 
FIRST DAY COVERS RECHT
STREEKS UIT AMERIKA ! 
ZENDT E E N GULDEN, EN 
BINNENKORT ONTVANGT U 
EEN AM. F. D. COVER, MET 
MEDEDELING, HOE DEZE 
REGELMATIG TF ONTVAN
GEN. ALLES PER LUCHT
POST. (425) 

H. DE MEER 
Krugerlaan 1 2 9 Gouda 

TE KOOP GEVRAAGD (430) 
tegen de navolgende prijzen: 
Curasao: alleen eerste kwaliteit 
en postfris. Serie 1903/08 nrs. 29 
t / m 43 ƒ 45,— ; Brandk. ƒ 8,50; 
Jub. '23 ƒ 100,— ; Gewijzigd Jub. 
f 16,50; Herdenk. '34 ƒ 100,— ; 
Vliegport '29 ƒ 65,—; Knjgsgev. 
ƒ 27,50; Juliana R. K. ƒ 17,50; 
Cur. helpt Nederl. ƒ 7,50. Ned.-
Indië: 1948 (Haitz) 20 et t/m 
ƒ 25,— voor ƒ 45,—. Suriname: 
'48 1 et t / m 70 et ƒ 7,50; '45 10 
et t /m ƒ 10,— ƒ 40,—. Te koop 
aangeboden en bod gevr.: Cur.: 
prima pfr. '42 Kolf f dr. 21, 25 en 
27y2 et. V i p '47 nrs. 69 t/m 88. 
Br. no. 430 Bureau van dit blad. 

Bod gevraagd op 100 ongebr. 
weldadigheidsseries van Suriname 
1940 (car. 190/193) in complete 
vellen, v.d. Bos, Adm. de Ruijter-
weg 145, Amstetdam CV.). (446) 

Bod gevraagd op het Nederl. 
Maandblad voor Philatelie van 
de jaren 1922 tot 1940, met inge
bonden, 311 nummers. 

H. D. HERS, Boskoop. (426) 
Beginnend veizimel van têce bêche- en zegels 
in bijzondere samenhing, uitsï van Europa, 
vraagt toez met uiterste prijzen van prima 
materiaal, liefst postfris Ook gaarne hterat 
en „tips" van ervaren verz op dit gebied. 

D. J BOSMAN, Boergoensche Vhet 1750, 
Rotterdam, Tel. 71559, lidR PV. 1015 (429) 

TE KOOP-
Speciaal verzameiitig Roemenië 
Adres M. F. WAGENAAR, (421) 
Burg. Knapperlaan 210a, Schiedam. 

BOD GEVRAAGD: postfris. 
1945 postkar 3ï zegels, 194J Bevrijding 15 
secr'es, 194J Weldadigh „Voor het Kind" 
IJ series, 1946 Nationale Hulpz 20 series, 
1946 Princessen 15 serie ,̂ 1946 Kind Draai
molen 20 series. (432) 

W J. MICHALAK, Sanat Horn (Lbg.) 

Send me a number stamps your 
country (at least 100 diiï.). I send 
you in return same number Scan
dinavian stamps. PAGTER, Discon-
tobank, Aalborg, Denmark, (435) 

200versch. 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. (422) 
BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 

der wereld, adressen ran diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f o.6o in zegels, postwissel of giro 

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

Te koop of inruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rutland, Run. Levant, Rust. China, 
Ukraine, Axerbaidjon, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal-
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg <ib, Hillegersberg 

Onze doublettenboekjes, alom bekend, i6 pag 
liggend, royale afwerking, grotere vakjes f -.20 
p. 10 f. 1.50, p 100 f 13 50 franco. 

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

Exchange Wanted. Send us a number of 
commemor and airmails f lom your or your 
neighb. countr , and we willsend you commem. 
seis and singles from Scandinavian countries. 
Full value assured Prompt reply "5TAMPS 
EXCHANGE" Ryesgade 4, Copenhagen N 
Denmark (437) 

Bod gevroogd op: 
17 oningeb. jaarg. (1931 t/m 1948) 
van het Nederl. Maandblad voor 
Philatelie. F. VAN CLEEF, La n v. 
Poot 336, Den Haag. (447) 

Pcststu'cken (met opgedrukte zegels) yan 
gehele wereld en fiscaalzegels en pre-
concels van de Verenigde Sfoten kopen 
of ruilen Ook lectuur en catalogi over voor
noemde gebieden gezocht 

i. VAN DETH, 
Molenveenweg 9, Bioricum. 

Stamps wanted exchange 
Ole Kjaerby, Kippervig 5-7 
Horsens, Denmark. (436) 

VATICAN CITY, 4 mmt complet sets 
(Yvert 109/139) 31 stamps + 6 expres -f-
I set due postage for 4 fl in mint complet 
sets of Nederland to the faciae value or 
one dollar -f- postage expenses. (42') 

Write. Mr Alessandro, VLORA, Via 
Bonazzi, 44-BARÏ (Italia 

Te k o o p g e v r a a g d : 
Spanje-telegr en -patriot, alsmede Spaanse 
kolome n Geef voor^Elobey nr 6^ zeer hoge 
prijs Eveneens gevraagd postfris Nederland 
23 en Telegraaf 9 en i i 

Brieven onder nr 434 aan het Bureau 
van dit Blad. 

Te koop gevroagd: 
zegels of verzameling Nederland en 
Overz. Geb. 

VERSTEEG, Markerstraat 4 b, 
Tel. 71492, Rotterdam-Z. (424) 

Te koop aangeb. verz Tsjecho Slow, (mtt 
enkele doubl ) postfris Yv fis 50 coo Toor 
hoogste bod Verder Böhmen u M Yv. 
I—19 pfr Zwitserland Sociéte 31 pr. ex 
gebr Pax 405/17 p fr 

W. VAN DER WORP, 
(449) Hoflaan 4, Wassenaar. 

December 1 0 4 8 - No. 12 
. . en dus 

het laatste nummer van onze Postzegelbladen. 
Wi] binden nog s t e e d s in 
t egen onveranderd l age pii jzen! 

Gewone uitvoering f 2 95 
Luxe uitvoering f 3 . 7 5 

beide uitvoeringen sterk gebonden. 
WIJ garanderen, dat U ons werk 
zult waarderen 
Spoedige le\ering 

J. BLOK, Enkhuizen, 
Zuider Havendijk 3 2 . 

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

Te koop gevr.: no's 1-2-3 Ned. met 
alle mogelijke stempels, uitsluitend 
mooie kwaliteit. Of ruilen tegen 
postzegels of munten. A VAN ELK 
Mariagaord19i a, T*l. 218, B»uning*n. 



GOEDKOPE AANBIEDING: 
18/23 Luchtpost 
Rusland 
1030/1031 „ 0,75 
1049/1050 „ 0,75 
1688/1104 „ 6 , ^ 
1136/1141 „ 3,25 
Landbouw serie 7 

waarden. Nieuw „ 6,— 
Tsjecho Slowakije 
433/435 „ 1,— 
451/452 „ 0,40 
453/454 „ 0,40 
IJsland 
21/26 Luchtpost „ 5,10 

Zwitserland 
Bundesfeier 1948 „ 1,65 
Imaba Blokje „ 5,— 
Liechtenstein 
224/226 ƒ 3.30 
Noorwegen 
242/243 „ 0,35 
306/337 „ 0,95 
Polen 
465 „ 0,35 
467 „ 0,65 
Roemenië 
595/596 „ 0,15 
760 „ 0,60 
San Mjirino 
52 Vliegpost 100 Lire „ 1,35 

Vliegpost 100 en 200 
Lire opdruk „ 4,— 

Expresse opdruk 35 en 
80 Lire „ 1,40 

Turkije 
957/962 ' „ 1,45 

1037/1039 „ 2,75 
Tsjecho Slowakije 
455/456 „ 0,35 
Yougo Slavië ~-
466/468 „ 0,55 
469/470 „ 0,45 
471/474 „ 0,95 
482/484 „ 0,60 
India 
J4 plus vliegpost 1 „ 1,70 
Ghandi 3 waarden „ 1,65 
Ceylon 
268/271 „ 1,20 
Mauritius 
215/21& „ 2,25 
Album Luxemburg ƒ 10,— 
Album U.S.A. „ 13.50 
Album Zwitserland „ 12,— 
Album Frankrijk „ 16,— 
alle met schroefsluiting, met 
klemband ƒ 2,— verhoging. 
Alle zegels zijn postfris, indien 

510 niet anders vermeld 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, uitverkoop voorbehouden. 
Betaling bij bestelling op postgiro 405968 of Gem. Giro 
S. 6818. Steeds leverbaar direct na verschijnen.' de meeste 
nieuwe uitgiften van Europa. 

Ned,-Indië 
Spitfire 
Suriname 
Spitfire 
Kon. Familie 
België 
Yvert No. 9 
573/582 
615/622 
647/652 
65^/660 

ƒ 

»> 
»» 

» 
t> 

n 
» 

175/177 Colis Postaux 
gebruikt 

Bulgarije 
387/389 
395/399 
400/405 
561/5^4 

50 Luchtpost 
•Duitsland 

825/841 m. opdruk 

>i 

>5 

>» 
„ 
» 
„ 

Sowjetische Besatzungs 
Zone cpl. » 

Russ. bezetting 1/7 m. 
opdruk Sowjetische 
Besatzungs Zone cp 

Geallieerde Bezetting 
No. 25, 38, 41, 44, 
46 m. opdruk 

„ 

Sowjetische Besatzungs 
Zone cpl. 

Frankrijk 
525 
540 
541 
542 
543 
550 
551 
663/667 
734/735 
737 
738 
739 
740 
751 

» 

3 nieuwe waarden Frs.12 
Frs. 12 en Frs. 18 

21/22 Luchtpost 
23 Luchtpost 
Bezetting Rijnland 

No. 1/15 
Oostenrijk 
687/692 
685/686 
674 
Polen 
509 

» 
) ï 

)> 

»> 

» 
ï ï 

>i 

1 1 , -

19,50 
2,75 

1,25 
1,70 
2,75 
1,50 

0,75 

0,75 
0,60 
0,75 
1,35 
1,25 

2,50 

0,70 

1 , -

1,50 
0,20 
0,30 
0,15 
0,25 
0,15 
0,12 
0,95 
0,15 
0,20 
0,12 
0,10 
0,20-

,0 ,25 
( 
0,90 
7,50 
1,50 

0,70 

0,40 
0,35 
0,15 

J. SÖPAR Amsterdam 
Heerengracht 227 

Postgiro 405968 Telefoon 46381 

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD 
Spanje 
1872 
1873 

1874 

1875 

1876" 

1878 

1879 

1882 

1889/99 

1901/05 

1905 

1907 
1908/17 
1920 
1922/29 

1926 
1928 

Yvert 1949 
» 129 
130 
131 
133 
134 
135 
136 
137 
141 
142 
144 
145 
146 
147 
153 
154 
156 
157 
158 
159 
163 
165 
166 

* 167 
168 

* 169 
* 170 
* 171 
173 
174 
177 
178 

. 179 
180 
«"83 
186 
188 
189 
190 
191 
194 
195 
197 
206 
210 
211 
220 
224 
230 
231 
233 
236/241 
254 
259/269 
285 
286 
288/299 
339/366 

6 . -
0,80 
i,-
6,-
0,90 
0,65 
0,90 
4,-
1,50 
0,65 
7.-
1,— 
0,75 
0,90 
0,75 
1,50 

11,50 
1 , -
4 , -
2,50 
0,25 
2,— 
0,25 
7 . -
0,30 
1,75 
4,50 

• 12,50 
1,50 
1 , -
0,20 

1 5 , -
0,80 
2,50 
0,10 
1,25 
0,35 
0,25 
0,10 

. 2,25 
0,30 
0,20 
0,25 
0,30 
1,50 
5,-
0,40 
1,50 
3 , -

1 2 . -
12,-
0,40 
1,75 
8 , -
0,20 
1,-
8,50 
9,— 

Spanje 
1930 
1930 ' 
1931/38 
1931 
1935 

1936 

1936/37 
1937/40 

/ 

1936 
1937 
1938 

1938 

1940/45 

1940 

1941 
1942 

Yvert 1949 
* 429/438 
» 457/471 
» 510/511 
» 512/521 
* 534/907 
» 539 

540^554 
555/556 

♦ 565 
* 566/575b 
» 581 
* 582 
» 583 
* 584 
* 585 
* 586 
* 587 
* 588 
* 589 
» 589a 
* 590/593 
» 597/600 
* 608/610 
» 611 
* 633a/633k 
* 636/639 
* 644/652 
» 677/687 
* 688 
» 689 
* 690 
* 691/704 
* 7e3a/704a 
* 705/707 
* 708/710 
» 712/714 
♦ 715/717 ' 

Vliegpost. 
1929 
1930 
1930 
1936 
1936/38 

1938 

1939/41 
1940' 

' 

Ook de 
gels zijn 
Van de 

• 31/36 
* 37/49 
* 50/55 
* 96/110 
* 113/115 
» 117/121 
* 122/124 
♦ 182/183 
* 187 
* 188/192 
* 193 
* 194b 
» 195/201 
t 202/211 
» 217/223 
* 227 

2 , 
2,25 
1,40 
2,50 
2,25 
0,40 
3,50 
2,50 
0,30 

1 0 , 
0,20 
0,25 
0,20 
0,30 
3,30 
0,12 
0,50 
1,50 
5 , 
3,50 
2,50 

1 0 , 
0,75 
0,25 
1,75 
3,75 
8,— 
2,25 
0,50 
0,75 
3 , 

17,50 
4 5 , 
0,40 
0,40 
0,50 
0,20 

5 , 
2,75 
7 , 
7 , 

25,— 
2,25 
2,— 
0,40 
0,50 
2,— 

1 0 , 
10,— 
2,50 

17,50 
2,75 
1,50 

niet geadverteerde ze
in de regel voorradig. 
meeste series zijn ook 

losse waarden verkrijgbaar. 
f 13,50, plus porto 
Ov erz. Geb. ƒ 1.40, pi. por to 

Yvert Catalogus 1949 
Catalogus Nederland & 

Uw mancolijst naar: ' 

Pbstzegelhandel Philadelphia 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 - HAARLEM 
^ Tel. 15515 Giro 135793 

Bank: INCASSOBANK HAARLEM 



14.— 
7,— 
6 , 

10,— 
1 4 , 

478—488 
504—511 

^1947 536—538 
550—560 
565 

VI. 3 1  3 6 
Luxemburg 
1946 Caritas 388—391 

3,— 
2 , 

3 5 , 
1,50 
0,60 
3 , 

3 . 

Albanië 
1947 336—340 get. en 

onget. 
1946 354—361 

365—368 ■ 
Bulgarije 
1945 448—455 
1946 472 
Duitsland 
1948 aangetekende brief met gemengde frankering (Cijfers, 

Russische Bez. en Bizonia uitgiften) slechts enkele 
dagen mogelijk geweest 

Guernsey 
1940 Zumstein blz. 220 no. 1, oplage 2000, op echte brief R. 

Idem no. 2 ook op brief ! 
Griekenland 
1946—'47 521—533 
Hongarije 
1945 677—719; 663—675; P. 155—173 88 w. 
1947 Roosevelt Zumstein 1005—1012 met vliegpest 

Roosevelt Blocs 1013—1014 
Roosevelt Speciale Blokserie (8 stuks, fr. 200 !) 
Kerstmis Bloc no. 1021 I (Zumstein) 

1948 Kettingbrugbloc no. 1 
Kettingbrugblok no. 2 ' 

1946 Spoor 838—841 
Indië 
1941 Moehammadijah 7,— 
1943 Celebes uitgifte 12,50 
JoegoSlavië 
1945 Split Zumst. 1—17 14,75 
Liechtenstein 
1935 VI. no. 14, gebruikt 9,— 

Dienst noi 18 1,60 
Dienst no. 19 9,— 
1947 Dienst 28—34 5,50 

Monaco 
1944 265—273 
1946 287—293 
1941 VI. 2—5 
1945 VI. 8—12 
1948 Olympiade en 

Bosio 182 
Roemenië 
1945 Parijs congres 

882—885 

4,75 

90,— 
25,— 

9,75 

2 0 , 
1 8 , 
1 8 , 
80,— 
3 , 

2 0 , 
2 0 , 

5 , 

5 , 
6,60 
5,25 
1,50 

1 4 , 

17,50 

Oostenrijk 
1945 553—575 „Graz" 

op brief! 32,—^ 
Noorwegen 
1946 279 1,50 
1946 280—283 2,— 

285—288 (fr. 950) 7,25 
Zwitserland * 
1941 370 0,20 
1943 384 0,20 
1945 427 0,20 
1946 432 0,20 
Franse Koloniën 
1946—1948 alle complete uit
gaven (Vliègpost, port en post) 
Togo 32 waarden 

St. Pierre et Miquelon 
32 waarden 30,— 

Guadefoupe 30 waarden 20,— 
Cameroun 32 waarden 30,— 
Cote des Somalis 32 w. 30,— 
Madagaskar 32 waarden 30,—: 
Afrique Equatoriale 

32 waarden 30,— 
Guyana 30 waarden 20,— 
Martinique 30 waarden 20,— 
Nouvelle Calédonië 

32 waarden' 70,— 
Océanie 32 waarden 70,—■ 
Afrique Occidentale 

33 waarden 
Reunion 32 waarden 

3 2 , 
30,— 
37,50 

32,— 
Etablissements dans l'Inde 29 w. (met zeldz. 3 Roupie) 
De Franse koloniale franc is niet gedevalueerd ! ! 
Alle na oorlogsuitgaven der Franse Koloniën (440 stuks) leveren 
wij voor ƒ 435,— 
Saargebied ' 
1948 Ie overdrukserie in Franse francs 150,— 

(oplage 750d series) keur „Brun". 

Speciale ' •ecember aanbieding 
Zover niet anders 'vermeld zijn alle zegels postfris. 
Nummering volgens Yvert '49, tenzij er Zumsteinnummers bij staan. 
Levering aan onbekende bestellers, na Opgave van referenties of 

vooruitbetaling. 
Levering vrijblijvend. 

R e b b e n grote voorraad van alle postzegels na 1940. Zien gaarne 
mancolijsten tegemoet. 

S. RIETVELD Laan van Meerderyoort 360 DEN HAAG 
Telefoon 394314 Postbus 19 Girorekening 493606 

Een nuttig geschenk! 
Een compleet album Nederland en Overzeese Gewesten, 7c, 

bevat alle kleurnuances, typen, tandingen, foutdrukken, zowel 
voor post- als voor portzegels, dienstzegels, Postbewijs, Internering, 
enz. enz., ongeveer alles, wat is opgenomen in de Bondscatalogus. 

Dit is het enige album, wat typen, tandingen en foutdrukken 
in chronologische volgorde vermeld. 

Het is de achtste druk; duizenden verzamelaars gebruiken reeds 
dit album tot hun volle tevredenheid. De eerste druk verscheen 
ongeveer 25 jaar geleden en sindsdien is het album steeds bijge
houden en verbeterd. 

Ieder jaar verschijnt een supplement. 
» 

Het album wordt geïèverd in de volgende uitvoeringen: 
Gewoon papier (licht houthoudfend) in klemband ƒ 20,— 
Zelfde papier, in luxe schroefband (schroeven van buiten 

niet zichtbaati) „ 20,— 
Luxe papier (houtvrij) in klemband „ 27,50 
Zelfde papier in luxe schroefband „ 27,50 
Ivoorkarton, in twee klembanden' „ 45,— 
Ivoorkarton, in twee luxe schroefbanden „ 45,— 

In dit album is zelfs de Kinderserie Nederland, welke-15 No- ' 
vember 1948 is verschenen, opgenomen. 

Maar ook dit is een mooi cadeau ! 

Een compleet album Nederland en Overzeese Gewesten, waarin 
alles is opgenomen, postzegels, portzegels, armenwet, internering. 
Cour Permanent de Justice Internationale, enz. 

Formaat der banden ongeveer 28 : 31 c.M., geheel losbladig. 

Dit is reeds de 23ste druk. De eerste verscheen ongeveer 25 jaar 
geleden. Ieder jaar verschijnt een supplement. Het album is toe
gelicht met honderden cliché's. ^ 

Zelfs de Kinderserie Nederland, welke 15 November van dit 
jaar Is verschenen is In dit album, opgenomen. 
In schroefband ƒ 6,50 
In luxe schroefband, schroeven, van buiten niet , 

zichtbaar, op luse, houtvrij papier „ 10,— 
In klemband, op luxe houtvrij papier „ 12,50 
Album Indonesië en Japanse Bezetting verschijnt binnenkort. 
Prijs ƒ 6,—. Dit is toegelicht met cllchi's, terwijl het voorwoord 
de verzamelaar het overzicht over deze ingewikkelde stof 
vergemakkelijkt. 

Van dit album is ook de inhoud alleen verkrijgbaar, op maai 
voor Uw album gesneden en eventueel voor schroefband geper
foreerd. Hiervoor is evenwel nodig, dat U ons een oud blad 
wan Uw album opzendt voor de maat. 

De prijs voor een inhoud, zonder band, bedraagt ƒ 5,—. 
ALBUMS 

Album Ver. Staten vaa Amerika, losbl. in schroefband ƒ 13,50 

„ Zwitserland 

„ Luxemburg 
,( Scandinavische Landen (Dene

marken, D.W. Indië, IJsland, Noor
wegen, Zweden, Finland, Groenland) 

Album België en Congo (Urundi) 

in klemband 
in schroefband 
in klemband 
in schroefband 
in klemband 

in schroefband 
in klemband 
in schroefband 
in klemband 

ï » 

» 

) ï 

15,50 
12,— 
14,— 
10,— 
12,— 

1 9 , -
21,— 
2 0 , -
2 2 , -

N e s 3 5 , A t n s t e r d A t n . T e l . 4 8 3 4 1 - 4 5 1 2 5 n a 5 u u r 2 3 S 1 0 . P o s t g i r o 3 3 0 4 5 

N.V. Drukkerij Borghont«,* Burg. Hoffmanstraat 23, Telefoon 28277, Rotterdam. 


