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1 8 8 6 . . . DE SOLIDITEIT VAN VROEGER 
MET 

1 9 4 6 . . . DE SERVICE VAN H E D E N ! ! ' 

J).l.¥Ä6iPDiiriN 
Winkelverkoop: Coolsingel A3, R'dam 
NOORDEINDE 37 — DEN HAAG 

Tel. 11.48.36 — Giro 71369 

J. K . R I E T D I J K 

$mm nfHf 
DEN HAAG - LANGE POTEN 15a. 

TE KOOP GEVRAAGD 

groote, goed onderhouden Wereldverzameling 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmansiraat 41 (bij de Javabrug) 
DEN HAAG — Tel. 114414 

HET ADRES VOOR NIEUWE UITGAVEN 
in abonnement of volgens prijslijst is nog steeds: 
AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, Telefoon 4323 
AMSTERDAM, N.Z. Voorburgwal 151, Telefoon 47103 

IN OCTOBER LEVERBAAR 
DE NIEUWE YVERT CATALOGUS 1947 

Prijs ± f 17,— -I- portokosten. 

Holland album f 15,—, Yvart 1947 f 17.50 plui porto (rombours), Munon't Airmail 
Cotalogu« deel I Europa, waordooring in £ prijs f 2,95 

Nederland 1920 No. 105 2*4/10 Gld. gebr. ƒ 20,—; Goudsche Gl. 
ƒ 5,50 g. A N W ƒ 8,— g.; 1933 Zeeman ƒ 5,50. Cura9ao (alles 
postfr.) Eilanden ƒ 0,75; 1943 Kon. Familie ƒ 2,25 Krijgsgev. 
ƒ 45,—; Juliana R. Kruis ƒ 23,50; Suriname 1931 Steuncom. pfr. 
ƒ 13,75; 1927 Brandk. opdr. ƒ 7,50; 1945 Steunfonds pfr. ƒ 9,50; 
1943 Kon. Familie pfr. ƒ 4,50. Indië 1941 Dansers pfr. ƒ 2,75; 
Nederland Tralie cpl. pfr. ƒ 21,—. 

^ V I L , U I A M KI. F. S U T H B R L r A N D 
POSTZEGELHANDEL. POSTBUS 430. 's-GRAVENHAGE. 

Kantoor: Kon. Wilhelminalaan 98, Voorburg. Tel. 722369. Giro 77077 
Lid Ned. Ver. v. Fostzegelhandelaren. — British Pliil. Assoc, enz. enz. 

ZICHTZENDINGEN ! 
Van vrijwel alle Europeesche landen zenden wij boekjes 
ter inzage. 
Toezending geschiedt uitsluitend op aanvraag en lands-
gewijze. 
Ons onbekende aanvragers verzoeken wij referenties op 
te geven. 
VRAAGT NOG HEDEN HET GEWENSCHTE LAND 
EENS TER INGAGE ! 

P o s t z e g e l h a n d o l G. K E I S E R & Z O O N , 
PASSAGE S S - a 7 - DEN HAAG. - P O S T G I R O 4 8 6 2 . 

TELEFOON 11.24.38 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEIUNS COMBINATIE 

D E POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 457 , EINDHOVEN. 

SDBCI'SIB ^ed. Indië 1941 zes dansers, compl. ƒ 4,-
6 versch. kleurproeven Type 

aanbiedllig Konijnenburg 10 cent „ 10,-1 
nncffriorh Curasao Koninklijke familie „ . 2,— 
PÜSUribUn ,, 1941 Prins Bernhard serie „ 150,—| 

„ 1944 voor krijgsgevangenen „ 50,-
„ Juliana, Roode K.r (gebr.t) „ 22,5C | 
„ Port nrs. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 „ 145,— I 
HEKKER'S POSTZEGELHANDEL CV., AMSTERDAM-C. 
Rokin 10 — Postrekening 21278 — Tel. 33324 \ 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e uitgave — 1947 
verschijnt binnenkort (133) 

mr DE 19e POSTZEGEL VEILING wordt gehouden op 
Vrijdag 8 en Zaterdag 9 November a.s. des namiddags 

om 2 uur in Hotel „Pomona''^ Molenstraat 53, 's-Gravenhage. 
Geïllustreerde catalogus wordt op aanvraag toegezonden. 
ROELF BOEKEMA - Postzegelhandel ■ Posizegelveilingen - DEN HiAG 
Prinsestr. 58-60, h. Juffr. Idastr., Tel. 110 319, Giro 247130 

Bank: Bankierskant. M. de Jong en Zoon, Den Haag. 
W^ Voor mijn volgende veiling kan reeds thans goed 

materiaal worden ingezonden. 

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



Tegen ongeveer f 19,— 
leveren wij U de 

YVERT 
1947 

H. FIORANI, Koninginnev»/eg 61, 
Amsterdam. Tel. 27006. Gino 240655 

Bij het verschijnen van dit nummer heeft 
onze veiling van 4—5 October net plaats 
gevonden. De tot heden ingekomen orders 
garandeeren hooge opbrengsten. De vraag 
naar goede zegels is weer enorm; ook van 
het buitenland kregen we opdrachten. 

• Wacht niet langer, maakt gebruik van de 
nog gunstige tijdsomstandigheden. Met de 
schaarste van het geld moeten de prijzen 
op den duur weer dalen. 

ZENDT DUS NOG HEDEN IN 
VOOR ONZE NOVEMBERVEILING 

DISCRETIE VERZEKERD! 
HAAGSCHE POSTZEGELVEILINGEN 

R. KORMOS K. BABAJEFF 
Smids water 27  Telefoon 116416  Den Haag 

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

B J. D E 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 

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

RolterdamN. — Si. Agathastraat f5b 
Giro No. 490557 

Wenscht U een prima verzorgde 
rondzending te ontvangen ) 

Geeft U dan op als deelnemer aan ons 
rdndzendverbeer. 

Levering van nieuwtjes, ook in 
abonnement. 

Zichtzendingen voor Vereenigingen 
en Clubs. 

Fa . T E N K A T E & BORCHERS 
Postzegelhandel  Veilinghouders 

Gastliulsmoiensteeg 13 
AmsterdamC. 

Telefoon 32521  Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

„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 7S 

Postgiro 'no. 351921 

AANBIEDING POSTFRISCH 
België, OstendeDover 1946, serie 3 w. ƒ 0,65 
Finland, 8 M, Sportwedstrijden 1946, „ 0,20 
Italië, Poolsch Legioen II, 1946 5 w. „ 1,25 
Vaticaan', Concilie Trente, 1946 14 w. „ 3,— 
Noorwegen, museum, 1944 2 w. „ 0,35 
Noorwegen, Prins Olav, 1946, 4w. „ 1,30 
Tsj. Slowakije, 1 jaar bevrijding, 2 w. „ 1,15 

„ Bevrijdingsblok, „ 0,75 
„ Nieuwe portserie, 9 w. „ 1,15 

Australië, Hert. Gloucester, 1945 3 w. „ 1,— 
IJsland, 1933, Schipbreukelingen, 4 w. „ 2,60 
Australië, Vrede's serie 1945 3 w. „ 1,— 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H. LANDSDAAL, Leiden 
Vrouwensteeg 3, Tel. 23233, Giro 41.85.73 
Nieuwtjesdienst — Rondzendingen — 
Postzegelveilingen 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Alle gelegenheidsuitgaven alsmede 
kinderpostzegels per 100 en meer. 

Wij zijn eveneens koopers van losse 
waarden Zeehelden, Tralie, Konin
gin 1940/46 enz. Bundelwaar en 
samenstellingen, kilo's. 

Offerten met prijsopgaaf worden gaarne 
ingewacht ! 

M. J. A. VAN DER HAAGEN, 
Nieuw adres: Van Lennepweg 67, 
Den Haag. - Telefoonnr. 550454. 
Telegram-adres: „HAAGPHIL". 

Aanbieding Frankrijk 
400 28 Juni '38 
440/41 Natalité 
526/37 Wapens I 
543 Quinz. Imp. 
544 J. de Vienne 
552 Sec. Nat. 
553/64 Wapens II 
565/66 Legioen Trie. 
id. Witte tusschenstr. 
582 Lac. Lerié 
584 Duinkerke 
585/86 Fam. Krijgsgev. 
587/92 Ber. Mannen 
593/98 Klederdrachten 

Alles Postfrisch — 
Porto tot f 10, 

1 w. ƒ 0,45 
2 w. „ 1,05 

12 w. „ 5,80 
1 w. „ 0,65 
1 w. „ 0,65 
1 w. „ 0,15 

12 w. „ 5,15 
2 w. „ 1,25 
2 w. „ 1,45 
1 w. „ 1,40 
1 w. „ 0,85 
2 w. „ 1,65 
6 w. „ 3,50 
6 w. „ 3,85 

Giro 411570. 
— extra. 

G. BROERS . Dorplein 128 - BUDEL 

ZUMSTEIN 1947 
verschijnt binnenkort 

GIBBONS 1947 
deel I verschijnt eind 1946 
deel II begin 1947. 

Prijzen zijn nog niet bekend. Wij leveren 
echter tegen de vastgestelde prijzen. 
Bestellingen worden in' volgorde van 
binnenkomst afgeleverd. 

VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 

Krijgsgevangenen, xx 
Koninklijke familie, xx 
Vliegpost 1.40/10 geb. 
Surin. Steunfonds 
Jubileum, xx 
Volkskind xx 
1938 Weldadigheid xx 
1940 Weldadigheid xx 
Ned. Zomer 1938 

ƒ 42,50 
2,10 

3 5 , -
8,50 
2,70 
5,50 
3,25 
4,50 
1 -

Porto steeds extra. Zendt ons Uw adres en 
wij zenden U steeds onze gratis 

aanbiedingen. 

IKI. W. IÏ3©F&AI^P, 
P O S T Z E G E L H A N D E L 
ZAANDAM — Telefoon No. 2098 

SINDS 
1 8 8 5 

I 
DRUKKERIJ 
KINSBERGEN 

DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942. 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING-CATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

N.Spiegelstr. 60, Tel. 37239, A'dam 
I Oo) 



A l l e correspondentie betref
fende a b o n n e m e n t e n en 
a d v e r t e n t i e s u i t s lu i t end te 
richten aan de A d m i n i s t r a t i e , 
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 i 0.50. 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaargang f 1.25, 
Per nummer f 0.15. 

GRATIS voor de leden der aangesloten 
Vereen igingen. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" 
H O O F D R E D A C T E U R MR. J. H . VAN PEURSEM, 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL O R G A A N V A N 46 VEREENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

23e Jaargang September 1946 No. 7 (265) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

1/12 pagina . . 
1/16 „ . . 
1/18 . . . 
Kleine advertentie 

f 9,-
f 8,-
f 6,-
f 2,-

Prijs T»n 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- ea 12 achtcreenToIgande 
plaatsingen resp. 2^/2, 5 ,en 10 /̂o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den $en der maand bij de admmistratie 
binnen gekomen zijn. 
De admlnUtralie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing TOU 
adTertentlei, zonder opgaaf Tan 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. »an 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 Florisstraat 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. drs.. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394(12: FRANKEERMACHINES. ^ 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, teleloon 77.61.05. FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't Haaii, 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) i J. A. Kästeln (Amsterdam-Zuid); 
P. C. Korteweg (Bennebroek); J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. Tan der Vlis (Amsterdam). 

ADMINISTRATIE. 
Opgaven van advertenties en alle brieven op advertenties, aanvragen om abonaementen 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; postrekenmg 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. 

^VAARDE 
EIX PRIJS. 

De laatste maanden bereiken mij herhaaldelijk verzoeken om 
advies te geven over de waarde van nieuwe zegels. Principieel 
beantwoord ik deze vragen niet. Wat toch is het geval ? Terwijl 
vroeger de in- en uitvoer van postzegels op generlei wijze be
lemmerd was, mag men thans zonder vergunning van de Neder-
landsche Bank geen zegels importeren of exporteren. Dit heeft 
ten gevolge, dat vele zegels in ons land, evenals in Engeland en 
Frankrijk, niet of nauwelijks te verkrijgen zijn. De vraag overtreft 
derhalve verre het aanbod. Objectief gesproken is de waarde van 
de zegels in ons land niet groter dan b.v. in Zwitserland, dat 
geen beperkingen kent. Subjectief zal men echter somtijds bereid 
zijn, een hogere prijs te betalen, omdat men alle nieuwe uitgiften 
van een bepaald land wenst te bezitten. 

In de jaren voor de oorlog betaalde men voor nieuwe zegels 
van het buitenland de nominale waarde, vermeerderd met een 
toeslag van 20 tot 40 %. Dat is ook thans mogelijk; wanneer 
een handelaar, die de beschikking heeft over een vergunning, 
postzegels met het buitenland ruilt, geschiedt zulks op de basis 
van de wettelijke koersen van de vreemde valuta's. Het enig 
juiste standpunt in deze kwestie lijkt mij te worden ingenomen 
door die handelaren, die uitsluitend tegen de „normale" prijzen 
verkopen; kunnen zij zelf niet inkopen tegen normale prijzen, 
dan verhandelen zij de nieuwtjes niet. Herhaaldelijk zien wij 
echter nieuwe, nog steeds in omloop zijnde zegels aangeboden 
voor drie, vier of meer keren de nominale waarde. Dan zijn er 
slechts twee mogelijkheden; óf wel er wordt eert winst gemaakt 
van 200 % of meer, óf wel de zegels zijn op onregelmatige wijze 
ingevoerd. Het ligt in de bedoeling op dit euvel strenge controle 
te gaan uitoefenen. 

Zonder twijfel zijn er moeilijkheden. In de eerste plaats weten 
wij lang niet steeds welke zegels in het buitenland nog aan de 
postkantoren verkrijgbaar zijn en welke slechts in beperkte 

oplagen zijn verschenen of reeds buiten omloop zijn gesteld. In 
de tweede plaats veranderen somtijds de koersen van de vreemde 
valuta's, men denke b.v. aan de devaluatie van de Franse franc 
en van het Turkse pond of aan de revalorisatie van de Zweedse 
kroon en de Canadese dollar. 

Een grote moeilijkheid bieden vooral de zegels van de Japanse 
bezettingszones en andere postzegels uit het Verre Oosten. Men 
neme de zg. dansersserie; nog niet lang geleden werden, toen 
alom de serie 7 ä 8 gulden kostte, enige series aangeboden voor 
5 gulden. Een koopje de serie had immers bijna ƒ IOC,— 
gekost. Maar thans is de waarde nog slechts 75 ä 85 cent. De 
verklaring van deze scherpe prijsdaling is overigens niet ver te 
zoeken. 

Zou het niet gewenst zijn, dat spoedig een bevredigende rege
ling werd getroffen voor de ruil van postzegels met net buiten
land via een centrale instantie ? De serieuze verzamelaars zouden 
daarmee zeer gebaat zijn; tevens zou de clandestiene handel veel 
van zijn betekenis verliezen. Wann'eer thans vergunninghouders 
met het buitenland ruilen, heeft men het gevoel van zijn buiten
landse relaties een „geschenk" te k r i jgen . . . . in Zwitserland bv. 
worden ook de nieuwste Nederlandse zegels in de handel, die 
blijkbaar beschikt over uitnemende zwendelrelaties, verkocht 
voor het derde deel van de nominale waarde. In Engeland schijnt 
men aan dergelijke weerzinwekkende practijken niet mee te doen. 

H t klinkt niet opwekkend, maar toch menen wij te moeten 
voorspellen, dat de beperkingen nog geruime tijd gehandhaafd 
zullen blijven. Een door de Nederlandsche Bank te treffen 
regeling is dus voor de goede gang van zaken wel dringend 
gewenst. Moge deze spoedig komen. 

VAN PEURSEM. 

DE PRINSESJES DOEN EEN BEROEP OP ONS 
Frankeert met Prinsessezegels! 
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1. De Raad van' Beheer heeft in zijn vergadering van 5 
October 1946 zonder hoofdehjke stemming het voorstel aange
nomen, GEEN verenigingsverslagen op te nemen, zolang de 
omvang van het Maandblad zo beperkt is. 

2. Het Maandblad wordt geacht vanaf Mei 1946 maandelijs 
te hebben kunnen verschijnen in een omvang van' 12 pag. plus 
omslag, d.w.z. in 1946 met 128 pagina's. Tot heden kwarnen 
daarvan 84 pagina's in ons bezit. Het October-nummer verschijnt 
omstreeks 15 November met 20 pagina's, terwijl het gecombi
neerde November-December nummer omstreeks 15 December een 
omvang van 24 pagina's zal hebben. Dan zijn wij „bij"; laten 
wij hopen, dat in 1947 de omvang spoedig van 16 op 24 pagina's 
kan worden verhoogd. 

3. Adreswijzigingen gelieve men bekend te maken aan den 
secretaris van de vereniging, waarvan men lid is. In géén geval 
aan den' hoofdredacteur. 

4. Nogmaals verzoek ik dringend geen vragen van zuiver 
persoonlijke aard aan' mij te stellen. De tijd ontbreekt mij, der
gelijke vragen te beantwoorden. In het bizonder gelieven aspirant
zwendelaars mij niet te vragen op welke wijze men de deviezen-
bepalingen kan overtreden ! 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 
A. M. Benders, arts te Maurik (Gld.). 

NEDERLAND. 
De Prinsessezegels. 

Zooals aangekondigd zijn de Prinsessezegels op 16 September 
verschenen; ze zijn verkrijgbaar tot en met 31 October 1946 en 
geldig tot en met 31 December 1947. 

Waarden en kleuren: 
1/^ -f I K cent bruinzwart (Irene). 
2% -f 134 cent groen (Margriet). 
4 -|- 2 cent lila (Irene). 
5 -f- 2 cent bruin (Margriet). 
7% + 2% cent rood (Beatrix). 

\2% -f- 7K cent blauw (Beatrix). 
De ontwerpen en de staalgravures zijn van de hand van S. Hartz, 

de teksten en de waardeaanduidingen van J. van Krimpen. 
Aankondiging geschiedde bij Dienstorder H. 573 van 28 Aug. 

1946. 
Vellen van 100 zegels, vrij dik papier zonder watermerk, 

formaat als van de Zomerzegels, kamtanding 12 K : 12. Randdruk 
van een dubbele lijn, op een van de zijranden soms afwezig of 
enkel. Midden op den onderrand het plaatnummer; we zagen alle 
waarden met nummer 1. 

Wat de afwerking van de vellen betreft verschillen de laagste 
vier waarden met de 7K en \2% cent. Bij alle waarden is de 
bovenrand doorgeperforeerd, bij de laagste waarden ook de linker 
zijrand, bij de 7^2 en 12>2 cent de rechter zijrand. Bij de laagste 
waarden is de dubbele lijn op de linker zijrand onduidelijk of 
afwezig, bij de JYi en 12 ̂  cent op de rechter zijrand. Bij de vier 
laagste waarden is bij de zegels op de onderste rij onder de rechter 
onderhoek een puntje te vinden, de aanwijzing van de juiste plaats 
waar de roller op de staalplaat geplaatst moet worden om er de 
zegelbeelden in te persen. Bij de 7 ^ en \2% cent is er een heel 
klein streepje te zien aan den rechterbovenhoek van de zegels van 
de bovenste rij. 

De Guldenwaarden. 
In het vorig nummer blijken we een vergissing gemaakt te 

hebben, toen we schreven, dat de 2K, 5 en 10 gulden konden 
worden gebruikt voor betaling van de kosten wegens frankeering 
bij abonnement. Het blijkt dat de betaling door middel van zegels 
al vóór 1940 is afgeschaft, behalve wanneer er zegels met toeslag 
worden gebruikt. Wél zouden de guldenwaarden te gebruiken zijn 
voor de betaling van het postbusrecht. 

Waarschijnlijk in verband met dit foutieve bericht vermeldde 
Dienstorder 599 van 11 September: „In verband met terzake 
ontvangen navragen wordt de aandacht er op gevestigd, dat door 
den aannemenden ambtenaar de betaalde bedragen, verschuldigd 
voor niet-periodieke, bij abonnement gefrankeerde stukken, niet 
mogen worden gekweten door middel van frankeerzegels, welke 
zonder een toeslag boven de frankeerwaarde op de kantoren 
verkrijgbaar zijn". 

In Amerika worden de zegels gebruikt zoowel als ongebruikt 
aangeboden; de prijzen voor beide soorten zijn gelijk ! 

Nieuwe waarden in rotogravuredruk. 
Van' de zegels in meeuwtjes- of duifjesteekening zijn de drie 

nog resteerende waarden, de 1 cent, 3 cent en 4 cent n'u ook in 
rotogravure verschenen, in vellen zonder oplaagletters en met 
etsingnummer. Geen opvallende verschillen met de vroegere 
offset-oplagen. De 3 cent was ons al bekend met de tralie-opdruk
ken en is dus nu eindelijk ook zonder opdruk uitgekomen. 

De 5 cent Konijnenburg-serie. 
De koerseerende 5 cent blijkt een dergelijke „verjongingskuur" 

te hebben doorgemaakt als onlangs voor de 7% cent beschreven. 
Sinds nummer L en R. V zijn de zegels donkerder (harder) groen, 
het gelaat komt meer uit, oor en krullen lijken iets beter afgewerkt 
te zijn. Bovendien is het papier iets dunner. 

Nieuwe etsingnummers. 
Meeuwtje 1 cent: I. 

I K cent. IV R, L en R VI, VIII. 
4 cent: I. 

Koningin: 5 cent: L en, R IV, L en R VII. 
7K cent: R V, L en R XII, L XIV. 

10 cent: L en R II. 

De „Bevrijdings"-serie. 
Eenige verzamelaars zonden ons enveloppen met de eerst-ver-

schenen waarden van de bij Bradbury gedrukte zegels, afgestempeld 
met het stempel van de Koninklijke Marine uit de laatste maanden 
van 1944. Alle getoonde enveloppen waren maakwerk. Achter den 
datum komt in de stempels het nummer van het schip voor, in 
casu no. 227. Het zal interessant zijn, een verzameling van deze 
scheepsruimte aan te leggen. Rechts is in het sempel een z.g. 
„onklaar anker" afgebeeld, d.w.z. een anker met een touw rondom 
het lichaam. 

Buitengebruikstelling van zegels. 
Het zegel van 7% cent „Herrijzend Nederland" zal op 31 De

cember a.s. zijn geldigheid voor de frankeering verliezen. Er zal 
geen gelegenheid bestaan, nog resteerende hoeveelheden ervan in te 
wisselen. 

Eveneens zijn' na 31 December ongeldig de kinderzegels, die het 
vorig jaar verschenen zijn (kinderkopje van Fernhout). 

De 3 CENT port herleefd; nieuwe oplagen postzegels. 
Evenals dit met de frankeerzegels het geval is beginnen nu ook de 
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portzegels te verschijnen in vellen zonder oplaagletters op boven-
en onderrand. Wél komt op den bovenrand nog een drukkersteeken 
voor. 

Aldus zijn al bekend de 3, 5, 10 en 25 cent, waarschijnlijk alle 
in het voorjaar van '46 verschenen. Kent iemand al meerdere 
waarden ? 

Het merkwaardigste Is, dat de 3 cent, die wij al jaren kennen 
in de nieuwe teekening zonder schakelrand en met waarde „3 
C N T " nu weer verschenen is als lang-geleden, mét schakels en 
met „3 cent". Dit is een nieuw zegel voor ons album; het zegel 
bestond nog niet met de tanding 13% : 12}^. 

De niet-verschenen 50 cent.' 
Over de wel aangekondigde, maar tenslotte niet verschenen 50 

cent van de zeehelden-serie vernemen wij nog, dat de teekening 
daarvan gemaakt is door Hub . Levigne te Maastricht. Na de be
vrijding van het Zuiden kon deze echter niet meer naar Den Haag 
of Haarlem verzonden worden, en zoo kon de 5C cent niet worden 
uitgegeven. 

De ontwerpers der zeeheldenserie. 
Met belangstelling zullen onze lezers kennis nemen van de vol

gende mededeeling van het Nederlandsche Postmuseum: 
De uitgifte van een nieuwe serie postzegels werd in Juni 1943 

in de pers bekend gemaakt, met de mededeeling dat de hoogere 
waarden de beeltenis zouden dragen van Nederlandsche zeehelden, 
waarvoor gravures van Kuno Brinks, Hubert Levigne en de N.V. 
Joh. Enschedé en Zonen gevolgd zouden worden. 

De Duitsche autoriteiten wenschten de in 1941 verschenen post
zegels, naar het oude ontwerp van Ch. Lebeau, te vervangen door 
een reeks met „volksche" motieven. Om dit onsympathieke onder
werp te vermijden stelde de toenmalige directie der P.T.T. een serie 
van nationale zeehelden voor en slaagde erin dit denkbeeld door 
te zetten. Slechts voor de lage waarden moesten de germaansche 
symbolen gehandhaafd blijven. 

De werkelijke ontwerpers van de portretten der zeehelden waren 
de vier kunstenaars die sinds 1939 aan de bekende Zomerzegels 
meewerkten: Mevrouw E. Reitsma-Valen9a, K. Brinks, S. L. Har tz 
en H . Levigne. Als gevolg van de steeds scherper wordende anti-
joodsche maatregelen van de bezettende macht, kwam in den loop 
van 1942 het bevel van den inmiddels benoemden nationaal-socia-
listischen directeur-generaal der P.T.T. om de Joden niet langer 
aan de zegels te laten werken. De hoofdambtenaar, belast met de 
«esthetische verzorging der Nederlandsche postzegels, besloot dit 
bevel te negeeren en liet de betrokkenen in het geheim toch voort
gaan aan hun ontwerpen. Behalve van de firma Enschedé was 
daarvoor medewerking noodig van Kuno Brinks en Hubert Levigne, 
die zich onmiddellijk bereidt verklaarden het auteurschap van de 
door Mevrouw Reitsma-Valenfa en Har tz gegraveerde portretten 
tijdelijk op zich te nemen en zoo hun collega's te steunen. 

Nu geen redenen voor geheimhouding meer bestaan, achten wij 
het gewenscht, opheldering in deze aangelegenheid te brengen, 
geheel, in overeenstemming met de gevoelens van Kuno Brinks 
en Hubert Levigne. 

Het ontwerp voor de zegel van 17% cent, voorstellende "Willem 
Joseph van Gent, was opgjedragen aan Hartz. In den tijd dat deze 
bezig was met het portret, was hij reeds ondergedoken en veran
derde herhaaldelijk van woonplaats. Nog voor de teekening ge
reed was, moest hij plotseling weer verdwijnen en hield zijn 
nieuwe adres geheim. Het ontwerp was daardoor onbereikbaar 

geworden. Aan Levigne werd toen gevraagd met grooten spoed 
een nieuwe gravure te maken, naar welke tenslotte de postzegel 
werd vervaardigd. 

Voor de zegel van 25 cent had Hartz reeds een teekening vol
tooid, doch nog geen gravure. Kuno Brinks graveerde vervolgens 
een geheel nieuw portret voor deze zegel naar het borstbeeld van 
Tjerk Hiddes. 

In den loop van 1944 overwogen de Posterijen de serie te com-
pleteeren met een zegel van 50 cent. Levigne werd verzocht hier
voor het portret van Heemskerck te graveeren, dat echter niet 
verder dan het geteekende onwerp is gekomen. 

De oorspronkelijke ontwerpen zijn gravures, welke door de 
kunstenaars zelf in staal gestoken zijn naar door hen g'eteekende 
portretten. De zegels, met uitzondering van de zegel van 40 cent, 
konden echter niet in plaatdruk worden uitgevoerd, omdat de 
persen der N.V. Joh. Enschedé en Zonen in dien tijd geheel bezet 
waren voor het drukken van bankbiljetten. De ontwerpen zijn 
daarom voor rotogravure bewerkt door de firma Enschedé, die 
niet alleen de Nederlandsche postzegels drukt, maar ook de maker 
is van de veel ervaring eischende cliché's en drukvormen. De 
namen van de bewerkers zijn volledigheidshalve in het overzicht 
vermeld. 

Waarde 

7V2 cent 
10 cent 
lai/a cent 
15 cent 
i7/»2 cent 
20 cent 
22V2 cent 
25 cent 
3 o cent 
40 cent 

Ontwerp en gravure 

ontwerper-graveur tijdelijk op naam van 

S. L. Hartz 
Kuno Brinks 
Mevr. E. Reitsma-Valenja 
Mevr. E. Reitsma-Valen^a 
Hubert Levigne 
Hubert Levigne 
Kuno Brinks 
Kuno Brinks 
Hubert Levigne 
S. L. Hartz 

Kuno Brinks 

Hubert Levigne 
Hubert Levigne 

Kuno Brinks 

Voor rotogravure 
bewerkt door 

W. de Jonge 
W. van Dijk 
J. Pander 
J. Bon 
W. van Dijk 
W. van Dijk 
J. Bon 
J. Pander 
J. Pander 
(plaatdruk) 

Letters en cijfers ontworpen door J. van Krimpen. 
Drukmateriaal en druk: N.V. Johan Enschedé en Zonen te 

Haarlem. 

Etsingnummers meeuwtjes-serie. 
50 cent: 6. 

„Festung Holland"-opdruk. Fantasie-piroduct. 
Een merkwaardig zegel is hiernaast afge

drukt, de 7% cent De Ruyter met een om
lijnden opdruk: 

FESTUNG 
HOLLAND 

1-5-1945 
De opdruk is in zwart aangebracht, blijk

baar in boekdruk; de afmetingen van de 
omranding zijn 24 X 15 K mm. Wij zagen 
hem op twee zegels, bijgaande 7K cent, ge
bruikt, en op een 5 cent van de „volksche" 
serie ongebruikt (op dit zegel was de opdruk 
kopstaand). 

De zegels werden aangetroffen, kort na de bevrijding, in een 
„N.S.B.-huis" te Amersfoort. Is het een fantasie- of een zwendel-
uitgifte, of zijn de zegels werkelijk serieus bedoeld ? De Duit-
schers zelf hadden geen behoefte aan frankeerzegels, met hun 
,,Dienstpost". "Wij zullen zeer dankbaar zijn voor nadere inlich
tingen van de lezers. 

"Wij danken Mr. J. van Galen Last voor de toezending van de 
zegels. 

Volgens officieel bericht is de opdruk een „grap", niet af
komstig van een Duitsche of „officieele" N.S.B.-instantie. 

Nooduitgifte portzegels. 
Er is een serie van 18 nooduitgifte-portzegels in de maak bij de 

N.V. Gestel gj; Zn. te Eindhoven. De zegels zijn lichtblauw van 
kleur. De serie omvat alle thans bestaande waarden, uitgezonderd 
die van % cent en van 1 gulden. 

(Mijn Hobby, 3-'45). 
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Nader vernemen wij, dat deze serie werd aangekondigd bij 
Dienstorder H. 158 van 25 April 1945 van het Tijdelijk Hoofd
bestuur te Eindhoven, maar dat de serie n i e t uitgegeven i s ! 

Overzicht postwaarden voor philatelisten. 
Verbetering van de opgaaf in het vorige ntimmer: 
1. Het verzamelaarsloket te 's-Gravenhage is niet van 12 tot 

14, maar van 12 tot 13 uur open. 
2. Indië 1 Gld. port blauw is al geruimen tijd uitverkocht. 

Portzegels. 
Dr. L. Frenkel meldt ons: 
M. J. H . Vuijstingh, Utrecht, deelt mij mede dat hij eveneens 

een portzegel van 2% cent 1896 Type I bezit met korte breuk-
streep. De deelstreep is evenals op de afbeelding in het voorlaatste 
Maandblad naar beneden smal toeloopend en reikt niet verder dan 
de bovenkant van de dikke staartstreep van de groote 2. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Uitgiften G. Kolff & Co. 

Twee typen van de 10 cent in Konijnenburg-teekening. 
In het Mededeelingenblad van de vereeniging „Contact Schept 

Kracht" wordt meldmg gemaakt van het voorkomen van twee 
typen van het zegel van 10 cent rood van de Konijnenburg-serie. 

Het eerste type komt voor bij de zegels met lijn tanding 13 K 
en moet dus het oudste zijn. Als aanvulling van de oorspronkelijke 
melding hebben we dit type ook bij de tanding 12/^ gevonden. 
Type II komt alleen met kam tanding \2% voor. 

Het duidelijkste verschilpunt is de stand van de letter C ten 
opzichte van de hermelijnen kraag. Bij type I staat het meest 
linkssche punt van deze kraag juist boven de kromming van de 
C; bij type II steekt dit punt verder naar links uit. De geheele 
regel "10 C E N T " verschilt bij beide typen. De afstand tusschen 
10 en C E N T is veel kleiner bij type I dan bij type II; de O van 
type I is ovaal, die van type II meer rond; het cijfer I staat bij 
type II iets verder van de zijrand af, enz., enz. De letters van 

Ned. Indië zijn bij II iets kleiner en dikker dan bij I; in de golven 
van het haar zijn verschillen te vinden, kortom type II lijkt een 
geheel nieuw zegel te zijn. Hierbij de afbeelding. 

We mogen wel aannemen, dat de zegels van eenzelfde cylinder, 
dus met eenzelfde etsingnummer, alle van hetzelfde type zijn. 
Gaan we de gegevens op blz. 42 (Mei-nummer) na, dan blijken met 
tanding 13K alleen vellen met nummers L en R 1 te bestaan; 
deze moeten dus van type I zijn. Dezelfde vellen komen voor met 
tanding 12 K, in oranjerood. 

Behalve de vellen met nummer L 1 of R 1 bestaan nog de 
volgende variaties: 

- 10 cent oranjerood op dik papier (nummers L en R 19)_. 
- 10 cent rood op dun papier (nummers L en R 19). 
- 10 cent donkerrood op dun papier (nummers L en R 20). 
Daarvan zijn de vellen met nummer L of R 20 zeker in type 

II, en aangezien dit type gevonden is bij zegels op dik en op dun 
papier zullen de vellen met nummer L of R 19 zeer waarschijnlijk 
ook dit type hebben. Wie kan ons zegels van' 10 cent met etsing
nummer L of R 19 toonen ? 

Algemeene opmerkingen. 
' De meeste uitgiften van G. Kolff & Co., die in vellen van 2 x 
100 zegels zijn gedrukt, zijn blijkbaar ook in dezen vorm uitge
geven, dus twee blokken van 100 zegels naast elkaar. Daardoor 
zijn paren mogelijk van twee zegels met een breede witte strook 

ertusschen, waarop de telcijfers. Dit b.v. bij de series Nederland 
zal Herrijzen van Indië en Suriname, de Indische druk van het 
scheepjestype van Suriname, enz. Ook bij de Indische portzegels. 

De plaatnummerss van de in Indië vervaardigde portzegels, die 
in vellen van 400 zijn gedrukt (4 blokken van 100), bevinden zich 
niet midden op den bovenrand van de blokken van IOC, maar op 
de breede witte strook tusschen twee blokken van 100 in, en wel 
geheel bovenaan. 

De 2 cent Danser. 
Naar ons werd medegedeeld bedraagt de oplaag van de in het 

begin zoo schaarsche 2 cent danser niet minder dan 4 miffioen 
stuks. De prijs is dan ook nog steeds aan het zakken. Door de 
Republikeinen wordt het zegel zoowel met als zonder opdruk 
gebruikt. 

De 5 cent cijfertype van den Topogr. Dienst. 
Dit zegel werd uitgegeven op 19 November 1940. Het is gedrukt 

in vellen van 100, bestaande uit twee blokken van 50, gescheiden 
door een witte tusschenstrook ter breedte van één Zegel. De 
tanding loopt door deze strook niet door. De strook loopt even
wijdig met de langste zijden van' de zegels. 

Kleurproeven. 
Van de Spitfire-zegels (Nederland zal Herrijzen) werden ons de 

volgende proeven getoond: 
Ongetandji 1 Gulden geel en blauw, groen en blauw, grijs en 

blauw. 
Getand: 10 cent karmijn en blauw, 1 Gld. geel en blauw, 1 

Gld. groen en blauw. 
Daarentegen zijn een 7% cent karbouw in blauw in plaats van 

paars en een 2% danser in grijs in plaats van roodviolet waar
schijnlijk verkleuringen; dit wordt nog uitgezocht. 

INDIE NA DE BEVRIJDING. 
Nieuwe serie portzegels. 

Omstreeks 14 Augustus is een serie portzegels verschenen (14 
Augustus in Buitenzorg, 16 Augustus in Bandoeng), gedrukt in 
Australië en evenals het onlangs beschreven 5 cent frankeerzegel 
op papier met watermerk kroon en C(ommonwealth) of A(ustralia). 
Wit papier, kamtanding 14/4 : 14, waarschijnlijk boekdruk, vellen 
van 2 blokken ï 80 zegels, naast elkaar, gescheiden door een 
tusschenstrook van 1 zegel breed, waarop een gekleurde lijn. 
Overigens geheel blanco randen. 

De teekenin'g van het frame is nagebootst van het type III van 
onze porten, zelfs het aantal schakel (32) klopt. Alleen de waarde
cijfers zijn vaij geheel afwijkend model, terwijl verder ieder van 
de 13 waarden van deze serie zijn eigen kleur heeft. De serie 
bestaat uit: 

1 cent violet. 25 cent olijf. 
2% cent bruin. 30 cent donkerbruin. 
'iyi cent ultramarijn. 40 cent d'olijfgroen. 
5 cent roodoranje. 50 cent donkergeel. 
7ü cent d'groenblauw. 75 cent melkblauw. 

10 cent lila. 100 cent lichtolijfgroen. 
20 cent blauw. 

De nieuwe 5 cent. 
Van de nieuwe in Australië gedrukte 5 cent moet nog vermeld 

worden, dat het zegel is gedrukt in vellen van 160 zegels, twee 
blokken ("panes") van 80, gescheiden door een één zegel breede 
tusschenstrook waarop een blauwe lijn; overigens geen randdruk. 

De Port-opdrukken van Makassar. 
Het schijnt dat de vier port-opdrukken, die in Makassar over-
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drukt zijn (de 2% op 10, 10, 20 en 40 cent, zie blz. 66), tegen 
het oorspronkelijke plan ook alleen daar gebruikt zouden zijn. 
Kent iemand afstempelingen van' andere plaatsen ? 

De zegels mochten alleen gebruikt aan het publiek worden 
verkocht, maar den laatsten tijd worden in Nederland herhaaldelijk 
ongebruikte series aangeboden. 

De NICA-opdruk van Soemba. 
De NICA-opdruk van Soemba (zie blz. 66) 

blijkt op nog meer zegels voor te komen 
dan op de afgebeelde 2C cent Kreisler. Wij 
zagen den opdruk, steeds in zwart, op de 
volgende zegels, die alle bovendien met een 
anker in boekdruk overdrukt zijn (type II 
met Dai rechts): 

2 cent karbouw met wmk., anker rood. 
5 cent danser, anker rood. 

10 cent Konijnenburg, anker groen. 
17}4 cent Konijnenburg, anker groen. 

De opdruk is liggend op de 5 cent danser, op de andere zegels 
rechtop. Het is waarschijnlijk een metalen stempel. 

De NICA-opdruk van Timor. 
„Mijn Stokpaardje" beeldt een brief af uit Koepang, Timor, 

verzonden 3 Februari 1946. Er zouden twee kleuren van dezen 
opdruk bestaan De brief vertoont de 3J4 cent karbouw met anker 
en NICA-opdruk, de 15 cent Konijnenburg met anker en NICA 
en de 10 cent Konijnenburg met NICA, de laatste opdruk blijkbaar 
zwart; het is niet duidelijk of deze 10 cent ook nog een anker-
opdruk draagt. 

De Bevrijdingsserie. 
De datum van uitgifte van de in Amerika gedrukte serie is 

vroeger dan eerst vermeld; de zegels zijn op 1 October 1945 in 
HoUandia (Nieuw-Guinea) verkrijgbaar gesteld. 

Volgens door „Mijn Stokpaardje" ontvangen gegevens zouden de 
oplagen zijn: 

1, 2, 23^, 5, 7K , 10, I7i4 en 20 cent: 250.000 stuks. 
15 cent« onbekend. 
30 cent: 100.000 stuks. 
60 cent: 50.000 stuks. 
1 en 2J^ Gld.: 2C.O0O stuks. 

Japansche Bezettingszegels. 
Anker-opdrukken. 

We vernamen nog, dat — althans te Pontianak — op last 
van de Japanners slechts een voor dagelijksch gebruik bestemde 
hoeveelheid tegelijk mocht worden overdrukt; alleen de kantoren 
in het binnenland kregen grootere hoeveelheden tegelijk uit Pon
tianak toegezonden. Daardoor waren er bij de komst van de 
Hollanders nog onoverdrukte zegels aanwezig. 

In tegenstelling met wat op blz. 44 werd vermeld heeft Pontia
nak slechts drie Anker-stempels gebruikt, terwijl het aantal in 
Zuid-Oost-Borneo ook gering is geweest. 

Aanvullingen: 
14. 334 cent karbouw, I Zwart. 
18. 4 cent karbouw, II rood. 
23. 25 cent Kreisler, II rood. 
24. 30 cent Kreisler, I zwart, II rood. 
27. 5 Gld. Kreisler, I zwart. 
28. 5 cent cijfer, II rood. 
37. 20 cent Konijnenburg, I zwart. 
38. 25 cent Konijnenburg, I zwart. 
40. 35 cent Konijnenburg, I zwart. 
41. 40 cent Konijnenburg, I zwart, 
42. 50 cent Konijnenburg, I zwart, 
43. 60 cent Konijnenburg, I zwart, (ook kopstaand). 
44. 80 cent Konijnenburg, I zwart, (ook kopstaand). 
46. 2 Gld. Konijnenburg, I zwart. 
48. 25 Gld. Konijnenburg, I zwart. 

DE PRINSESJES DOEN EEN BEROEP OP ONS 
Frankeert met Prinsessezegels! 

Ankerzegels met waarde-opdruk. "̂ ^ '*' 
N o . 67, de 2 sen op 5 cent blauw cijfertype, werd te Pontianak 

door een Chineesche drukkerij vervaardigd. De oplaag bedraagt 
omtreeks 600 stuks. 

De opdruk ƒ 2.00 op 1 cent karbouw, zonder de vier Jap. 
teekens, bestaat mét en zonder watermerk (dit worden dus de 
nos. 68a en 68b). 

Zon-opdruk van Bali. 
Hierbij de afbeelding van de in het vorig 

nummer genoemde opdruk van Bali (nos. 
75a-c). De opdruk bestaat uit een vierkant 
van 24 x 24 mm., waarin een zon met 
stralen, daarboven de drie teekens voor Dai 
Nippon en daaronder vier andere teekens 
(wie geeft ons de vertaling ?) Terzijde een 
lijnenversiering. Handstempel, kleur kar-
mijnrose. Het merkwaardige is, dat de op
druk grooter is dan het zegel zelf, maar 
dat op de zegels geen sporen te zien 

zijn van opdrukken op naburige zegels. De opdruk is dus waar
schijnlijk geplaatst op de zegels, toen die al op de brief geplakt 
waren, en zou dan dus eerder een contrölestempel zijn. Hetzelfde 
is het geval met de opdrukken van' Bangka. 

Uitgiften voor Sumatra. 
1942. Opdruk liggend kruis. 

91 bl. 30 cent (Konijnenburg), opdruk violet. 
Te Fort de Koek en Pakanbaroe zouden violette, te Padang 

zwarte opdrukken zijn gebruikt. 

1943(?) Opdruk voor Bangka. 
92. 1 cent karbouw is zonder watermerk. 
92fl. 7^3 cent danser, opdruk rood en zwart. 
93. 10 cent Konijnenburg, opdruk zwart. 
94a. 40 cent Konijnenburg, opdruk violet. 
96a. 25 cent Kreisler, opdruk violet. 
97a. 334 cent port, opdruk ? 
Maar — wij zagen een brief uit Bangka, waarop verschillende 

van deze overdrukte zegels. Bij sommige zegels stond de opdruk 
gedeeltelijk op het zegel, gedeeltelijk ernaast. Een echte opdruk 
is dit dus niet; de zegels zijn niet overdrukt aan het loket ver
kocht; het is eerder een contrólestempel en het is ook duidelijk, 
dat alle zegels, die de afzender op zijn brieven plakte, van dezen 
„opdruk" werden voorzien. 

Boekdruk-opdrukken "Balk en T". 
Bij de opdrukken op de Kreisler-zegels (nos. 108—114) staat de 

opdruk bij verticale paren niet altijd op dezelfde hoogte of 
breedte, bij horizontale paren wél. Wij zagen blokken van de 
20 cent met groote verschillen bij de verticale paren; dit moet 
een zeer onregelmatige opdrukvorm zijn geweest. Anderzijds 
zagen wij groote veldeelen, b.v. van de 35 cent, met een heel 
regelmatigen opdruk. 

Handstempel-opdrukken "Balk en T". 
De maten van den massieven opdruk (zie vorig nummer blz. 85) 

op de 15 en 35 cent Kreisler met wmk. zijn: regel letterteekens 
in type I, lengte 19 mm. Lengte balk 1134 mm. Deze maten 
komen precies overeen met een opdruk op de 3 cent danser (fijne 
arceering, type Ib); de massieve opdrukken zijn dus toch misschien 
hieruit ontstaan ? 

Verdere aanvullingen: 
A. Fijne arceering; Type Ia (bovenste regel 14% mm.):' 1 cent 

karbouw zonder wmk. Type Ib (bovenste regel 19 mm.); op 
Nederland Koningin (Konijnenburg) 5 en 12 34 cent ! 

B. Grove arceering: Type I (balk 1134 mm.): Kreisler 15 cent 
met wmk. en 5 Gld.; Konijnenburg 50, 60, 80 cent, 1,—, 2,—, 
5,— en 10,— Gld. - - Type IIb (balk 13% mm.); 5 cent danser 
(met bovendien nog een opdruk van y teekens in kastje). 

Plaatselijke opdrukken. 
— Atjeh: 147cl. 3 cent groen Karbouw. 

147el. 3 cent olijf groen Danser. 
— Drie teekens in kastje: 
167a. Kreisler 40 cent. 
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177a. — f. Konijnenburg 50, 60, 80 cent, 1,—, 2,— en 5,-
Gld. 

Uitgiften voor Malakka. 

— Hierbij de afbeelding van de beide typen van den opdruk 
op nos. 342—354, en van de twee typen op de zegels van Kelantan 
(nos. 457—479), vermeld op blz. 86 van het vorig nummer. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
JAVA. 

Nieuwe serie. 
Blijkbaar als aanvulling op de drie in het vorig nummer afge

beelde waarden van 5, 20 en 30 sen is nog een serie van acht 
waarden, van 10 tot 200 sen, verschenen, in iets grooter formaat. 

De drie in het vorig nummer afgebeelde zegels zijn' gedrukt 
bij de voormalige Landsdrukkerij te Batavia; de nieuwe serie is 
gedrukt in de drukkerij „Merdeka", de vroegere drukkerij „de 
Unie", waar de Java-Bode gedrukt werd. De zegels werden van de 
drukkerij alle naar Djocja gezonden, vanwaar ze over de diverse 
kantoren werden gedistribueerd. 

De nieuwe zegels werden te Batavia in omloop gebracht op 19 
Augustus 1946, hoewel ze volgens een telegram uit Djocja op 17 
Augustus, de jubileumdatum, verkocht hadden moeten worden. 

De serie bestaat uit de volgende 
waarden: 

10 sen groenzwart. 
30 sen donkergroen. s 
40 sen grijsviolet. 
50 sen zwart. 
60 sen violet. 
80 sen rood. 

100 sen lilabruin. 
200 sen violet. 

"Waarschijnlijk steendruk; wit papier van wisselende dikte zonder 
watermerk; ongegomd; vrij goede lijntanding 11 x 11 (van de 
80 sen, die het eerst is afgeleverd, is de tanding veel slechter). 
Vellen van 100(?) stuks met oplaagletters en telcijfers op de randen. 
Het formaat van het zegelbeeld is 30 x 21K mm. 

De voorstellingen zijn niet alle duidelijk:! 
-10 sen (liggend formaat): inscriptie So"erabaja Nopember 

( = November) 1945. Groot gebouw waarvoor een tank en een 
pantserwagen, waarboven twee vliegmachin'es. 

-30 sen (liggend): inscriptie Pertahanen Kita = Onze Kracht. 
Wachtpost met kijker. 

-40 sen (staand): kade waaraan een groot schip met de roodwitte 
vlag. 

-50 sen (staand) i stier, die een ketting doorbijt. 
-6C sen (liggend): inscriptie Bandoeng Maret ( = Maart) 1946. 

Groot gebouw, dat in brand staat(?). 
-80 sen (staand): inscriptie Angkatan Oedara = Luchtmacht. 

Piloot met vliegmachines. 
-100 sen (liggend): inscriptie Ambarawa Nop ( = November) 

1945. Blijkbaar een in' puin geschoten en brandend stadsgedeelte. 
-200 sen (liggend)» stuwdam. 
De 10, 30, 50 en 100 sen zagen we ook al ongetand. 

SUMATRA. 
Een nieuwe opdruk is het handstempel (tweeregelig) P.T.T./ 

INDONESIA, dat we in zwart zagen op de 10 cent Konijnenburg 
met Balk-en-T-opdruk. 

De opdruk 40 SEN op 2 cent Karbouw. 
Deze opdruk (afb. zie blz. 87) komt in twee typen voori 
I. de hoofdletter I staat midden onder de hoofdletter R; de 

top van de 4 staat onder de I. 

II. de I staat onder het rechte been van de R; de top van de 
4 staat onder de n van Indo, als op de afb. 

Op verticale rijen hebben de zegels hetzelfde type; op alle 
horizontale paren, die wij zagen, staan de twee typen om en om. 

Breuken in de dikke balk zijn zeer talrijk; balken zonder breuk 
zijn ver in de minderheid. 

CURACAO. 
Diversen. 

Een verzamelaar, die onlangs Curasao bezocht, deelde ons het 
volgende mede: 

Nog steeds zijn op Curafao verkrijgbaar alle waarden van de 
Sluier-serie, met uitzondering van de ƒ 1,50 en 2,50. 

Van de Konijnenburg-serie zijn', als verbetering van ons bericht 
op blz. 66, uitverkocht de 21, 25, 27% cent en ƒ 1,50. De 20 
en 30 cent en ƒ 2,50 zijn nog steeds verkrijgbaar. 

De 6 cent van de Eilandenserie vertoont het Gouvernementsge
bouw en het Fort, beide gelegen aan den ingang van het Schottegat. 

De luchtpostserie van 1942 is nog volledig aan het loket 
verkrijgbaar. j 

Een aardige plaatfout bij de Prins Bernhardfon'ds-zegels komt bij 
alle waarden vijfmaal per vel voor. Het is een duidelijke zwarte 
punt aan het zwaard van het leeuwtje, boven de uitgestoken tong. 

De Steuncomité-series. 
Naar men ons berichtte zouden de twee series van het Steun

comité bij de firma Enschedé te Haarlem zijn gedrukt. Wanneer 
zien we deze zegels aan de philatelistenloketten ? ? 

SURINAME. 
De groote serie van 1945. 

Van de groote in Amerika gedrukte serie is n'a äe \% cent nu 
ook de 1 cent uitverkocht. 

Dank aan medewerkers. 
Hartelijk dank voor hun medewerking aan de beeren: A. A. 

Aaltsz, W. Amons, W. Baars, R. J. D. Boon, H. M. Bordewijk, 
Dr. H. W. Borel, W. G. van' Dalen, J. Dekker, F. A. van Dongen, 
Kapt. J. Haeseker, H . van Herwerden, G. Janssen, firma G. Keiser, 
A. L. Leemeyer, Jos. Maussen, M. D. Postma, J. Poulie, M. W. 
Pijnappel, Mr. H. B. L. de Rechter, H. L. L M. Schellart, A. 
Schipper, J. Th. Schlüter, W. H. Schuster, Th. Seth Paul, Dr. J. 
W. Smits, A. G. A. Stakenburg, P. Stolk, G. C. Tops, J. W. Trip, 
A. J. Uylen, K. A. Weeda, Dr. F. W. J. Westra, A. van der Willi
gen en A. te Winkel. 

NieuiVe 
Uit^iflen 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten 
aan den Hoofdredacteur. 

Nieuwe uitgiften werden mij in de afgelopen maand toegezonden 
of gemeld door de Pers- en Propagandadienst der P.T.T. te 's-Gra-
venhage en door de heren L. van den Burg, W. G. van Dalen, 
J. L. H. de Jongh, G. Keiser & Zoon, K. van der Mije, H. J. 
Niggebrugge, G. J. Peelen, J. Poulie, J. L. J. van Schaijk en L. 
Yvert. Hartelijk dank ! 

BELGIË. 
(In onafhankelijkheid hersteld). 

December 1944. Kort na de bevrijding ver
schenen drie "V"-series. 

A. Zegels met wapen, in' rood overdrukt 
met de V van Victorie-Victoire, zoals men 
weet een Belgische "uitvinding". Yvert no. 
670—673. 

2 c zeer licht blauwgroen; 15 c violetgrijs; 
20 c lila; 60 c grijs. (De 2 c in deze nuance 
bestaat ook zonder opdruk). 
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B. Zegels met beeltenis van Koning Leo
pold III, als uitgegeven sinds 1936; boven de 
linkerschouder een gekroonde V; gedrukt te 
Mechelen. Yvert 690—696. 

1 f rood, 1 f 50 wijnrood of lilarose (met 
zeer witte gom) (bestaat ook in een oplaag, 
gedrukt van versleten platen, terwijl ook ex. 
bekend zijn zonder perforatie links en 
rechts); 1 f 75 lilablauw; 2 f violet; 2 f 25 
zwartgroen; 3 f 25 donker-roodbruin; 5 f 
donkergroen. 

C. Heraldieke leeuw met grote V. 
Drukkersteken "Waterlow & Sons Ltd. Lon-
dres". ("Londres" óók op de "Vlaams-Waal
se" serie). Yvert 674—689. 

1. Inschrift "België-Belgique". 
5 c donkerbruin' (ook roodbruin); 10 c 

groen; 25 c lichtblauw; 35 c bruin; 50 c 
grasgroen; 75 c violet; 1 f rood; 1 f 25 
bruin (ook lichtbruin); 1 f 50 oranje; 1 f 
75 ultramarijn; 2 f groenblauw; 2 f 75 lila
rose; 3 f lilabruin; 3 f 50 blauwzwart: 5 f 
d'olijf (ook donkergroen); 10 f bruinzwart. 

2. Inschrift "Belgique—België". 
Dezelfde waarden en kleuren, dus 5, 10, 25, 35, 50, 75 c; 1, 

1.25, 1.50, 1.75, 2, 2.75, 3, 3.50, 5 en 10 f. 

Januari 1945. Na het mislukte December-offensief van von 
Rundstedt werden te Bastogne enige V-zegels overdrukt met 
"Bastogne libre", volgens Ondes philatéliqucs. 

Mei 1945. Zegels 
ten bate van de be
volking der getrof
fen gebieden. Ont
werp van Van Aar 
Antwerpen; gravure 
van Jean Malvaux 
Brussel; gedrukt te 
Mechelen. Zinne
beeldige voorstellin
gen van' de ellende 
door Vlamingen en 
Walen tezamen ge
dragen en van( de 
opbouw van het land 
door de twee samen
werkende volksgroe
pen. Alleen verkrijg
baar bij inschrijving 
van 1—15 Mei 1945 
Voor frankering gel
dig tot 30 September 
1946. Yvert 697— 
698. 1 f -h 30 f 
rood. 1% i + 30 f 
blauw. 

w^mmwtftmmmm 

tMÉAÉÉl 
|BELGIQUE«LGIEi 

MÉAÉÜÉItÉl 

Juli 1945. Dezelfde zegels, in veel kleiner formaat, uitgegeven 
ten bate van de oorlogsslachtoffers onder het postpersoneel, ter 
gelegenheid van de philatelisten-tentoonstellingen te Antwerpen en 
Luik. 

1 f -f 9 f rood; 1 f + 9 f blauw. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den heer 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenw€g 172 c, Rotterdam-C. 

PROEFVLUC HT K L M 

S A M S T E R D A M 
U 6 0 C T ' 1 9 ^ 6 

N E O E R L A N p - Z U I D - A F R i K A -

Hierbij geven wij de 
afbeelding van de stem
pel, die gebruikt werd 
voor de afstempeling 
van de poststukken, 
meegegeven voor de 
proefvlucht van de 
K. L. M. naar Zuid-
Afrika. 

€cl€rlaii(isdi€| 
fostcnlcii 

Teneinde verboden uitvoer van deviezen (O. A. POSTZEGELS) 
per briefpost tegen te gaan, worden de brieven, die niet zwaarder 
zijn dan 20 gram en die voor het buitenland bestemd zijn, door
gelicht. Worden de brieven geopend aan het loket aangeboden, 
dan vindt geen doorlichting plaats. _ 

(Dagbladbericht van 23 September 1946). 

Verhoging posttarieven ? 
Naar het A.N.P. verneemt, is bij de regering ernstig in over

weging, over te gaan tot verhoging van een aantal posttarieven. 
(Dagbladbericht van 28 September 1946). 

Vraag 5. Sinds lange tijd kennen wij een 
zestal zegels van België met Inschrift "voor 
de verminkten — pour les mutilés", met 
waardeaanduiding 5 c. In liggend formaat 
bestaan: a. 5 c. blauw op lilarose. Koning 
Albert; 5 c zwart op geel, het brandende 
Leuven; 5 c groen op lichtgroen, soldaat 
aan de Yser; in staand formaat: d. 5 c pur
per op licht-groenblauw. Kardinaal Mercier 
en Sint Rombouts te Mechelen; e. 5 c rose. 
Generaal Leman en gezicht op de Maas te 
Luik; f. bruin op lichtblauw, Burgemeester 
Ad. Max (daarachter de letters S.P.Q.B., 
regering en volk van Brussel), en gezicht 
op het Paleis van Justitie te Brussel. De 

zegels zijn gedrukt in vellen van' 100 stuks, onder de zegels 95 en 
96 staat een plaatnummer, 1.2.3.4. of wel 1.2.4.5. Wie kan mee
delen, wanneer en waar deze zegels zijn gedrukt en in opdracht 
van' wie ? Zijn het niet-officiële zegels, of niet-uitgegeven officiële 
toeslagzegels, of vignetten van het Rode Kruis ? 

DE PRINSESJES DOEN EEN BEROEP OP ONS 
Frankeert met Prinsessezegels ! 
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Onlangs zijn in' het buitenland 
enige zegels verschenen die in zeer 
nauw verband staan tot ons land ! 
In de eerste plaats noemen wij de 
laagste waarde van de serie van 
Nicaragua, uitgegeven ter herin
nering aan President Roosevelt. 
Het onderschrift spreekt voor 
zich zelf: "Roosevelt Filatelista". 
Wij zien den president temidden 
van een aantal albums een post
zegel door een vergrootglas be
studeren. De heer F. B. Treiture 

was zo vriendelijk mij de originele foto, welke tot voorbeeld van 
het zegel diende, ter beschikking te stellen. (In een artikel over de 
Rooseveltzegels wordt die foto afgedrukt). Terwijl op het zegel 
de opschriften van de album nauwelijks leesbaar zijn', toont de 
oorspronkelijke foto duidelijk de woorden "Dutch W I" op het 
onderste album, geheel rechts. Gelijk bekend, interesseerde Ameri
ka's president zich bijzonder voor de zegels van de Amerikaanse 
gebieden van' ons Koninkrijk. 

De Mexicaanse zegels van 
de laatste jaren zijn dikwijls 
ultramodern. Enige maanden 
geleden verscheen een tweetal 
series als propaganda voor de 
U.N.O., in het Spaans aange
duid als O.N.U. (Organización 
de Naciones Unidas). Op de 
luchtpostzegels zien wij de 
drie letters O.N.U., vol met 
vlaggen van een aantal aange
sloten landen. De O toont de 
vlaggen van de Ver. St. van 
Amerika, China, Brazilië en 
Chile; op de N staan de vlag
gen van SowjetRusland, De
nemarken (?), Mexico, NE

DERLAND en Frankrijk; op de U die van Cuba, Uruguay, Zwit
serland (?!), Columbia en GrootBrittannië. Nadat Shanghai 
reeds een halve eeuw geleden onze vlag op de postzegels afbeeldde 
en andere landen dit voorbeeld volgden, sluit Mexico zich hierbij 
aan. 

Terwijl koning Georgios II door de 
grote meerderheid van zijn volk naar Grie
kenland werd teruggeroepen, is door de 

r"*l" ,„.*^' ' ^ ' volksstemming van 8 September 1946 in 
iS- zriT^^v . . l a Bulgarije beslist, dat de republiek zou wor

den uitgeroepen, wat op 15 S ptember ge
schiedde. De jeugdige exkoning Simeon II 
moest het land verlaten, samen met zijn 
moeder loanna, als prinses Giovanna doch
ter van den exkoning van Italië. Terwijl 
Simeon II als prins van Tirnova (Knias 
Turnovski: titel van den kroonprins) staat 
afgebeeld op de zegels van 1938, komt zijn 
beeltenis als koning slechts op één zegel 
voor, n.1. de 3 L oranje van' 1946. 

Een merkwaardig zegel ver
scheen op 3 Augustus 1946 in 
de V. S. van Apierika. Tel
kens wanneer één van de 48 
staten het feit herdenkt, dat 
hij 50, IOC of 150 jaar geleden 
werd toegelaten tot de Unie, 
wordt een "statehood"zegel 
uitgegeven. In 1846 werd als 
29ste staat Iowa, de Hawkeye
state genoemd, toegelaten. O p 

iHi»nrttati#itttÉiitiÉ tittel 

rntÈÊ^ 

de 3 cherdenkingszegel zien wij de vlag van 
de staat, met wapenspreuk „Our liberties we 
prize and our rights we will maintain". Als 
achtergrond een lichtblauw v l a k . . . . dat bij 
nadere beschouwing de landkaart van Iowa 
blijkt te zijn ! 

■vmfvvnfwffww 
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Tot heden sloeg Duitsland het record met 
duizelingwekkende muntaanduidingen. In' 1923 
verschenen immers miljoenen en miljarden
zegels. Thans heeft Hongarije voor een verbe
tering gezorgd. Achtereenvolgens verschenen 
zegels met "ezer pengö" (ezer = duizend); 

„millió pengö", „milliard pengö". De hoogste waarde is de 
500.000 billió pengö (500 biljard of wel % triljoen !), in cijfers 
geschreven een 5 met 17 nullen ! ! 

| iM;i»»il i»l<ll l j ; l j i | j l | i |K|l i i l i |yi i l | 
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Voor de derde maal verschijnt voor alle delen van' het British 
Empire een serie herdenkingszegels. Thans een Victoryserie. Wij 
zullen de zegels uiteraard bij alle afzonderlijke gebieden vermelden; 
de beschrijving van de voorstelling vindt plaats bij "Britse Kolo
niën", terwijl de diverse uniforme series en zegels van de Franse 
Koloniën bij elk gebied zullen worden vermeld en uitvoerig be
schreven onder de alfabetische aanduiding „Franse Koloniën". 

Dat de philatelic steeds meer beschouwd wordt als wetenschap 
blijkt wel uit publicaties in wetenschappelijke bladen. In kerkelijke 
bladen wordt herhaaldelijk een uitvoerig bericht gegeven over 
religieuze voorstellingen op de postzegels; thans wordt ons door 
den heer J. M. J. Korpershoek te 'sGravenhage, een tweetal afle
veringen van het "Journal of Physical Education and School 
Hygiene" toegezonden. In het nummer van Maart 1943 staat een 
uitvoerig artikel over "Postzegels en Sport", terwijl in Juli 1943 
een artikel gepubliceerd werd over "Postzegels en volksgezond
heid". Wij constateren deze publicaties met vreugde: steeds meer 
dringt het besef door, dat systematisch verzamelen van postzegels 
niet alleen te beschouwen is als een "—■*'•— '■■J:iii—"» 
ook als bron van wetenschappelijk werk. 

'aardige liefhebberij", maar 
V. P. 

T€ritcK)nstelliri^eii 

L J 2J 
Het bestuur van de „Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging" 

verzoekt plaatsing van het volgende bericht: 
Op 26 October 1946 zal het 20 jaar geleden zijn, dat de R. Ph. 

y . met een twintigtal leden werd opgericht. Thans, na 20 jaar, 
is dit ledental de duizend gepasseerd, hetgeen voor de vereeniging 
aanleiding is dit 4e lustrum feestelijk te vieren. 

Behalve een feestavond op den 26sten October a.s. zal in het 
gebouw van de Openbare Gemeente Bibliotheek aan de Nieuwe 
Markt no. 1 te Rotterdam van 19 tot en met 26 October a.s. een 
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postzegeltentoonstelling worden gehouden, waarbij de bekende 
experts Dr. L. Frenkel, P. J. Hekker en P. C. Korteweg als jury 
zullen optreden. Voor niet-leden zal deze tentoonstellmg tegen 
betaling van 25 cent toegankelijk zijn. 

Tijdens de tentoonstelling zal in genoemd gebouw een tijdelijk 
postkantoor worden gevestigd,, waar door de posterijen een 
speciaal stempel zal worden gebruikt. 

Door de vereeniging zal een tweetal kaarten worden uitgegeven, 
waarvan de een een afbeelding vertoont van de St. Laurenskerk 
vóór de verwoesting en de andere een afbeelding van die zelfde 
kerk na het bombardement van 1940. Deze kaarten zullen ä 25 
cent per stuk verkrijgbaar zijn en kunnen worden aangevraagd bij 
den heer L. A. v. Putten, Rochussenstraat 181 b te Rotterdam, 
zoowel schriftelijk als telefonisch (tel. 34667). Gefrankeerde kaar
ten voorzien van de tentoonstellingsafstempeling kunnen a 30 
cent per stuk worden besteld bij den heer F. Vermeer, Willebror-
dusstraat 92 te Rotterdam. 

Toezending van kaarten geschiedt uitsluitend na ontvangst van 
het verschuldigde bedrag per postwissel (geen giro !). 

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

Vrijdag 25 October, V.A.R.A., Hilsersum I, 16.45, Mr. J. H. van 
Peursem. 
Woensdag 30 October, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uür, de 
heer G. J. Peelen. 

Woensdag 13 November, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, de 
heer G. J. Peelen. 

Woensdag 27 November, N.C.R.V., Hilversum H, 16.00 uur, de 
heer G. J. Peelen. 

Vrijdag 29 November, V.A.R.A., Hilversum I, 16.45, Mr. J. H. 
van Peursem. 

NEGEN EN DERTIGSTE PRIJSVRAAG. 

Indien U Uw aardrijkskunde uit Uw schooljaren vergeten zijt, 
of indien er sindsdien zoveel op de kaart veranderd is, dat U dit 
niet heeft kunnen bijhouden, dan behoeft U maar in' Uw verzame
ling of catalogus naar een zegel te zoeken, waarop een onderwij
zeres staat afgebeeld, welke aan de jeugd aardrijkskundeles geeft, 
om vlot te kunnen vertellen op welk(e) zegel(s) 

1. deze aardrijkskundeles gegeven wordt ? 
2. een kaart van Engeland en die van een geheel werelddeel 

staat ? 
3. een voor rookers zeer aantrekkelijk aardbol voorkomt ? 
4. een kaart van Zuid-Amerika ben'evens het woord Mexico 

staat (zegel van een land in Europa) ? 
5. een middeleeuwse kaart van een eiland in de Middellandse Zi;e 

vertoont ? 
6. de stad Dover aangegeven is ? 
7. een landkaart of beter een zeekaart staat, benevens het portret 

van een Hollandsen ontdekkingsreiziger ? 
8. een gebied afgebeeld staat, dat zeer nauw met een drama 

van Schiller, waarin een vrijheldsheld bezongen wordt, 
verbonden is ? 

9. een oude kaart van de Amazone voorkomt ? (Europees zegel) 
10. de kaart van een eiland, het portret van een En'gelsman, a's-

mede drie zegels van verschillende landen afgebeeld zijn ? 
11. een boom in de verschillende hoofdsteden van een schiereiland 

wortelt ? 

12. een wereldrijk op een wereldkaart aangegeven staat ? 
Oplossingen vóór 15 December in te zenden aan: Dr. P. H . van 

Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht. 
Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 
Een tiental prijzen in zegels wordt beschikbaar gesteld. 
Op adreszijde vermelden: 39ste prijsvraag. 

P. H. VAN GITTERT. 

HET 40-JARIG JUBILEUM DER 
UTRECHTSGHE PHILATELISTENVEREENIGINC. 

De feestdagen behooren weer tot het verleden, doch de herin
nering zal nog lang bij allen, die deze dagen hebben meegemaakt, 
blijven voortleven. Hoe het geweest is ? Vraagt het aan de 
honderden, die aanwezig waren en U opgetogen zullen verhalen 
over hunne belevenissen. In verband met de beschikbare plaatsruimte 
kunnen wij slechts zeer in het kort een overzicht geven. Na de 
vergadering van den Bondsraad op Vrijdagmiddag 6 September, 
was het eerste evenement de ontvangst ten stadhuize, alwaar de 
Burgemeester van Utrecht een 100 tal aanwezigen op een geestige, 
belangrijk philatelistisch getinte, toespraak onthaalde. Daarna het 
dinertje in „Esplanada" waarover ieder zeer tevreden was, en 
vervolgens om 8 uur de „feestavond" in het N.V. Huis, waar 
een 350 aanwezigen hebben genoten van muziek en goochelaar, 
van Thomasvaer en Pieternel, die om 12 uur, U. Ph. V.-oudejaars-
avond, opkwamen. Daarna bal tot 2 uur. 

Den volgenden morgen waren degenen, die bij de tentoonstelling 
waren betrokken, commissie zoowel als deelnemers, weer vroeg
tijdig present in „Tivoli" tot het gereedmaken der tentoonstelling, 
welke prompt om 2 uur in tegenwoordigheid van den burgemeester 
en hoogere postambtenaren, het bondsbestuur enz. door den 
directeur van P.T.T. te Utrecht werd geopend. Inmiddels vond 
's morgens de Bondsvergadering plaats, bezocht door een lOC-tal 
afgevaardigden en belangstellenden, o.m. de voorzitters van' de 
Belgische, Fransche en Luxemburgsche bonden. Door de program
mawijziging, n.l. voortzetting der vergadering op Zaterdagmiddag 
inplaats van op Zondagmorgen, kwam de receptie van het U. Ph. V.-
bestuur eenigszsins in het gedrang, daar de receptiezaal vroegtijdig 
ontruimd diende te worden, teneinde deze te changeeren in diner
zaal. 

Tijdens de geanimeerde lunch, vóór de opening der tentoonstel
ling, sprak de Burgemeester wederom de aanwezigen toe. Deze 
toespraak, zoowel als die, gehouden bij de ontvangst op het 
stadhuis, blonk uit door zijn philatelistische waarde. De bonds
voorzitter, de heer Cramerus, moest dan ook in zijn' antwoord 
bekennen, dat de burgemeester, als leek op philatelistisch gebied, 
dingen vertelde, waarvan meerderen onzer niet op de hoogte 
waren. 

Een der hoogtepunten was dien avond het bondsdiner, waaraan 
85 personen deelnamen. Redevoeringen werden gehouden door 
Bonds- en U. Ph. V. Voorzitter, door de buitenlandsche vertegen
woordigers, en door enkele anderen. 

Een compliment aan' het adres van den bondsvoorzitter voor 
de vlotte wijze, waarop hij de buitenlandsche afgevaardigden in de 
Fransche taal toesprak, is hier zeker op zijn plaats. 

Rest ons nog melding te maken van de tweedaagsche tentoon
stelling, uitsluitend van leden der U. Ph. V. met vele goede 
inzendingen. 

De bondsmedaille werd toegekend aan den heer Mr. J. H . 
Vuystingh. De tentoonstelling, alwaar ook een drietal handelaren 
een stand onderhielden, mocht zich in groote belangstelling ver
heugen, terwijl ook het tweedaagschse postkantoor, waar twee 
verschillende speciale stempels, een voor Zaterdag 7 en een voor 
Zondag 8 September werden gebezigd, buitengewoon druk bezocht 
werd. Een woord van dank aan de betreffende ambtenaren voor 
hun geduld en uithoudingsvermogen, mag hier zeker niet ont
breken. 

Het U. Ph. V. bestuur heeft in deze dagen zoovele blijken van 

DE PRINSESJES DOEN EEN BEROEP OP ONS 
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vriendschap en belangsteling ondervonden, zoowel van de zijde 
van het bondsbestuur als van de vele vereenigingen en particulieren 
in den lande, dat het niet onmogelijk is, dat in de beslommeringen 
van de opeenvolgende gebeurtenissen, een enkele maal verzuimd is, 
voor een gelukwensch of ander blijk van vriendschap, dank te 
betuigen of hieraan voldoende aandacht te besteden. Het bestuur 
der U. Ph. V. dankt langs dezen weg nogmaals allen, die van 
hunne vriendschap of belangstelling op een of andere wijze hebben 
doen blijken, of medegewerkt hebben tot het welslagen van deze 
feestdagen, hartelijk ! 

Een schat van bloemstukken sierde de receptiezaal. Foto's werden 
gemaakt van verschillende evenementen tijdens de feestdagen, welke 
als volgt 'werden genummerd: 

1. De aanwezigen op den feestavond van 6 September. 
2. De opening van de tentoonstelling op 7 September. 
3. Het bestuur der U. Ph. V. in de receptiezaal. 
4. Het diner op 7 September. 
Deze foto's, welke zeer goed geslaagd zijn, kunn'en tegen ƒ 3,— 

per stuk, met vermelding van aantallen en nummers, bij onder-
geteekende besteld worden, onder gelijktijdige inzending per post-
wissel of in contanten, van het verschuldigde bedrag, verhoogd 
met 10 cent per foto voor kosten. 

H. G. VAN DE WESTERINGH, 
Secretaris. 

.Willem de Zwijgerplantsoen 1 
Utrecht. 

% [•^ercrargiiig^ini ei!Ĵ >s| 
Bondskeuringsdienst. 

Het adres van den heer P. J. van Harderwijk, hoofd van de 
Bondskeuringsdienst, is thans: Heerenstraat 13, Rijswijk (Z.H.). 

BONDSRAAD. 
De secretaris van de Bondsraad, de heer A. Starink, Kastanje

laan' 4, Luntéren, verzoekt aan de secretarissen van alle bij de 
Bond aangesloten verenigingen om zo spoedig mogelijk bericht 
te zenden, wie de vertegenwoordigers van elke vereniging zijn 
voor de Bondsraad. Dit om te voorkomen dat uitnodigingen 
niet kunnen worden verzonden. 
Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 

Secretarial V. M. Stevens, Kerkweg 6 A, Puth (L.) 
„De Globe", Arnhem. 

Afdeling Ede:i Secretaris is voorlopig de heer G. H. J. v. Ton
geren, Stompekamperweg 9, Ede. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Beursavond: Vrijdag 18 October 1946 's avonds 8 uur; 
Vergadering:! Woensdag 30 October 1946 's avon'ds 7.45 uur 
in Café Rest. „Liberty", Stationsweg 2, Leiden. 
Jeugdafdeeling: bijeenkomst iedere Ie Dinsdag van de maand 
In V.C.F. Huis, Gerecht 10, 's avonds 7.30 uur. 

Voor hen die nog gaarne in het bezit wenschen te 
worden gesteld van het eerste na de bevrijding verschenen 
Maandblad (No. 1 van September '45) bestaat daartoe ge
legenheid, indien tenminste het aantal liefhebbers groot 
gerioeg is. 

De fa. Borghouts (de drukkerij van ons Maandblad) is 
bereid alsnog 500 exemplaren te drukken voor totaal 
ƒ 500,—, zoodat elk nummer dan ■ƒ 1,— zou kosten. 

Zij, die van deze aanbieding wenschen gebruik te maken, 
kunnen dit opgeven aan de Administratie, Maatschappij 
Dordrechtstraat no. 5, te Dordrecht, onder vermelding van 
het aantal verlangde nummers. 

De uiterste termijn voor het opgeven van advertenties voor 
het October-nummer v. h. Maandblad is 1 November a.s., daarna 
weer als voorheen de 5e van iedere maand bij de administratie. 

rj^llOO De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58 I I , Amsterdam-C 
VEILINGEN: Onze eerstvolgende veiling vindt 
plaats begin' November 1946. Met het oog op 
tijdige voorbereiding kan voor deze veiling 
nog tot uiterlijk 16 OCTOBER a.s. prima mate
riaal worden toegevoegd. 
R O N D Z E N D I N G : Sluit U aan als kooper en/of 
verkooper bij ons prima verzorgd Rondzendver-
keer. Inlichtingen en proefzending op aanvrage. 

^M MMfefM k * M MMA 
AANBIEDING SURINAME 

7% c citroengeel Cat. Nr . 84 postfr. ƒ 
idem gebruikt „ 

32 H c violet en oranje Cat. Nr. 98 
postfr. „ 

idem gebruikt „ 
Serie Steuncomité Cat. 146-149 pfr. „ 
40 c Port (éénkleurendruk) Cat. 29 

postfr. „ 
Porto extra Gironummer 288605 

Postzegelhandei 
L. A. HARPENAU, 

Gravenstraat 30 — Telefoon 34104 
A A I S T B R D A i V i - C 

W W V V W W 9 W V V V V W V W W V V W 

3,50 
4,25 

3,25 
4,50 

12,50 

6 , -

GEVRAAGD: 
Ka-Be-albums, goedkoope uitgaaf 
Europa 1 en III en Africa I, zoo 
mogelijk bij tot '40 (zonder zegels) 
en Yvert's cat. Offerte aan: 

S. W. Melchior, Hoevelaken. 
(156) 

WIJ ZENDEN FRANCO goed verpakt, na ontv. v. postwissel: 
Laatste HEKKER catl. Nederl. & overz. geb. ƒ 1,— 
„PHIDO" 2 deelen catl. Nederl. & overz. geb. „ 2,— 
„HOLLAND" album Nederl. & overz. geb. NIEUWSTE „ 15,— 
BLANCO album, 27)4 -x. 24, pr. papier 60 bl. ruitjes „ 4,— 
Idem mooie schroefb. 29 x 24 75 bl. ruitjes „ 9,— 
STANLEY-GIBBONS catal.-wereld 1946 nieuw „ 12,50 
10 oude phil. boeken INTERESSANT slechts 1 x „ 10,— 
2 grote poststukkenalbums met 723 alle versch. postst., 

meest van vóór 1900, gaaf, tezamen „ 50,— 
Postzegelhandei „THE GLOBE", Westzijde 162, ZAANDAM 

DE PRINSESJES DOEN EEN BEROEP OP ONS 
Frankeert met Prinsessezegels! 



N E D E R L A N D S e n MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 107 

Wenst U te corresponderen met 
adressen in het buitenland of 
postzegels, ansichtkaarten, etc. te 
ruilen ? 
Wordt dan lid van de 

BISON EXCHANGE-AND 
CORRESPONDENCE CLUB. 

Lidmaatschap ƒ 2,50 per jaar. 
Honderden adressen in: 
Australië, Nieuw Zeeland, Zuid-
Afrika, Europa, Canada, U.S.A,, 
enz. Schrijf voor volledige inlich
tingen aan: 

a . c . S L U I S 
VAN OOSTERZEESTRAAT 26 a 

ROTTERDAM (157) 

TE KOOP GEVRAAGD 
Germaansche Symbolen per 100 
1 et. grijszwart ƒ 0,65 
il4 et. purper „ 0,25 
2 et. donkerblauw „ 1,10 
2% et. donkergroen „ 1,40 
3 et. roodbruin „ 1,50 
4 et. donkerbruin , „ 2,50 
5 et. olijfgroen „ 0,4C 

Postkoets 
7% — 7% et. „ 6,— 
12 K et. Kraai „ 7,50 
Prinsesjes Frank, bij abonn' 

per serie compleet „ 0,22 
Losse kind- en zomerzegels 

gemengd per 100 „ 3,75 
Voor aanbieding zie vorig maand

blad of vraag mijn speciale 
aanbiedingen aan geheel 

gratis. 

T H EO L A M Postzegelhandel 

'Voorstraat 53 — Dordrecht 

AANBIEDING: 
Ongebruikt voor zoover niet 
nader aangeduid. 

Indië 
ƒ 5,— karbouw ƒ 30,— 
Weid. '41 (moehammedia 13,— 
R. Kruis opdr. 10 -|- 5 '41 3.50 

Suriname 
Brandkast 7,— 
Luchtpost f 2% geel 26,— 
Steunfondsopdrukken 8,50 

,40 e. port éénkleurig 
(eat. 7,50 6.50 

Curasao 
\yi gulden palmtype 7,— 

Nederland 
22 K oranje nr. 191 2,75 
20 e. roltanding 4-zijdig 1,20 
30 c. idem 1,60 
50 c. idem 3,75 
Griekenland 1906 1.2.3.5 

Dr. olympiade gebr. 17,50 
Porto extra — Giro 365844 

Fa. R. KLOEK - Amsterdam-C. 
N.Z. Voorburgwal 248 

500 verschillende postzegels der 
wereld uit mijn doubletten ƒ 2,70 
franco. D. v. OMMEN, Epe, 
Populierenlaan, Postgiro 132330 

(19) 

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

betaling genomen. 

POSTZEGELPAKKETTEN 
lever ik in ieder kwantum, 
keuze uit vele soorten, alles 
opgemaakt in eellephane cou-
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 
Merelstraat 25 — Utrecht 
BIGMAILS mee diverse aanbiedingen op 
postzegelgebied uit diverse landen 
aangeboden ad f 0,60 per zending. 
Elke maand andere aanbiedingen. 
Neemt een proef. 

C. J. H. TER RIET, Veenstr. 21, Enschede 

O R I E K E ; N L , A N D . 
Te koop gevraagd oud Griekenland in prima 
staat, Yvert No. l tot 100, losse zegels, 
partijen, en ook boekjes uit rondzendverkeer 
op zicht gevraagd. 

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

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Ruis. Lsvont, . Russ, China, 
Ukraine, Ai*rbaidjan, Batoum, Georgië, 
Armanis. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(89) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

CURASAO en SURINAME geef ik in ruil 
voor alle soorten Nederl. spoorwegzegels 
Neem iedere hoeveelheid, gebruikt (bij voor
keur onafgeweekt!) of ongebruikt. Ook aan
koop. Na toezendmg doe ik een ruilvoorstel 
of bod. Mr. G. W. A. DE VEER, Waals-
dorperweg 80, 's-Gravenhage. (138) 

1< AANGEBODEN aan meestbiedende 
een enveloppe met 2 ez. 12 ets. 

zegels van Amerika, uitgifte 1857, zwart, 
getand, afgestempeld in M.S. te Ross Ohio 
op 10-9-1860 en met scheepsstempel No. 3 
in rood. 
O-^ AANGEBODEN aan meestbiedende 
" ^ j een vouwbrief met 2 ex. i j ets. 
zegels van Nederland, uitgifte 1867, bruin 
type II, Verzenddatum uit Nederland 18-7-
1870. Afstempeling Londen 20-7-1870 m 
rood. (164) 

V. Ph. VERMEER. 
Pa Verkuyilaan 53, Badhoevedorp. 

Welke Postzegelvriend wÜ met mij corret-
pondl«»rftn. Ik beantwoord alle brieven direct. 
Correspondentie in Italiaansch, Engelsch, 
Duitscn, Ësparanto. 

GIOGGIO ALDO, 
Via Roccaforte 16, 
Turijn 117, Italië. 

VERZAMELAARS EN HANDELAARS 
Wij verzorgen Uw V«rkoopboekj«s. 

Stuur ons Uw overcomplete zegels en U 
ontvangt de boekjes kant en klaar, eventueel, 

geprijsd terug. 
Vraagt inlichtingen onder no. 165 aan het 

Bureau van dit blad. 

Te koop gevraagd: Exce l s to r Eu ropa 
album, en te koop aangeboden een Schau-
bek Wereldalbum (No. 116). Te ruil (geheel 
of gedeeltelijk) Aziê-verzamel ing (plm, 
80.000 frs.) voor Europa of Amerika. 
Brieven onder no. 169 aan het Bureau van 
dit blad. 

Voor deze advertenties 
worden g e e n bewijs-
nummers toegezonden. 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

DOUBLETTENBOEKJES 16 pag. royale 
afwerking liggend form, f 0,20 per 10 f 1,75. 
GOMSTROOKJES vooroorlogs prima kwa
liteit f 1,25 p. 1000 St., bij 10 pakjes i gratis. 
Alleen bij L . ü . A . L U D E K E R , 
P o s t b u s 5 1 0 3 , AMSTERDAM-Z. 

TE KOOP GEVRAAGD zegels ä 4 ct. van 
de Symbolenserie, bij voorkeur in vellen. 
Tevens de 12I/2 ct. van de kinderzegels van 
de jaren 1931 en 1932. Voorts compl. series 
kinderzegels 194J-1946. 
Aanbiedingen aan A. HERWEIJER, 
Cartesiusstraat 202, 's-Gravenhage. (160) 

LUCHTPOST 
Oe laatste nieuwtjes. 
Lezing, veil ing, ruilen. 

ELKE 1ste DONDERDAG 8 uur. 
(124) ELKE 3da ZONDAG 3 uur. 
BZPC, DE KROON, Spui 10, Den Haag. 

Wilt ü o p de hoog te blUven ? 7 ? 
Sluit dan een nieuwtjesabonnement 
of vraagt toezending van 

HET LAATSTE NIEUWS 
a a n : Renn ie H a a g s m a 
TERWEEWEG 92 > OEGSTGEEST 

Te koop aangeboden Martinique, nr. 1560. 
Zwitserland, nrs. 200-22^ Lithauen, nr. 183*, 
Spanje, nrs i6"-20<'-4i''-42'>-82°-iso<', Monaco, 
nr. IQO, RR. Nummering volgens Yvert 1946, 
franc ber. op i et. 

J. R. JQCHEM, (186) 
C. Remierszkade 175, Den Haag. 

BOD GEVRAAGD op 
Curasao luchtpost 1—3 p. fr. 

Curafao Herdenkingsserie 
postfrisch. M. E. D E R O O S , 
Rijksweg Oost 23, Laren (N.H.) 

Aangeboden 11 nos. van Jaarg. 
'41. Ned. Maandblad v. Phil. No. 
11 ontbreekt ƒ 1,—. Yvert '40 
ƒ 1—, G. Bunschoten, Genieweg 
34, Assendelft. (176) 

Postzegelverzamelaar zoekt rui l . 
adressen in Ned. Indië, Curafao en 
Suriname. Brieven aan 

L. WILDEMAN (177) 
Bollenland 4, Rotterdam (Z.) 

Aanbieding v rzocht van (155) 
Schïubek Luftpostalbum no. 81 
desnoods alleen leegen band hier
van. Mevr. M- J. Matzen'Fledde-
rus, Blankenburgstr. 3, den Haag 

Bod gevraagd op 
1 cent symb. en Zeeh. paardjes 

ZONDER WATERMERK. 
J. PHILIPSEN (159) 

Middenstraat 70 — Sluiskil 

TE KOOP GEVRAAGD 
K.B. Europa-album 
prima staat. 

L O T S Y, Kranenburgweg 40 
's-Gravenhage (162) 

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. 

iiiiillllllllllllllliiiiiiilllllllPuiiiiilllllllll rillllllllllllllllliii 

GOED VERZORGDE 

Wereldverzameiing 
tot circa 1925 met vele 

oude exemplaren en 
complete series 

YVERT 1944 ca. 
frs. 320.000.— t o t ƒ 6000.— 

TE KOOP AANGEBODEN 

Brieven No. 187 v. d. blad. 
'iilliilllllllllJIjliiiniiiiiiiiiiiiiHiiiillllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

AANGEBODEN 
Luchtpost Curafao 1946 
Curasao helpt Nederland 
Curasao helpt onze Oost 

voor 35,— Gld. 

PEETERS 
POSTZEGELHANDEL 

v. Welderenstraat 27 — Nijmegen 

Giro 372941 — Telefoon 24569 

SGHOORLSGHE 
POSTZEGELHANDEL 

R O N D Z E N D I N G E N 
♦ 

N I E U W T J E S 
van geheel Europa 

♦ 
Levert op mancolijsten bijna 

ieder zegel van Europa 
♦ 

VRAAGT EENS NAAJR. 
ONZE PRIJZEN (83) 

Van Seventer's 
Postzegelhandel 

Hwi Binnenweg 127 b  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. 
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Wie heeft een 

Vertegenwoordiging 
vrij voor Zeeland of voor elders in 

BINNEN- OF BUITENLAND. 

Brieven no. 171 bureau van dit blad. 

« h 

AANGEBODEN: 
Bijzonder aardige zichtzendingen van: 

NEDERLAND en OVERZEESCHE GEBIEDS
DELEN, 

het betere genre, tegen billijke prijzen. 
EUROPA, 

het moderne seriegoed, meest van vóór 
1940, tegen 1 tot 2 cent per franc.! 

ENGELSE KOLONIEN, 
pracht sortering, voor meer gevorderde 
verzamelaais. 

Aanvragen, zo mogelijk met referenties, onder 
No. 167, 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, 
Emmalaan 25 . Tel. 43985 - R'dam/HiU, 

Postzegelhandel M. D. Postma 
Leeuwarden - Uniabuurt 14 
Giro 295477 - Postbus 264 

AANBIEDING: 
Blanco album bladmaat 19 x 27 c.M. 

64 prima' bladeii. Geruit ƒ 1,50 
idem bladmaat 23 x 27% c.M. 50 bladen 

geruit „ 4,— 
Prinet catalogus België 1946 „ 1,60 
Prinet catalogus Duitschland 1946 „ 1,60 
Prinet catalogus Luxemburg 1946 „ 1,60 
Catalogus Nederland en Overz. Geb.d. „ 1,— 
Stockboek 12 x 20 c.M. 12 pag. 84 str. „ 2,85 
Stockboek 12 x 20 c.IÄ. 2C pag. 140 str. „ 3,70 
Stockboek 16 x 23 c.M. 28 pag. 224 str. „ 5,75 
Arrow gomstrookjes p. 1000 ƒ 0,65. 

10.000 
Porto extra. 

„ I E T S B U I T E N G E W O O N S ! " © 
zijn onze zichtzendingen, prima verzorgd V, 
en een schitterende keuze van alle landen © 
tegen matige prijzen. ï j 
Vraagt eens aan, overtuigt U en U zult xi 
klant blijven bij S 
Rondzend-Verkeer H. Overduin ^ 

Rozenhagenplein 12, Haarlem. @ 

POSTZEGELHA,NDEL „SPECIAAL" 
ZOEKT TE KOOP 
alle samenstellingen (landen) per 100 

(5, 10, 25, 50), geen Nederland. 
Alle bundelwaar ook Nederland. 

Alléénverkoop voor den handel van 
„Lado" artikelen. 

Wij geven in com. verkoop pak
ketten en series in alle prijzen, 
aanvragen hiervoor worden per 

omgaande uitgevoerd. 
- : - (182) 

Mart. Steiinstraat 19 rood - Dordrecht 

TE KOOP GEVRAAGD 
Verzamelingen en partijen, goede zegels en 
series. Wij betalen daarvoor goede prijzen. 
Ned. 10 gld 1898 ongebr. 110,— gebr. 95,— 
Ned. 10 gld 1913 ongebr. 110,— gebr. 95,— 
België 1918 Roode Kruis compl. ongeb. fl 375,— 

Helm serie compl. ongebr. 175,— 
1931 Elisabeth ongel r. 20,— 
1932 sanatorium ongebr. 3C,— 
Mercier ongebr. 145,— 

Grote Orval 1933 ongebr. 220,— 
1932 soldaatjes ongebr. 40,— 
1932 Lorraine 55,— 
1934 Chevalier _ 40,— 
Kwaliteit moet prima zijn. Br. te richten aan: 

JAC. M. ENGELKAMP — Amsterdam 
Spuistraat 301, bij de N.Z.H, tramhalte. 

ZEEHELDEN EN 
GERMAANSCHE SYMBOLEN 

Voor ruil met het buitenland (in het 
bezit van vergunning). 

TE KOOP GEVRAAGD 
groote partij (duizend of meer series) 
zeehelden en Germaansche symbolen. 
Uitsluitend O N gestempeld. Desnoods 
ook niec geheel complete series, doch 
niet alleen lagere waarden. 

Brieven onder No. 170 aan de administratie 
van dit blad. 

BIJZONDERE AANBIEDING: 
1943 Zeehelden per 100 series xx ƒ 135,— 
1943 P.T.T., 10 c. p . 100 St. XX „ 12,— 
1943 Postkoets p. lOOOst. x x „ 80,— 
1945 Kind p. lOOser. x x „ 50,— 
1944 Zuiderserie, 15 w. p. 100 ser. xx „ 270,— 
1944 Zuiderserie, I K et. p . lOOOst. x x „ 30,— 
1936 Universiteit, 12J4 c. p. 100 st. oo „ 50,— 
1939 Zomer, 12K cent p . lOOst. o o „ 40,— 
1928 Luchtp. 40 en 75 c. p . 100 ser. xx „ 125,— 
1929 Luchtp. ƒ 4,50 p. l O s t . x x , , 45,— 
1933 Luchtp. drieh. 3C et. p. 100 st. xx „ 32,— 
1938 L.p. kraai. n% et. p. 1000 st. xx „ 135,— 
Tevens aangeboden een Yvert 1946. 
Bestellingen onder No . 166, bureau van dit blad. 

Q TE KOOP GEVRAAGD 

tt voor bibliotheek HoUandia: 

I J Die Postwertzeichen und Poststempel 
g von Polen van W. von Rachmanow 

I Aanbiedingen: R. SIEGMUND (179) 
S Leidschekade 88 hs — Amsterdam (C.) 

Indien U Postzegels te verkoopen heeft 
Stuur ons dan een lijst van hetgeen U 

verkoopen kunt ! 
Nu zijn we koopers-engros van alle soorten 

reeksen, pakketten en losse zegels. 
We bezitten de machtigste postzegelgroot-

handelszaak van Noord-Amerika. Om onze 
stock te vernieuwen, koopen we voortdurend 
een massale kwantiteit zegels, evengoed in 
groote als in kleine loten. 

U kunt aan ons in volle vertrouwen ver
koopen. Onze correcte handelwijze is bekend 
in de heele wereld. We zulle» het ons een 
genoegen achten, op uw vraag, referenties te 
geven in Uw eigen land of een buurstaat. 

H . B . H A R R I S & C O . 
De eerste postzegelzaak van Noord-Amerika 
108, Mass. Avenue, Boston, Mass., U.S.A. 

TE KOOP GEZOCHT 
oud USA (alleen de betere Nrs), Oud-
Duitsche Staten en ongetande Uitgiften 

van andere Europalanden, mits in 
pracht of luxe kwaliteit. 

Eveneens gezocht betere Nrs en series 
der geheele wereld 

a . V A N H O U T E N , 
MIENT 90, DEN HAAG (163) 
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De leege bladen 
in Uw album gevuld! 
100 verschillende Vaticaan 1939/1946 ƒ 30,— 
150 verschillende San Marino „ 30,— 

Postzegelhandel „PHILADELPHIA" 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43, TeL 15515, HAARLEM 
Bankier: Incassobank — Giro 135793 
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De Bredase Postzegelhandel 
PASSAGE 11, BREDA 

Het adres voor alle philatelistische 
benoodigdheden, eerste kwaliteit 
zegels Ned. en O.G., Europa als
mede de laatste nieuwtjes 

Zendt ons Uw mancolijsten 



PHILATELISTISCHE UITGEVERIJ EN 
-BOEKHANDEL „IN DEN BOSCH", 

N. BINNENWEG 156b, ROl lERDAM (Ned.) 

In- en verkoop v. alle philatellstische literatuur. 
Levering van alle catalogi, onder andere 

YVERT 1947. 
Uitgevers van de 

PHIDO-CATALOGUS 
Nederland en Ove.zeesche Gebiedsdeelen, 
2 deelen, totaal 162 pag. op prima houtvrij 
papier, rijk geïllustreerd. Deel 1 bevat 
normale zegels, deel 2 speciale zegels, 
blokken van vier, spec, stempels en de 
bijzonderheden van elke uitgave. 

PRIJS ƒ 2,— FRANCO. (174) 

• „HET VLAAMSCH POSTZEGELTIIDSCHRIFT" 
Het graaggezien'e Belgische blad dat 
ieder Nederlander aangenaam verrast ! 

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

Prijs: 5 Gld. per 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 l t (België) 
Verkoopers 

in alle grootste Nederlan'dsche steden 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Verzamelingen, Europa of geheele 
wereld. Tevens zoek ik series, lossse 
waarden en massawaar van Neder
land, alsook Ned. Indië (geen Jap. 
bezettingen). 

POS f Zit,GELENGROSHANDEL 

R. KORMOS, 
(Opgericht 1923). 

Lid Ned. Ver. van' Postzegelhandelaren. 
VOORBURG 
Pr. Marionnelaan 152 — Telefoon 779947 

HANDBOEK van de 
Nederlandsche Munten van 1795-1945 

door JACQUES SCHULMAN. 
Volledige opgave van alle geslagen munten 
met aantallen, muntteekens, zeldzaam
heid, literatuurlijsten, historische over
zichten, algemeene inleiding enz. 

320 afbeeldingen 
160 pagina's kunstdrukpapier 
JACQUES SCHULMAN 
Expert-numismaat 

Keizersgracht 448 - Amsterdam 
Vraagt gratis prospectus (150) 

PRIJS ƒ IS,— plus 20 et. verzendkosten 

D E B U S S U M S C H E 
P O S T Z E G E L H A N D E L 

Kapelstraat 15 
W. H. E E C E N 

Telef. 6288 Giro 451627 

Levering op Mancolijst 
Speciaal Nederland en 

Overzeesche Gebiedsdeelen 
Engelsche Koloniën 

Z I C H T Z E N D I N G E N 

Te koop gevraagd betere verzamelingen 

1° U biedt aan en wij kopen, tegen hoge 
prijzen: ! ! ! 
a. Alle ongetande en klassieke emissies van 

Europa, Ver. Staten, Argentinië, Kaap 
de Goede Hoop enz. 

b. Nederland; Eerste Emissie, de beide 10 
Guldens, Luchtp. Mercurius, allen gebr. 
zowel als ongebr. lie Emisssie tot en met 
Bontkraaguitgifte. T.B.C. 1906, R. Kruis, 
Olympiade, A.N.V.V. 70 en 80 ct.. 
Luchtvaartfonds, Zomer 1940, Luchtpost 
Nr 1/3, 9 alles ongebruikt. 

c. Ned. Indië: alle weid. uitgiften Luchtp. 
Nr. 1/5, 6/10, 13/15 alles Postfrisch. 

SCHRIJFT ONS NOG HEDEN ! ! ! 
FIRMA K. B A B A J E F F & C o . 
Smidswater 27 - Den Haag - Telefoon 116416 

Handelaren en wederverkoopers. 
Ook voor pakketten zijn wij het juiste 
adres, onze pakketten zijn schitterend 
opgemaakt en gegarandeerd het laagst 
in prijs. 
Zorgt dat U voor de St. Nicoiaas 
bevoorraad bent, zendt een kaartje en 
onze vertegenwoordiger komt U met 

zijn uitgebreide collectie geheel 
vrijblijvend bezoeken. 

POSTZEGELHANDEL 
A. a A A S M A , 

Nieuwe Schrans 24 — Leeuwarden 
Postbus 280 - Giro 480272. 

Prima kwaliteit-ongebruikt in complete series 
Duitschland No. 705/26 ƒ 5,50 

748/59 „ 2,75 
Generaal Gouvernement 100/C2 „ 1,50 

103/06 „ 0,95 
107/11 „ 1.35 
123/27 „ 1,40 
131/35 „ 1,25 

Böhmen u. Mähren 77/98 „ 6,25 
112/14 „ 1,70 

„ „ 1/14 porten „ 4,25 
Porti steeds extra. 

Levering na ontvangst van postwissel 
of storting opj, Postrekening 165298. 

NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 
(A. M. N. V. d. BROEKE) 

N.Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam (C.) 

VERZAMELAAR 
vraagt schriftelijke aanbieding van 

U.S.A. 
en 

LUCHTPOST 
(Speciaal Zuid-Amerika). 

Geen nieuwtjes. 
C. J. LAGENDIJK — AMSTERDAM-Z. 

Wald. Pyrmontlaan 15. (172) 

DordtsGhe Postzegelhaodel 
BIEDT AAN: 

Pakketverrekenzegels Nederland 
10 et. op 22 et. tanding UK x l l j ^ ƒ 2,50 
15 et. op 17% et. tanding 12}^ „ 7,— 
15 et. op 17% et. tanding 11}^ „ 9,— 
15 et. op 17J^ et. tanding 11}^ x 11 „ 18,— 

Spanje 
Luchtpost No. 194 B ongebruikt „ 29,50 
Luchtpost No. 194 Bc ongebr. zeldz. „125,— 
Fransche. Engelsche, Spaansche, Portugeesche 

Koloniën en Zuid-Amerika levering 
op Mancolijst. 

Giro 243401 Postbox 85 
Dordrecht. 

P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 

THEO ENGELKAHP 
LANGE POTEN 7 - DEN HAAG 

WAT ZEGGEN DE KOOPERSl 
Wij hebben bij Engelkamp zoals altijd 
p r e t t i g en g e s c h i k t gekocht ! . 

DE VERKOOPERS: 
Niettegenstaande alles, hebben wij bij En
gelkamp een g o e d e o p b r e n g s t ge
maakt, wij zijn tevreden. 

Onthoudt dit: 
WILT GIJ VERKOOPEN MET SUCCES, 
THEO ENGELKAMP UW ADRES " • 

B A N K I E R S K A N T O O R 

M. DE JONG & Zoon 
Opgericht 1847 

(Dr. Jos. Janssens - Drs. H. C. de Lint) 
M O L E N S T R A A T 15a 
' S - G R A V E N H A G E 

A L L E B A N K Z A K E N 
Safe-Inrichting 

met bewaar-gelegenheid voor 
p o s t z e g e l v e r z a m e l i n g e n 

Special« philatellstlsche aidaellng 
Telefoon 116177 (3 lijnen) 
Haagsche Beurs 114 8 4 0 
P o s t r e k e n i n g 16C33 



flieuws wUtdgen tand! 
I j | lieerlands populaire post

zegelblad houdt U volledig 
op de hoogte van alle nieum 
uitgiften in Nederland. Ook 
allerlei ivetenswaardige bij-

AL - j 11 o- zonderheden worden steeds 
g ^ e T e r Ä n . ' ^e^meld! lieemerkenni^vanl 
PRIJS PERJAAR/5. f^^ verzamelvreugde wordt 
PRU5PERiJAAR/3.- -̂̂  zBerdoor verhoogd' 

POSTZEGELHANDEL HOOGLUGT 
LEEUWENSTRAAT 2 a, HILVERSUM 

Vraagt te koop K 
Luchtpost Frankrijk 3—4 (lie de France) 

Luchtpost Rusland 2—9 (Consulaires) 
Rusland 783—799 

Nederland 1—85 postfrisch (161) 
Diverse betere luchtpostseries van Europa. 

Aanbiedingen met prijsopgave van uitsluitend 
eerste kwaliteit worden gaarne ingewacht. 

30e POSTZEGELVEILING 
van de 

N.V. POSTZEGEL VEILING 

DE VRIES EN DOLLEMAN 
te houden op 25 en 26 October in de 

Kroon, Spui 10, te 's-Gravenhage. 

Catalogus wordt op aanvraag 
toegezonden. 

Voor onze November-veiling kunnen 
inzendingen reeds plaats vinden. 

•S-GRAVENHAGE, Noordeinde 126 a 

ik ÉKI tfk 

KINGMA'S BULLETIN 
47e jg. tijdelijke vervanging van 
P O S T Z EGE L N I E U W S 
ƒ 2,50 p. j . Geïll., nieuws, off., ruiladres enz. 
De Postzegelverzamelaar 172 pag., 400 afb. 
ƒ 3,—, De Ruyter cplt. 50 c. Tub. 1906 
ongeb. ƒ 2,—, Kind 38 ƒ 1,—, 12 div. tralie 
ƒ 2,—, 100 in IC soorten ƒ 15,—, Kind 40 
ƒ 1,—, Zomer 41 45 c. Kind 41 40 c. Germ. 
Symb. cplt. * ƒ 1,25, 10 ser. ƒ 12,—, Kind 
45, 55 c. 

Proefn. van ons Bulletin 25 c. Frank. svp. met 
Prinsessez. surpl. kunt U ons in rek. brengen. 

VRAAG ONZE R O N D Z E N D I N G E N 
R B I N O U KIIVGiViA, 

(185) APELDOORN, Telefoon 3536 

Koopt bfl onze Adverteerders! 

■> ÉMIh rtTfc 

Eerste emissie Nederland 
algemeene verzamelingen 

en partijen 

tegen goede prijzen 
te koop gevraagd. 

Jl. B C Ä A S f Postzegelhandel 
Damrak 84 , Amsterdam, 

A A N G E B O D E N : 
België Bovesse, P. Damiaan, Congo Yv. 214/ 

25, 228/67, Duitse Bez. Griekenland Zante 
(Zumst. blz. 320 1/6) Liechtenst. Mad. 

BI. (no. 5) Nieuw Vaduz bl. Luxemb

nieuw L'post, Suriname Spitf., R. Kr., 
Kon. Fam. Steunfon'ds, l'post 2J^ 

en 10 g. (20 en 22) verder 23, 24/ 
6, 27/8 (cat. Hekker) div. zegels 

en series Rep. Indonesië enz enz. 
GEVRAAGD: postfr. g. ser. Europa, 

Ned. postkoets, symb. en held. cplt. 
herrijzend. Aanb. uitsl. met vraagprijs. 

Onze vaste afnemers ontvangen o.o.v. 
Yvert '47 en Hand. Cat. '47 t. norm. prijs. 

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

P O S T 2 E G E L  E N G R O S H A N D E L 
a. VAN D E : R O O R D 

DAMSTRAAT 4 rd. — HAARLEM 
Telefoon 17909 — Postgiro 510998 

Bankiers, Rotterdamsche Bank, kant. Haarlem 
Heden verschenen FINLAND, T.B.C. 2 w., 5 
+ 1 & 8 + 2 Mrk. per stel ƒ 0,40, per 10 stel 
ƒ 3,50, per 100 stel ƒ 32,— Port extra. Bestel
lers waarmede wij niet in rekening staan ver
zoeken wij beleefd betaling met bestelling. 
Binnenkort verschijnt een nieuwe 16 Mark 
(Postauto) en worden bestellingen reeds nu 
aangenomen. Prijs gelijk als de hierboven ge
noemde T.B.C.-stellen. 
Origineel verp. Finsche Kilo-pakketten, verze
geld door Finsche posterijen, p . pakket ƒ 30,—, 
porto extra. (178) 
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I OCTOBER-PRIJSLIJST | 
= voor . = 

I NIEUWTJES EN PAKKETTEN | 

s gratis op aanvrage verkrijgbaar. = 

= Levering uitsluitend aan 1 
= handelaren. g 

I PHILIPS I 
1 VIJZELSTRAAT 66 - Postbox 53 1 
1 AMSTERDAM-C f 
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Postzegelhandel „'T CENTRUM" 
Hartensiraat 30 - AMSTERDAM-C. 

OCTOBER AANBIEDINGEN: 
20 versch. U.S.A. per 100 geb. ƒ 10,— 
50 dito dito gebundeld p. 100 „ 35,— 
IOC "Wereld geb., iets moois, 

60 % overzee p. 100 „ 45,— 
5 versch. Denem. p. 1000 x 5 „ 6,25 
5 dito Zwits. p. 1000 x 5 „ 12,50 
10 Canada, p . 100 x 10 „ 4,— 

1000 X 10 „ 35,— 
Engeland, Yv., 217-222, cat. fr. 60 
p. IC ƒ 3,50 p. 100 „ 28,— 
N. Zeeland 244 en 246 p. 100 p. „ 6,50 
Finland 236, 238, 239, 242, 244 (184) 

245, 6 goede waarden, 10 x 6 „ 6,— 
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= Voor mijn eerstvolgende s 
I 59STE VEILING | 
s kan' nog goed materiaal worden inge- ë 
f zonden tot eind October. g 
^ Diverse tevredenheidsbetuigingen, zowel s 
ï van kopers als inzenders, mocht ik bij ■= 
^ mijn laatste veiling weer ontvangen. s 
p Ook ben ik steeds een vlot kooper van s 
\ verzamelingen, partijen, enz. J 

1 Postzegelhandel K.A.Weeda 1 
3 ZOUTMANSTRAAT 14 a 1 
I Telef. 394543, DEN HAAG, Postr. 27773 J 
£ Bankier: Nederl. Handel Mij. 5 
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POSTZEGELPAKKETTEN 
fraai opgemaakt in cellophaancouverts, leveren 
wij in elk kwantum en elke gevraagde soort. 
Nederland en Overz. gebiedsdeelen, Wereld, 
Landenpakketten en Overzee. Door directe 
import zijn' wij iri staat tegen de voordeeligste 
prijzen te leveren, terwijl o.m. de nieuwe bui
tenlandsche oorlogsuitgiften in onze pakketten 
opgemaakt worden. Vraagt onze uitgebreide, 
nieuwste prijsl. van onze zgn. Eenheidspakk. 

BUNDELGOED en MASSA WAAR 
wordt nog steeds tegen hooge prijzen door ons 
ingekocht ! ! Nederland en Indië, Europa en 
Overzee. Uitsl. afgew. per 100 of 1000 en meer 

Fa. GAANDERSE — HAARLEM 
Import Postzegel Engroshandel Export 
Prinsesselaan' 25  Telefoon 21429  Giro 52 

Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V. 

Postzegelhandel „Zuid' 
Sarphatipark 107 — AmsterdamZuid 
Telefoon 97728 — Postgiro 357531 

Koopt en verkoopt alles op 
postzegelgebied. 

Steeds in voorraad. 
Albums van Nederland ƒ 15,—. 
Insteekboeken vanaf ƒ 0,75 tot ƒ 15,—. 
Beperkte voorraad Yvert 1947 
Direct na verschijnen Handelaars Cat. '47. 
HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN 

dan steeds met prijsopgave. 
P O S T Z E G E L H A N D E L Z U I D 

Amsterdam ((183) 


