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DEN HAAG - LANGE POTEN 15a. 

Gevraagd collectie Engelsche Koloniën 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmanstraat 41 (b[j de Javabrug) 
DEN HAAG — Tel. 114414 

1 HET ADRES 
1 VOOR NIEUWE 

1 
UITGAVEN 1 

1 in abonnement of volgens prijslijst is nog steeds:' 1 

1 AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 1 
HIL.VERSUM 
Surinamelaan 31 
Telefoon 4323 

Vraagt toezending prijslijsten 

AMSTERDAM 
N.Z. Voorburgwal 151 
Telefoon 47103 

of abonnements-voorwaarden 

Eén van de vele brieven die ik ontvang: 
„Ik heb de zending zegels van Uw 310e vei
ling ontvangen. Het is de eerste keer, dat ik 
op deze wijze zegels aanschaf en het is geheel 
vertrouwenswerk, maar ik kan U ronduit 
zeggen, dat het vertrouwen niet beschaamd is, 
integendeel, het was prima". 

Cat. van e.k. veiling wordt op aanvr. gaarne gratis toegez. 
I 1 WrtM n ; « * « » NOORDEINDE 37 — DEN HAAG 
Ji L Ydn U 6T6n. Tel. 11.48.36 - Giro 71369 
J i 1-1 IMII m m u i l ) winkelïerkoop: Coolsingel A3, R'dam 

Germ. Symbolen BEVRIJDINGSZEGELS 
Herrijzend Nederland 

Per 100, 1000 of Kg. te koop gevraagd. 

L. F. V. d. VELDE 
V. Imhoffstraat 2 5 - DEN HAAG. 

EUROPA! ZICHTZENDINGEN! Van vrijwel alle Europeesche lan
den hebben wij wederom uitgebreide zichtzendingen samengesteld, 
löezending geschiedt uitsluitend op aanvraag en landsgewijze. 
Ons onbekende aanvragers verzoeken wij referenties op te geven. 

Vraagt nog heden het gewenschte land eens ter inzage! 
N.B. Aan verzoeken om toezending van de uitgiften over de jaren 

1940—'45 kunnen wij helaas nog niet voldoen. 
Eenvoudige mancolijsten nemen we gaarne weder in behandeUng. 
Opgave van de catalogusn. met aanduiding gebr. of ongebr. is voldoende. 
Postzegelhandel G. K E I S E R & Z O O N , 

PASSAGE 2 S - 2 7 - DEN HAAG. - POSTGIRO 4 2 6 2 . 
TELEFOON 11 .24 .38 

G E R E S E R V E E R D 
VOOR DE 

EINDHOVENSCHE 
POSTZEGELVEILING-COMBINATIE 

V. H. C. THAELS & J . J . JONKER 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

W I L L I A M M. F. S U T H E R L A N D 
POSTZEGELHANDEL. POSTBUS 430. s-GRAVENHAGE. 

Kantoor: Kon. Wilhelminalaan 98, Voorburg. Tel. 722369. Giro 77077 
WIJ BIEDEN AAN: Nederland 1920 2K/10 Gld. gebr. No. 104 
F. 22,50 No. 105 f 21.—. 1923 Jub. geb. 2K Gld. f 27.—: 5 Gld 
f 29.— Goudsche Gl. gebr. f 5.75: 1932 Kind gebr. f 3.25 A N W 
Gebr. f 8.25 1940 Tralie cpl. postfr. f 22.50: INDONESIË 1941 
Dansers postfr. f 4.—. Curafao Eilanden f 0.80: Kon. Familie 
f 2.50: Krijgsgevangenen pfr. f 47.50 $ Suriname 1927 Brandkast 
opdr. cpl. pfr. f 7.75; 1931 Weid pfr. f 14.50J VRAAGT ONZE 
MAANDELIJKSCHE AANBIEDINGEN GRATIS ! 
VOOR DE SEPTEMBER VEILING KUNT U NOG INZENDEN. 

GROOTE POSTZEGEL VEILING 
in „Frascati" te Amsterdam" op 17—20 September. 

Belangrijke afdeelingen Nederland en O-G-, waarbij de 
zeldzame foutdruk van Nederland 1891, 5 cent oranje in 
plaats van blauw, Europa, Engelsche en Fransche Koloniën, 
Overzee, enz. De catalogus is voor serieuze gegadigden 
gratis verkrijgbaar. Voor onze eind October-veiling kan' 
nog tot 25 September worden ingezonden. 
HEKKER'S POSTZEGELHANDEL CV., AMSTERDAM-C. 
Rokin 10 — Postrekening 21278 — Tel. 33324 

INZENDINGEN 
voor mijn a.s. Herfstveiling, welke in OCTOBER zal 
plaats vinden, kunnen tot 15 September worden 
aangenomen. 

ROELF BOEKEMA - DEN HAAG 
Telefoon 110319 
PRINSESTRAAT 58/60 hoek JUFFROUW IDASTRAAT 

N.V. Drukkerij Borghouts, Tel. 28277, Burg. Hoffmanstraat 23, Rotterdam. 



P R A C H T H O L L A N D A L B U M 
prima houtvrij papier met schroefband, vele 
cliché's ook van de nieuwe koloniale uitgaven. 
Per stuk f 15,— franco thuis. Indien niet goed 
geld terug ! Levering tegen vooruitbetaling per 
postwissel of giro 240655. 
Betaal straks geen zwarte prijs van f 50,— o.' 
meer voor een YVERT 1947 !! ! doch bestel 
deze nieuwe editie reeds heden bij ons tegen 
de officieele prijs van ongeveer f 19,— p. stuk. 
Levering direct na verschijnen (September oi 
October) bij vooruitbetaling, rembours of 
anderszins. Daar wij waarschijnlijk slechts eenige 
honderden expl. zullen kunnen bemachtigen is 
vroegtijdige bestelling door U vereischt. Zendt 
daarom reeds thans een kaartje. 

H. FIORANI — AMSTERDAM-Zd. 
Koninginneweg 61, Telef. 27006, Giro 2406.';5 

Complete series, ook losse waarden 
ZEEHELDEN 
GERMAANSCHE SYMBOLEN 
KINDER- en ZOMERZEGELS 
in iedere kwantiteit tegen hooge prijs 
TE KOOP GEVRAAGD 

B J. DE H E E R 
C o o l s i n g e l B 5 
Rotterdam C , tel. 25774 
Vóór 
Oude Passage tegenover Groote Ziekenhuis 

P O S T Z E G E L H A N D E L Z U I D 
Sarphatipark 107 — Amsterdam-Zuid 
Telefoon 97728 — Postgiro 357531 

Prijscourant van Nederland 1946 fran'co f 1.10. 
Voordeelige aanbieding: 

Postkar. ong. per stuk f C.10 
Zeeheldenserie compleet ong 1.50 
Zomerzegels 1941 serie ong „ 0.75 

Wij krijgen Yvert 1947 bestel nog 
heden, 
o o k Handelaarscatalogus 1947 

Gevraagd alle goede zegels en series van 
Ned. en Overzeesch gebied. 
Alles van Nederland en Europa op 
Mancolijst. (143) 

Betaling per postwissel op Postgiro 357531 

HIER MOET IETS VOOR U BIJ ZIJN ! ! ! 
(Alles postfr. nrs. Yv. vrijbl.) 
Albanië Gr. bez. blz. 52 1/25, België Helm, 
Bastogne, Breendonk, zeldz. — 10 % opdr. 
Cura9ao eil. (0,65) K. Fam. (2,20) Hulp Ned. 
Onze Oost, Frankr. vrijwel alles van 170 — 
heden (ged. ook gebr.) G. Gouvt. 10 + 10 Zl. 
Italië geall. bez. (blz. 894 1 /9) Kroatië, cplt vel 
69/71, Francetic 118 (Prinet fr. 700) bl. 7/8 
(Prinet 350 en 250) Luxemburg n.bl. Dudelange, 
Oostenr. Graz 23 W. Roemenië R. Kr. bl. 7, 
Rusland '40 — heden, Servië Semendria en 
Inval. cplt. m. bl. Krijgsgev. 64/7 cplt vel, 
ZwitserL Pax, Serv. 206/47. 

N.V. SCHWERIN, Lindenlaan 15, BUSSUM. 
Telefoon 6265 (K 2959) 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel . Veilinghouders 

Gasthuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

AANGEBODEN: 
Bijzonder aardige zichtzendingen van 

Nederland en Overzeesche Gebiedsdeelen 
het betere genre. 
Europa, uitsluitend seriegoed. 
Engelse Koloniën, voor meer gevorderde 
verzamelaars. 

Aanvragen, zo mogelijk met referenties, onder 
No. 145, aan het bureau van dit blad. 

Voor onze ruil met het buitenland 
gevraagd 
C o m p l e t e postfrissche series van 

DUITSCHLAND EN GEBIEDEN 
1939—1945 

Aanbiedingen met prijs aan 

BASTIAANSE's POSTZEGELHANDEL, 
Emraalaan 25 - Tel. 43985 - R'dam/Hill. 

T E R U G V A N V A C A I V T I E . 
Wanneer da Vermogensheffingen enz. 
weer achter den rug zijn, wordt een 
belangrijke prijsstijging verwacht. 

W. B R A N S 
de oer-philatelist van 1871 wordt op
nieuw actief, ruilt en brengt zijn enormen 
voorraad „Doubletten" weer in circu
latie. Aan solvente koopers keuze-zen
dingen: Europa k 3 cent en Overzee 
k 2 cent per franc Yvert. 

WESTVEST 76F — S C H I E D A M 

„Nelcor's 
Cellophane Postzegelétuis" 

de ideale beschermers van Uw zegels 
worden weer geleverd en intusschen 
hebben velen hun verzameling hier
mede voorzien. 
Vraagt U ook eens bemonsterde 
offerte en U zult eveneens 
enthousiast bestellen. 

HANDELSONDERNEMING „N E L C O R" 
SCHERPENZEEL (Gld.), - Dorpstraat A 78 

Postgiro no. 351921 

Aanbieding België 
293/98 Landsch. 
432 Leopold 2.45 
411/18 Astrid Rouw 
512 Memhng 
601 Plantin 
583/92 St. Maarten I 
603/12 St. Maarten II 
613/14 Aanv. waarden 
658/65 Legenden 
Luxemburg Madonnablok 

Zwitserland 
380/83 "Weid. '42 
378/79 Nat. feest 
35 Luchtp. Pro aero 

Ales Postfrisch — 
Porto tot f 10,-

G. BROERS - Dorplein 

6 w. 
1 w. 
8 w. 
1 w. 
1 w. 

10 w. 
10 w. 
2 w. 
8 w. 

4 w. 
2 w. 
1 w. 

ƒ 18.50 
„ 19.50 
„ 4,75 
„ 1.95 
„ 3.20 
„ 3 . -
„ 3.15 
„ 4.90 
>, 4.10 
„ 8.35 

„ 2.25 
,. 1 . -
„ 3 . -

Giro 411570. 
— extra. 

128 - BUDEL 

Yvert & Tellier 1947 
De juiste prijs van deze catalogus ig 
nog niet vastgesteld, doch zal tusschen 
ƒ 17,50 en ƒ 20,— liggen. Bestellingen 
worden in' volgorde van binnenkomst 
uitgevoerd. 
Ons maandbericht wordt op verzoek 
geregeld toegezonden. 
Hebt U reeds kennis gemaakt met 
onze RONDZENDDIENST ? 
Vraagt U eens een proefzending. 

VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — LEIDEN — Lokhorststraat 

Giro 65664 — Telefoon 21937 

Curasao Juliana Vliegpost xx ƒ 21,— 
Krijgsgevangenen xx „ 42,50 
Steunfonds Suriname xx „ 8,50 
Koninklijke Fam. Surin. xx „ 4,50 
idem Cura9ao xx „ 2,10 
Vliegp. 1,40 t/m 10,— gebr. Cur. „ 40,--
L. p. Suriname 15/17 Eng. druk xx „ 10,— 
idem Batavia druk. 18/20 xx „ 28,-r 
Nwe. Tekening 1945 1/7^ xx „ 2,— 
Spitfire Suriname gebruikt „ 30,— 
Porto steeds extra. Gee,ft on's Uw adres en 
wij zenden U steeds onze aanbiedingen. 

POSTZEGELHANDEL H. W. H O F L A N D 
Westzijde 44 b — Zaandam — Telefoon 2098 
Giro 257158 Bank: Twentsche Bank N.V. 

SINDS 
1 8 8 5 

I 
DRUKKERIJ 
KINSBERGEN 

DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942 EN 1943, 
HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING-CATALOGI, enz. 

N.Spiegelsfr. 60, Tel. 37239, A'dam 
(.o) 



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

Dordrecht. 

ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland en Overzeesche Gebiedsdeelen, 
per jaar, franco p. post f 5.—. 
Buitenland, per jaar, franco p. post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaargang f 1.25. 
Per Dumraer f 0.15, 

GRATIS voor de leden der aangesloten 
Vereenigingen. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" 
HOOFDREDACTEUR MR. J. H. VAN PEURSEM. 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 46 VEREENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

23e Jaargang Juli—Augustus 1946 No. 5—6 (263—264) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

1/12 pagina . . f 9,— 
1/16 „ . . f 8 , -
1/18 » . . f 6 , — 
Kleine advertentie f 2,— 

Prijs van een z.g. .Kleine Annonce" 
f 2.— per vakje. Advertenties grooter 
dan i/i2 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, 6- en 12 achtereenvolgende 
plaatsingen resp. 2V2, 5 en 10 "/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den 5en der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De administratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing van 
advertenties, zonder opgooi van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, telefoon 11.26.72. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONEELEN AARD. 
REDACTEUREN: A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.), telefoon 220 (K 3449): POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 

Dr. l . Frenkel, Graaf Flonsstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem; AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. d n . , Uan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394512 : FRANKEERMACHINES. 
Mr. C. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, teleioon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
P. S. van '1 Haaff, Laan van Meerdervoort 38 a, 's-Gravenhage: BOEK-EN TIJDSCHRIFTBEOORDEELINGEN. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS: H. J. L. de Bie (Nijmegen); M. J. Baronesse van Heerdt-Kolff (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (Sittard-Watersleyde); J. A. Kästeln (Amsterdam-Zuid); 
P. C. Korteweg (Bennebroek); J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam). 

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

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

hopen, dat zij niet onze teleurstellingen en ons verdriet 
te dragen zullen hebben. Kinderen van een vorstenhuis 
betekenen meer. Zij kvinnen zijn de bron der continuïteit 
in het volksbestaan. Zéker, wanneer een vorstenhuis met 
opgang en neergang van een volk onverbrekelijk ver
bonden is, als het Huis van Oranje met Neerlands 
volksbestaan. 

De vorstenkinderen Beatrix, Irene en Margriet doen 
een beroep op ons. Haar beeltenissen sieren onze nieuwe 
postzegels, waarvan de toeslag komt ten bate van hulp
behoevende kinderen en van de tuberculosebestrijding. 
Wij willen niet veel zeggen; slechts herhalen, wat wij 
allen weten: door vijf jaar tyrannic is de jeugd geslagen 
en geteisterd; door de systematische, misdadige uitputting 
van ons volk is de tragische volksziekte, t.b.c. genaamd, 
tot veelvoudige woekering gekomen. Hier moet ieder 
helpen, hier kan ieder helpen. 

Ér wordt een beroep op ons gedaan ! Steunt de hulp
behoevende jeugd. Bestrijdt de tuberculose. Helpt» zoveel 
gij kunt' "Wij zijn het verplicht aan hen, die ons voor
gingen in de strijd voor onze nationale zelfstandigheid. 
Frankeert al Uw correspondentie met de zegels, die de 
beeltenissen dragen van onze toekomstige Koningin, de 
gelukbrengende, en de beide andere Prinsesjes. Tijdens 
de oorlog hadden wij allen, arm en rijk, oud en jong, 
een verboden portret van de koninklijke familie. Thans, 
openlijk en blijmoedig, op iedere brief het portret van 
de drie kinderen, die voor Nederland zijn: 

SPES PATRIAE. 

DE PRINSESJES 
DOEN EEN BEROEP OP ONS. 

o p 31 Januari 1938 maakte zich een onstuimig 
enthousiasme meester van nagenoeg ons gehele volk: 
een Prinsesje geboren ! Gelukdragend was haar eerste 
naam. Toen de duivelse machten zich reeds hadden 
geworpen op een groot deel van Europa, vernam ons 
volk de tijding, dat een tweede Prinses het levenslicht 
had aanschouwd; vrede is haar naam. Vrede — de 
eerste maal dat het „schoonste dorp van Eiftopa" het 
jonge prinsesje aanschouwde, op de verjaardag van haar 
Moeder — was de vooravond van de diepe, lange nacht, 
waarin ons land en volk dreigden te verzinken. Het 
derde Vorstenkind, ten doop gehouden door onze 
dapp'ere handelsmarine en Amerika's president, werd in 
den vreemde geboren. 

„De kinderen zijn een erfdeel des Heren" — zo zegt 
ons de 127ste Psalm. Zij zijn de bron van vreugde voor 
hun ouders. Wij zien in hen ons zelf herleven en wij 
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T^AT OOK GEBEUREN MOGE 
Met ontroering denken wij terug aan de mededeling van de 

Nederlandse radio in Mei 1940, dat Koningin Wilhelmina ons 
land had verlaten. Wij kónden het aanvankelijk niet begrijpen. 
De geschiedenis heeft geleerd, dat de Koningin, door het verlaten 
van de vaderlandse bodem op dät moment ons volk een dienst 
van niet te overschatten waarde heeft bewezen. Terwijl korte 
tijd later de Belgische koning zich in krijgsgevangenschap begaf 
en België een „Londense Regering" zonder staatshoofd kreej;, 
heeft o»s Staatshoofd ononderbroken in den vreemde de belangen 
van ons volk kunnen behartigen. Tot zij in 1945 terugkeerde. 

Wij begrepen het aanvankelijk n i e t . . . . maar eind Juni 1940 
werd ons alles duidelijk. Eind J u n i . . . . Frankrijk capituleerde 
Niet zoals in Nederland, alleen het leger: de Franse staat, bolwerk 
der vrijheid, gaf zich over. Wij meenden toen, voorgelicht door 

de duitse leugens, dat Pétain wettig staatshoofd van Frankrijk 
was. In t egendee l . . . . hij had President Lebrun, die naar Algiers 
wilde gaan en de strijd vantiit het overzeese Frankrijk wilde 
voortzetten, gevangen gezet en zelf de macht in handen 
genomen dank zij den erfvijand. Tragischer figuur kunnen 
wij ons niet denken: de held van Verdun, thans dienaar vani 
den parvenu. 

De Franse staat gaf zich over; het Franse volk nooit, evenmin 
als ons eigen volk of het Belgische, het Tsjechische of het Poolse. 
De volkeren bleven zich verzetten, innerlijk en uiterlijk. Het 
Nederlandse volk, geleid door zijn Vors t in ' . . . . het Franse volk 
door een man, die voor 1940 nauwelijks bekend was, Charles de 
Gaulle, een jeugdig en zeer begaafd generaal. Op 18 Juni sprak 
hij de historische woorden: „Quoi qu'il arrive, la flamme de la 
resistance fran9aise ne doit pas s'éteindre et ne s'^teindra p a s . . . . 
wat ook gebeuren moge, het vuur van het verzet mag in Frankrijk 
niet worden gedoofd en het zal ook niet worden gedoofd. Een 
generaal zonder leger, een leider zonder aanhang; maar een man, 
die wist, dat hij streed voor de begrippen, waarop hij eens de 
eed had afgelegd: „Honneur et Patrie". De Gaulle zette door. 

Maar niet alleen. Weldra kwam het bericht door, dat een 

Dan komt plotseling het bericht, dat op 1 Maart 1941 het 
Italiaan'se garnizien van Koufra, in de Lybische woestijn, ver
nietigd is door Franse t r o e p e n . . . . 1700 K.M. waren zij opgerukt, 
door de Sahara, om de dienaren van den jakhals te tonen, dat 
Frankrijk niet dood was, maar leefde. Op 2 Maart zweren die 
Franse soldaten, dat zij, vèr van hun vernederde vaderland, 
zullen vechten, tot zij de tricolore hebben gebracht naar de Rijn, 
„den alten deutschen Rhein". 

In de film „La grande Epreuve" heeft men kunnen zien, gelijk 
wij ook al wisten door de radioberichten van destijds, hoe de 
troepen van Leclerc zich hielden bij Bir Hakim, toen Rommel 
Egypte bedreigde. Zij hielden stand tot het laatste moment. Maar 
zij waren nog evenver verwijderd van de Rijn. Zij bleven geloven, 
t rouw aan hun land en aan hun generaal. 

Het „Italiaanse keizerrijk" wankelde, Ethiopië was verloren, 
Somaliland, Erythrea, Cyrenaica ook; Tripolitanië volgde. Invasie 
in NoordAfrika. Tunis, zo lang begeerd door de Italianen, werd 
van twee zijden aangevallen. Wederom doet de „colonne Leclerc" 
van zich spreken in de bijna onneembare Marethlinie. Het 
laatste bastion van' de „as" op Afrikaanse bodem viel, mede 
dank zij de Franse troepen. Na Koufra, Bir Hakim, thans de 
Marhethlinie. 

De „colonne Leclerc" groeide uit tot een pantsercorps. Dan 
komt eindelijk de grote dag, door alle volken van Europa 
verbeid met spann ing . . . . 6 Juni 1944, „Ddag". Temidden van 
de honderden schepen, de duizenden vliegtuigen, de ontelbare 
tanks, de honderdduizenden manschappen zijn ook Franse schepen, 
Franse vliegtuigen, Franse tanks, Franse soldaten onder leiding 
van Leclerc. Zij dringen binnen in de bres van' de „onneembare 
Atlantik". Ruim twee maanden later, 25 Augustus, trekken de 
mannen Parijs binnen; Parijs dat al drie dagen eerder grotendeels 
in' handen van de maquis was gekomen. In de NotreDame wordt 
een dankdienst gehouden; als door een wonder wordt De Gaulle 
gespaard voor de moordenaarshand van een verrader. 

Par i j s . . . . nog niet de Rijn. Enorme moeilijkheden wachtten 

de geallieerde legers in Frankrijk. De tegenslag bij Arnhem bracht 
ook verandering in de plannen. Maar zij waren n'u al zo ver 
gekomen, dat niemand twijfelde. Het is 20 November 1944, 
nagenoeg 26 jaar na de bevrijding van 1918; wederom staan 
de Franse troepen voor de oude hoofdstad van de Elzas. Hevige 
gevechten; de stad wordt zwaar getroffen; op 23 November 
lukken de troepen onder aan'voering van Leclerc Straatsburg 
binnen. 

Wat ook gebeuren m o g e . . . . ! Frankrijk was weer bevrijd. 
Aan de Rijn staan de troepen der vrijheid, de tyran wordt 

■W 
mm 
^^m 

deel van het koloniale rijk zich onvoorwaardelijk aan zijn zijde 
had gesteld. De jonge officier Philippe Leclerc de Hautecloque 
had de garnizoenen in het verre, onbekende MiddenAfrika 
bewogen, te luisteren naar de stem van De Gaulle, naar de stem 
der vrijheid. De soldaten en de inheemse bevolking, geleid door 
den negerofficier Felix Ebouë, schaarden zich achter de trico
lore, getooid met het Croix de Lorraine. In het verre Tchad
gebied, onherbergzaam en afgelegen, werd het nieuwe Frankrijk 
geboren. Met koortsachtige ijver organiseert men een legertje, 
de „colonne Leclerc". 
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teruggedrongen en tenslotte vernietigd op eigen grondgebied. Bij 
dit gebeuren van wereldschokkende betekenis stonden millioenen 
Engelsen en Amerikanen, Russen en Canadezen, Tsjechen en 
Polen, Noren en Belgen, met onze Nederlandse mannen, zij aan 
zij met de Franse troepen, die waren uitgegroeid van een paar 
duizend tot een groot leger. In meer dan drie jaar was dat leger 
gekomen van duizenden kilometers ver, door woestijnen en over 
bergen, door de lucht en over de zee. 

Tchad, Koufra, Mareth, Normandië, Parijs, Straatsburg aan 
de Rijn de onlangs verschenen zegels van' de Franse koloniön 
brengen dit heldenepos in beeld op onvolprezen wijze. Van de 
mannen, die op 2 Maart 1941 op de tricolore de eed aflegden, 
waren slechts weinigen in leven gebleven. Maar dat Franse leger 
was gekomen „Du Tchad au Rhin". 

25 Augustus 1946. VAN PEURSEM. 

p p p P i n I I 

De 34 e Nederlandse Philatelistendag. 
■XAe N E D E R L A N DSCHE 

 ^ " ' " L A T E L I S T E N 

L J T R E C H T 
S E P T . 1 9 4 6 

In ons vorige nummer gaven wij een uitvoerige aankondiging 
van de philatelistische gebeurtenissen te Utrecht op 6, 7 en 8 
September. Dan wordt in de oude Domstad de 34e Nederlandse 
PhilateHstendag gehouden; de jubilerende „Utrechtsche Philate

v  ^ E N T O O N S T E L L I N G ; 

34« ' ' ^ ^"^ ^-^ <~^ 
N E O P H I U A T E L I S T E N D A G 
U T R E C H T 8 S E P T 1 9 <f 6 

listen Vereeniging" organiseert een tentoonstelling. Op beide 
dagen zullen bizondere afstempelingen worden gebruikt, waarvan 
wij hier de afbeeldingen reeds geven, dank zij de Pers en Propa
gandadienst der P.T.T. 

Begin' September: allen naar Utrecht ! 
V. P. 

lllllil"! 

.^dean Odim d.<fn 
"f(o o ff dl r e dl a <nt e TU TT 

1. De 24 pagina's van dit nummer zijn geen gunstig voorteken. 
Voorlopig zullen wij ons strikt moeten houden aan de omvang 
van 12 bladzijden. Aangezien wij echter een nummer achter zijn, 
verschijnt het Maandblad thans als „dubbelntimmer". 

2. Het is mij onmogelijk antwoord te geven op alle brieven, 
waarin suggesties worden gegeven t.a.v. de inhoud van het blad. 
Sommigen willen geen vermelding van de zegels van de Japan^e 
bezetting van Indon'esië, anderen willen geen „poststukken", terwijl 
weer anderen uitsluitend „nieuwtjes" vermeld willen zien. Ik kan 
wel verklaren, dat het mijn plan is, nu „Nederland" geheel „bij" 

is, voorlopig hoofdzakelijk nieuwe uitgiften van het buitenland 
te vermelden. 

3. Door een betreurenswaardig misverstand heb ik de vorige 
maand geen drukproeven van de advertenties gezien. Zodoende 
zijn', niettegenstaande mijn uitdrukkelijk verzoek, niets buiten mijn 
voorkennis op te nemen, enige aankondigingen gepubliceerd be
treffende de door en ten bate van de landverraders uitgegeven 
„winterhulpzegels". Ik vertrouw, dat men mij deze vergissing niet 
zal aanrekenen. 

4. Ik frankeer steeds „philatelistisch". Dat doet helaas niet 
ieder verzamelaar. Sommigen plakken hun brieven vol met de 
gewone IJ^, 5 en 7J4 centzegels. Dat lijkt mij onjuist. Goede 
verzamelaars frankeren philatelistisch ! 

V A N PEURSEM. 

Nederland 
^ en 
Overzecsclie 

Gebiedsdcelcr^ 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 

A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.). 

De Prinsessezegels. 
Aan een circulaire van het Comité Prinsessezegels van medio 

Augustus wordt ontleend, dat de zegels verkrijgbaar zullen zijn 
van 16 September tot en met 31 October 1946, in de volgende 
waarden« 

i% + 1% cent zwart. Prinses Irene. 
2}^  j  1/4 cent groen, Prinses Margriet. 
4 +2 cent violet. Prinses Irene. 
5 +2 cent bruin, Prinses Margriet. 
7% +2% cent rood. Prinses Beatrix. 

12 K  j  714 cent blauw. Prinses Beatrix. 
De zegels zijn ontworpen door S. Hartz. De toeslagen zijn 

zeer laag gehouden om een zoo groot mogelijke verkoop mogelijk 
te maken. 

Geldig tot 1 Januari 1948. Elke prinses staat afgebeeld op één 
van de zegels, die gebruikt worden voor de veel voorkomende 
tarieven. 

■Weer Kinderzegels. 
Van 1 December tot en met 5 Januari wer

den weer weldadigheidszegels (kinderzegels) 
verkrijgbaar gesteld, waarvan de netto
opbrengst bestemd is voor steun aan den ar
beid ten bate van het bescherming en hulp
behoevende kind in het algemeen, met uit
zondering van de zuigelingenbescherming. 

De zegels zijn ontworpen door den kunste
naar E. Fernhout; de voorstelling is voor alle 
waarden dezelfde (een meisjeskopje). 

De zegels zijn uitgevoerd in rotogravure
druk, in de volgende waarden: 

1/^ + 2 J 4 cent blauwgrijs, 
2% + 3% cent groen, 
5 + 5 cent bruinviolet, 
7^A + 4% cent rood, 

Uy^ +5'A cent blauw. 
Hoogere toeslagen dus dan vroeger. De zegels zijn geldig tot 

en met 31 December 1946 (dus slechts één jaar, tegen vroeger 

Kamtanding 14% : li'A; papier met watermerk cirkeltjes; 
beeldgrootte 18 X 27 mm. ; zegelgrootte 21 X 30 mm. Blanco 
randen, alleen telnummers links en rechts en op den bovenra.n'd 
het etsingnummer. Vellen van 100 stuks. 

De zegels werden aangekondigd bij Dienstorder H. 235 van 1t 
Nov. 1945. 

Alle waarden zijn bekend met nummer 1 (Arabisch), de 2}^ en 
7% cent ook met nummer II (Romeinsch). 
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Op de vellen met no. II van de 7J4 cent is het kinderkopje 
witter dan op de vellen met no. 1; het steekt meer af, evenals 
de letters. (Dr. Westra). 

De oplaagcijfers, ons door het persbureau P.T.T. verstrekt, 
zijn buitengewoon hoog Een circulaire van het Ned. Comité voor 
Kinderpostzegels vermeldt: „Wij merken op dat de opbrengst, 
die ditmaal verrassend hoog was, geen maatstaf is voor de toe
komst. Een groot deel van den omzet bleek bestemd te zijn 
voor andere doeleinden dan frankeering. Het is niet te ver
wachten dat dit zich zal herhalen". 

Verkocht werden van 
1% cent: 3.415.861. 
2J4 cent: 2.036.236. 
5 cent: 2.536.419. 
7H cent: 3.598.899. 

UVi cent: 2.126.636. 
De opbrengst boven de frankeerwaarde bedraagt ƒ 562.401,17,^ 

dat is ƒ 320.948,04 meer dan die der laatste uitgifte van 1941/42. 

Zomerpostzegels 1946 („Nationale Hulp"-zegels). 
Van 1 Mei t.m. 30 Augustus worden Nationale Hulp-zegels 

verkrijgbaar gesteld. 
Zij worden uitgegeven in de frankeerwaarden van 1%, 2j4, 5 

7^ en 1 2 ^ cent. De verkoopprijs is vastgesteld op resp. 5, 
714, 15, 2 2 ^ en 50 cent. De netto-opbrengst boven de frankeer
waarde dezer zegels zal dienen ten bate van de oorlogsslachtoffers 
en ter voorziening in oorlogsnooden. 

Het ontwerp en de staalgravure voor de zegels zijn van de 
hand van den kunstenaar H. Levigne; de tekst en de waarde
aanduiding van J. van Krimpen. De zegels, waarop een symbo
lische figuur voorkomt, die de gaven, komende van de nationale 
hulpverleening, uitstort over het geteisterde vaderland, zijn in 
plaatdruk uitgevoerd in de volgende kleuren: 1}^ cent bruin-
zwart, 2% cent groen, 5 cent paars, 7K cent wijnrood, 12% cent 
blauw. 

Zegelgrootte 24M X 31J4 mm.; beeldgrootte 21 X, 28K mm-
Vellen van 100; plaatdrukpapier zonder watermerk; kamtanding 
\2% : 12; gom normaal (wit en glad). 

(Dienstorder H . 245 van 10 April 1946). 
Tot zoover de officieele gegevens, waaraan weinig meer valt 

toe te voegen. Op drie van de velranden een dubbele lijn, rechrs 
ontbreekt deze- Bij de 5 cent is deze lijn hier en daar heel slecht 
afgedrukt. Op het midden van den onderrand het plaatnummer; 
alle waarden zijn bekend met no. 1; de 1% cent ook met 2. 

Verschillende zegels van de onderste rij van de I K , 7% en 1 2 ^ 
cent hebben links onder een schuin-verloopend lijntje buiten het 
zegelbeeld, precies als bij het Herrijzend Nederland-zegel. 

Te melden vallen dus: 
IJ^ -f 3}^ cent bruinzwart. 
2% + 5 cent groen. 
5 -|- 10 cent violet. 
7% 4 - 1 5 cent wijnrood. 

12 K + 37 J^ cent blauw. 
De zegels zijn tot en met 31 Dec. 1947 geldig voor frankeering. 

Het zegel „Herrijzend Nederland". 
Nog enkele officieele mededeelingen over dit zegel : 
Het zegel stelt voor den Nederlandschen Leeuw, die den draak 

der Duitsche overheersching overwint. — Papiersoort: wit esparto-
papier zonder watermerk. — Gomming: wit en glad gebroken onder 
een hoek van 45°, de breking teekent zich niet af. 

De vellen zijn bekend met de plaatnummers 1 t/m. 8, 10 en 13. 
De platen 11 en 12 zijn niet uitgegeven, van plaat 9 slechts weinige 
vellen. 

Een aardige bijzonderheid vond dr. Westra te Kesteren. 
Bij de zegels van plaat 4 is op a l l e 100 zegels de vierde 
pijl van rechrs van de pijlenbundel in het midden gebroken, 
een primaire fout, die min of meer te vergelijken is met de „hoorn" 
op plaat VII van de 10 cent van 1852. 

Op de zegels van plaat 3 komt hetzelfde foutje voor, maar 
minder duidelijk. Op de zegels van plaac 1 en 2 is het niet te 
vinden. 

Enkele zegels, merkwaardigerwijze alle op de onderste rij, ver-
toonen een extra-lijntje, dat waarschijnlijk aan het uitschieten van 
de graveernaald te wijten is. Op zegel 95 van plaat 1 en zegel 96 
en 98 van plaat 4 is binnen het zegelbeeld een schuin-verloopend 
HïA 96 ]333Z do |!u3iz 31 puBjjspajvj; UBA J^I sisjaa ap J99A 3f3ufi| 
plaat 1 is het in zeer lichten graad te vinden (weggewerkt ?). — 
Een dergelijk lijntje vóór de eerste N van Nederland, maar buiten 
het zegelbeeld, is te vinden op zegel 94 van plaat 3, en op zegels 
96 en 98 van plaat 2. 

Het is zeer waarschijnlijk, dat dit lijntje te maken heeft met 
een aanduiding op de stalen plaat, waar het eerste zegelbeeld van 
iedere rij op de plaat moet worden aangebracht. 

Een merkwaardige bijzonderheid is het feit, dat de eerste E 
van Nederland in drie „typen" voorkomt, welke ontdekking door 
den heer Korteweg in de Mededeelingen van R.Ph.V. enC.s .K. is 
gepubliceerd Zoodra er meer plaatsruimte is zullen we hier nader 
op ingaan. 

Bij type I is de onderste helft van de staande balk van de E dun
ner dan de bovenste; bij type II is deze fou: weggewerkt door er 
een dun lijntje langs te graveeren; type III vertoont een balk 
van normale dikte. Op het vel zijn de verticale rijen steeds van 
htezelfde type. 

Als curiositeit vond de heer Buikema te Assen een zegel met 
in het zegelbeeld een uitgespaard knipteeken „V". Een dergelijk 
zegel zagen wij van den heer Cley te Groningen. 

De termijn van verkrijgbaarstelling van het zegel, die op 31 
October zou eindigen, is verlengd tot en met 30 November, met 
dien verstande, dat de na dien datum nog in voorraad zijnde 
zegels tot uiterlijk 31 December a.s. verkocht zullen worden. 

De bepaling blijft van kracht, dat in de waarde van 7% cent 
uitsluitend ,",Herrijzend Nederland"-zegels verkocht moeten wor
den, tenzij het publiek uitdrukkelijk zegels van de gewone uit
gifte vraagt. 

Dienstorder H. 209 van 31 October 1945). 

De serie van 1940 herleefd. 
Volgens Dienstorder H . 24 van' 14 Juni '45 worden voorloopig 

nog slechts de volgende gewone postzegels aangernaakt: 
a. in de waarden van 1 t.m. 4 cent het z.g. duifjestype, uitgifte 

1924 (ontwerp Ch. Lebeau); 
b. in de waarden van 5 t.m. 40 cent met de beeltenis van H. M. 

de Koningin, uitgifte 1940 (ontwerp y . A. van Konijnenburg). 
Van de laatste serie zijn medio Juli de 7% cent en 25 cent op

nieuw verschenen, terwijl eenige weken later ook de 40 cent her
uitgegeven is. In Augustus verscheen de 5 cent, in September de 
12K cent; ook de 10 cent is er al weer. 

In het begin van het jaar verscheen de 12% cent opnieuw, erna 
Februari gevolgd door de laatste drie waarden, de 15, 20i en 3C 
een:. 
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De zegels wijken in niets af van hun soortgenooten van 1940: 
zelfde teekening, zelfde kleuren, zelfde papier, zelfde watermerk 
en zelfde tanding. Alleen de randdruk der vellen vertoont ver
schillen; de nieuwe zegels hebben geen oplaagletters op boven- en 
onderrand (wél telnummers op de zijranden) en geen dubbele lijn 
rondom het geheele vel, terwijl het etsingnummer op den boven-
rand in R o m e i n s c h e cijfers is aangebracht. De gom is van 
andere samenstelling. 

Ook de lagere waarden worden blijkbaar als een herrezen uit
gifte beschouwd; althans de I K cent meeuwtje (of duifje volgens 
P.T.T.) verscheen ook met een Romeinsch nummer en zonder 
randlijnen, terwijl in November ook Ac 2% c. aldus verschenen is. 

Tot dusver zijn ons de volgende nummers bekend: 
Wi cent: L I, R I, L II, R II, L III, R III, IV L. 
2K cent: L 

5 cent: L I, R I, L II, R H, L III, R 111, IV L, IV R, L V, L VI. 
R VI. 

7yi centJ I, II, III, IV, L V, VL L en R VII, L en R VlU, 
L en R XI. en R IX, 

10 cent: 
nVi cent: 
20 cent: 
22«^ cent: 
25 cent: 
.30 cent: 
40 cent: 

L en R X 
L en R I. 
I, II. 
T. 

Voor het vervaardigen van de cliché's van de nieuwe VA cent 
is blijkbaar een grover raster gebruikt dan vroeger; er is met de 
loupe veel duidelijker te zien dat de teekening uit puntjes is op
gebouwd. 

De heer F. van Eyk vond een verschil bij de 7% cent. De zegels 
van de vellen met nummers t/m L en R VIII zijn in de „oude" 
teekening; van vellen met hoogere nummers zijn de zegels iets 
zorgvuldiger afgewerkt: de letters en cijfers lijken iets duidelijker, 
evenals de oorschelp en de krullen tusschen oorschelp en kroon 

Drie nieuwe waarden in de teekening van 1940. 
Eind Januari 1946 zijn twee aanvullingswaarden van de serie 

van het Konijnenburg-type verschenen, de 50 cent oranjegeel en 
de 60 cent paarszwart (Dienstorder H.23 van 16 Januari). 

Begin Maart kwam een verdere nieuwe waarde uit, de 17J4 
cent donker-leigrijs (achteraf aangekondigd bij Dienstorder H.173 
van 13 Maart). 

Uitvoering van alle drie waarden is dezelfde als van de andere 
waarden van deze serie. Vellen van 20C; op den blanco bovenrand 
het etsingnummer I. De 60 c. ook no. II. 

De nieuwe 1 gulden. 

In een nieuwe en zeer goed geslaagde teekening, die aangepast 
is aan die van de lagere waarden, verscheen als eerste van de gul
denswaarden op 15 Februari de 1, gulden blauw. 

He t zegel is vervaardigd in plaatdruk en is grooter dan de 
lagere waarden, n.1. beeld 24,9 X 31,2 mm. zegel 30 X 37 mm. 
Plaatdrukpapier zonder watermerk (80 gr. per m2), kamperforatie 
1 3 ^ : 14; Arabische gom. 

De gravure is vervaardigd door den kunstenaar S. Har tz en de 
tekst is verzorgd door J. van Krimpen. 

Vellen van 100 zegels met dubbele lijn op de velranden; op het 
midden van den onderrand h e : plaatnummer I. In den linkerboven-
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hoek van het vel, buiten de dubbele lijn, komt nog een liggend 
nummer I voor; het lijkt ons niet waarschijnlijk dat dit teeker 
ook' een nummer voor moet stellen. 

Ook plaat no. 2 is bekend. 
Er is voor dit zegel een nieuwe kamperforatie in gebruik ge

nomen. Linker- en bovenrand van de vellen zijn doorgeperfo-
reerd, rechts één gaatje, onder geen. 

Aankondiging bij Dienstorder H.60 van 30 Januari 1946. 

Frankeerzegels van ƒ 2.50, ƒ 5.— en ƒ 10.—. 
In Juli (?) 1946 zijn de drie hoogste waarden van' de koersee-

rende serie verschenen, de 
ƒ 2.50 roodbruin, ' 
ƒ 5.— groen, 
ƒ IC.— paars. 
In verband met de deviezenbepalingen mogen deze zegels niet 

ongestempeld worden verkocht. Zij mogen worden gebruikt ter 
frankeering van te verzenden stukken (sic !) en verder voor aile 
doeleinden waarvoor postzegels worden gebruikt (b.v- frankeering 
bij abonnement, enz.). Op binnenlandsche brieven mogen zy 
worden gebruikt ook indien daardoor een hooger bedrag aan port 
wordt betaald dan eigenlijk verschuldigd was, maar op brieven 
naar het buitenland is dit niet toegestaan, daarop moet het bedrag 
van de geplakte zegels altijd kloppen met het werkelijk verschul
digde bedrag. Het opplakken van de zegels moet door de post-
ambtenaren geschieden, die de zegels terstond daarna moeten 
afstempelen. 

De postambtenaren moeten bovendien telkens noteeren aan 
wie en in welk aantal de bewuste zegels worden verkocht, en 
met welk doel de zegels telkens gebezigd worden. 

De zegels worden niet aan de verzamelaarsloketten verkrijg
baar gesteld en kunnen ook niet door het publiek bij het post
kantoor 's-Gravenhage worden aangevraagd. (Dienstorder t l . 357 
van 22 Mei '46). 

Laat ons hopen dat de goede tijd nog eens komt, waarin wij 
deze zegels op een minder omslachtige wijze en ong&stempeld 
kunnen koopen ! 

De in Engeland gedrukte serie. 
Goed nieuws voor vele verzamelaars, maar slecht nieuws voor 

speculanten en zwarte handelaren. Een Persbericht van 8 Augustus 
meldt, dat een tweede oplaag van de tot dusver uitsluitend in het 
Zuiden (en hier en daar in het Oosten) des lands verschenen Neder-
landsche postzegels thans in Engeland wordt aangemaakt. Zoodra 
deze zegels hier te lande zijn aangekomen zullen ze aan alle post
kantoren verkrijgbaar worden gesteld. 

Het Hoofdbestuur der P.T.T. heeft op verzoek van het Bonds-
bestuur 22.000 series van deze nieuwe oplaag voor de leden der 
aangesloten vereenigingen beschikbaar gesteld. Ieder lid heeft twee 
series kunnen krijgen. 

De serie van de eerste oplaag werd al voor \2% 4 15 gulden 
verkocht, terwijl die oplaag toch zeker wel 1 millioen zal be
dragen. 

Zoowel van de 2J^ als van de 3 cent zijn een of meer vellen 
gevonden zonder plaatnummer, met breede randen, waardoor ver
gissingen uitgesloten zijn. 

Hierbij een afbeelding van het drukkersmerk op den onderrand. 

FRANKEERT PHILATELISTISCH! 
VAN DTETEN 
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De serie, die in Zuid-Nederland verscheen in Januari 1945, werd 
daar aangekondigd bij Dienstorder H . 5 van 3 Januari 1945 van 
het Tijdelijk Hoofdbestuur P.T.T. te Eindhoven. 

De „Bevrijdingszegels" (in de Dienstorders genaamd „Oor
logsuitgifte") komen op 1 April aan alle postkantoren, zoowel 
de reeds vroeger verschenen waarden als de aanvullingswaarden: 

15 cent bordeauxrood, 
\7% cent grijsgioen, 
22 J^ cent blauwachtig-rood, 
25 cent bruin, 
40 cent dofpaars, 
50 cent roodachtig-paars. 
(Dit zijn de officieele kleurbenamingen.) 
De zegels zijn alle gedrukt in vellen van 100 stuks. 
De geldigheidsduur van de serie loopt to t en met 31 December 

1947; na afloop zal geen inwisseling plaats vinden. 
Bij den verkoop der zegels aan de kantoren moet (Dienst

order H.174 van 13 Maart) rantsoeneering plaats vinden. In 
verband hiermee mogen nie: meer dan 20 stuks van elk van de 
reeds vroeger verschenen waarden en niet meer dan 10 stuks 
van de aanvullingswaarden tegelijkertijd aan éénzelfden persoon 
worden verkocht. 

De afwerking van de nieuwe oplaag is gelijk aan die van de 
vroeger verschenen waarden. Bij de waarden, die nu in tweede 
oplaag verschenen zijn, zijn hier en daar geringe tintverschillcn 
in vergelijking met de eerste oplaag te bespeuren, maar deze zijn 
van te weinig belang om ze afzonderlijk te catalogiseeren. De 
nieuwe waarden zijn, met meer philatelistische kleurbenamingen: 

15 cent bruinlila. 
1?% cent grijsgroen. 
22% cent wijnrood. 
25 cent geelbruin (donker-bistre). 
40 cent grijsbruin. 
50 cent lila. 
De waarde van 22 J^ cent is blijkbaar later voor den dag ge

komen dan de overige aanvullingswaarden en kwam bijna nimmer 
voor in de indertijd in België verkochte series. Vandaar dat er 
veel vraag naar dit zegel bestaat en dat, naar wij hoorden, de 
22 J4 in Den Haag niet meer afzonderlijk verkrijgbaar was. 

"Wat de plaatnummers betreft, alles samen kennen wij nu de 
volgende: 

1J4 cent: Ie oplaag 1, 2. 2e oplaag: 3, 4. 
2% cent: Ie oplaag 1, 2. 2e oplaag: geen nummer bekend. 
3 cent: Ie oplaag 1 (op linker zijrand), 

2e oplaag: 3, 4 (op bovenrand), 
5 cent: Ie oplaag 1. 2e oplaag 2, 3. 
7% cent: Ie oplaag 1, 2. 2e oplaag 1, 2, 4. 

10 cent: Ie oplaag 1. 2e oplaag 1. 
12J^ cent: Ie oplaag 1. 2e oplaag 2, 3. 
15 tot en met 50 cent: alle nummer 1. Alleen de 2 2 ^ en 50 

cent zijn alleen zonder nummer gevonden. 
Ir. Reus bezit een gedeeltelijk afgesneden no. van de 7% c.. 

op den rand een schuin naar links onder loopende streep. Deze 
staat hooger dan de streep van no. 1 of no. 4. 

Al spoedig na het verschijnen werd de rantsoeneering bij den 
verkoop opgeheven, n.l. met ingang van 23 April (Dienstorder 
H . 244bis van 10 April). 

Wat de uitgiftedatum van deze serie betreft, deze blijkt vroeger 
te zijn dan de in het vorig nummer genoemde „officieele" datum 
van 1 Juni 1944, Wij zagen van dr. Suyver te Hilversum een bnei 
met de complete Bradbury-serie, gericht aan een adres in Londen, 
afgestempeld „Koninklijke Marine — 20 (of 21) Maart 1944". De 
heer Wha Gro te Bodegraven bezit een dergelijke enveloppe. Ver
moedelijk zal dit de dag van uitgifte zijn, gezien het voorkomen van 
de geheele serie op de enveloppen, hetgeen op „maakwerk" wijst. 
Het is niet geheel duidelijk of de datum 20 of 21 luidt; er staat 
een loodrecht streepje, maar dit maakt den indruk, een gedeelte 
van een slecht-afgedrukte O te zijn. He t zwarte stempel bestaat 
uit een rechthoek van 63 bij 29 mm.; boven: KONINKLIJKE, daar
onder in kastje de datum 20 (of 21) MAS. 1944,_ onderaan MARINE, 
met drie golflijnen. Rechts een helaas onduidelijk afgedrukte teekc-
ning, waarschijnlijk een gekroond anker. De afdruk is helaas niet 
geschikt voor reproductie. 

Over de geheele series en enveloppen vernamen we belang
wekkend nieuws van den heer L. Frank te Gordon, N.S.W. In 
Australië zouden heel wat van deze series op brief zijn af
gestempeld door de „Trorfip", die daar een tijdlang gestationeerd 
is geweest. Deze brieven zijn alle maakwerk, daar de Australi
sche Regeering de zegels niet wilde erkennen ze mophten dus 
niet door de post geaccepteerd worden. 

De heer Frank bezit een brief met deze zegels met echte af
stempeling van 16.8.44 (Engelsch stempel Post Office in cirkel 
en Maritime Mail in rooden inkt, en verder het Kon. Marine
stempel van 16 8.44). Verzonden van Liverpool door een Nedei— 
landsch vlootofficier naar een vlootofficier in Barrow in Furness. 

De „Germaansche"- en Zeeheldenserie. 
Vermeld moet nog worden (zie ook Mededeelingen X-XI.44), dat 

het zegel van 2% cent in twee formaten voorkomt. De eerste op
lagen, met etsingnummers 1 en 2, hebben een hoogte van 2 8 ^ mm. 
en een breedte van 21K mm. De zegels van de met 3 en 4 ge
nummerde cylinders zijn wat kleiner: hoogte 28 mm., breedte iets 
kleiner dan 21 mm. 

Bij deze 2% cent komen ook duidelijke tintverschillen voor; 
zoo zijn de zegels van de vellen met nummer 2 zeer donker van 
kleur. 

Zeer talrijk zijn de verzamelaars, die ons aanvullingen meldden 
van de lijst van etsingnummers van deze serie; wij danken allen 
zeer voor hun opgaven. Nog niet in het eerste nummer vermeld 
waren: 

1 cent (vellen van 100): 4. 
(vellen van 50): 4. 

1 ^ cent (vellen van 100): L/R 12, L/R 13. 
(vellen van 50): L/R 12, L/R 13. 

2% cent (vellen van 100): 5, 6. 
(vellen van 50): 5, 6. Is 4 bekend? 

3 cent (vellen van 100): 2. 
(vellen van 50): 2. 

5 cent (vellen van 100): 9, 10, L/R 11, L 12. 
(vellen van 50): L 7, 8, 9, 10, L/R 11, L/R 12. 

7Vi cent (vellen van 100): 10, L/R 11, L/R 12. 
(vellen van 50): 10, L/R 11, L/R 12. 

10 cent (vellen van 50): 3. 
\2% cent (vellen van 100): 3. 

(vellen van 50): 3. 
De nummers L en R 11 en L en R 12 van de 5 cent staan kop-

staand op den o n d e r r a n d der vellen; bij de 5 cent L 11 en R 11 
in vellen van 100 staat het nummer bovendien rechtop op den 
bovenrand. Bij deze nummers staat het blok van 100 boven dat 
van 50 zegels, in tegenstelling tot de vroegere nummers van de 
5 cent. 

Van de 2K en 5 cent worden ook vellen zonder nummer gemeld. 
He t tweede type van de 7}i cent blijkt al eerder te zijn uit

gekomen ; het werd aangetroffen op een brief uit Amsterdam met 
stempel van 13.5.44. 

De re-entries bij de 40 cent blijken op nog meer zegels yoor 
te komen dan in' een vorig nummer vermeld; een lezer zond ons 
het volgende lijstje : 

-plaat 1 : zegels 92, 93 (gering), 95, 96, 97, 99 (gering) ; 
-plaat 2 : zegels 92 (gering), 93, 96 en 98 ; 
-plaat 3 : geen re-entries. 
De heer Strubbe bezit de 40 cent met uitgespaard knipteeken 

„V"; er zouden drie exemplaren van bekend zijn. 

Intrekking Germaansche- en Zeeheldenserie. , 
Dienstorder H.83 (6 Febr.) en H.134 (27 Febr.) berichten: 
1. Met ingang van 1 Maar: a.s. mogen postzegels met ds 

afbeeldingen van Germaansche smybolen en van Zeehelden niet 
meer worden verkocht. 

2. De termijn van geldigheid dezer segels eindigt op 31 Mei 
a.s. Gelegenheid tot inwisseling zal niet worden gegeven. 

Voor zoover noodig wordt medegedeeld, dat deze frankeer-
zegels nä 28 Februari niet aan de verzamelaarsloketten verkrijg
baar zullen worden gesteld. 

Maar — later meldt Dienstorder H. 437 van 26.6.46 nog het 
volgende: 
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1. „Gebleken is, dat de ingetrokken postzegels met afbeeldingen 
van Germaansche symbolen en zeehelden niet in alle gevallen 
konden worden opgebruikt, bepaaldelijk niet; wanneer de zegels 
voor speciale doeleinden, zooals b.v. het frankeeren van postpak
ketten, werden ingeslagen. 

2. In verband met het vorenstaande is alsnog bepaald, dat met 
redenen omkleede verzoeken om inwisseling van nog voorhanden 
zegels als bedoeld, door het publiek tot uiterlijk 16.7.46 bij het 
Hoofdbestuur (4e afd. D) kunnen worden ingediend. Na ontvangst 
zullen deze verzoeken in beschouwing worden genomen". 

Buitengebruikstelling luchtpostzegels. 
De luchtpostzegels van 1214 cent (het z.g. kraaizegel) en van 30 

cent (het z.g. driehoekzegel), beide bestemd voor frankeering van 
poststukken, welke met bijzondere vluchten verzonden werden, zijn 
bviten gebruik gesteld en zijn dus niet meer voor frankeering 
geldig. 

Aldus een telexbericht van 14 Juni en Dienstorder H. 438 van 
26 Juni. Een roemloos en abrubt einde van djze zegels. De 12 K 
een, waarvan in de bezettingsjaren steeds maar nieuwe oplagen 
verschenen, heeft maar heel enkele keeren dienst kunnen doen. 

Nieuwe postzegelboekjes. 
In Maart zijn de volgende nieuwe postzegelboekjes verschenen: 
a. gemengde boekjes met 6 zegels van elk der waarden 1%, 

ZYi, 5 en 7% cent, beide laatste in het Koninginnetype; 
b. boekjes met 24 zegels van 5 cent; 
c. boekjes met 24 zegels van 7/4 cent. Beide laatste ook met 

zegels in de Konijnenburgteekening. 

Afwijkingen. 
Verscheidene verzamelaars hebben ons in het laatste jaar min 

of meer interessante afwijkingen ter vermelding gezonden. Door 
het tekort aan plaatsruimte zijn deze nog steeds niet beschreven; 
ze komen aan de beurt zoodra er gelegenheid voor is. 

Nederlandsche sluitzegels. 
In België werden begin 1945 Nederlandsche sluitzegels in drie

hoekvorm uitgegeven. Het motief dezer zegels is conform 
de 6 cent van de uitgifte 1936 ter gelegenheid van het derde 
eeuwfeest der Utrechtsche universiteit. De zegels zijn uitgevoerd 
m meerkleurendruk. Ze werden gedrukt in vellen, waarvan de eene 
helft met Nederlandschen tekst („Nederlandsche Veldpost — Sluit
zegel") en de andere helft met Engelschen tekst („Dutch Field 
Post — Letter Seal"), Zij bestaan — in beide talen — getand en 

ongetand en werden verkocht ten bate van de slachtoffers der 
Prinses IreneBrigade. 

Het zijn géén postzegels, doch slechts oorlogscuriosa ! 
Overzicht geldige zegels. 
Van het „Overzicht van de postzegels, welke nog voor de fran

keering geldig zijn" is een nieuwe uitgave verschenen in April; 
exemplaren hiervan worden — na voorafgaande aanvraag op de 
postkantoren — kosteloos aan belangstellenden verstrekt. 

Buitengebruikstelling zegels. 
De DirecteurGeneraal der P.T.T. maakte destijds bekend, dat 

met ingang van 1 Januari 1946 de Zomerpostzegels en de 
Kinderzegels, beide van de uitgifte 1940, buiten gebruik zouden 
worden gesteld en dus thans voor de frankeering waardeloos. 

Postverkeer binnenland. 
Nadat het maximum gewicht voor brieven van 200 tot 500 en 

kort daarop tot 1000 gram verhoogd was, zijn volgens Dienst
order H. 157 van 26 September met ingang van 1 October alle 
nog bestaande tijdelijke gewichtsbeperkingen in het b r i e f post
verkeer binnenland opgeheven. 

Valsche tralieopdrukken van 250 en 500 cent ! 
In Amsterdam zijn in December valsche opdrukken van de 

tralieserie (dit woord mogen we nu weer gebruiken; het was ons 
in de bezettingsjaren officieel verboden !) van 500 op 3 cent en 
later ook van 250 op 3 cent aan de markt gekomen. 
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De gebruikte groene zegels van 3 cent zijn wel echt, echter 
niet afkomstig van de speciale oplaag voor de overdrukserie en 
dus iets donkerder van kleur. De opdrukken bij de echte zegels 
zijn in rotogravure aangebracht met mooie, gelijkmatige zwarte 
lijnen; die van de valsche opdrukken waarschijnlijk in steendruk. 
De lijnen van de cijfers b.v. zijn niet egaal zwart, maar overal 
komen er kleine witte vlekjes in het zwart voor. 

Het formaat van den valschen opdruk is gelijk aan de echte. 
In de teekening van de 500 cent komen duidelijk verschillen 

voor, vergeleken met den echten opdruk. Den valschen opdruk 
van 250 cent hebben wij nog niet gezien. 

Bij de valsche 500 cent zijn de dunne lijntjes van de guillocho 
in de cijfers slecht afgewerkt. Het voornaamste verschil ligt in 
de kop van de 5. Bij den echten opdruk is de onderste lijn van 
de vlag iets gebogen, bij den valschen niet. Ook verder zijn er 
nog diverse kleine verschillen te vinden. 

Als men er maar erg in heeft, is de vervalsching goed te her
kennen. Op geraffineerde wijze echter zijn, naar de heer Poulie 
ons schreef, deze zegels aan den man gebracht. De bezitter deelt 
n.1. mede, nog een aantal van deze zegels in een postzegelkas te 
hebben gevonden en vraagt dan aarzelend of deze niet wat meer 
dan nominaal waard zijn. De transactie vindt dan meestal plaats 
op basis van ƒ 5.5C per stuk (voor de 500 c ) . In Amsterdam 
zouden reeds verschillende handelaren de dupe geworden zijn. 

Wij danken den heer Poulie voor de toezending. 
(Men leze verder het bericht in de rubriek „Ter bescherming" 

in een vorig nummer). 

Degenen, die hun SEPTEMBER-NUMMER 1945 mochten willen 
missen, worden vriendelijk verzocht dit aan de administratie tv ê 
te zenden; deze heeft nog dringend behoefte aan' een flink aantal 
exemplaren. 
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Verkoop postwaarden aan verzamelaars. 
1. Bij den controleur te Haarlem is nog een beperkte voorraad 

Surinaamsche frankeerzegels van 7% cent, uitgifte 1936, voor
handen. 

3. Zoodra ook andere uitgiften van Ned.-Indië, Curajao en 
Suriname verkrijgbaar zijn', zal zulks bekend worden gemaakt. 

(Dienstorder 468 van 10.7.46). 

Overzicht postwaarden voor philatelisten. 
Opgaaf van de ten Hoofdpostkantore 's-Gravenhage aan het vei -

zamelaarsloket (no. 10) verkrijgbare port- en frankeerzegels. 
Openstelling van het loket des Woensdags en Zaterdags van 

12-14 uur. 
Schriftelijke aanvragen zijn ook mogelijk en behooren tot den 

Directeur van het Postkantoor 's-Gravenhage te worden gericht, 
onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op 
postrekening nr . 211. Toezending aan de aanvragers geschiedt 
rechtstreeks per aangeteekenden dienstbrief. 

NEDERLAND. 
a. Frankeerzegels. 

Duifjesserie: 1, \%, 2, 2%, 3, 4, 5, \2%, 15, 40 en 50 cent. 
Automaatzegels (samenhangend) ; 2)4 (groen) en 7% (rood) 

cent. 
b. Portzegels. 

Uitgave 1912-1922: %, 1, 2̂ /2, 4, 12«^, 15, 20, 50 cent en ƒ 1.—. 
Uitgave 1928: 3, 5, 6, 7, 7Vi, 9, 10, 12, 25 en 30 cent. 
Uitgave 1938: 8 cent. 

NED.-INDIE. 
Portzegels. 
Uitgave 1913-1914: 3K, 5, 7}^, 10, 20, 25, 30, 40 cent en 

ƒ 1.— (blauw). 

SURINAME. 
Frankeerzegels, uitgave 1936: 7)4 cent. 

(Mededeelingen P.T.T. van 1 Aug. '45). 
De aandachtige verzamelaar zal merken, dat bij de Neder-

landsche porten temidden van de uitgifte van 1928 (zonder 
schakelrand) de waarden van 5 en 10 cent voorkomen, die ons 
alleen met schakelrand bekend zijn. Wij hebben de zegels aange
vraagd; het blijken géén nieuwtjes te zijn, maar de gewone oude 
5 en 10 cent. Blijkbaar een vergissing van den samensteller van het 
overzicht. 

Het „Manual". 
Van het in 1940 in Amerika verschenen handboek van onze 

zegels (Manual of the Stamps of Netherlands, Neth.Indies, 
Curafao and Surinam, by A. Arthur Schiller and Joh. de Kruyt), 
dat indertijd in deze rubriek werd besproken, heb ik enkele 
exemplaren ontvangen. Liefhebbers kunnen er voor ƒ 3.5C een 
t rijgen (A. M. Benders, Maurik, giro 119035). 

Philatellstenloketten. 
In het postkantoor te Bergen-op-Zoom zal voorloopig bij wijze 

van proef een loket voor den verkoop van postwaarden aan ver
zamelaars worden geopend; dit loket zal des Zaterdags van 14-15.30 
geopend zijn. 

(Persbericht P.T.T. van 14 Sept. '45). 
De tijdelijke sluiting van de afzonderlijke loketten voor den 

verkoop van postwaarden aan verzamelaars wordt, met uitzonde
ring van dat te Winterswijk opgeheven. 

(Dienstorder 261 van 21 November). 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Serie op Australisch papier. 
Zo juist bereikt ons het bericht dat van Ned.-Indië een gehele 

serie verschenen is op Australisch watermerk-papier. 
Uitgiften 1941/42 (G. Kolff & Co.) 
De 10 cent Koningin (Konijn'enburg) met kamtanding 12% : 

123^ komt ook voor" met pintanding. 
De et§ipgnummers van de 2 cent Danser zijn L en R 38. 

JAPANSCHE BEZETTINGSZEGELS. 
In Japan gedrukte serie. 

Deze serie (nos. 1—11 van' de lijst in het 
Mei-nummer) blijkt ook tot de Marine-zege)s 
te hooren. Inscriptie boven: Dai Nippon Tei 
Koku (Keizerrijk Japan), zonder het gebrui
kelijke Jubin (Posterijen) erbij. Onder: Kaigun 
Mei Sei Bu (Civiel Bestuur van de Marine). 
Dit laatste is overigens dezelfde inscriptie als 
op de noodzegels van Bandjermasin (nos. 
74—75). 

De serie zal dus zijn bedoeld als vervanging 
van de Anker-opdrukken. 

Anker-opdrukken. 
Aanvullingen: 
25. 35 cent donkerviolet, II oranjerood. 
31. 4 cent sepia, II rood. 
In Soerabaja, aat niet tot de marinedistricten heeft behooiJ, 

zijn' géén Ankerzegels gebruikt, zooals in het Mei-nummer w.is 
verondersteld. 

Ook op Timor zouden machinale opdrukken (in boekdruk") 
zijn' uitgegeven, voornamelijk in oranje (rood), maar ook in andere 
kleuren. 

Ankerzegels met waarde-opdruk. 
Zónder de roode opdruk van vier teekentjes „DEN SLV 

KAWASE" (zie vorig nummer) zijn bekend: 
68a. f 2.00 op 5 cent cijfertype, met anker. 
69a. f 2.00 op 5 cent cijfertype, zonder anker. 
70a. f 2.00 op 1 cent karbouw (met anker). 
72a. f 8.50 op 2K cent karbouw (met anker). 
73b. f 8.50 op 3 cent karbouw (met anker). 

No. 71, de f 7.00 op 2]/i cent sepia (met 
op 2 cent), blijkt verreweg de zeldzaamste 
van deze serie te zijn. Deze opdruk is (tot 
dusver) nog niet zonder de vier teekentjes 
voor den dag gekomen. 

Op telegrafische postwissels werden in 
verscheidene gevallen de waarde-opdrukken 
zonder de vier teekens gebruikt. 

„Bal"-opdrukken van Menado. 
Aanvullingen: 

73fl. 4 cent grijsbruin. Karbouw. 
73kl. 30 cent donkergrijs. Kreisler. 
73t. 2 gld. blauwgroen. Konijnenburg. 

Opdruk "Zon met stralen" van Bali. 
Weer een nieuwe ontdekking ! Op Bali zijn in den Japanschen 

tijd opdrukken gebruikt, bestaande uit een zon met stralen, in 
vierkant, in roode kleur. Tot dusver zijn ons bekend: 

75a. 2% cent sepia. Karbouw. 
75b. 5 cent blauw, cijfertype. 
75c. 10 cent rood. Konijnenburg. 
We hopen in een van de volgende nummers de afbeelding te 

kunnen geven. 
Anker-zegel met waarde-opdruk van Bali. 

Nog een nieuwe vondst is een Konijnenburg
zegel van 10 cent met zwart anker in type II en 
bovendien, door het anker heen, een zwarte 
(handstempel-) opdruk:' -|- 5 SEN. De lengte 
van deze regel is 17 mm. Volgens bericht van 
twee zijden zou deze opdruk op Bali zijn ge
bruikt. Verder weten we er nog niets van; is 
het een toeslagzegel of wil de opdruk alleen 
zeggen dat de frankeerwaarde met 5 cent is ver
hoogd ? Eén correspondent noemt zelfs de 
mogelijkheid dat het zegel door de Repoeblik ir 
uitgegeven, toen deze op Bari heerschte. 

75d. -I- 5 SEN op 10 cent rood, Konijnenburg (K XZYi : 
XlVi) met zwart anker. 

P'Ü^HMP 
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Uitgiften voor Java. 
De beide Spaarbankzegels (nos. 88—89) vertoonen géén Ja

pansch soldaat, maar een lid van de Heiho, de Indische vrijwil
ligers in Japanschen dienst. 

Uitgiften voor Sumatra. 
Opdrukken voor Bangka. 
92al. 2 cent roodviolet (karbouw) met wmk., opdruk rood. 
92e. 7^ cent paars (karbouw), opdruk violet. 
92f. 5 cent blauw (Danser), opdruk rood. 

Opdruk "Bal in rechthoek". 
We zagen een briefstuk, waarop twee zegels 5 cent blauw, 

cijfertype, afgestempeld BAROS 17.12.8 . Is Baros hetzelfde 
als Baroes op Sumatra, bij Sibolga ? Als dit zoo is, dan hooren 
onderstaande opdrukken bij de Sumatrazegels thuis. 

107a. 5 cent blauw (cijfer) met een goed uitgevoerde bruin
roode opdruk (boekdruk of handstempel ?) van een bol van 
10 mm. doorsnee, omgeven door een rechthoek (een 1 mm. dikke 
lijn) van 20 bij 15 mm. 

107b. 5 cent blauw (cijfer) met een vrij onregelmatige kar
mijnrose bol van dezelfde grootte, met daaromheen fragmenten 
van een cirkel, zeer onregelmatig. Deze 'opdruk' zou bijvoorbeeld 
gemaakt kunnen zijn met de achterkant van een groot potlood, 
waarvan de punt iets uitstak. 

Zeer waarschijnlijk is dit de opdruk voor Tapanoeli, vermeld 
cp blz. 47. 

Boekdrukhopdrukken "Balk en T". 
— De 25 cent blauwgroen (Kreisler) bestaat mét en zonder 

watermerk; dit worden dus de nos. 110a en 110. 
— De opdruk op de Kreislerzegels van grooter formaat, de 

50 cent en 5 gld., is inderdaad grooter dan op de lagere waarden. 
Hetzelfde geldt voor de opdrukken op de Konijnenburgzegels; 
de balk is resp. 14K en 13 mm. 

— Met kopstaanden opdruk zijn bekend: 
115 a. 10 cent rood, Konijnenburg. 

125a. 1 gld. violet. Konijnenburg. 
— Met dubbelen opdruk: 

115b. 10 cent rood, Konijnenburg. 
— Bovendien komen verschoven opdrukken voor, en spiegel

drukken van diverse waarden. 

Handstempelopdrukken "Balk en T". 
Op dit terrein is in de laatste maand het meeste nieuws 

voor den dag gekomen. 
— In de eerste plaats wordt ons gemeld een nieuwe vorm 

van dezen opdruk, n.l. "balk en T " geheel massief. Van uitvloeien 
van de inkt zou geen sprake zijn. Aldus zijn bekend: 

147c. 15 cent ultramarijn. Kreisler. 
147d. 35 cent violet, Kreisler. 
— Twee nieuwe waarden met gearceerde balk en T: 
147a. 7J^ f 2}i cent lila, Moehammadijahserie. 
147b. 10 + 2% cent rood, Moehammadijahserie. 
— In het Meinummer was alleen sprake van een handstempcl

opdruk met g r o v e arceering, '.echter blijkt ook een hand
stempelopdruk met f ij n e arceering te bestaan, en wel, evenals 
de grove, in twee typen, I met het teeken 'Dai' links en II 
met het teeken 'Dai' rechts. Maar bovendien zijn er bij de 
grove zoowel als bij de fijne arceering nog verschillen in de 
lengte van de balk en van de regel met de zeven karakters, 
evenals in de dikte van de lijn, die zich bij al deze hand
stempels onder de T bevindt en die de oude landsnaam moet 
overdrukken. Onze gegevens zijn nog onvolledig en hebben alleen 
betrekking op de karbouw en danserszegels. Voor toezending 
van andere waarden houden we ons aanbevolen. 

A. Fijne arceering. 
Type I (met Dai links). 
a. Lengte bovenste regel 1 4 ^ mm., lengte 'balk' 11K mm. 

Karbouw 1, 2, 2% cent met wmk. 
b. Lengte bovenste regel 19 mm., lengte 'balk' 113^ mm. 
Danser 3 cent. 

FRANKEERT AL U W BRIEVEN MET 
„ P R I N S E S S E Z E G E L S " 

Type II (met Dai rechts). 
Karbouw 2 cent met wmk. 
B. Grove arceering. 
Type I (met Dai links). 
Danser 3 cent. Lengte balk U K mm. 
Type II (met Dai rechts). 
a. Lengte 'balk' 12 mm. Karbouw 1, 2 en 234 cent met 

wmk.. 3 34 cent. Danser 3, 4, 5, 714 cent. 
b. Lengte 'balk' 13 K mm. Karbouw 1 cent met wmk. 

Plaatselijke opdrukken. 
— Atjeh (vijfpuntige ster waarin een 

teeken als een P). 
147i. 3K 4 I K cent bruin (Moehamma

dijah), opdruk violet. 
147j. 10 | 2K cent rood (Moehamma

dijah), opdruk violet. 
De 1 cent karbouw (no. 147a) is zonder 

wmk., opdruk roodlila; de 2 cent karbouw 
(no. 147b) is met wmk., opdruk violet. 
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— Lahat. Violet stempel L A H A T en 
paraafstempel postchef. Zie afb. 

147k. 5 cent blauw, cijfertype. 

— Lampong. Het woord Lampong in La
| > ' X n i ct^ tijnsche letters, waarboven vijf karakters 'Dai 
/ ^ J P ^ " / ^ Nippon Jubin' in de volgorde van rechts naar 
i A M D ß K i r links, (20 mm. lang) dus met 'Dai' rechts. 
L M m r U n w Voor zoover bekend staat bij alle andere een

regelige stempeltjes van Sumatra het teeken 
'Dai' links. 

1471. 1 cent Karbouw z.wmk., opdruk bruinviolet. 
147m. 1 cent Karbouw m.wmk., opdruk zwart of rood. 
147n. 5 cent cijfertype, opdruk zwart. 
147o. 5 cent Danser, opdruk zwart. 
147p. 7K cent Danser, opdruk zwart, rood of bruinviolet. 
De opdruk komt ook voor zonder het woord LAMPONG: 
147q. 1 cent Karbouw m.wmk., opdruk zwart. 

— Palembang. De initialen van den postchef 
f # A | I.P.L. komen niet alleen voor met de omrandinr,, 
U J ^ maar ook zonder, de laatste klein (als die in kastje) 
I » W en grooter, plm. 9 bij 8 mm. De nummering in het 

vorig nummer wordt vervangen door de volgende: 
I. — Initialen in vierkantje. 
148. 1 cent Karbouw z.wmk. Opdruk violet. 
148a. 1 cent Karbouw met wmk. Opdruk violet. 
148b. 2 cent Karbouw met wmk. Opdruk zwart. 
148c. 2K cent Karbouw met wmk. Opdruk zwart of violet. 
148d. 3 cent Karbouw met wmk. Opdruk violet of zwart. 
148e. 3K cent Karbouw. Opdruk rood. 
148f. 5 cent cijfertype. Opdruk zwart of violet. 
148g. 4 cent Danser. Opdruk violet of rood. 
148h. 5 cent Danser. Opdruk zwart. 
148i. 7K cent Danser. Opdruk zwart of violet. 
148j. 7K cent port. Opdruk violet. 
II. — Initialen zonder omranding, plm. 5 mm. 
148k. 2 cent Karbouw met wmk. Opdruk zwart. 
1481. 3 cent Danser. Opdruk zwart. 
148m. 5 cent Danser. Opdruk zwart. 
III. — Initialen zonder omranding, plm. 9 X 8 mm. 
148n. 2 cent Karbouw met wmk. Opdruk zwart. 
148o. 2K cent Karbouw met wmk. Opdruk zwart. 
148p. 5 cent Danser. Opdruk zwart. 
148q. 7}4 cent Danser. Opdruk zwart. 
— De opdrukken van drie teekens in kastje komen op de 

volgende porten voor, in zwart of violet: 
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Haarlemsche druk» 1, 2)^ , 3>^, 5, 7J^, 10, 20, 20 op ^7'A, 
25 en 40 c. 

Indische druk: 1, 5, 15, 20, 30, 40 cent, 1 gld. 
De violette stempeltjes met drie teekens zijn meestal zeer 

goed afgedrukt, wellicht metalen stempels ? Ze komen ook in 
zwart en rood voor. Als uitzondering zagen we een roeden 
opdruk kopstaand. 

De zwarte stempels zijn meestal met gegolfde lijnen, gummi
stempels, met dikkere lijnen. 

De opdrukken van vijf teekens komen in talrijke variaties 
voor; in het vorig nummer is op blz. 64 een opdruk van 27 mrn. 
lang afgebeeld; wij zagen nog grootere (30 mm.). Aan de lij^t 
toevoegen: 

182a. 5 cent blauw, cijfertype. 
Ook zagen wij den opdruk in blauw (op de 1 cent Karbouw 

met wmk.) 
Uitgiften voor Malakka. 

— Van nos, 342—354 bestaan twee typen van den opdruk, 
(afbeelding in het volgende nummer). Met type I bestaan de 1, 
2, 3, 8, IC en 15 cents, met type II alle waarden. Deze opdruk 
is vaak erg onduidelijk afgedrukt, soms is er van de ellips vrijwtl 
niets meer te zien. 

— De roode handestempel-opdruk op de zegels van Kelantan 
(nos. 457—479) komt eveneens in twee typen voor. 

— Wat de opdrukkleur op de nummers 202—311 betreft, 
vrijwel alle schakeeringen tusschen zwart, rood en violet kunnen 
voorkomen, daar met dezelfde handstempels deze kleuren stempei-
kussens door elkaar werden gebruikt. Het is natuurlijk mogelijk, 
dat voor een bepaalde waarde toevallig één soort stempelkussen 
gebruikt is. 

Jubileumserie van Sept. 1943. 
De inscriptie op deze zegels (nos. 567—568) luidt: Malaya posi-

spaarbank/herdenking inlage 1.000.000. 
Jubileumserie van Febr. 1944. 
Het doel van deze serie (nos. 569—570) blijkt te zijn het 

herdenken van de tweejarige bezetting. De inscriptie van de 
linkerkolom luidt: Herdenking 2 jaar. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Een nieuwe 5 cent. 

Op 22 Juli 1946 is een nieuw zegel van 5 cent 
verschenen, blijkbaar de eersteling van ei'n 
serie, die de in Amerika gedrukte Bevrijdings
serie vervangen moet. Dit zegel is ook no'» 
geen Nederlandsch of Indisch product, het is 
in Australië gedrukt. 

De kleur is grijsblauw; beeldgrootte 17K X 
21K mm., boekdruk; kamtanding 14}^ : 14. 
Afbeelding ^ vulkaan met op den voorgrond 
meer met paalwoning en bootje. 

Het zegel is gedrukt op wit papier met 
watermerk kroon en C of A (Commonwealth 

of Australia), watermerk VI van Yvert. Dat dit beteekenen zou 
dat Indië in de Commonwealth is opgenomen, zooals sommige 
correspondenten veronderstellen, meenen wij te kunnen tegen
spreken. 

Al lang geleden, vóór de Amerikaansche serie verscheen, w<is 
er te Melbourne bij de N . I. Gouvernements-drukkerij al een 
bevrijdingsserie voor Indië gedrukt, die toen echter niet uitge 
geven is. Het is ons niet bekend of dit zegel een van die serie 
vormt. — We kunnen het zegel niet erg bewonderen. 

NICA-opdrufc van Timor. 

Op bijgaande afbeelding heeft de 7K cent Danser, behalve een 
roode anker-opdruk, een in lichter rood gedrukte opdruk NICA/ 
TIMOR, die zich helaas slecht liet clicheeren. Rechts boven naast 
het stempel kan men de letters CA nog onderscheiden; door het 
woordje Cent zijn flauw de letters TI te zien. De 3}4 cent 
Karbouw op denzelfden brief heeft dezen opdruk niet. Afstem
peling Postkantoor/Kocpang, datum met inkt ingevuld: 25/10. 
1945. 

Baarfrankeeringen. 
Na de bevrijding werden te Merauke en Digoel (beide op 

Nieuw-Guinea) bij gebrek aan zegels de brieven van een baar-
frankeerlngsstempel voorzien. 

Het stempel vertoont in' een langwerpige rechthoek de woor
den: Frankeering Betaald/Postage Paid, met een streep tusschen 
beide talen. De waarde en de datum werden met inkt ingevuld, 
op ons voorbeeld 17% cent en 4.12.44. 

PORT-opdrukken van Medan. 
Te Medan zijn in Mei 1946 bij gebrek aan strafportzegels alle 

waarden van de bevrijdingsserie volgens onze inlichtingen over
drukt met het woord PORT. Wij zagen de 5 en 17J4 cent. 

Op deze beide zegels is de opdruk in grijszwart (handstempel); 
de afmetingen zijn 15M bij 4 ä 4J^ mm.; de letter T is veel' te 
dik afgedrukt, zoodat het stempel spoedig versleten moet zijn 
geweest. 

De door de Repoeblik gebruikte zegels (Jap. bezettingszegels, 
oude N.I. uitgiften, opdrukken hierop en eigen Republikein'sche 
zegels) worden door de Ned.-Indissche posterijen niet erkend; 
brieven die met dergelijke zegels binnenkomen worden als onge
frankeerd beschouwd en met port belast. Er zal dus wel behoefte 
aan strafportzegels zijn. Wij meenen te weten, dat bij de in 
Australië gedrukte serie, waarvan zoo juist de 5 cent verschenen 
is, ook portzegels zullen zijn. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
JAVA. 

Opdrukken Repoeblik Indonesia. 
Nog steeds komen er iedere week nieuwe opdrukken bij; ver

ondersteld wordt dat deze van verschillende plaatsen op Java 
stammen. Zonder een zeer groot aantal afbeeldingen is het niet 
mogelijk, ze alle te beschrijven. Er zijn vele variaties in letter
typen en grootte van de letters, eveneens in de balk of de twee 
strepen door de oude landsnaam. 

Wij zagen de laatste maand o.a. 
— Opdruk van kleine dunne zwarte letters (14 mm. lang) op 

3K cent Jap.-bezettingsserie en op 5 en 7% cent Danser. 
— Opdrukken in dikke letters (als op het blok 1 cent op 

blz. 51), waarbij de lengte van het woord Repoeblik 15, 17%, 18, 
19 of 20 mm. bedraagt, gecombineerd met hetzij een balk, hetZij 
twee of drie lijntjes. 

— Opdruk in Antlqua-letters van Iets ander model dan de 
voorafgaande (rechte staart van de R, middelbalk van de E's 
boven ' t midden), lengte 17% mm. balk, op 4 en 5 cent Danser. 

— Opdrukken in geheel ander lettertype, Egyptisch (ongeveer 
als de hoofdletters van de schrijfmachine), lengte 19% mm. In 
rood op de 1 cent Karbouw, met balk, en op de 3 cent Karbouw, 
met 3 lijntjes. 

"Opdrukken" met inkt. 
Meerdere verzamelaars zonden zegels van de eerste en de 

tweede Jap. Java-serle, Dansers en Karbouwen, waarop de woor
den Ned. Indië resp. de Japansche tekst met een lijntje in blauwe 
inkt 'overdrukt ' waren. Ook roode inkt is gebruikt. 

Nieuwe serie. 
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Een serie van drie zegels in eigen teekening is in Juli op Java 
verschenen. Inscriptie van alle drie: Repoeblik Indon'esia. W't 
papier zonder watermerk; ongegomd; steendruk; zeer slechte 
lijntanding 10% X 10%. Formaat beeld ongeveer 25 X 20 mm. 

5 sen lichtblauw: landschap, vulkaan op achtergrond. 
20 sen roodbruin: soldaat op wacht bij haven. 
30 sen karmijn: twee mannen in bootje op hooge golven. 
Gedrukt in' Djokja; het zouden de eerstelingen van een serie 

t / m 1 gld. zijn. 
SUMATRA. 

De Medanopdruktken. 
Wij hebben er naar geïnfomeerd of de honderden opdrukken 

van Medan ook werkelijk "postaal" gebruikt konden worden, dit 
blijkt inderdaad het geval te zijn. Aangezien het laagste brief
porto 10 cent is, zijn de tallooze opdrukken op zegels van lagere 
waarden echter vooral 'welwillendheid'. Alle zegels van het eiland 
werden naar Medan gezonden; de wéinigvoorkomende zegels 
daarbij werden door de postambtenaren zelf gekocht en met 
Indonesiaopdruk aan verzamelaars verkocht. 

Den laatsten tijd schijnt het overdrukken wat gematigd te zijn, 
omdat ook de ambtenaren hebben gemerkt hoe weinig waarde 
er aan hun opdrukjes wordt toegekend. De goede zegels, die zij 
nu tusschen de ingeleverde zegels vinden, verkoopen zij nu 
z o n d e r Repoeblikopdruk aan' de verzamelaars (b.v. Japansche 
opdrukken), hetgeen wel niet de bedoeling is, maar waardoor wij 
nu in het bezit kunnen komen van verschillende Japansche 
Sumatrazegels. 

Overigens is het merkwaardig, dat enkele brieven van het 
Indonesische Roode Kruis, die wij zagen, gefrankeerd waren met 
Jap. bezettingszegels (balk en T) zónder Indonesiaopdruk. 

Opdruk 40 SEN op 2 cent Karbouw. 
De eerste boekdrukopdruk van Me

dan is de hiernaast afgebeelde 40 SEN 
op de 2 cent Karbouw met wmk. De 
opdruk bevat verder tweeregehg Re
poeblik Indonesia en een dikke balk 
door Ned. Indië, die vaak uit twee 
deelen bestaat. De oplaag schijnt groot 
te zijn. De datum van uitgifte is ons 
niet nauwkeurig bekend. De opdruk is 
zwart. 

De opdruk komt ook k o p s t a a n d 
voor. 

Behalve op de onoverdrukte 2 cent is de opdruk ook geplaatst 
op een of meer vellen van de 2 cent, met een flauwen rooden 
Bangkaopdruk (zie blz. 46). 

Vrijheidsfondszegels. 

mt »« ■ i i » i De beide aangekondigde aanvullingswaal
den zijn verschenen (Juni of Juli), n.l. een 
5 sen ( + 25 sen) lichtgroen en een 40 
(f 60) sen rood. 

5 (j 25) sen: inscripties en afwerking 
als de beide op blz. 65 afgebeelde waarden. 
Zeer slechte lijntanding 10% X lOli. 
Voorstelling:' sawahlandschap met vlieg
machine. 

40 (f 60) sen: boven: Negara Repoeblik 
Indonesia, geflankeerd door twee banteng
koppen. Beeltenis van Soekarno in stralen
krans. Waarschijnlijk boekdruk. Dun wit 
papier zonder wmk., geen gom. Lijntanding 
IVA X 1 1 % . 

FRANKEERT AL U W BRIEVEN MET 
„ P R I N S E S S E Z E G E L S " 

CURACAO. 
De Steuncomitézegels. 
De oplaag van elke waarde van de beide Steuncomitéseries zou 

volgens het Amerikaan'sche blad „Stamps" 100.000 bedragen. 

Danki aan medewerkers. 
Het bovenstaande overzicht is weer door veler medewerking 

tot stand gekomen. Dank aan de beeren: J. F. Alen, Ir. D. H. 
Arends, Mr. J. L. Bigot, N. Boogaard, R. J. D. Boon, Dr. H. W. 
Borel, A. H. M. Colen, J. L. van Dieten, F. A. van Dongen, G. 
Duindam, F. van Eyk, L. Frank, H. van Herwerden, S. Hofstra, 
A. Höpink, E. H. Baron van' Ittersum Th. A. A. M. Kannegieter, 
Lt. B. G. Kok, Lcenderts, Ir. G. W.' Mulder, W. C. Nassy, Ir. 
J. W. Ie Nobel, B. J. Oostewegel, J. Pelser Jzn., M. W. Pijnappel, 
Mr. H. B. L. de Rechter, Ir. H. J. W. Reus, Mr. J. W. de Roever 
Jr., H. L. I. M. Schellart, P. Schoenmakers, J. Schram, W. H. 
Schuster, Th. Seth Paul, H . Smit, Dr. J. W. Smits, A. J. Uylen, 
P. A. J. Veen, A. van der Voet, A. van der Willigen. 

NieuWe 
Uit^ifler 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten 
aan den Hoofdredacteur. 

„Welke zegels moeten wij thans v e r m e l d e n ? " . . . . deze vraag 
stelde ik in het Decembernummer. Thans zijn wij bijna acht 
maanden verder. Weldra verschijnen de nieuwe catalogi; voor hei 
eerst sinds vele jaren zal de Yvertcatalogus in ons land tegen 
redelijke prijs verkrijgbaar zijn'. Toch meen ik, dat ik mij met 
moet beperken tot de vermelding van zegels, die nog niet in 
Yvert1947 zijn opgenomen. Ik heb dit besluit zonder enige 
aarzeling genomen: in Yvert wordt zonder meer een opsomming 
van de zegels gegeven, zonder n'adere beschrijving. Aangezien de 
zegels van de meeste overzeese landen hier nog steeds vrijwel 
onbekend zijn en ook slechts weinige verzamelaars alle nieuwe 
uitgiften van Europese landen (behalve België, Frankrijk en nog 
enige staten) kennen, lijkt het mij noodzakelijk in deze rubriek 
op te n'emen: 
a. alle zegels, welke werkelijk als „nieuwtjes" zijn te beschouwen: 
b. alle zegels, welke niet zijn opgenomen in Yvert 1945, tenzij 

reeds vermeld in de z.g. „Mededeelingen"; 
c. enige zegels, welke destijds niet juist zijn vermeld. 

Wij zullen de zegels landsgewijze, in alfabetische en zoveel 
mogelijk chronologische volgorde vermelden, Europa en „buiten
Europa" niet gescheiden, om de eenvoudige reden, dat deze onder
scheiding (vroeger op dwaze wijze door de duitse catalogi gemaakt) 
niet logisch is door te voeren. Zoveel mogelijk zullen wij de zegels 
vermelden in de volgorde van' Yvert1947, met vermelding van de 
nummers, zonder rekening te hoijden met de vele „soorten" 
zegels. Uiteraard zal ons overzicht vele maanden duren, doch wij 
hopen alles te hebben vermeld, wanneer Yvert1948 verschijnt. 

Van' talloze verzamelaars en handelaren hebben wij medewerking 
ontvangen. Somtijds hadden wij de zegels slechts korte tijd ter 
beschikking, doch de clichéfabriek Maks zorgde steeds voor 
spoedwerk. Nu het Maandblad weer geregeld zal uitkomen', hoop 
ik te kunnen rekenen op regelmatige toezending van de nieuwtjes. 
Moge ik mijn oprechte dank betuigen aan hen, die mij tot heden 
op de hoogte hielden van nieuwe uitgiften. In de eerste plaats aan 
het Hoofdbestuur der Nederlandse P.T.T., aan de Postadmin'istra
ties van Frankrijk, België, TsjechoSlowakije, de Verenigde Staten 
van Amerika en Zwitserland; aan' het Bureau van de U.P.U. te 
Bern, aan het Philatelistisch Bureau van de Pan American 
Union, en de Pers en Propagandadienst der P.T.T. te 
'sGravenhage. Van de volgende philatelisten ontving ik mede
werking: de dames M. J. Bar. van HeerdtKolff, I. Lumenta, M. 
J. MartzenFleddérus en B. Veldkampde Grood, en de beeren 
W. Amons, A. Bartels, Dr. A. M. Benders, R. Boekema, R. 
Bogman, J. H. Broekman', E. F. H. Bruêns, L. v. d. Burg, J. L 
van Dieten, L. Frank, Dr. L. Frenkel, M. Galvez, Stanley Gibbons, 
H. W. Hofland, P. Hoogeveen, J. H. L. de Jong, G. Keiser & 
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Zoon, M. A. Manuskowski, B. Oostewegel, "W. A. Palm, G. J. 
Peelen, H. J. F. Pootjes, W. D. Postma, M. Respaud, C. J. van 
Riet, C. J. Ros, J. L. J. van Schayk, O. C. van Soldt, M. J. K. 
Toorens, J. Vleugel, J. de Vos, J. A. van der Vlis, A. de Vries 
en Dr. Th. van Wijk. Ook van „Mijn Stokpaardje" ontvin'g ik 
enige gegevens. 

Zonder de hulp van twee verzamelaars echter zou de rubriek 
„Nieuwe Uitgiften" noji t tot een betrekkelijke volledigheid zijn 
gekomen. De heer J. Poulie te Amsterdam stelde mij ontelbare 
zegels ter beschikking, die telkens, wanneer ik de objecten ter 
clichering kreeg, laatste nieuwtjes waren; niettegenstaande de lange 
tijd, die sindsdien is voorbijgegaan, zijn toch nog vele zegels in 
ons land onbekend. De heer L. Yvert, uitgever van den Yvert
catalogus, stelde mij reeds in Augustus 1945 het volledige 
manuscript van de editie1946 ter beschikking, zodat ik daaruit 
mijn gegevens kon putten. Mijn oprechte dank aan de heren 
Poulie en Yvert, op wier medewerking ik ook voor de toekomst 
een beroep doe. 

Vele nieuwe verzamelgebieden zijn sinds 1940 ontstaan. Wij 
denken aan „Frans West Afrika" (samenvoeging van Dahomey en 
andere koloniën); het „Empire fran9ais", omvattende alle Franse 
koloniën benevens Algerië, en de protectoraten Marokko en Tunis; 
het „Portugese koloniale rijk"; Bahawalpur; Idar. Andere landen 
zijn herrezen na een tijd van onderdrukking: Tsjechoslowakije zal 
niet langer verdeeld zijn in zg. Slowakije en zg. BohemenMoravié; 
Zuidslavië is weer vrij, terwijl Montenegro verdween, evenals 
Kroatië. Uiteraard wordt „BohemenMoravië" thans vermeld als 
„Tsjechoslowakije. duitse bezetting". Van Polen zullen wij veler
lei uitgiften zien: de Poolse regering te Londen; duitse bezetting; 
Pools Legioen in Italië; bevrijd Polen. Bij dit alles heb ik gestreefd 
naar een zoveel mogelijk juist Orthographie van de landsnamen, 
wat ik niet steeds kon volhouden: de „inheemse" naam van' Binnen
Mongolië is mij niet bekend. 

Nu ook een gedeelte van Oman (Mascate) eigen zegels uitgeeft, 
vraag ik mij af, welke gebieden op de wereld nog zonder post
zegels zijn. Afgezien van de onbewoonde Noord en Zuidpool
gebieden, die „niemandsland" zijn, zou ik slechts kunnen noemen 
Bhoetan, Hadramouth, een deel van Oman, en de zg. „neutrale 
gebieden" van Arabië. De vroeger onafhankelijke gebieden Chiwa 
en Bochara, die nimmer zegels uitgaven, zijn reeds lang geleden 
door Rusland bezet. Bekende eilandengroepen als het Paaseiland, 
behoren tot landen, die zegels uitgeven. 

De talloze zegels van 1940 tot 1945 staan 
voor 90 % in het teken van de wereldbrand. 
Enerzijds de misdadige leider van een mis
dadig volk, die thans het masker afgerukt 
ziet (op zegels van Oostenrijk!), die zijn 
portret onzichtbaar gemaakt ziet met de 
woorden „Deutschlands Verderber" of met het 
Croix de Lorraine. Anderzijds het oneindig 
grote verlangen en de wil, om het geleden 
onrecht te herstellen, uitgedrukt in de korte 
slagzin: U N SEUL BUT: LA V I C T O I R E . . . . 

of wil men in één letter: de V van Victorie, Vrijheid, Vrede, 
Vergeldin'g. 

Zoals de grote Nederlandse humanist Huizinga, die helaas kor t 
voor de bevrijding overleed, aan het slot van zijn laatste werk 
„Geschonden Wereld" zegt: „Overal staan millioenen menschen 
gereed en bereid in wie de behoefte leeft aan recht en de zin voor 
orde, eerlijkheid, vrijheid, rede en goede zeden". Laten wij de 
hoop uit spreken, dat ook onze postzegels daarvan weldra alom 
getuigenis mogen afleggen. 

15 Augustus 1946. VAN PEURSEM. 

Afghanistan. 
1942. (320) I afghani roodviolet, portret van Mohammed Zahir 

Shah naar rechts. 
1944. (321) 1 afghani 25 pools, donkerblauw. 
1944. (322) 35 pools oranjerood (minaret); 7C pools violet; 

70 pools roodviolet (ruïne van de vesting Kan
dahar). 

1945. 35 pools wijnïood, (portret van Nadir Khan en 
onafhankelijkheidsgedenkteken). 

Albanië. 
(„Onafhankelijke" staat onder duitse bezetting). 
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1944. Vluchtelingenserie. 
Vrouw met kind brandend 
dorp verlatend. 

5 f 5 Q groen; 10 f 5 Q 
bruinkarmijn. 

25 t 10 Q blauw; 1 Fr. 
Shq. f 50 Q donkerolijf; 2 
+ 1 Fr. Shq violet; 3 f 1.50 
Fr. Shq. goudgeel. 

Albanië. 
(Onafhankelijke republiek). 

' 
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1944. Zegels der Italiaanse bezetting (259— 
264; 266—268) met opdruk (in verschillende 
lettertypen): "Qeverija Demokratik. e Shqipe
rise. 22—X—1944". 

0,30 op 3; 0,40 op 5; 0,50 op 10; 0,60 op 
15; 0,80 op 25; fr sh 1 op 30; fr sh 2 op 65; 
fr sh 3 op 1; fr sh 5 op 2. 

1945. Zegels van 1930 (221, 222, 22^, 
229) met zwarte opdruk Un 5I shq — 10 
Korrik, f nieuwe waarde en rode ster. 

Fr shq 0,30 op 1; C,60 op 1; 0,80 op 1; 
1 Fr. op 1; 2 Fr op 2; 3 Fr op 50; 5 fr 
op 2. 

oEVRüAfflafiPta 
Mei 1945. Tuberculosezegels van 

1943 (281—284) met rode opdruk 
"Qeverija deraok. e Shqiperts Java 
E K K Shqiptare f 4 — 11 Maj 
1945". 

0,30 I 0,15 op 5; 0,50 + 0,25 
op 10; 1.— f 0,50 op 15; 2.— 
f 1.— op 25. 

1945. Serie met landschappen in 
slechte uitvoering. Inschrift Qeveria 
Demokratike e Shqipnis. Dubbele 
wapenadelaar "gekroond" met 
sowjetster. 

0,20 smaragd; 0,30 oranje. Labi
not 1 IX 1943, gebouw in bergland
schap. 

0,40 bruin; 0,60 lilarose. Berat — 
22 Tetuer 1944; gezicht, onder 
grote brug, op berglandschap met 
stadje. 

1 fr sh oranjerood; 3 fr sh blauw. Permet. Maj 1944. Beig
landschap. 

FRANKEERT AL U W BRIEVEN MET 
„ P R I N S E S S E Z E G E L S " 
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1946. Landschapserie overdrukt 
met "Asambleja Kushtetuese IC 
Kallnuer 1946" (Constituante, 10 
Januari 1946). 

Algerië. 
("France Libre"). 

1'943 (197). 5 francs oranje met wapen van Oran met opdruk 
2 F (bestaat niet zonder opdruk). 

1943. (198) 1 f 50 karmijnrood. Inschrift 
"Un seul but — la Victoire". (Eén uitsluitend 
doel — de overwinnin'g). Daaronder „La Mar
seillaise" uit de groep "Le depart", voorzijde 
— rechts Are de Triomphe te Parijs. (Beeld iä 
van Franfois Rude). Ontwerp zegel van L. 
Fernez (naar Rude). Gravure Ch. Hervé. 
2 oplagen, ieder van 1 milj. ex. 

1943. (199). 1.50 blauw (2 tinten). Inschrift: 
"Un seul but-la Victoire" op Franse vlag. Ach
tergrond: opgaande zon. (V van Victoire zeer 
groot: V-actie !) 

Ontwerp A. Bodinet. Gravure Ch. Hervé. 
Locale steendruk. 

1944. (200—204). "Palais d'été te Algiers, groot formaat. 15 f 
grijszwart; 20 f lichtgroen; 50 f. karmijnrood; 100 f blauw; 200 f 
olijfbruin. 

1944. (205—208). Serie van Generaal 
Catroux, uitgegeven ten bate van de familie
leden van krijgsgevangenen. Moeder met 
twee kinderen. Inschrift C. C. S. M. P. G. 
(Comité Central de Secours aux Militaires 
Prisonniers de Guerre). Ontwerp L. Fernez. 
Gravure Ch. Hervé. 

0.50 + 4.50 roodlila; 1 f 50 -f 8 f 50 
smaragd; 3 -l-' 12 f blauw; 5 -f- 15 f l ib-
bruin. 

1944. (209—217). "République laurée", sym
bolische voorstelling der (4e) Republiek. Ont
werp L. Fernez, gravure Ch. Hervé. 

10 c. grijs; 30 c. lilabruin; 50 c. oranjerood; 
80 c. smaragd; 1 f 20 roselila; 1 f 50 blauw 
(en donkerblauw); 2 f 40 rood; 3 f violet. 4 
f 50 sepia. 

(Evenals de volgende serie uitgegeven ter 
gelegenheid van de bevrijding van Frankrijk). 

VWfiWtW 

1944/1946. (218—221). Gallische haan en 
"Croix de Lorraine" als symbolen van Frank
rijk. Ontwerp H. R.; gravure C. H. 40 c. kar
mijnrood; 1 f groen; 2 f rood; 2 f bruinzwart; 
4 f blauw; 10 f grijsgroen. 

1944. (222). 15 c geelbruin (no. 39) met voorafstempeling en 
opdruk O f 30. 

1945. 1.50 met wapen Algiers (Parijse druk no. 191) met 
opdruk C f 50 R F 

Frankrijk no. 652 (1,50 bruinrood, Iris) met opdruk 2 F. 

Frankrijk no. 540, lichtblauw, 
1 f 50 -f- 3 f 50 met opdruk in 
rood R F en in zwart ALGERIE. 

1945. (184—195). Aanvullingswaarden wapenserie, Parijse druk 
(zonder drukkersteken)^ 

10 c bruinlila (Algiers); 30 c groen (Oran); 40 c bruin' (Co;i-
stantin'e); 60 c roserood (Oran); 70 c blauw (Constantine); 1 f 20 
groen (Constantine); 2 f blauw (Oranje); 2 f 40 roserood (Constan
tine); 3 f blauw (Algiers). 

1945/46. Zegels van Frankrijk met opdruk ALGERIE. (223) 
50 c donkerviolet (673: wapenschild en gebroken ketenen) opdruk 
rood; (224) 2 f roodbruin (653: Iris); (225) 4 + 6 f lilabruin 
(726, victimes de la guerre P.T.T.); 1 f lichtblauw (650, Iris); 
2 f donkergroen (710, Marianne, opdruk rood); 3 f rosekarmijn 
(Marianne); 5 f lichtgroen (714, Marianne); 10 f ultramarijn 
(Marianne); 40 c roselila (672 wapenschild en gebroken ketenen); 
60 c ultramarijn (674 Ceres, opdruk rood); 80 c (649, geelgroen 
Iris); 1 f 20 violet (651, Iris), 2 f 40 karmijnrood (654, Iris); 
3 f oranje (655, Iris). 

1945. 2 + 3 f, in tekening 
van Frankrijk no. 732, dag 
van de postzegel, in violet-
bruin, met blauwe opdruk 
ALGERIE. Louis XI. 

Portzegels. 
1944 (27). Postzegel van 1944 (Palais d'été) 50 f karmijn met 

opdruk TAXE P.C.V. DOUANE. 20 Fr. 
1944. (28). Postzegel van 1926, 20 c groen (no. 40) met vooraf

stempeling, in karmijn overdrukt T 0.50. 
1945. (29—31). Portzegels in tekening 1926/28 1 f 50 lilarose; 

2 f blauwgroen; 5 f karmijn. 

Postpakketzegls. 
1943. (98—104). Zegels van 1941—1942 overdrukt met violette 

opdruk "Controle des recettes". Nieuwe waarde en strepen door 
de oude waarde in schrijfschrift in rood. 

„valeur déclarée". (tekening: station van Philippeville) C,9 op 
0,6; 2,7 op 2,4; 6,3 op 2,4; 9,9 op 2,4; 13,5 op 3; 17,1 op 3; 
20,7 op 3 — alle zwart. 

1943. (105—108). idem. "Remboursement". (tekening: Micheline 
in oase M'raïer). 5,8 op 4,15; 8 op 5,55; 10,3 op 8,25; 12,5 op 
11,05, alle lila. 

1943. idem. (109). "Remboursement-Domicile". 2,7 op 2,2 geel
bruin'. 

1943. (110). Opdruk in violet „Controle des recettes", tekenin'g 
als 1924/27. "Majoration". 45 c. lila. 

1943. (111—118). Idem. Tekening: station van Philippeville. 
"Valeur déclarée. Intérêt ä la livraison". 0,9; 1,8; 2,7; 6,3; 9,9; 
13.5; 17,1; 20,7. Alle oranjegeel. 

1943. (119—121). Idem. Tekening: "Autorail—Renault". "Colis 
Postal—Livraison ä domicile". 2,7; 3,9; 4,2. Alle groen. 

1943. (122—126). Idem. Tekenin'g "Micheline in oase M'raïer". 
"Remboursement". 5,8; 8; 10,3; 12,5; 17,4. Alle lila. 

1943. (127—129). Idem. Tekening als 1935/38, formaat 20 X 26 
m.m. "Colis encombrant". 6,5; 9,7; 12,2. Alle blauw. 
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1944. Voorgaande zegels overdrukt met vier verticale strepen 
en nieuwe waarde. 

(130—132) (op 119—121) 3,2 op 2,7; 4,6 op 3,9; 4,9 op 4,2. 
Alle groen. 

(133—136) (op 122—125) 6,2 op 5,8; 8,4 op 8; 10,7 op 10,3; 
12,9 op 12,5. Alle lila. 

(137—139) (op 127—129) 7,6 op 6,5; 11,3 op 9,7; 14,2 op 12,2. 
Alle blauw. 

1945. Als voren. 
(op 119—121) 4,1 op 2,7; 5,2 op 3,9; 6,2 op 4,2. Alle groen, 
(op 122—125) 7,4 op 5,8; 9,6 op 8; 11,9 op 10,3; 14,1 op 12,5. 

Alle lila. 
(op 127—129) 8,8 op 6,5; 13,4 op 9,7; 18 op 12,2. Alle blauw. 
1945. Opdruk in violet "Controle des Recettes". 
5,2 groen (Livraison a domicile — tekening "Autorail-Renault"). 
18,6 lila (Remboursement — tekening "Micheline in oase 

M'raier ' ) . 
1946. Colis Postal encombrant. Nieuwe voorstelling station 

van Bóne. 
12 f 4; 18 f 8; 25 f 2. Alle zéér lichtblauw. 
1946. Violet opdruk: "Controle des Recettes". "Livraison a 

domicile". Tekening „Autorail-Renault". 9 f geelgroen. 
"Remboursement". Tekening "Micheline in oase M'raïer". 7,3; 

9,5; 11,8; 14; 25. Alle lila. 
1946. Zwarte opdruk: 4 verticale strepen en nieuwe waarde. 
"Livraison ä domicile". („autorail-Renault") 7 f op 5,2 groen. 
"Remboursement". ("Micheline in oase M'raier"). 18,5 op 18,6 

lila. 1 
"Colis encombrant" (station van Bóne). 15 op 12,4; 20 op 18,8; 

30 op 25,2. Alle blauwgroen. 

Algerië. Britse militaire post. 

vmmmrmmmmn 
Zegels van Algerië (104 en 

119) met opdruk E F.M. (Ex
peditionary Force Mail) en 
nieuwe waarde. 

(Telegraafzegels ?) (1—2). 30 
frs op 5 c roselila. 30 frs op 
1.75 steenrood. 

Andorra. Frans postkantoor. 

1944/1946. a. 93—99. Wapen van An
dorra; ontwerp R. Louis, gravure J. Piel 
(de namen bevinden zich boven het woord 
"Postes" en de waardeaanduiding); 10 c 
violet; 30 c lilarose; 40 c. blauw, 50 c rood; 
60 c grijszwart; 70 c violetrose; 80 c. blauw
groen. 

b. (100—103) "St. Jean de 
Caselles"; ontwerp en g»"a-
vure van Ouvré (naam rechts 
boven); 1 f bruinlila; 1 f 20 
blauw; 1 f 50 roodoranj'e; 2 f 
donkergroen. 

c. (104—106) "La Maison 
des Vallées"; ontwerp en gra
vure van Ouvré (naam rechts 
boven); 2 f 40 roserood; 2 f 
50 karmijnrose; 3 f donker
bruin; 4 f ultramarijn. 

POSTZEGELVEILINGEN 
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d. (107—109) "Andorre L 
Vieille". Ontwerp van Lucas 
(naam onder A van Andorri.); 
gravure van Ouvré (naam 
onder E van Andorre); 4 f 50 
sepia; 5 f ultramarijn; 5 f 
blauwgroen; 6 f karmijnrose; 
10 f donkergroen; IC f ultra-
marij'n. 

e. (110—112). Lid van de 
bestuursraad; ontwerp en gra
vure van Ouvré (naam op de 
linkerschouder); 15 f donker-
lilarose; 20 f groenblauw; 25 
f karmij'nrose; 40 f groen; 50 
f lilabruin. 

Portzegels. 
Tekening als no. 21—28. 4 f violet; 10 f oranje; 20 f olijfbruin. 
Andorra. Spaans postkantoor. 
Er zouden nieuwe zegels zijn uitgegeven. Nadere gegevens 

ontbreken. 
Angola. 

1945. (293—295). 5 centavos op 80 c lichtgroen (no 247); 5 
centavos op 80 c oranje (no 274); 50 centavos (rode opdruk) 
op 1 A 75 blauw (no. 176). 

Argentinië. 
1942/43. Luchtpost (25—26). Steendruk 30 c oranje, tekening 

als in 1940, maar met witte achtergrond, vliegtuig met lijntjes; 
50 c bruin, als 1940, maar met achtergrond van lijnen i.p.v. 
stipjes. 

17 Februari 1944. (438—441). Weldadigheidszegels met toeslag 
ten bate van de aardbevingsramp van San Juan. (Pro victimas 

PRO CAIAMARCA Y LA RIOJA 
S O B R E T A S Ä 1 P E S O 
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de San Juan). Landkaart van Argentinië (mèt de FalklandEilan
den !), het gebied van San Juan bizonder aangeduid. 

5 c + 10 c olijfgeel en blauwzwart; 5 c + 50 c bruinviolet 
en blauwzwart; 5 c + 1 P oranje en blauwzwart; 5 c + 20 P 
donkerblauw en blauwzwart. 

1944. Blokken (4—5). Blokken met toeslag ten bate van de 
slachtoffers van de ramp in Catamarca en La Rioja. (Deze pro
vincies liggen, evenals San Juan, in het noordwesten van Argen
tinië). Op het blok ziet men boven een "zegel" van 5 c, met de 
Argentijnse vlag. Daaronder: "Himno nacional" in geschaduwde 
ktters en de eerste strofen van het Argentijnse volkslied: Oid 
mortales El grito sagrado: libertad, libertad, libertad. (Hoort, 
stervelingen, de geheiligde roep: vrijheid). Daaronder: Pro cata
marca y La Rioja. Sobretosa 1 Peso (resp. 50 Pesos). (Voor C. en 
I. R. Toeslag 1 Peso), ongetand, contrólemerk aan de achterzijde, 
v^'atermerk. 

5 c f 1 P. bruinviolet en blauw. 
5 c f 50 P. zwartblauw en blauw. 
Juni 1944. (442). Herdenking van de verjaardag van het nieuwe 

bewind in Argentinië. Argentijnse wapen; veel gelijkend op de 
serie van 1943; thans "gevuld" vlak. 5 c blauw. 

1944. Dienstzegel. 15 c, portret Guëmes met watermerk, 
no. 423, met opdruk Servicio oficial. 

October 1944. (443—444). Terdenking van het 4e Eucharis
tisch Congres van Argentinië op 12—15 October. 

3 c groen: St. Gabriel kondigt de geboorte van Christus aan. 
(San Gabriel—Patrono de Correos y Telecomunicaciones — St. 
G. — patroon van Post en T.R.T.) 

5 c karmijnrose: groot kruis met de letters I H S. Cuarto 
Congreso Eucaristico nacional. (4e Nat. Eucharistisch Congres). 
Bs. As. 12—15 de Octubre 1944 (Buenos Aires, 12—15 October 
1944). 

Op beide zegels onder in' het midden het wapen van Buenos 
Aires. 

October 1944 (445) Herdenking van de 
20ste verjaardag van de postspaarbank. 1924 
—1944. Wereldbol met de datum 31 — X. 
Rondom staat in 6 talen "wereldspaardag", 
links "world thrift day"; boven links 
"Giorno mondiale del risparmio"; boven 
rechts "jour mondial de l 'épargne"; rechts 
"den wsemirnogo sberezenija"; on'der rechts 
"dia universal del ahorro"; onder links 
"Weltspartag". 

5 c donkergrijs. 

1944. Luchtpost (27) 30 c (steendruk) oranje. Zonder water
merk. 

December 1944. (446). Zegel, uitge
geven ter gelegenheid van de dag der 
reservisten (dia del reservista). 12 de 
diciembre. 2 militairen, links ploeg, 
rechts rad. 

5 c blauw. 

1944/45. (447—448; 451—455). Zegels van vroegere uitgiften, 
thans zonder watermerk. 

_ 15 c. (Guëmes), 20 c (stier); 25 (boer); 30 c (ram); 40 c (suiker
riet), 50 c (boortoren), 1 P (landkaart, gewijzigde tekening), 2 P 
(vruchten) 

1945. (449—450). Zegel van 1942 met 
gewijzigd Inschrift. No. 419 heeft als 
Inschrift "Palacio central de Correos y 
telégrafos" (Hoofdbestuur van Posterijen 
en Telegrafie). De nieuwe zegels hebben 
het Inschrift "Palacio central de Correos 
y Telecomunicaciones" — (Hoofdbestuur 
van Posterijen en "verreverkeer" dus 
Telegrafie, Radio, Telefonie). 

35 c ultramarijn met watermerk; idem 
zonder watermerk. 

Septernber 1945. Herdenking van' het overlijden van Bernardino 
Rivadavia op 2 September 1845; jaartallen 1845—1945. 

miimum 

3 c groen. Portret van Rivadavia naar rechts; lauwertak onder 
portret . 5 c rood portret van Rivadavia, met rechts een weeg
schaal; 20 c blauw „mausoleo de Bernardino Rivadavia" — zijn 
grafmonument. 

mmmmßrmwmmm 

1945. 3 c grijs met portret van Mariano 
Moreno. (Zegelbeeld van de 5 c bruin, no. 
368), zonder watermerk. 

1945. 5 c karmijnrood met nieuw zegel
beeld. Portret van General José de San Mar
tin'. Zonder watermerk. 

12 October 1945. Zegel uitgegeven ter gelegenheid van de in
wijdihg van de internationale brug tussen Argentinië en Brazilië", 
over de Rio Uruguay. 

5 c groen. 

14 Januari 1946. Monument voor het leger 
te Mendoza. Inschrift "Homenaje al soldado 
desconocido de la Independencia" — hulde 
aan den onbekenden soldaat van' onafhanke
lijkheid. 

5 c lilabruin. 
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April 1946. Herdenkingszegel voor 

President Roosevelt. "Propulsor de )a 
buena vecindad y abanderado de una 
nueva justicia social". (Ijveraar voor een 
goede nabuurschap en "banierdrager" 
van een nieuwe maatschappelijke gerech
tigheid). 
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4 Juni 1946. Aanvaarding van het presi
dentschap door kolonel Juan Perón. Argen
tijnse vlag, daarvoor symbolische' voorstel
ling van de republiek, de linkerhand opge
heven, in de rechterhand de grondwet (con
stitución de la Repiiblica Argentina), waarop 
een hand (van Perón) de eed aflegt. "4 de 
Junio de 1946 —: trasmisión del man'do 
presidencial" (— overdracht van het presi
dentsambt). 

5 c hemelsblauw. 

20 Juni 1946. "Propaganda voor de luchtlijnen". Inschrift "Lineas 
aéreas del Estado" (staats luchtvaartdiensten). 

15 c. bruinlila, vliegtuig boven de waterval van Iguazu; 25 c 
grijsgroen, vliegtuig boven de Andes. 

Ascension. 
Volgens de Stanley Gibbons zijn in 1944 de }^, 1 (zwart en 

geeloranje), 1 ^ , 2, 3 (zwartgrijs), 4, 6d en de 1/ , 2/6 , 5 s en 
10 s verschenen met gewijzigde tanding 13, i.p.v. 13J^. 

Australië. 
December 1944. 2 d purper. Portret van George VI, links 

palmboom. 

I9 Februari 1945. Zegels, uitge
geven ter gelegenheid van de aan
komst van den nieuwen Gouverneur
Generaal, den Hertog van Gloucester. 
Links portret van H. R. H. Duchess 
of Gloucester (prinses Alice) en rechts 
portret H. R. H. Duke of Gloucester 
(prins Henry). 

2% d donkerbruinrood; 3}^ d 
ultramarijn; 5K d blauwzwart. 

19 Februari 1946. Zegels uitgegeven ter herinnering aan het 
"uitbreken" van de vrede in 1945. 

2% d rood, Peace 1945, op oorlogsmedalje. 
33^ d blauwviolet, Australische vlag, daarop vredesduif. 
5 ^ d vredesengel met 5 sterren; daaronder man en vrouw. 

De "first day cover" toont de vlaggen van China, Verenigde 
Staten van Amerika, Engeland, SowjetRusland, Frankrijk on 
Nederland. 

Daaronder "1939—Peace—1945" en lauwertak. 
Azerbaidzan. 
Post der opstandelingen (1946). 
Zie Iran, Post der opstandelingen in Azerbaidzan. 
Bahamas. 

Hierbij de afbeelding van' d3 
destijds vermelde zegels, uitge
geven ter gelegenheid van het 
jubileum van de ontdekking van 
Amerika (1492—1942). (Zoals 
men weet, ontdekte Columbus 
het eerst één van de Bahamas). 

Bahawalpur. 
Een nieuw zegelgebied, gelegen in de Punjab, zuidwestelijk van 

Lahor. Oppervlakte van het land is 16.434 vierkante mijl (onge
veer 42.000 K.M.2, dus groter dan Nederland); aantal inwoners 
± 1 millioen, meest Mohamedanen. Nawab is de op 30 September 
1904 geboren Sadiq Muhammad Khan. 

Tot heden gaf Bahawalpur alleen dienstzegels uit. 

1945. (1—6). Diverse voorstel
lingen; watermerk meervoudige 
halve maan met vijfstralige ster; 
opdruk "Dienst" in Arabisch 
schrift. 

% anna groen en zwart (2 
watervogels in meertje); 1 a kar
mijn en zwart (dromedaris met 
jong); 2 a violet en zwart (hert 
met 2 jongen); 4 a olijf en zwart; 
8 a bruin en zwart; 1 r oranje 
en zwart. 

Maart 1945. 1 a zwart en bruin (2 kamelen); (zonder watermerk) 
J4 op 8 karmijn en zwart (stadsgezicht) (zonder w.m.) 

Bahrain. 
De zegels van India, 1939/43 werden sinds 1943 geleidelijk over

drukt met BAHRAIN. Verschenen zijn 3 p ; }^ a; 9 p ; 1 a; 1 a 
3 p; I K a; 2 a; 3 a; 3K a; 4 a; 6 a; 8 a; 12 a. 

Barbados. 
Volgens Stanley Gibbons zijn de zegels van 1938 van % (groen;; 

1 (rood); 1 (groen); \%; 3 d verschenen in tanding 14 i.p.v. 13^^ 
: 13. Nieuwe kleuren zijn: % d geelbruin; 1 d groen; 2 d wi;ri
rood; 2 d karmijn; 5 s grijsblauw, alle getand 13K : 13, behalve 
de 1 d die ook in tanding 14 bestaat. 
Basutoland. 

"Victory"zegels van de Unie 
van' ZuidAfrika (beschrijving bij 
dat land), met opdruk BASUTO
LAND. 1 d karmijn en bruin; 2 d 
violet en leikleur; 3 d ultramarijn. 
Inschriften zowel in het Afrikaans 
als in het Engels. 

Bechuanaland—Protectoraat. 
"Victory"zegels van de Unie van ZuidAfrika (beschrijving bij 

dat land), met opdruk BECHUANALAND. 1 d karmijn' en bruin; 
2 d violet en leikleur; 3 d ultramarijn. Inschriften zowel in het 
Afrikaans als in het Engels. 

België. 
(Onder duitse bezetting). 

* *MÉrf t *É***M*Éi 

1944. (653—660). Serie ten bate van 
de tuberculosebestrijding. Legenden. 
Destijds beschreven in de „Mededee
lingen". Hierbij een afbeelding. 

1944. De "leider" der Rexisten, Léon Degrelle, liet bi} de staats
drukkerij te Mechelen zegels van IC f (?) met zijn portret ver
vaardigen. De zegels werden zonder toestemming van de posterijen 
vervaardigd; ze zijn dus niet officieel. (Wie kan mij zo'n zegel 
ter inzage zenden ?) Blokken van vier. 
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PPMN 

i . , B t L L i i i » ; 

Mi k M l 

1944. (661—669). Serie beroemde 
mannen. Portret en wapen van de 
provincie, waar zij gewoond hebben. 
Destijds beschreven in' de "Mededeelin-
gen". Hierbij één afbeelding. 

tmcMpost 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den heer 

J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam-C. 

Ie VLUCHT CURACAO—AMSTERDAM, 20/2 '46. 
Van den heer W. G. van Dalen Jr. te Haarlem ontvingen wij 

de mededeeling dat hij in het bezit is van van 'een speciale 
briefkaart verzonden met de Ie vlucht Willemstad—Amsterdam 
op 20/2 '46. Deze briefkaart is uitgegeven door de K.L.M, te 
Curajao en is in dezelfde uitvoering als de in onze rubriek 
eerder beschreven enveloppe. Het formaat van de briefkaart is 
10 bij 14,9 C.M. 
Ie VLUCHT CURACAO—U.S.A. AUGUSTUS 1943. 

Hierbij geven wij nog de afbeelding van' het stempel, waarmede 
de luchtpoststukken zijn voorzien, welke met de Ie vlucht 
Curasao—U.S.A. zijn vervoerd. De kleur van het stempel is 
violet voor de stukken, welke vanaf 'Willemstad zijn vervoerd 
en groen voor de stukken vanaf Aruba. Door de K.L.M, werden 

speciale couverten uitgegeven, waarop boven links het embleem 
van de K.L.M, staat met de Amerikaansche en de Nederlandsche 
vlag. Tuschen de beide vlaggen staat: „ . . .V — " en daaronder: 
„ K L M / Royal Dutch Air Lines / Willemstad, Curasao, New 
York USA." . .. , , 

Het stuk met het violette stempel ontvingen wij van' den heer 
P. Blom te Heerde ter inzage. 
VLUCHT K.L.M. NAAR ZUID-AFRIKA. 

Op 6 October a.s. zal door de K.L.M, een speciale vlucht 
gemaakt worden naar Johannesburg, Zuid-Afrika. Speciale enve

loppen zullen dan door de K.L.M, worden uitgegeven en tijdig 
aan alle K.L.M.-kantoren verkrijgbaar zijn, terwijl de stukken 
door de P.T.T. van een bijzonder stempel zullen worden voorzien. 
VLUCHT K.L.M. N A A R ZUID-AMERIKA. 

Op 6 Augustus vond de eerste proefvlucht van de K.L.M, plaats 
naar Buenos-Aires, een eni ander in verband met de door deze 
Maatschappij te openen regelmatige luchtverbinding op Zuid-
Amerika. 

De eerste officieele vlucht van de opening der luchtlijn zal 
plaats vinden op een nader te bepalen tijdstip. Naar wij vernemen 
zal er ook voor deze vlucht een speciaal couvert worden uitge
geven en zullen de stukken wederom door de P.T.T. van een 
speciaal stempel worden voorzien. 
ZWEDEN. 

Van den heer J. H . de Vlieger te Delft ontvingen wij ter 
in'zage twee couverten, welke resp. met de Ie en de 2e Zweedsche 
Transatlantische vlucht van Zweden naar Noord-Amerika zijn 
vervoerd. 

F I R S T S W E D I S H 
TRANSATLANTIC 1 LIGHT 

FBonSTOCKllOUI 

STOCKHOLM TO NEW YORK 

Het stuk vervoerd met de Ie vlucht, draagt de afstempeling 
„Stockholm 25/6 '45" en is voorzien van een rechthoekig stempel, 
(waarvan wij hierbij een afbeelding geven):« "First Swedish / 
Transatlantic Flight/ From Stockholm (met afbeelding route en 
een vliegtuig/ Stockholm to New-York". 

Het 2e stuk, afgestempeld Skultuna 29/6 '45, draagt een ovaal 
stempel: "Second Swedish/ Transatlantic Flight/ From Stockholm 
to New-York/ July 1945", eveneens met afbeelding routekaartje 
en een vliegtuig. 

De kleur van beide stempeis is zwart. 

^^ctolandsdiel 
ypstcrijct] 

Staatsblad No. G. 177 van 26 JuH 1946 bevat een Koninklijk 
Besluit van 9 Juli 1946, houdende vaststelling van het „Organiek 
Besluit P.T.T. 1946". Dit K.B. is in werking getreden op de dag 
van afkondiging, op welke datum het „Organiek Besluit P.T.T. 
1928" is vervallen. 

oel^erRen, 
'ifdscliriftcii,! 
Catalo^i,ens. 

Telkens wordt mij gevraagd om een lijst van buitenlandse 
tijdschriften op te geven, liefst met prijzen en andere details. 
Het is mij niet mogelijk op dergelijke vragen in te gaan. Om 
onzen lezers in het algemeen tegemoet te komen, laat ik hier 
een opgave volgen van de door mij regelmatig ontvangen buiten
landse bladen. 

L'Echo de la timbrologie, Amiëns. 
La Quinzaine philatélique, Parijs. 
Le Philatéliste, Parijs. 
La Presse philatélique. Je cherche, Lyon. 
Les Ondes Philatéliques. Gent. 
La Revue postale, Brussel. 
La Revue Internationale de Philatelie. Brussel. 
Le Panorame philatélique, Tournai. 
La cote philatélique, Brussel. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 



94 NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE 

L'Amicale Philatélique, Brussel. 
Journal philatélique de Berne, Bern. 
Scheizer Briefmarken Rundschau, Zurich. 
Die Basier Taube, Bazel. 
Journal philatélique suisse, Bern'. 
Gibbons Stamp Monthly, Londen. 
Nordisk filatelistisk Tidsskrift, Bergen. 
Norsk Filatelistisk Tidsskrift, Hövik. 
Svensk Filatelistisk Tidskrift, Stockholm. 
Bollettino Sassone, Milaan. 
Madrid Filatélico, Madrid. 
Tenslotte noem ik het zeer interessante, maar niet uitsluitend 

philatelistische tijdschrift „L'Union Postale", uitgave van de 
„Union Postale Universelle" te Bern'. v. P. 

De heer M. D. Postma zond ons een afschrift van een artikeltje 
in een Amerikaans tijdschrift over de veiling van de collectie 
van President Roosevelt. Wij laten hier een en ander uit het 
stukje volgen. 

Op de dag van de bevrijding van Nijmegen' werd een serie 
„symbolen en zeehelden" geplakt op een groot blad papier en 
afgestempeld met de stempel van de dag der bevrijding. Op het 
blad wordt meegedeeld, hoe de zegels werden verkregen aan het 
eind van de derde dag van hevige gevechten, door de mannen 
van de 82ste luchtlandingsdivisie gevoerd; hoe de mannen van 
de „ondergrondse" het postkantoor in bezit wisten te houden en 
hoe zij beletten, dat de duitsers de brug opbliezen. Het gecalli-
grafeerde papier werd aan den Amerikaansen opperbevelhebber, 
President Roosevelt, toegezonden, die het interessante document 
in zijn enorme coltectie opnam. 

Het blad met zegels, meer van grote historische dan van phila
telistische waarde, is thans voor niet minder dan 1000 dollars 
gekocht door een verzamelaar, die onbekend wenst te blijven. 
Waarschijnlijk zal het object naar een museum gaan. 

Op 6 Mei vierde de wereld het eeuwfeest van de postzegel. 
Verschillende landen, o.a. Groot-Brittannié, gaven jubileumzegels 
uit. In Indië werd door de „Ned. Ind. Ver. van Postzegelvei-
zamelaars" te Batavia een speciale envelop uitgegeven, waarop 
door de Posterijen een bizondere stempel in violette kleur werd 
geplaatst. De Inschriften van de stempel luiden: „100 — Eeuw
feest Postzegel — Philatelistendag 6 Mei '40 — Batavia-Centrum. 
Ned. Ind. Ver. Postzegelverzamelaars". De brieven, welke naar 
Nederland werden gestuurd, kwamen terug bij de afzenders, 
aangezien weinige dagen na 6 Mei de barbaren ons land binnen 

vielen. De meeste enveloppen waren op verzoek gezonden en 
kwamen dus bij het bestuur van de Vereniging terug. Tijdens 
de Japanse bezetting zijn de enveloppen „ondergedoken". Thans, 
na zes jaar, werden ze, dank zij de goede zorgen van het Bestuur 
en van de postadministraties (het betreft thans buiten omloop 
gestelde zegels, dat mag men niet vergeten) toch nog bij de 
geadresseerden bezorgd. Een woord van hulde is op zijn plaa:s. 

Op 16 April jl. werden op Java de zg. bevrijdingszegels (even
als voor de Nederlandse zegels een onjuiste benaming !) aan de 
postkantoren beschikbaar gesteld. Op de dag van uitgifte werden 
enveloppen afgestempeld met het stempel P.T.T. — 16 Apr 46 
— Batavia — C (Amacab), terwijl bij extra-betaling een parti
culier stempel ten bate van het Prinses Margriet Hospitaal werd 
geplaatst. 

Wij danken mevrouw M. J. Matzen-Fleddérus te 's-Gravenhage 
hartelijk voor het beschikbaar stellen van genoemde enveloppen. 

i •'S' 

^.i?^»i 

L̂  

1Ö40 % 
1940 P '., 

NEa IND VER, VAN PDSTZËGELVERZAMEIAARS. BATAVIA 

ICöl 
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Naar aanleiding van de beide vragen, gesteld in het December
nummer van 1945. kreeg ik verschillende antwoorden, t.w. van 
het „Vezelinstituut T.N.O." te Delft en van de heren H . M. 
Bordewijk, G. H. de Bos, W. J. van Dalen, B. Gen jes en M. D. 
Ramondt. Helaas geeft geen enkel antwoord een afdoende oplossing 
in alle voorkomende gevallen. 

Afdoend antwoord kan ik geven op de op blz. 56 onder 3 
gestelde vraag. De heer J. van Muijen te Haarlem suggereerde, dat 
zegels met een cijfer-perforatie, als voorkomt op bijgaande afbeel

ding, afkomstig zijn van stortingsformulieren 
van de girodienst. 

Op mijn verzoek deelde de Directeur van 
de Postcheque- en Girodienst te 's-Gravenhage 
mij mede, dat „met vrij groote zekerheid kan 
worden aangenomen, dat de perforatie, voor
komende in den toegezonden postzegel, af
komstig is van een der perforatiemachines ten 
girokantore. Een vergelijking van de perforatie 
van deze machine met die in den postzegel, 
toonde duidelijk een volkomen overeenkomst 
aan. De perforatiedatum, welke in de stortings

biljetten wordt aangebracht, geeft den datum van behandeling ten 
girokantore aan". "Wij danken zowel den heer van Muijen als den 
heer Directeur van de P. C. & G.D. voor de gegeven inlichtingen. 

V. P. 

Op veler verzoek zal voortaan op deze plaats mededeling worden 
gedaan van de radio-uitzendingen over postzegels. In September 
en October vinden de volgende uitzendingen plaats: 

Woensdag 4 September, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur: de 
heer G. J. Peelen. 

Woensdag 18 September, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, de 
heer G. J. Peelen. 

Vrijdag 27 September, V.A.R.A., Hilversum II, 16.30, Mr. J. H . 
van Peursem. 

"Woensdag 2 October, N.C.R.V.. Hilversum II, 16.00 uur, de 
heer G. J. Peelen. 

"Woensdag 16 October, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, de 
heer G. J. Peelen. 

Vrijdag 25 October, V.A.R.A., Hilversum I, 16.30, Mr. J. H. van 
Peursem. 

"Woensdag 30 October, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, de 
heer G. J. Peelen. 

rici^cnfciJ^ 

De muzikaal-philatelistische prijsvraag blijkt te zijn uitgeschre
ven op de April-vergadering van de Amsterdamse Vereniging 
„De Philatelist". De aanwezigen kregen een papier, waarop de 
namen van een elftal beroemde componisten. De heer L. Ponse, 
de bekende pianist, bracht achtereenvolgens elf composities ten 
gehore. De vragen luidden: vult achter de namen van de com
ponisten een nummer in, overeenkomstig de volgorde, waarm 
hun werken werden gespeeld. Vult tevens in, op zegels van 
welk land de componisten staan afgebeeld. He t merkwaardige 
geval deed zich voor, dat meer fouten werden gemaakt bij de 

beantwoording van de tweede serie vragen dan t.a.v. de eerste I 
"Wij geloven, dat „De Philatelist" en de heer Ponse een zeer 
leerzaam voorbeeld hebben gegeven . . . . DIT is philatelie, die 
betekenis heeft ! 

Naar aanleidin'g van mijn vraag op blz. 37 ontving ik menig 
exemplaar van het „Mussert-zegeltje". O.a. een exemplaar op een 
envelop; dit zegeltje is afgestempeld „17 Mei 1937 — Hagespraak 
Lunteren". Kennelijk wilde de kleine m a n . . . . zijn portret zien 
op de plaats van de beeltenis van de Koningin ! Zelfs onder de 
bezetting is dat den landverrader niet gelukt. v. P. 

Aanvullingen van de lijst van Verenigingen, welke wij 
publiceerden op blz. 56-58. 

Vereeniging van Postzegelverzamelaars „de Globe" te Arnhem. 
Met ingang van 21 Augustus 1946 fungeert als hoofd van de 
Rondzendingen:' A. te "Winkel, Pontanuslaan 98 te Arnhem. 
Secr. Jhr. G. A. de Bosch-Kemper, van Pallandtstraat 21 te 
Arnhem. 
Opgericht is een afdeeling in Ede, waarvan' secretaris is de heer 
"W. Noben-Dreesen, Irhovenlaan 3, Ede. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars te Leiden. 
Eerstvolgende vergadering Vrijdag 27 September 1946, 's avonds 
7.45 uur in café-rest. „Liberty", Stationsweg 2, Leiden. 

IZ.—ff/' ' I , y .- / ^^<?* -^ /<^^ - / ; , , 'Vy*!^ 

In verband met de prijsverhoogingen en de zeer gestegen en 
nog groeiende oplage van het Maandblad, worden met ingang 
van het volgende nummer (September-aflevering) de prijzen van 
de advertenties als volgt gewijzigd: 

1 /12 pagina ƒ 9.— 
1/16 , 8 . -
1/18 „ , 6 . -
kleine advertenties 2.— 

De beperking van niet meer dan ^én advertentie en van geen 
grooter formaat dan 1/12 pagina per aflevering en per adver
teerder blijven voorloopig nog van kracht. 

HyPiBCH^ offreert 
D O U B U B T T B N B O B K J B S . 
Inhoud 16 pagina's ä 10 vakjes 
liggend formaat met inhoudsop
gaaf, royale afwerking: 

10 stuks voor ƒ 1.75 franco. 
GOMSTROOKJES 

absoluut vooroorlogs in de beste 
kwaliteit, pakjes van 1000 stuks 
(plakken alle) ƒ 1.25 _ 

(bij 10 pakjes 1 pakje grati.'). 
ALBUMS 

Ned. en Overz. Gebiedsd., schroef-
band, goed papier, „bij" tot 
heden, eenzijdig bedrukt. Album 
voor Uw leven, ƒ 15,— franco. 

SUPPLEMENTEN 1944/'46 
KaBe Ned. en Ov. Geb. No . 321, 
421, 521, 621 H en HS ƒ 2,75 
franco, incl. deugdelijke verp. 

L. J, A. L U D E K E R 
Postbus 5103, AMSTERDAM-Z 

Een greep uit onze voorraad 
ALBANIË 
1925 Yv 

1926 
1927 
1928 

1929 
1930 
1938 

VLIEGI 
1925 Yv 
1927 
1928 , 
Uw ma 
Postzege 

J. M. 
Kru 

Bankiei 

.Nr. 151/158 cp 
, 159/165 , 

166/176 , 
177/187 , 
188/189 , 
19C/197 , 
198/206 , 
207/217 , 
218/220 , 
221/231 , 
241/248 , 
249/256 . 

>OST 
.Nr. 1/7 cp 

8/14 , 
15/21 , 

ncolijst naar 
Ihandel PHILAI 

GOSSE, HA/ 
isweg 43, Tel. 1 

Giro 135793 
•: Incassobank 

1. ƒ 3,50 
» 5 , -
» 1 1 , -
» 1 1 . -
„ 0,JO 
,, 1 0 , -
» 5 5 , -
„ 6,50 
„ 0,65 
„ 3 5 , -
., 1 0 . -
„ 1 1 -

1. ƒ 12,50 
„ 1 6 , -
„ 7 5 , -

5ELPHIA 
i.RLEM 
5515 

Haarlem 
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TE KOOP GEVRAAGD 
V.O.C, stempels van P. C. Korteweg 
Holl. Poststempels van O. M. Vellinga 
Postdienst en Poststempels hier te 
lande tot 1811 van P. C. Korteweg 
Handboeken 4 en 5 van Ned. Phil. 
Bibliotheek (152) 

Brieven m. oude stempels van IJsland en België 
J. J. PLOMP  AERDENHOUT 

Bureau Intermediaire 
Postbus 78 — ROTTERDAM 
belast zich gaarne tegen billijke 
vergoeding met correspondentie in 
de Fransche, Engelsche, Duitsche 

en Scandinavische talen. 
Tevens bemiddelin'g 

R U I L MET BUITENLAND 
(146) 

finiMillllllllllllll illllllllliiiiiilli I|||||{||||llllinriiii|||||{||||||||liumiiii| 

I ONS NIEUWE ADRES J 
I RENNIE HAAGSMA'S { 
I POSTZEGELHANDEL i 
1 TERWEEWEG 92  OE6STGEEST i 

1 Vraagt toezending van onze = 
i MAANDELIJKSCHE J 
I AANBIEDING | 
f „HET LAATSTE NIEUWS" f 
nillmiiiiii liiiiiii llllllllllirr 

FRANKEERT AL UW BRIEVEN MET 

„PRINSESSEZEGELS" 

POSTZEGELHANDEL 
F. L. STEGENGA 

DE CLERCQSTRAAT 27 II 
AMSTERDAM 

Levering van Europa Nieuwtjes 
en in en verkoop van 

Nederland en Overzee gebiedsdeelen 

Het „HOLLAND"album voor Nederland en 
Overzeesche Gebiedsdeelen is weer ver

krijgbaar. Ook supplementen. Binnen
kort verschijnt een nieuwe uitgave 

met typen en tandingen. 
Bij eiken handelaar 

verkrijgbaar. 

K.V. PodzegeihandêTv.li. P. DE VRIES 
GROOTE HOUTSTRAAT 160, HAARLEM 

Telefoon 21241 

■ 
AANGEBODEN 

LUCHTPOST CURAQAO 1942 
nrs. 26 t/m 40 en 1943 nrs. 
41 t/m 44 samen voor f 95.— 

Peeters Postzegelhandel 
V, Welderenstr. 27, Nijmegen 
Giro 372941.  Tel. 24569. 

Te koop gevraagd oud Griekenland in prima 
staat, Yverr No. i tot loo, losse zegels 
partijen, en ook boekjes uit rondzendverkeer 
op zicht gevraagd, 

F. J. W. V. STRALEN, (95) 
Tollensstraat 113a, Den Haag. 

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklacsch enz. van 
Rusland, Russ. Levantr Russ. Chino, 
Ukroin«, Azerbaidjan, Batoum, Georgië, 
ArmeniS. Zoek connectie met derg speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(89) Straatweg 6ib, Hillegersber^. 

BIGMAILS met diverse aanbiedingen op 
postzegel gebied uit diverse landen 
aangeboden ad f 0,60 per zendmg. 
Elke maand andere aanbiedingen. 
Neemt een proef. 

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

"WIE zendt mij buitenlandsche 
LUCHTPOSTETIKETTEN ? 
Vergoeding en porto gegarandeerd door 
P. ACHILLES, Scheldestraat 70, 
Den Haag. 
WELKE INSTELLING OF 
PARTICULIER zendt mij, tegen 
vergoeding, de binnengekomen 
AANTEEKENSTROOKJES ? 

P. A C H I L L E S , ('51) 
SchfWestraat 70 •" D e n H 3 4 g 

ggSO De Nederlandsche Postzegelveiling 
HOOFDKANTOOR: Rokin 58II, AmsterdamC 
VEILINGEN: Onze eerste zeer belangrijke herfst

veiling vindt plaats van 
"WOENSDAG 25 t /m ZATERDAG 28 SEPT. a.s. 

in het Gebouw Frascati, Nes, Amsterdam. 
Voor den specialen RestantenZaterdag 28/9 '46 
(opname in den SupplementCatalogus) bestaat nog 

' tot 23/9 '46 gelegenheid pr. materiaal toe te voegen 
' RONDZENDINGa Sluit U aan als kooper en/of 

verkooper bij ons rondz.verk. Inl. en proefzending op aanvrage. 

Van Seventer's 
Postzegelhandel 

Nwe Binnenweg 127 li  ROTTERDAM 
GEVESTIGD 1910 

Levert in alléén prima kwaliteit, 
ook volgens man'colijst: 

NEDERLAND EN 
OVERZ. GEBIEDSDEELEN 

ook op typen en tandingen, 
EUROPA EN 

OVERZEELANDEN 
tegen lage prijzen. 

Geef U op als lid der Bison Ex
change and Correspondence Club, 
Am. club m. leden in alle landen, 
ƒ 2,50 per jaar. Opgave aan J. W. 
Giel, Heemskerklaan 20 Naarden. 

POSTZEGELPAKKETTEN 
lever ik in ieder kwantum, 
keuze uit vele soorten, alles 
opgemaakt in cellephane con
verts. Vraagt prijsopgave. 

Te koop gevraagd massawaar 
van de heele wereld, ook Ned. en 
Overz. Geb.d., tegen hooge prijs. 

Postzegelhandel 
G. v. d. E IJ N D E 
M«rel5traat 25 — Utrefbt 

R U I L 
gezocht met de geheele wereld. 
Basis Zumstein, Yvert, Scott of 
overeenkomstige waarde. Ik geef 
Finland, Scandinavië en Rusland. 
Ik ruil niet bij aangeteekende 
brief. Verzoeke eerst te zenden. 

ValdeVuoliis.ORIYESI.K.I(. Finland 
Lid V. Philatelica No. 2057. (140) 

GEVRAAGD 

EXELSIOR ALBUM No. 5 a 

van Nederland en Overzee
sche Gebieden met eenige 
zegels of zonder 

A. GUPPERTZ 
Zaltbommel 

(139) 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

RONDZENDINGEN 
♦ 

NIEUWTJES 
van geheel Europa 

♦ 
Levert op mancoiijsten bijna 

ieder zegel van Europa 
♦ 

VRAAGT EENS NAAR 
ONZE PRIJZEN (83) 

CURAgAO en SURINAME geef ik in ruil 
voor alle soorten Nederl. spoorwegzegels. 
Neem iedere hoeveelheid, gebruikt (bij voor
keur onaf geweekt!) of ongebruikt. Ook aan
koop. Na toezending doe ik een ruilvoorstel 
of bod. Mr. G. W. A DE VEER., Waals
dorperweg 8o, 'sGravenhage. (138) 

BOD GEVRAAGD op „De Philatelist" jaarg. 
■3'. '37. '38/39 (2 no.'sontbr.) ,Ned Maandbl 
V. Philatelie" jaarg. '40, '41 (i no. ombr.), 
'42 en '43 (6 no.*s). Ook per afz. jaarg. 

Korteweg, De Puntst. v. Ned. (1940), id. 
Postd. en Postst. hier te lande tot 1811. 
L.DIEPENHORST,Leede«5,R'damZ (142) 

TE KOOP: 5 bloes Zwitserland, Bundes
fcier 1940, I bloc Roemenië MariuMota, 
2 s, Liechtenstein Johann II frs. 1.50 f
1 X 3 Frs., J X Prinsenserie België. 8 s. 
Luxemburg opdruk Rpf. {iJ3) 
J. MIDAVAINE, E. 27, Berkhout. 

BOD GEVRAAGD op complefs seri«: 
ItaliS 451/5i en Expresse 23/24, opdruk: 
■^•publica Sociale Italiano. Yrerf 1946 
frs. 2600.—. Posifrissche blokken. Ook 
•venlueel los. 

H. L. STOFFELS, 
Beukslroat 27, Den Hoog. (132) 

GEVRAAGD: Briefcouverts van Paket
booten: BataviaSingapore, Pack. franc; Bata
viacapitole, pack. franc; allen met acht
hoekig stempel. Lijn Pak. BataviaSemarang 
naar Singapore (ook rondstempels). 

M. DAHMEN, 
^illemstraat 62, Heerlen (L.) (1J4) 



PHILATELISTISCHE UITGEVERIJ EN 
-BOEKHANDEL „IN DEN BOSCH", 

N. BINNENWEG 156b, ROTTERDAM (Ned.) 

In- en verkoop v. alle philatelistische literatuur. 
Levering van vrijwel alle catalogi. 

—o— 
Indien U ons Uw naam en adres opgeeft, 
zenden wij U vrijblijvend en zonder kosten 

regelmatig onze aanbiedingen toe. 
—o— 

Onder meer geven wij U gelegenheid tot 
inschrijving op de wereldcatalogi, die in het 

a.s. seizoen verschijnen, uiteraard tegen de 
wettelijk vastgestelde prijs (137) 

• „HETVLAJIMSCHPOSTZEGELTIIOSCHRIFT" 
Het graaggezien'e Belgische blad dat 
ieder Nederlander aangenaam verrast ! 

Uitgebreide nieuwighedenrubriek, 
Actualiteiten. Wetenswaardigheden, 
Binnen- en buitenlandsch nieuws, 
mededeelingen enz. 

Prijs: 5 GId. ppr 12 nummers 
(12 nummers per jaar) 
Proefnummer gratis op aanvraag ! 

Uitgever: JOS. V. J. V E R R E S T 
Tramstraat 30 - T i e 11 (België) 
Verkoopers 

in alle grootste Nederlan'dsche steden 

Mededeeling van' de 
HAAGSCHE POSTZEGEL VEILINGEN 

Vanaf 1 Augustus is ons kantoor gevestigd op: 
SMIDSWATER 27, DEN HAAG, Tel. 116416 
Wilt U gebruik maken van de gunstige tijds
omstandigheden (de prijzen van postzegels zijn 
in vergelijking met het buitenland nog steeds 
zeer hoog) dan kunt U nog inzenden voor 
onïe eerst volgende 
i » - HERFSTVEILING 
Discretie verzekerd. Wij berekenen slechts d;; 
algemeen geldende provisie, zonder verdere 
onkosten, zooals verzekering, dus hooge op
brengst van uw collectie. 
Voor bemiddeling betalen wij hooge provisie. 
R. KORMOS K. BABAJEFF 

HANDBOEK van de 
Nederlandsche Munten van 1795-1945 

door JACQUES SCHULMAN. 
Volledige opgave van alle geslagen 
munten met aantallen, muntteekens, 
zeldzaamheid, literatuurlijsten, histo
rische overzichten, algemeene 
inleidin'g enz. 
320 afbeeldingen 
160 pagina's kunstdrukpapier 
JACQUES SCHULMAN 
Expert-numismaat 
Vraagt gratis prospectus (150) 

PRIJS ƒ 15,— plus 20 et. verzendkosten 

TE KOOP GEVRAAGD 
Alle zegels per 10, 50, 100 enz. 
Alle samenstellingen p. 100 (5, 10, 25, 50 enz.). 
Ook bundelwaar Nederland. 

AANGEBODEN 
Bijna complete verzameling Hongaarse en 
Roemeense gebiedsdelen. Het totaal aantal 
zegels is 909 stuks. Volgens Yvert Fr. 88927.-, 
waarbij dan' nog volgens Michel 1943 291C Mk. 
plus vele afwijkingen, welke in geen dezer 
catalogi zijn opgenomen. 
De prijs dezer verzameling is 575,— Gld. 
Ser. reflectanten zenden wij gaarne nadere 
omschrijving. 

POSTZEGELHANDEL „ S P E C I A A L " 
Mart. Steynstraat 19 rd., Dordrecht 

H.H. Postzegelhandelaren 
Jongeman, 22 jaar, zoekt werkkring in de 

postzegelbranche 
—o— 

Reeds 5 jaar werkzaam als handelaar in het 
klein en lange tijd verzamelaar 

—o— 
Volkomen op de hoogte met Engroshandel, 

Import, Export enz. 
—o— 

Brieven on'der No. 134 van dit blad 

In onze maandelijksche 
SPECIALE AANBIEDINGEN 

vindt U steeds iets van Uw gading 
tegen voordeelige prijzen. 
Indien U deze nog niet ontvangt, 
zendt ons even een kaartje met Uw 
adres. 
Wij sturen ze U dan regelmatig. 

X. DAUDT 
Postzegelhandel 

GOUDA, ZEUGESTRAAT 62. 
Giro 277730 

L U C H T P O S T 
Van Zuid-Amerika kunnen wij U aanbieden: 

Brazilië no's 1— 16** 50,— 
Chili 6— 12** 60,— 

13— 22** 60,— 
3 1 _ 49** 50,— 

Columbia . . . . 58— 59** 70,— 
1C4—117** 85,— 
128—139** 30,— 

Dominica. . . . 12—15** 140,— 
jg 21** 35 

Ecuador . . . . 18—25** lio!— 
Guatamala . . 30— 38** 70,— 

ge 74** 45 
Nicaragua . . 13— 16** 18o',— 

DE DEVENTER POSTZEGELHANDEL 
H. K< BERGHUIJS 

Nieuwstraat 78 — Deventer — TeL 4018 

il|||||||||liMii||||||iimi|||||iiiiiii^ 

I VOOR MIJN 58STE VEILING | 
f welke ik Zaterdag 21 September houd in 1 
= „Pomona", Den Haag, = 
W kan nog goed materiaal worden H 
g ingezonden tot 15 September g 
= Ook voor volgende veilingen kan ^ 
^ regelmatig worden ingezonden. s 
p Vlugge contante afwikkeling. ^ 
£ Bij verschijnen Yvert 1947 voorradig. J 

I Postzegelhandel K. A. Weeda ] 
= ZOUTMANSTRAAT 14 a 1 
i Telef. 394543, DEN HAAG, Postr. 27773 J 
s Bankier: Nederl. Handel Mij. s 
IlliilllllIllliiiillllllliiiiillllllllllliilillllllllliiiilllllllliiiUlUlllliriilllllllliiiillIllllinili 

ALLES PRIMA KWALITEIT 
Nederland Remb. (cpl. ser.) gebr. (3) ƒ 2,25 
S. Hospes (compl. ser.) gebruikt (4 w) „ 7,25 
4 zijd. roltand. (c. serie) gebr. (24 w.) „ 19,— 
Cour Permanente (c. serie) gebr. 11 w.) „ 31,50 
Tralies-complete serie (18 w.) „ 19,50 
Indië Jeugdzorg-1930 complete serie „ 3,50 
Luchtpost 1928 complete serie „ 8,50 
Luchtvaartfonds 1938 complete serie „ 2,15 
Suriname Loc. opdr. '25 No. 111/114 „ 1,80 
Groene Kruis 1927, complete serie „ 2,15 

Porti steeds extra 
Levering na ontvangst van postwissel of 

stortin'g op Postrekening 165298 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 

(A. M. N. v. d. Broeke) 
N. Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam (C.) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Goede zegels en series, 

partijen en verzamelingen. 
Wij koopen tegen topprijzen. 

Betalen ä contant. 
Discrete afwikkeling 

Aanbieding gelieve men te doen met prijs en 
eenige omschrijvin'g. Zonder verplichting 
Uwerzijds komen wij U gaarne bezoeken. 

Schrijf nog heden aan 

Jac. H. Engellcamp, 
AMSTERDAM — Spuistraat 301, 
bij de tramhalte van de N.Z.H. (105) 

POSTZEGELHANDEL „NEERLANDIA" 
Adr. Goudswaard Azn. & B. Hiegentlich 

Rotterdom-N. — St. Agathastraat 15b 
Giro No. 490557 

Waarin zit het geheim van het groote aantal 
deelnemers aan ons rondzendverkeer ? 

Natuurlijk 
in het prima materiaal tegen billijke prijzen ! 

Bijna uitsluitend postfrisse exemplaren 
of series. 

Geeft U nog heden als deelnemer op. 
Geen kosten behoudens doorzending. 



Ccro-'f^ilatilif ! 

Abonneert U en 
geniet er ook von' 
PRIJS PER J A A R / S -
PRIJS PER ^ JAARƒ3.-

Ook luchtpost-yerzame-
laars binden een rubriek 
t/an hun gading in ïïeer-
lands postzegelblad voor 
jong en oudl De bekende 
ballonco/7?mandani uit 
Ven Haag, / Boesn^an, 
zorgt maandelijks yoor 
interessant meuivs / 

Hamb. '64 7 Sch. or. gbr. 3000.00 fr. ƒ 65.— 
Hamb. '64 7 Sch. lila gbr. 400.00 Fr. „ 10.— 
Mecklenb.-Schwerin 1856/67 5 Sch. 

lichtbruin gebr. 4000.00 Fr. „ 75.— 
Pruisen '67 6 Kr. bl. gbr. 400.00 Fr. „ 10.~ 
D.land '71 K Gr. violet gbr. 900.00 Fr. „ 18.— 
Oostenr. '25/30 Lp. 2 S. gr. 125.00 Fr. „ 2.50 
Al deze zegels zijn van prima kwaliteit, wij 
nemen hiervoor ook zegels van Ned. en Overz. 
Gebiedsdeelen. Bestel pe omgaand, daar wij 
anders uitverkocht zijn. 
Wij zoeken nog steeds betere zegels van Ned. 
en Overz. Gebiedsdeelen te koop; aanbiedingen 
met prijs worden gaarne ingewacht. 

POSTZEGELHANDEL A. J A A S M A 
Nieuwe Schrans 24, Leeuwarden, Postbus 280 

Giro 480272 Bankier Rotterdamsche Bank 

mr-m» ^»■"■»■■■^ i^^ l 
29e POSTZEGEL VEILING 

van de 
N.V. POSTZEGEL VEILING 

DE VRIES EN DOLLEMAN 
te houden op Maandag 23 en Dinsdag 

24 September in „Lido", Plein 19 
te Haarlem 

Catalogus wordt op aanvraag 
toegezonden 

Voor onze Octoberveiling in den Haag 
kunnen inzendingen reeds plaats vinden 
'SGRAVENHAGE, Noordeinde 126 a 

i ^ a ^ tfk ^m^ 

Koopt bij onze Adverteerders! 

idlbH tfiihM« 
EERSTE EMISSIE NEDERLAND 

heeft mijn bijzondere interesse. 
Zichtzendingen tegen goede prijzen 
worden gaarne verwacht, welke 
omgaande worden afgewikkeld. 

Jl. BCÄÄSf Postzegelhandal 
Damrak 84, Amsterdam, 

• P 

AANBIEDING 
Ned. Indië R. Kruis 1941 gebr. ƒ 1,35 
Curajao Eilanden ongebr. Cpl. „ C,75 

„ Prinses Juliana Cpl. „ 25,— 
„ Koninkl. Familie ongeb. „ 2,50 
„ Prins Bernhardserie Cpl. „150,— 
„ Luchtpost '42 Cpl. Ongebr. „ 50,— 
„ Krijgsgevang. Cpl. Ongebr. „ 50,— 
„ Nieuwe serie Luchtpost 

16 waarden Cpl. Ongebr. „ 40,— 
Ned. Indië Mohamoedija gebr. „ IP,— 
id. Dansers Ongebr. Cpl. „ 3,95 
Suriname Frankeerz. 1 ct. t /m de 

10 Gld. 1942 Cpl. ongebr. „ 50,— 
Blanco Album m. 64 bladen vooroorlogs dun 
papier zuiver wit. Form. 20 X 27 cM. ƒ l,5ü. 
T H E O L A M - POSTZEGELHANDEL 

Voorstraat 53 — Dordrecht 

POSTZEGEL-ENGROSHANDEL 

Damstraat 4 rd. HAARLEM 
Telef. 17909 - Giro 510998 
Bankiers: Rotterd. Bankver. 

R U S L A N D 
Momenteel voorradig een fraaie collectie 
Russische series der laatste jaren voorn, 
ongebr., waarvan wij op aanvrage gaarne 
zichtzending maken. 
Regelmatige levering van NIEUWTJES 
Collectie Nederland en Overz. Gebiedsdeelen 
TE KOOP GEZOCHT ALSMEDE (149) 
NEDERLANDSCHE MASSA WAAR ETC. 

Ruilboekjes met postzegels van Europa, Ned. 
en Overzeesche Gebiedsdeelen en overzee, met 
een totaalwaarde van + ƒ 10.000,— (berekend 
naar een prijs van 1 è 2 et. per Yvert fr. 1943. 
Te koop aangeboden voor ƒ 5000,—. 

Ser. refl. gel. te schrijven onder No. 136 aan 
het bureau van dit blad. 

POSTZEGELHANDEL 'T CENTRUM 
Hartenstraat 30 — Amsterdam C. 

is weer als van ouds aan de markt met 
goedkoope plaatjeszegels en ander 

voordeelig ruilmateriaal 
—o— 

Voor rondzendingen en pakkettenmakers 
de goedkoope bron 

—o— 
Wij nemen alle soorten massagoed in betaling 

en zien altijd gaarne offerte van 
partijgoederen 

—o— 
Vraagt onze laatste prijslijst voor Nederlan'dsch 

massagoed (135) 
—o— 

Wij betalen de hoogste prijs voor kilogoed 

% Speciale aanbieding!!! 
^ Uit een geweldige keuze van zegels 
Q der geheele wereld 
^ Vraagt p.o. zichtzending aan ! 
^ Geen kosten 
Q Reeds honderden aangesloten ! 
% Rondzend-Verkeer H. Overduin 
^ Rozenhagenplein 12̂  Haarlem. 

Wij wenschen 
KILOWAAR 

te koopen 
Zend ons a.u.b. de volgende inlichtingen: 
1. De hoeveelheid, 

die U te verkoopen heeft 
2. Het gemiddelde gewicht, dat U ons 

per maand zou kunnen leveren 
3. Het geschatte aantal zegels in elke kilo 
4. De prijs per kilo. 

We zoeken ook en gros te koop series, 
pakketten en losse zegels 

Zend ons een lijst met Uw aanbiedingen 
H. E. HARRIS & Co. 

Voornaamste postzegelhandal 
in Noord-Amerika 

108, Mass. Avenue, Boston, Mass., U.S.A. 

POSTZEGELHANDEL 

KONINGINNEWEG 175, AMSTERDAM-Z. 
TELEFOON 93489 

aankoop herdenkingszegels 
massagoed van' alle landen 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e uitgave — 1947 

verschijnt binnenkort (133) 

Wij betalen hooge prijzen voor Britsche Koloniën en vragen te koop: 
Antigua 1932 300 jair Yv. Nr. 64/73 ä ƒ 170,— 
Bahamas 1930 300 jaar Yv. Nr. 86/90 ä „ 42,50 
Caimanes II 1932 100 jaar Yv. Nr. 73/84 \ „ 270,— 
Falkland 1933 100 jaar Yv. Nr. 59/70 ä „ 650 , -
Montserrat 1932 300 jaar Yv. Nr. 77/86 ä „ 175,— 
Newfoundland 
(Terre-Neuve) . . 1933 Gilbert Yv. Nr. 187/200 ä „ 60,— 
Sierra Leone 1933 Wilberforce Yv. Nr. 138/150 ä „ 750,— 
Soudan Egypt. '35 Gordon Pacha Yv. Nr. 50/58 ï „ 70,— 
P H IL I P S, - Vijzelstr. 66 - Postbox 53 - Amsterdam-C. 


