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

1 9 4 6 . . . DE SERVIC E VAN HEDEN ! ! i 

JI.IL.¥Ä(NI PDIITili^ 
Winkelverkoop: Coolsingel A3, R'dam 
NOORDEINDE 37 — DEN HAAG 

Tel. 11.48.36 — Giro 17369 

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 e l G. K E I S E R & Z O O N , 
P A S S A G E 2 5 - 2 7 - D E N H A A G . - P O S T G I R O 4 2 6 2 . 

T E L E F O O N 1 1 . 2 4 . 3 8 

T E K O O P G E V R A A G D 

groote, goed onderhouden Wereidverzameling 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmanstraat 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 
HIUVERSUM, Surinamelaan 31, Telefoon 4323 
AMSTERDAM, N.Z. Voorburgwal 151, Telefoon 47103 

IN OCTOBER LEVERBAAR 
DE NIEUWE YVERT CATALOGUS 1947 

Prijs ± f 17,— -t- portokosten. 

SOBCiSlG Ned. Indië 1941 zes dansers, compl. ƒ 4,— 
6 versch. kleurproeven Type 

aanbiedinfl Konijnenburg 10 cent „ 10,— 
nnctfi-ionh Curasao Koninklijke familie „ 2,— 
pUbtiribUII „ 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,— 
HEKKER'S POSTZEGELHANDEL CV., AMSTERDAM-C. 
Rokin 10 — Postrekening 21278 — Tel. 33324 

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

DEN HAAG ■ LANGE POTEN 15a. 

Yvert 1947. Toez. na bestelling half Dec. Geen vooruitbetaling. 
WELKOIVIE GESCHENKEN — Speciale Aanbieding, 

Holland Album f15.—. Engelsche Luohtp. Catal. Europa f2 .95 . 
Geïllustreerde gebonden Boeken: 

Stannp Collecting f6 .75. Splendid Book of Postage Sta nnps f3.75 
NEDERLAND (gebr.) 1920 No. 105 f19.-, 1923 Jub. 5 GId. 

f 29.-, 1934 Cour Perm. opi. 7 at f 20.-
V k r i L I v I A M m. F. S U T H E R L A N D 

Lid Ned. Ver. v. Postzegelhandelaren. — British Phil. Assoc. Londen enz. 
Postzegelhandel. Pos'.bus 430. 'sGravenhage. 

Kantoor: Kon. Wilhelminalaan SS, Voorburg. — Tel. 722360. 
Betaling na ontvangst bestelde goeden plus porto. 

„Speciale aanbiedingen" gratis op aanvraag! 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

U E POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 457 , EINDHOVEN. 

Yvert & TellierChampion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e uitgave — 1947 
verschijnt binnenkort (133) 

IROELF BOEKEMAI 
1 PRINSESTRAAT 60 i 
1 hoek < iuffr. Idastraat J 
f ' S  G R A V E N H A G E 1 
f Giro 247130 Telefoon 110319 9 

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



FIRMA K. B A B A J E F F & C o . 
Smidswater 27 - Den Haag - Telefoon 116416 

VRAAGT TE KOOP: 
l o Alle weldadigheidsemissies van Ned.-Indië 

engros, doch uitsluitend postfrisch; 
2o. Nederland Zomer 1940 gebruikt zowel als 

ongebruikt enbros; 
3o Alle ongetande emissies van Europa in 

luxe kwaliteit; 
4o Betere uitgiften der Ver. Staten; 
5o Weldadigheidseries van Luxemburg, postfr. 
6o Verzamelingen en partijen. 

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

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

TURKIJE VERZAMELAARS 

Wij hebben een aardige collectie 
Turkije aangekocht. 

Vraagt U eens een zichtzending aan. 
U verzuimde zich nog op te geven voor onze 

prima rondzendingen. 
DOE H E T NU. 

DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL 
BIEDT A A N : 

Luchtpost ongebruikt: 
Philippijnen N o 26—31 ƒ 7,50 
Roemenië N o 4—6, verticale lijnen „ 85,— 
Spaansch Marokko N o 1—10 „ 6,— 
Spaansch Marrokko No . 49—53 „ 7,50 
Turkije No . 1—5 „ 8,— 
Turkije No. 6—8 „ 4,25 
IJsland No. 15—20 „ 8,— 
Nederland roltanding N o 7 gebruikt „ 11,50 
Cpurajao No. 52 ongebruikt „ 0,30 
Curasao No. 67 ongebruikt „ 1,25 
Turkije, Sterren N o . 209—423 levering 

op mancolijst. 
Giro 243401 - Telefoon 3379 - Postbox 85 

Dordrecht . 

Begin-Collecties in Prachtkwaliteit 
(uitsluitend no. tot 1940). (216) 

200 versch. Nederland (zond. rolt.) ƒ 15,— 
160 „ Ned.-Indië „ 15,— 
50 „ Saargebied „ 3.50 
50 „ Memel „ 8,50 

100 „ Wurtemberg „ 9,— 
110 „ Griekenland en Geb. „ 5,— 
120 „ Bulgarije - „ 7,50 
135 „ Danzig „ 9,— 
150 „ Beieren „ 9,— 
150 „ Turkije „ 8,— 
200 „ Joegoslavië „ 13,50 
500 „ Engelsche Kol. „ 37,50 
Boven ƒ 10 fr. Toezending na on tv. postwissel 
i ^ M. M A R C H A N D , Krugerlaan 6, Baarn 
(Giro 121436) — Postzegelhandel sinds 1921 

Fa . T E N K A T E & 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. 

Wij vragen te koop tegen goede prijzen ! ! 
NEDERLAND: 
Uitg. 1852-'64 en 1867 pfr. Ook losse waarden. 
Uitg. 1872-88. Series of losse waarden postfr. 
Uitg. 1891 en '94, Ser. of losse waarden postfr. 
NED. O. INDIE: 
No. 1 tot en met 59 postfrisch. 
1938-39. 50 cent Krijsler met watermerk. 
1941. Type Konijnenburg, 20 c. 25 c. 35 c. 40 
c. en 5 g. Postfr. of gebr. Aanb. met vraagprijs 
s.v.p. Ook geven wij in ruil, Curjao en Suri
name 1940-46 o ' Europa. Ruilvoorstellen zullen 
gaarne in behandeling worden genomen. 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H . LANSDAAL, Leiden 
Vrouwensteeg 3, Tel. 23233, Giro 41.85.73 

YVERT 1947 leveren wij tegen de vastgestelde 
prijs. Stelt niet uit ! Doch BESTELT NU. 

VAN LEEUWEN BIEDT A A N : 
RONDZENDINGENwaar in worden opgenomen 

postzegels per stuk, series en NIEUWTJES. 
MAANDBERICHT met bijzondere aan

biedingen wordt aan belangsellenden 
gratis toegezonden. 

Ned. Indië. Dansers compleet 6 st. ƒ 1,50. 
INSTEEKBOEKEN vanaf 75 et. 
Prima gomstrookjes 60 et. per doosje van 1000 
NEDERLAND EN OVERZEESCHE GE-

BIEDSDEELEN. Nieuwste albums ƒ 15,—. 
VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 

P O S T Z E G E L - E N G R O S H A N D E L 
a . V A N D E R O O R D 

DAMSTRAAT 4 rd. — HAARLEM 
Telefoon 17909 — Postgiro 510998 

Bankiers, Rotterdamsche Bank, kant. Haarlem 
PAKKETTEN-HANDELAREN ! 

Uitvoorraad leverbaar een pracht-samenstelling 
25 versch. HONGARIJE, hoofdzakelijk bevat
tende de laatste uitgiften: 

100 X 25 versch. HONGARIJE ƒ 20,— 
1000 X 25 „ „ „180,— 

100 X 25 „ U.S.A. „ 12,50 
100 X 25 „ FINLAND „ 16,50 
100 X 25 „ ITALIË „ 18,— 
100 X 25 „ CANADA „ 15,— 
100 X 25 „ DENEMARKEN „ 9,— 

Porto extra (223) 

AANBIEDING NEDERLAND 
Toorop 2 St. ƒ 6,50 
Kind 1924 3 st. „ 1,45 
Kind 1925 3 st. „ 1,45 
Kind 1927 4 st. „ 2,25 
Tralie compleet 1940 18 st. „ 22,50 

België 
Yv. 291a Albert frs. 50,— 1 st. „ 28,50 

340 Mercure 0,35 1 st. „ 1,70 
496/502 R. Kruis 8 st. „ 13,75 
532/37 Muziekkapel 6 st. „ 8.75 
538/46 Wapens 9 st. „ 2,85 
547/55 „ eenkleur 9 st. „ 5,45 

id. 5.— fr. pi. fout gebr. B 9 st. „ 6,35 
Yv. 573/81a, 82/82a Prinsen 12 st. „ 5,90 

Alles Postfrisch — Giro 4X1570. 
Porto tot f 10,— extra. 

G. BROERS . Dorplein 128 ■ BUDEL 

• „HETVLAAMSCHPOSTZEGELTIJDSGHRIFT" 
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: J O S . V. J. V E R K E S T 
Tramstraat 30  T i e l t (België) 
Verkoopers 

in alle grootste Nederlandsche steden 

Postzegelhandel R. POSTEMA, 
H E E R E N G R A C H T 227, AMSTERDAM 

TELEFOON 49749 

Onze eerst volgende veiling vindt plaats 
medio December. 

Inzendingen van goedmateriaal zien wij 
gaarne tot 25 November a.s. 

tegemoet. 

Catalogus voor deze veiling gratis 
op aanvraag. 

SINDS 
1 8 8 5 DRUKKERIJ 

KINSBER6EN 
DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING  CATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

N. Spiegelst!. 60, Tel. 37239, A'dam 
I (lo) 



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 tend 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 Overzeeschc Gebiedsdeelen, 
per jaar, franco p. post i 5.—. 
Buitenland, per jaar, franco p. post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaargang f i .zj . 
Per Dunmier f 0.15, 

GRATIS voor de leden der aangesloten 
Vereenigingen. 

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 
B E K R O O N D O P 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

23e Jaargang October 1946 No. 8 (266) 

ADVERTENTIES 
(bij vooixitbecaling)! 

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

f 
f 
f 6, 
f 2, 

9 -

Prijs van een 2.g. .Kleine _ Annonce" 
f 2.— per vakje. Advertenties grooter 
dan i / l j bladzijde worden niet^eplaatst; 
ieder adverteerder mag slei.hts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, «-en i l achlarecnTolgende 
plaatsingen resp. 2^1it 5 en 10 "/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den 5en der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
D« admlniftratle behoudt zteh 
hal recht voor de plaatsing van 
advertentie!, zonder opgooi van 
redenen Ie weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peur«em. Zeestraat 40, 's-Gr»venhage, telefoon j 1.26.71. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONEELEN AARD. 
REDACTEUREN A. M. Benden, arts te Maurik (Old.), 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, Berden (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 WUUgen, ec. d n . . Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394;i2; FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorpenveg 80, 's-Gravenhage, teleloon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 'I Haaii, Laan van Meerdervoort 38 a, 's-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDEELINGEN. 
Dr. P. H. van Ciltert, 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 J. A. van der Vlis (Amsterdam). 

ADMINISTRA-nE. 
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 aa^ den admimstrateur E. J. van der FUer, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht, postiekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

NOGMAALS: DEVIEZEIV-OOIVTROLE. 
„Verzwakt het ruilen van postzegels onze deviezen-positie ?" 

dat is de vraag, die mij door talrijke lezers van het Maandblad 
wordt gesteld. Een vraag van principiële betekenis, èn voor de 
Overheid, èn voor de verzamelaarswereld. 

In dit verband moeten wij wijzen op drie maatregelen van de 
Regeling: 1. het Deviezenbesluit 1945 (vastgesteld bij K.B. van 
10 October 1945, Staatsblad No. F 222); 2. de maatregel, dat 
alle brieven, bestemd voor het buitenland en zwaarder dan 20 
gram, geopend aan een postkantoor moeten worden aangeboden; 
3. de maatregel, krachtens welke brieven, bestemd voor het 
buitenland en niet zwaarder dan 20 gram, worden doorgelicht. 

Primair is de vraag: waarom deviezen-concróle ? Het antwoord 
is eenvoudig: ten gevolge van vijf jaar tyrannie en uitbuiting is 
Nederland van een zeer rijk land geworden tot een arm land. 
Op alle mogelijke manieren moet gezorgd worden, dat geen 
waardevolle objecten het land verlaten zonder behoorlijke tegen
prestatie. Plezierreisjes ? B e s t . . . . maar dan als „ruil" een plezier-
reisje van een vreemdeling naar Nederland. Electrische apparaten 
naar het buitenland ? Hoe meer, hoe beter — in ruil voor kunst
mest. Dus, zo zal men redeneren: postzegels uitvoeren naar het 
buitenland ? Waarom niet: mits postzegels uit het buitenland 
worden teruggezonden. Het zou natuurlijk dwaasheid zijn, om de 
uitvoer van bankpapier, effecten, diamanten, goud enz. te ver
bieden, maar de uitvoer van postzegels, die evenzeer een grote 
waarde in een klein bestek vertegenwoordigen, toe te laten, 
zonder redelijke tegenprestatie. 

Met het oog op onze deviezenpositie zou er dus geen enkel 
bezwaar bestaan tegen „ruilen" van postzegels met het buiten
land. Doch meteen staan wij nu voor het grote bezwaar. Hoe 
moet de ruil worden gecontroleerd ? Persoon A. in Amsterdam 
stuurt aan persoon B. in Parijs twee series prinsessezegels en twee 
stel van de nieuwe cijferzegels van Nederland; hij ontvangt in 
ruil één serie „Jeanne d'Arc-Villon" van Frankrijk. De nominale 
waarde is volkomen gelijk. Onze deviezenpositie is niet ver
anderd, evenmin de Franse. Maar de heren A. en B. zijn resp. 

een behoorlijke Nederlander, en een correcte Fransman. Meneer 
C. in, ja nu durf ik geen plaatsnaam te noemen, dus zeggen wij 
in „X", wil graag een reisje naar Zwitserland maken; hij koopt 
bij een handelaar de beide 10-guldenzegels van Nederland; „ruilt" 
die voor een serie „Pro luventute" van Zwitserland en laat het 
restantje in Zwitserland; van dat bedrag gaat hij enige tijd feest
vieren, ten koste van zijn landgenoten. Meneer C echter is een 
ontfatsoenlijk mens. Helaas zijn er heel wat zwendelaars, die 
schijnen te menen, dat overtreding van art. 93 enz. van het 
Wetboek van Strafrecht, „landverraad", heel erg slecht is, maar 
het plegen van economisch landverraad, strafbaar gesteld door 
denzelfden wetgever, volkomen toelaatbaar. En omdat dergelijke 
zwendelaars, tegen wie, naar mijn persoonlijke mening volkomen 
terecht, in Frankrijk thans de doodstraf kan worden uitgesproken, 
bestaan, is in Nederland, Frankrijk, Engeland en vele andere 
landen, het ruilen van postzegels ofwel geheel verboden ofwel 
aan strenge controle onderworpen. 

Zodoende bepaalt art. 20 van het Deviezenbesluit 1945, dat de 
invoer en uitvoer van postzegels enz. verboden is, behoudens 
vergunning. Aan een aantal handelaren is een vergunning tot 
„ruilen" verleend, met dien verstande, dat geruild moet worden 
op de basis van de offciële koersen en uiteraard niet op de basis 
van de koersen der „zwarte Pieten". Een noodzakelijke conse
quentie van dit verbod is, dat de naleving wordt gecontroleerd. 
De bovengenoemde maatregelen (geopend aanbieden van brieven 
boven de 20 gram en doorlichten van brieven tot 20 gräm) zijn 
onvermijdelijk. Met censuur heeft zulks NIETS te maken; het 
briefgeheim, in art. 166 van de grondwet gewaarborgd, wordt 
hierdoor niet geschonden. De postambtenaren mogen, zo is uit
drukkelijk bepaald, geen kennis nemen van de inhoud van de 
brieven; zij moeten alleen contróleeren of de brieven vergezeld 
zijn van waarde-objecten. Ik geloof niet, dat één jurist de formele 
juistheid van de maatregel in twijfel kan trekken. 

M a a r . . . . de Overheid is niet alleen aanwezig, om misdadigers, 
of het nu zijn landverraders of moordenaars, dan wel overtreders 
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van de deviezen-regeling, te belemmeren in hun snode plannen; 
zij moet ook zorgen voor de fatsoenlijke burgers om hun het 
leven zo min mogelijk onaangenaam te maken. Van gezaghebbende 
zijde verneem ik, dat binnenkort een regeling tot stand komt, 
krachtens welke de leden van de bij de „Bond" aangesloten ver
enigingen, zullen kunnen ruilen met het buitenland. Een dergelijke 
regeling bestaat in Engeland met de Royal Philatelie Society. 
Serieuze ruil zal dan weer mogelijlr zijn. De economische toestand 
van ons geteisterde Vaderland zal voorloopig niet toestaan, dat 
een ongecontroleerde ruil van postzegels weer kan plaatsvinden. 

Tot slot een opmerking. Een verzamelaar-grootindustrieel stelt 
mij kort en bondig deze vraag: „is het juist, dat aan den hande
laar X een bedrag van 5 miljoen aan deviezen beschikbaar is 
gesteld om in land Q postzegels te kopen tegen de officiële koers, 
terwijl de zwarte koers van de munteenheid van dat land in 
ons land slechts 10 Vo van de wettelijke koers bedraagt ?" Ik heb 
deze zaak onderzocht en kan verklaren, dat dit bericht volkomen 
onjuist is: a. aan den handelaar X is nimmer een aankoopver
gunning gegeven; b. voor land Q is nimmer aankoopvergunning 
gegeven; c. aankoop vergunningen werden in 1946 nimmer ver
leend. Hoezeer wij het culturele belang van de philatelie inzien, 
een dergelijke vergunning zou onze sympathie niet hebben: eerst 
metalen, papier, kunstmest, b o e k e n . . . . pas daarna postzegels 
en andere luxe voorwerpen, die bovendien behalve gekocht, ook 
kunnen worden geruild. 

V. P. 

I^ jgcai •i)dim d e n 
Tf(ooffdIredIa.<cft (ETUTT i 

1. Talrijke brieven worden gezonden aan onjuiste adressen. 
Vertraging en onnodige moeite zijn daarvan het gevolg. Hier 
volgen enige belangrijke adressen: 

NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN VAN 
POSTZEGELVERZAMELAARS. 

Alle stukken betreffende de Bond gelieve men te zenden aan den 
secretaris, den heer P. S. van ' t Haaff, Laan van Meerdervoort 38a, 
's-Gravenhage. 

BONDSRAAD. Secretaris: de heer A. Starink, Kastanjelaan 4, 
Lunteren. 

RAAD VAN BEHEER VAN H E T MAANDBLAD. Secretaris: 
de heer H. G. van de Westeringh, Willem de Zwijgerplantsoen 1, 
Tuindorp, Utrecht. 

BONDSKEURINGSDIENST. Hoofd van de Bondskeuringsdienst 
is de heer P. J. van Harderwijk, Heerenstraat 13, Rijswijk Z.H. 

BONDSINFORMATIEBUREAU. Hoofd van het Bondsinfor
matiebureau is de heer J. A. Kastein, Koninginneweg 192 hs, 
Amsterdam-Zuid. 

(Voor alle klachten betreffende fraude, onbetrouwbare ruiladressen 
enz. gelieve men zich tot den heer Kastein te wenden). 

REDACTIE. Alle correspondentie betreffende Nieuwe Uitgiften 
(behalve van Nederland en Overzeese Gebiedsdelen) en algemene 
aangelegenheden (deviezen-controle enz.) gelieve men te richten 
aan den hoofdredacteur. Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 
's Gravenhage. ALLES betreffende de bizondere rubrieken aan de 
desbetreffende redacteuren (dus b.v. alles aangaande Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen aan Dr. Benders, arts te Maurik (GId.). 

ADMINISTRATIE VAN H E T MAANDBLAD. Voor alle aan
gelegenheden van advertenties, verenigingsnieuws, adreswijzigingen 
(van abonné's-niet-leden), brieven op advertenties, gelieve men zich 
te richten tot den heer E. J. van der Flier, Maatschappij Dordrecht-
straat 5, Dordrecht. 

2. De hoofdredacteur is verantwoordelijk, wettelijk en "philate
listisch", voor de gehele inhoud van het Maandblad, met uitzon
dering van de advertenties en "Verenigingsnieuws", voor welke 
rubrieken de heer E. J. van der Flier, administrateur van het 
Maandblad, verantwoordelijk is. 

Nederland 
Overzeesche 

fiebiedsdeelerft/' 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 

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

NEDERLAND. 
Portverhooging ! 

Met ingang van 1 November zijn vrijwel alle tarieven flink 
verhoogd. Voor de bijzonderheden wordt verwezen naar de 
rubriek "Nederlandsche Posterijen"; van belang voor de verzame
laars is het volgende: 

— Te zijner tijd zullen buiten gebruik worden gesteld de 
frankeerzegels van 1%, 2'A, 3 en 17!4 cent, en de bestaande 
postzegelboekjes. 

— Naar gelang de omstandigheden den aanmaak daarvan mogelijk 
maken, zullen in gebruik worden genomen: 

a. frankeerzegels van 6, 35 en 45 cent, 
b. postzegelboekjes met nader te bepalen inhoud, 
c. portzegels van 11, 16 en 40 cent. 
— De frankeerzegels van de in te trekken soorten, die op 

1 November nog in het bezit van het publiek zijn, kunnen 
worden opgebruikt tot het tijdstip van buitengebruikstelling. 
Gelegenheid tot inwisseling zal niet worden gegeven. 

(Dienstorder H. 691 van 16.10.46). 
Bij de hieronder genoemde nieuwe zegels van lage waarde wordt 

wel een groene 4 cent beschreven, welke kleur is voorgeschreven 
voor buitenlandsch enkelvoudig drukwerk. Voor buitenlandsche 
briefkaarten is de voorgeschreven zegelkleur rood, voor enkel
voudig briefporto blauw. We hebben echter nog niets gelezen over 
een voorgenomen kleurverandering van de 12)^ cent, die rood, 
en de 20 cent, die blauw moeten worden. 

Nieuwe teekening lage waarden. 
Wij gaan afscheid nemen van het meeuwtje 

of duifje, dat 22 jaar lang onze zegels versierd 
heeft; op 1 November verschenen in een 
nieuwe cijferteékening,| naar een ontwerp van 
J. van Krimpen 

1 cent rood, 
2 cent blauw, 
4 cent groen. 
Beeldgrootte 18 x 22 mm., zegelgrootte 21 

X 25 mm., rotogravuredruk, watermerkpapier, kamtanding 12/^ 
: 1 3 ^ . 

(Dienstorder H. 699 van 23.10.46 en Persbericht). 
Bij voorkeur moeten aan de kantoren eerst de oude zegels (duifjes

serie, type-Lebeau) worden uitverkocht. 
Aangezien de 1 ^ , 2% en 3 cent niet meer noodig zijn en worden 

ingetrokken, zullen er dus wel geen verdere waarden meer in 
deze teekening verschijnen. 

De zegels zijn op 1 November verschenen; hier en daar waren 
ze al eerder verkrijgbaar. Een met deze zegels gefrankeerde brief, 
verzonden uit Enschede op 29 October, werd bij aankomst te 
's Gravenhage op 30 October met 15 cent port belast ! 

De kleuren zijn: 1 cent rood, 2 cent matblauw, 4 c. d'olijfgroen. 
De nadere gegevens over deze zegels leveren geen schokkende 

bijzonderheden op. Vellen van 200, blanco randen, alleen de 
gewone telnummers op de zijranden en het etsingnummer op den 
bovenrand (bij de 2 cent bij ongeluk op den onderrand). 

Nieuwe cijferteekening: 
Meeuwtje 1% cent: VII L en R, L en R VIII. 

IVi cent: L en R IL 
Nieuwe cijferteekening: 

1 cent: 1. 
2 cent: 1 L en 1 R (op onderrand). 
4 cent: 1. 

Koningin 5 cent: R V, R VIIL 
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7K cent: R XIV. 20 cent: IL 30 cent: IL 
15 cent: 1, IL 25 cent: IL 40 cent: IL 
In het vorig nummer werd de 1 cent als nieuwe waarde in 

rotogravuredruk genoemd; deze bestond echter al. Echter is hij 
nu zonder oplaagletters en met Romeinsch etsingnummer ver
schenen. 

De 12 K cent met nummer II komt voor mét en zonder de 
beroemde plaatfout GENT. Blijkbaar is men nog steeds bezig, 
deze fout verder weg te werken. 

De nieuwe 5 Gulden. 
Bij het nieuwe zegel van 5 Gld. komt, precies als bij de 1 Gld., 

in den linkerbovenhoek van de vellen, buiten de randlijnen, een 
liggend Romeinsch cijfer I voor. Beteekenis geheel onbekend. — 
Is dit ook het geval bij de 2% en 10 Gld, ? 

De 7K cent Herrijzend Nederland. 
Van dit zegel ontvingen we exemplaren met geheel verschillende 

gom. Normaal is deze wit, dof en vrij dun; wij zagen ook een 
duidelijk dikkere en glänzender gom, die verticaal iets gestreept 
leek te zijn. Het papier van deze laatste zegels was iets geelachtiger, 
de oranje kleur wat donkerder. Er komen echter ook donker-oranje 
zegels voor met normale gom. 

De portzegels. 
Boven het stukje over de nieuwe 3 Cent port in het vorig 

nummer stond "Postzegels"; de lezer zal wel begrepen hebben dat 
dit "portzegels" moest zijn. 

Als verdere waarde zonder oplaagletters verscheen de 2J4 cent. 

Einde geldigheid. 
Behalve de beide in het vorig nummer genoemde uitgiften zullen 

na 31 December a.s. ook niet meer geldig zijn de kinderzegels 
van 1941 (zoontje van Rembrandt). 

Enkele zegels Cur. en Sur. aan de verzamelaarsloketten. 
Eindelijk komen er enkele zegels van onze Overzees he Ge-

biedsdeelen aan de verzamelaarsloketten. Er is nog maar één vrij 
nieuw zegel bij. 

Dienstorder H. 6ö2 van 16 Oct. bericht: • 
1. Op de kantoren, waar een afzonderlijk loket \i .or den 

verkoop van postwaarden aan verzamelaars is opengesteld, worden 
voor den verkoop de hierna vermelde zegels van Curafao en 
Suriname verkrijgbaar gesteld. 

2. In verband met het huidige koersverschii tussJien den 
Curafaoschen en den Surinaamschen gulden eenerzijds en den Ne-
derlandschen gulden anderzijds moeten de zegels van Curajao en 
Suriname worden verkocht met een verhooging van 40 Vo van 
de nominale waarde. 

3. Voorshands zijn verkrijgbaar de navolgende frankeer/egels 
tegen de daarnevens vermelde prijzen: 
S u r i n a m e . 

7i4 cent (Scheepjes-type), verkoopprijs lOK cent; 
12K cent (type-Konijnenburg), „ 17% cent; 

C u r a f a o. 
1 cent (type 1936) „ 
I K cent ( 
2 cent ( 
2% cent ( 
5 cent ( 

1% cent; 
2 cent; 
3 cent; 
334 cent; 
7% cent. 

4. Deze zegels kunnen ook desgewenscht bij den postdirecteur 
te 's-Gravenhage worden besteld. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Uitgiften G. Kolff & Co. 

Ontwerpen, kleurproeven, enz. 
Den laatsten tijd blijken er verscheidene ontwerpen en kleur

proeven van de bij de firma Kolff gedrukte zegels aangeboden 
te worden. Er werden ons meerdere verklaringen voor gegeven, 
zonder dat we kunnen uitmaken welke de juiste is. 

In de eerste plaats een ontwerp voor de Konijnenburg-teekening, 
met inscriptie NEDERL.-INDIE inplaats van het definitieve NED. 
INDIE. De waarde 10 C E N T is ook anders, met een smalle O en 

bovenaan de C een vertic. streepje. Ook de achtergrond van het 
portret is iets anders. 

Aldus zagen wij de 10 cent in de kleuren d'bruin, bruin, 
d'bruinlila, d'groen, geelgroen en d'violetblauw. Ongegomd, roto
gravure, kamtanding 1234, Vellen van 100 met oplaagcijfers A (en 
etsingnummer A I) en telnummers, 

— Kleurproeven van het Konijnenburg-type in de goedgekeurde 
teekening: 50 cent donkerlila, 60 cent ultram, blauw (iets donker
der dan de gekozen kleur), 80 cent oranjerood (ook iets donkerder), 
1 gld, violet in de gekozen kleur en 2 gld donkergroen in een 
andere tint dan de gekozene, die meer blauwgroen is. Alle zonder 
gom en met de gewone lijntanding, kleine gaten. 

— Dansers. Ongetande proeven van de 3 en 4 cent in lichtgroen 
en donkerolijf, ongegomd. 

In "Mijn Stokpaardje" worden afgebeeld proeven van de niet 
meer verschenen waarden 1 cent en 334 cent. De 1 cent vertoont 
een dansende krijger met twee pijlenbundels; de teekening van de 
334 cent is gelijk aan die van de 2K. Ongetande proeven van de 
1 cent in d'groen en d'grijs, van de 33^ cent in d'grijs. Ook van 
de andere waarden van deze serie zouden proeven in omloop zijn. 

Ook blijken op het oogenblik in den handel te zijn proeven, die 
wij vele jaren geleden eens in het Maandblad hebben afgebeeld, 
een waarde van 25 cent, voorstellend een schip met volle zeilen, 
in de kleuren groen en lila, en een waarde van 1 gulden, voor
stellend J. P. Coen, in de kleuren rood, groen, oranjegeel en 
blauw. Kamtanding 123^, gegomd. Als we ons goed herinneren 
zijn dit "proeven van bekwaamheid", vervaardigd door het repro-
ductiebedrijf van den Topografischen Dienst in Indië in verband 
met de kwestie van den aanmaak van zegels in Indië zelf. Deze 
proeven zijn blijkbaar in boekdruk; later zijn er, in andere teeke-
ningen, zegels in rotogravure en offset gemaakt. 

De 5 cent Danser. 
Volgens een correspondent uit Zuid-Sumatra zou de teekening 

van de 5 cent danser niet voorstellen een Padjogedanseres van 
Zuid-Celebes, zooals indertijd bij de eerste aankondiging van de 
serie gemeld, maar een Menari-danseres van Zuid-Sumatra; het 
zegel beeldt af een dochter van een Pasirah in de Palembangsche 
Bovenlanden. 

Verkleuringen ! 
Een dankbaar onderwerp voor afwijkingen vormen blijkbaar op 

het oogenblik verkleuringen van Indische zegels. Sommige kleuren 
zijn zeer gevoehg voor zonlicht, speciaal de paarse kleur van de 
734 cent karbouw en de 1 gld. type-Kreisler. Na een l eho rlijk 
zonnebad krijgen deze zegels een mooie zachtblauwe kleur, die 
ons al vele brieven heeft bezorgd. 

Van de Dansers-serie is speciaal de 3 cent groen vatLaar voer 
verkleuring. De kleur wordt in de zon donkerder en meer olijf
groen, en benadert tenslotte zelfs de sepia kleur van de -1 ent 

De 20 cent Konijnenburg. 
De 20 cent in het Konijnenburg-type komt voor in vellen . ,et 

oplaagletters B; we zagen deze met de port-opdruk van Makascer. 
Wie kan ons berichten welk etsingnummer deze vellen dragen ? 
In de lijst op blz. 42 van het Maandblad wordt nog maar één 
oplaag genoemd. 

Proeven van de 123"̂  cent type-Kreisler. 
Lang geleden is in het Maandblad eens een proef van de 1234 

cent Kreisler afgebeeld, die inplaats van de landsnaam de inscriptie 
"Waardeloos" droeg. 

Van dit zegel zagen wij nu complete velletjes van 8 stuks (2 
rijen van 4) met breede randen, op dit papier zonder gom. De 
kleuren waren resp. oranje, donkerblauw en bruin. Op den rand 
van een van de velletjes was geschreven "Proefdruk in koperdiep
druk 1938, Kon. Drukkerij De Unie, Batavia". — Het was echter 
duidelijk, dat de druk rotogravure is, en geen echte koperdiepdruk. 

Blijkbaar zijn dit "drukproeven" om na te gaan of de druk 
van de Indische zegels in Indië zelf mogelijk was, iets waarover 
in die jaren veel te doen geweest is. 

I n d i ë n a d e b e v r i j d i n g . 
De Fort-opdrukken van Makassar. 

Op onze vraag of de port-opdrukken ook nog elders dan in 
Makassar gebruikt zijn, vernamen we dat zij ook bekend zijn met 
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afstempeling van Pare Pare, Boeloekoemba en Watampone, welke 
plaatsen alle drie in de nabijheid van Makassar liggen, en voorts 
van Makale, Emekang en Masamba, noordelijker op Celebes. De 
zegels zouden in de geheele Groote Oost en op Oost-Borneo gedis
tribueerd zijn. 

De Baarfrankeering. 
Hierbii de afbeeldina; van het baarfrankeeringstempel van Me-

rauke op Nieuw-Guinea, waarover in 
een van de vorige nummers geschreven 
werd. De afdruk is zwart; de waarde is 
met inkt ingevuld. De enveloppe droeg 
verder de afstempeling Merauke 22.5.45, 
dus van een datum waarop Indië nog 
niet geheel bevrijd was. 

Na de bevrijding van Nieuw-Guinea 
zijn daar, volgens «en correspondent, 

hoofdzakelijk Australische zegels gebruikt, en vooral de 3d. bruin 
Koning George. Hij bezit deze met afstempelingen van Hollandia 
en Merauke. Ook op Borneo Zouden kort na de bevrijding zegels 
van Australië zijn gebruikt (misschien speciaal door de Australische 

FRANKEERING 
BETAALD 

rr 

soldaten ?); bekend zijn afstempelingen van Tarakan en Balikpapan. 

De nieuwe 5 cent. 
Op alle vellen van de in Australië gedrukte nieuwe 5 cent blauw 

zou een plaatfout voorkomen, en wel op het 8e (laatste) zegel van 
de 4e rij. We zagen deze op het linker blok van 80. Het zegel 
met het foutje vertoont drie in plaats van twee palen in het 
water; de extra-paal staat dicht bij de linker. 

J a p a n s c h e B e z e t t i n g s z e g e l s . 
Japansche zegels met stempel Soerabaja 1939. 

Wij zagen twee Japansche zegels van 10 sen met afstempelingen 
van Soerabaja 30.6.39, dus eenige jaren vóór de bezetting ! Het 
waren geen stempelfouten. Misschien afkomstig van een Jap. 
schip in de haven van Soerabaja, aan boord gefrankeerd en aan 
de wal gepost ? ? 
Anker-opdrukken. 

Een wonderlijke Anker-opdruk kwam ons dezer dagen onder de 
oogen; blijkbaar bestond de opdruk uit twee losse deelen, de drie 
teekens '"Dai Nippon" en het anker. Op de 10 cent Konijnenburg 
staan de teekens (in type II) geheel recht bovenaan, het anker 
sterk hellend eronder. Op enkele waarden van de karbouw- en 
de dansersserie staat het anker boven de drie teekens, hetgeen 
we nog nergens ooit tegengekomen zijn. 

Zijn de opdrukken echt, of is het eigen werk van een speelsche 
natuur ? 
Zon-opdruk van Balï. 

Onder dit hoofd plaatsen wij de vorige maand de afbeelding van 
een opdruk in kastje (blz. 101), waarvan enkele letterteekens nog 
niet duidelijk waren. Een lezer zendt ons de vertaling van de 
onderste inscriptie, die blijkt te luiden: Ronbok (oe), hetgeen de 
Japansche schrijfwijze van Lombok is. De Japanners kennen 
geen L. 

Deze opdruk hoort dus niet bij Bali, maar bij Lombok thuis. 

Uitgiften voor Sumatra. 
Opdruk "liggend kruis". 

Met dezen opdruk en bovendien nog een opdruk van 5 Jap. 
teekens werden ook nog bekend: 10, 15 en 30 cent Konijnenburg. 
Handstempei-opdrukken "Balk en T" . 

Met den massieven opdruk werd ons gemeld de 35 cent Konij
nenburg. 

Plaatselijke opdrukken. 
— A t j e h (opdruk vijf puntige ster): ook 10 cent Konijnenburg. 
— L a h a t. (zie blz. 85). Behalve een paraafstempel komt de 

paraaf ook voor in inkt of inktpotlood, alle op hetzelfde zegel van 
5 cent, cijfertype. 

— L a m p o n g (zie blz. 85). Van Oct. '42 werd bekend de op 
blz. ^85 afgebeelde opdruk op de 5 cent cijfertype in rood. 

Idem in zwart op de 10 cent Konijnenburg, die tevoren voorzien 
was van een handstempel met roode bol in lakachtige inkt, dus 

van de uitgifte voor Tapanoeli. Het wordt er niet eenvoudiger op ! 
— P a l e m b a n g . De hier gebruikte opdrukken I.P.L. (zie 

blz. 85) blijken géén Jap. opdruk te zijn. Wegens plundering van 
het postkantoor op 15 Februari 1942 en diefstal van een deel der 
zegelwaarden werden alle nog aanwezige zegels overdrukt met een 
handstempeltje met de letters I.P.L. in kastje, de initialen van den 
Indonesischen postchef. Met dezen opdruk is blijkbaar door de 
Japanners geruimen tijd genoegen genomen, er verschenen althans 
geen speciale Jap. zegels. Door snelle slijtage is er een groote 
verscheidenheid van de stempeltjes; van Oct. en Nov. '42 zagen 
we er al drie verschillende met kastje. De volgende aanvullings
waarden en opdrukkleuren zijn te melden: 

148e I. 20 cent Kreisler, opdruk violet. 
148j I. 1 cent Karbouw met wmk., opdruk zwart. 

— Wat de opdrukken betreft van drie teekens (Dai Nippon) in 
kastje, te Pematang Siantar waren eerst de zwarte opdrukken van 
dit model in gebruik, en dit zal ook wel voor andere plaatsen 
hebben gegolden. Later kwam de order, dat er in rood moest 
worden overdrukt. 

In October 1944 werden al deze locale opdrukken in kastje uit 
koers genomen en mochten alleen nog maar balk-en-T-opdrukken 
en landschapzegels (de definitieve serie) gebruikt worden. 

Uitgiften voor Malakka. 
Het blijkt uiterst moeilijk te zijn om precies uit te maken, 

welke van de tallooze Jap. Malakka-opdrukken op de Riouw-
eilanden, dus op Ned.Indische gebied, zijn gebruikt. Een corres
pondent te Tandjong-Pinang (Riouw) heeft vele postambtenaren 
geïnterviewd, maar geen van allen had nauwkeurige gegevens 
bewaard. In ieder geval zijn gebruikt enkele waarden van de 
Straits met handstempelopdruk, zoowel frankeer- als portzegels 
(nos. 355—361 en 421—428 van de lijst in het Mei-nummer), voorts 
de opdrukken 6 op 5 c , $ 1.— op 10 c. en $ 1.50 op 30 c. (nos. 
546—549), de landschappenserie (nos. 557—566) en de beide 
herdenkingsseries (567—570). Dus dezelfde zegels als ons al sinds 
het Mei-nummer bekend waren. 

Zegels van Sarawak in Indië gebruikt! 
O p het eiland Tarempa zijn tijdens de be

zetting zegels van Sarawak gebruikt, voorzien 
van een Japanschen handstempelopdruk, be
staande uit twee teekens in een ellips. Hierbij 
de afbeelding van de 5 cents met dezen opdruk; 
er moeten nog meer waarden zijn gebruikt, 
terwijl ook op eenige andere Ned.-Indische 
eilanden van deze zegels gebruik gemaakt moet 
zijn. De gegevens daarover zijn echter nog 
vaag. Ook enkele Karbouw-waarden zouden met 
dezen opdruk bestaan. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Sumatra. 

Plaatselijke opdrukken. 
Te Palembang werd door de Republikeinen 

eerst gedurende korten tijd een opdruk R.I. 
in kastje van 8 x 8 mm. gebruikt (gezien op 
de 1, 2 en 3 cent van de landschappenserie, 
nos. 190—192). Later een primitief-uitziende 
tweeregelige opdruk REP. IN-/DONESIA in 
kastje (zie afb.), voorkomend op de landschap
penserie, behalve de 10 en 20 cent, op enkele 
zegels met balk-en-T-opdruk, op een zegel met 
I.P.L.-opdruk van Palembang en op eenige 
zegels met Bangka-opdruk (waarbij de nog niet 
gemelde 20 c Kreisler en 60 c Konijnenburg). 

De Vrijheidsfonds-zegels. 
Deze zegels zouden in gewijzigde kleuren zijn uitgegeven; ons 

werd gemeld de 5 sen lichtblauw inplaats van groen; ook de op 
blz. 65 afgebeelde 15 en 40 sen zouden veranderd zijn. Wie zendt 
ons nadere gegevens ? 

SURINAME. 
Afwijkingen bij oude noodzegels. 

De heer Melsert zonds ons een noodhulpzegel van 2>^ cent 
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1892, afgestempeld Paramaribo 10.2.1893, met ongetanden onder
rand. Alle 10 exemplaren van dezen rand zijn bekend, dus ook 
het zegel in type II. 

De cat. van de Haagsche Postzegelveiling van Oct. 1946 ver
meldde een noodhulpzegel van 1 2 ^ cent, uitg. 1912, in violet 
inplaats van blauw. Wat is dit voor een afwijking ? Volgens de 
afb. zou het zegel gebruikt zijn. 

DANK AAN INZENDERS. 
De volgende beeren danken wij zeer voor hun medewerking: 

firma K. Babajeff, A. J. Barentsen, P. A. F. Bloys van Treslong 
Prins, J. J. M. de Bont, P. H. Q. Bouman, F. Buhler, J. Dekker, 
firma J. L. van Dieten, F. A. van Dongen, Dr. J. J. Dormeier, F. 
van Eyk, G. H. van Grunningen, Kapt. J. Haeseker, H. van Her
werden, S. Hofstra, J. Hoogeveen, P. G. Melsert, B. J. J. ter 
Meulen, W. A. M. van Ogtrop, C. W. van der Poel, W. N . v. d. 
Poll, J. Poulie, J. V. d. Pijl, W. M. Pijnappel, J. Regout, Ruiten
beek, H. L. I. M. Schellart, A. J. Schilderman, J. Schram, Th. Seth 
Paul, Kapt. J. J. V. d. Starre, Ej H. P. Swarte, A. J. Uylen, P. 
A. J. Veen, Dr. F. W. J. Westra, A. van der Willigen, A. te Winkel. 

De heer M. F. Brok te 's-Gravenhage zond mij, juist voor het 
ter perse gaan van dit nummer, een envelop ter inzage, waarop 
zich een merkwaardig vignet bevindt. Het betreft een "Dienst"-
envelop van het Ministerie van Verkeer, geadresseerd aan een N.V. 
te 's-Gravenhage. In de rechterbovenhoek van de envelop bevindt 
zich een driezijdig getand vignet in oranjerode kleur. In het 
midden staat een grote K in zwart; in kleine zwarte letters kan 
men lezen "INTER-DEPARTEMENTALE KOERIERSDIENST" 
Het vignet is afgestempeld met een rubber stempel "RIJKS-
AUTOMOBIELCENTRALE / Ie v/d Kunstraat 282 / 's-GRA-
VENHAGE". 

BELGIË. 
(Voortzetting van blz. 103). 

10 September 1945. 2egels uitgegeven ten bate van de krijgs
gevangenen, gedeporteerden, gefusilleerden, leden van de onder
grondse beweging en van hun gezinnen. Voor frankering geldig 
tot 30 September 1946. De 3.50 -f- 3.50 en 5 ^- 40 f waren alleen 
verkrijgbaar bij inschrijving van 10—25 September 1945. Yvert 
699—705. 

10 -f- 15 c oranje; 75 4- 50 c roodbruin (krijgsgevangene); 
20 -f 20 c donkerviolet; 1 f + 75 c smaragdgroen (gedepor

teerde) ; 
60 -f 25 c violetbruin; 1 f 50 -h 1 f rood ("voof het vuur-

peleton"); 
70 4- 30 c donkerolijf groen; 3 f 50 -1- 3 f 50 blauw (onder

gronds verzet); 
5 -f- 40 f sepia. ("België, haar vrijheid herkregen hebbend", 

allegorische voorstelling). 

's4#at»'» • 
^^^^~' é ^ ^ ^ ^ 

X 

De heer G. J. Peelen deelt ons mede, dat bovengenoemde vig
netten gebruikt worden voor dienststukken waarmee groote spoed 
moet worden betracht. De zegels worden afgestempeld met een 
rubber stempel of voorzien van een paraaf. Bij zeer groote spoed 
worden twee zegels naast elkaar geplakt. De vignetten zijn te 
beschouwen als dienstzegels voor expresse bestelling. v. P. 

NieuWe 
llït^ifteïi 

Wij ontvingen berichten omtrent nieuwe zegels van mevrouw 
M. J. Matzen-Fleddérus, mej. M. Keuls en de heren W. Amons, 
L. V. d. Burg, J. L. van Dieten, J. L. H. de Jongh, G. Keiser en 
Zoon, P. Muller, H. J. Niggebrugge, J. Poulie, Dr. Vuk Simic-
Vakanovic en L. Yvert. Van de officiële instanties noemen wij: 
Hoofdbestuur der P.T.T.; Pers- en Propagandadienst der P.T.T.; 
Tsjechoslowaakse en Zwitserse Postadministraties; de Sowjetrussi
sche Ambassade te 's-Gravenhage. Allen hartelijk dank. 

%»mm»'tmtmm%wmw^ 

1945/46. Aanvullingswaarden .en kleurwijzigingen van' de zegels 
in wapentekening-1936. (Yvert type rr). 2 c zeer licht-blauwgroen 
(zoals overdrukt met "V") ; 25 c karmijnrose met gele gom; 25 c 
geel; 65 c lila; 70 c smaragdgroen; 75 c lilarose; 90 c donkerviolet; 
1 f chocoladebruin. 

1 December 1945. Serie met toe
slagen ten bate van de tuberculosebe
strijding. Wapens der Belgische p ro 
vincies. De 5 -|- 45 f was slechts ver
krijgbaar bij inschrijving van 1 to t 15 
December 1945. Geldig voor frankering 
tot 3C September 1946, Ontwerp voor 
alle waarden van Frans Becquaert. Ge
drukt te Mechelen. 

10 -t- 15 c donkergroenblauw (West-
Vlaanderen, Inschriften Vlaams-Frans); 
20 -1- 20 c lilarood (Luxembourg-
Luxemburg, F—V); 60 -I- 25 c lilabrum 
(Oost-Vlaanderen, V—F); 70 -f- 30 c 
groen, (Namur-Namen, F—V); 75 -Y 
50 c lichtbruin (Limburg V—F); 1 f + 

\mtkmiu^ 
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75 c paars (HainautHenegouwen, F—V); 1 f 50 + 1 f rosekarmijn 
(Antwerpen, V—F); 3 f 50 + 1 f 50 donkervioletblauw (Liège
Luik, F—V); 5 f + 45 f bruinkarmijn (Brabant, F—V). 

23 Februari 1946. Lucht
postzegels, uitgegeven ter ge
legenheid van' de Ie versnelde 
vlucht (in 24 uur) op 24 Fe
bruari 1946 naar Léopold
ville. Ontwerp J. D. Cros, 
gravure J. de Bast. Viermoto
rige Dakota OD—DAA van 
de Sabena. 

6 f blauw (België Luchtpost 
Belgique Poste aérienne); 8 t 

50 bruinkarmijn (BelgiquePoste aérienne  België Luchtpost). 

8 Mei 1946. Legendenzegels van 1944 in verschillende standen 
overdrukt "Breendonck | 10 fr." Uitgegeven ten bate van de uit 
Breendonck ontsnapte postambtenarenpoiitieke gevangenen. Zon
der frankeerwaarde. 

10 fr op 10 + 5 (opdruk oranje), op 35 F 5 (rood), op 50 t
10 (groen) op 60 + 10 (lilarose), op 1 f f 15 (zwart). 

(Deze "opdrukken" hebben géén enkel officieel karakter). 

nl ! 1 
■ " 

Mei 1946. Premier Achille Van Acker kondigde een prijsver
laging van 10 % af voor vele prijzen en tarieven. Zo gingen ook 
met ingang van 20 Mei de belangrijkste posttarieven met 10 % 
naar beneden. De tijd ontbrak om alle zegels van de postkantoren 
terug te vragen en in Mechelen te laten overdrukken. Op alle 
kantoren werden de aanwezige zegels en briefkaarten van 1 f 5C, 
2 en 5 f overdrukt met handstempels in de meest uiteenlopende 
vormen. 

—10 % , met en zonder omlijsting, in driehoeksvorm, —10 p.c. 
moins 10 Vo, min 10 per 100, enz. 

Enige kantoren maakten ook machinale opdrukken. De "Acke
ristes" kennen al bijna 700 series, waarvan sommige "zeer zeld
zaam". CWie vult de voorraden aan ? Naar verluidt "overdrukken" 
welwillende postambtenaren nog steeds op verzoek losse, door het 
publiek ingeleverde zegels !) De goede bedoelingen van Van Acker 
liepen zodoende uit op een groot filatelistisch schandaal. 
A. Handstempelopdruk. 

1. Zegels van 1936/38, koning Leopold III 1 f 50, 2 f, 5 f 
(zwarte opdruk). 

2. Zegels van 1936, portret koning Leopold III naar links (ont
werp Maurice Poortman). 

1 f 50, 2 f, 5 f (opdruk zwart). 
3. Zegels van 1944, portret met gekroonde "V". 
1 f 50, 2 f, 5 f (opdruk zwart); 2 f en 5 f (opdruk rood). 
4. Zegels van 1944, heraldieke leeuw en grote "V". 
1 f 50, 2 f, 5 f, zowel VlaamsWaals, als WaalsVlaams. 
5. 25 c klein wapen en 1 F leeuw met grote "V", afkomstig 

van' briefkaarten met bijfrankering. 

t » m i > » ^ n n n i | i n i n » i 
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Er zijn bekend: kopstaande opdrukken; verticale opdrukken; 
zegels in paar, waarvan één mèt, een zónder opdruk, al of niet 
kopstaand. 

B. Opdruk in boekdruk van plaatselijke kantoren, o.a. Luik. 
Portret met gekroonde V, 1 f 50, 2 f, 5 f. 

C. Opdruk in boekdruk van de staatsdrukkerij te Mechelen. 
Portret met gekroonde V. 1 f 50, 2 f, 5 f. 

Als afzonderlijke uitgifte dient te worden vermeld de serie 
opdrukken van het plaatsje Ghislenghien (40 km. Z.W. van 
Brussel). 

Op het postkantoor ter plaatse werd dadelijk de nieuwe waarde 
als opdruk aangegeven. Wij vermelden: 1.35 op 1 f 50 (a. "open 
kraag", b. idem met "V", c. z.g. "Poortmanserie", d. "V" mee 
leeuw (franse serie); 1.80 of 2 f (a. b. c. d.); 4.50 op 5 f (a. b. c. d.) 

15 Juni 1946. Eeuwfeest van de boot
dienst Oostende—Dover. Aanvankelijk 
bestond het plan zegels uit te geven van 
1 f 50, 2 f 50 en 3 f 50, maar i.v.m. de 
"—10 %" werden de waardeaanduidingen 
veranderd. 

1 f 35 blauwgroen (klein' formaat, 
BelgiqueBelgië. Afbeelding: de "Prins 
Boudewijn", in dienst gesteld 1934); 2 f 
25 dofgroen (BelgiëBelgique, de "Marie
Henriette", van 1893); 3 f 15 leikleur 
(BelgiqueBelgië, de "Diamant", van 
1846). 

Eind Juni 1946. Lucht
postzegels ter herinnering 
aan de 101ste divisie para
troepen, die Bastogne held
haftig tegen von Rund
stedt verdedigde in De
cember 1944. Toeslag ten 
bate van een mon'ument ter 
herinnering aan de gesneu
velde Amerikanen; van het 
comité is voorzitter oud
premier Paul van Zeeland. 

Inschrift "Bastogne" — 
"In Memoriam". Ontwerp van S. A. (links, onder waardeaandui
ding), gravure van J. D. (rechts onder het wapen van de 101e 
divisie Amerikaanse parachutisten). Staaldruk. Vellen van 75 
zegels, oplaag 200.000 ex. Alleen verkrijgbaar bij inschrijving van 
15 tot 30 Juni 1946, geldig voor frankering tot 30 September 1947. 

17 f 50 + 62 f 50 donkergroen (BelgiëLuchtpostBelgiquePoste 
aérienne); 17 f 50 f 62 f 50, violetbruin. (BelgiquePoste aérienne 
BelgiëLuchtpost). 

20 Juni 1946. Luchtpostzegels, tekening als die van 23 Fe
bruari 1946. (Dakota). 

50 f groen. 100 f violetgrijs. 
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Eind Juli 1946. Drie series weldadigheidszegels, alle uitgevoerd 
in heliogravure, gedrukt in vellen van 100, seriegewijs alleen bij 
inschrijving van 15 tot 30 Juli verkrijgbaar. Voor frankering geldig 
tot 30 September 1947. Grote toelagen voor doeleinden, die in het 
bizonder voor het katholieke, resp. het socialistische, resp. het 
liberale volksdeel van belang zijn. 

Alle zegels tonen de woorden "In Memoriam": ontwerpen van 
A. C. 
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A. Serie ter herinnering aan Pater Damianus. Toeslag ten bate 
van een "Damiaan-Museum" te Leuven. Pater Damianus, "in de 
wereld" Joseph de Veuster, geboren te Tremeloo 3 Januari 1840, 
trad toe tot de Orde der H .H. Harten van Jezus en Maria 
(Picpus), ging in 1863 als missionaris naar Hawaii, sinds 1873 wijdde 
hij zich geheel aan de verzorging der melaatsen op het eiland 
Molokai; werd zelf door melaatsheid aangetast en stierf op Molo-
kai 15 April 1889. In de dertiger jaren werd zijn lijk overgebracht; 
door koning en regering te Antwerpen eerbiedig gegroet, werd 
het overgebracht naar de kerk te Leuven, voor welke men een 
standbeeld van Pater Damiaan had opgericht. Het proces der 
zaligverklaring is te Rome in behandeling. Damiaan is een 
martelaar, die uitermate spreekt tot de volksverbeelding. 

65 + 75 c groenblauw, portret van P. Damianus, wapen zijn'er 
Orde; 1 f 35 + 2 f bruin, gezicht op het eiland Molokai (Hawaii); 
1 f 75 + 18 f bruinkarmijn, standbeeld van P. Damiaan te Leuven, 
voor een groot kruis met doornenkrans. (Alle waarden Inschrift 
"België-Belgique"; bovendien de jaartallen 1840—1889). 

B. Serie ter herinnering aan Émile Vandervelde. Toeslag ten 
bate van het socialistische Vandervelde-Instituut. Vandervelde, 
geboren te Ixelles, 25 Januari 1866. Advocaat, hoogleraar. Trad 
toe tot de Belgische werkliedenpartij, 1894 kamerlid, bestreed fel 
de "Congo-politiek" en de drank-politiek, werd in 1914 minister, 
nam deel aan de vredesconferentie te Parijs, aan de conferentie 
van Locarno en vele andere bijeenkomsten. Een van de meest 
vooraanstaande figuren van de socialistische Arbeiders Internatio
nale, intiem vriend van den Koning-soldaat Albert I, onomstreden 
grootste figuur van de Belgische politiek. Overleden te Brussel 27 
December 1938. 
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65 -t- 75 c donkergroen (België-Belgique), portret van E. Vander
velde, geflankeerd door arbeiders; 1 f 35 -f- 2 f violetblauw (Bel-
gique-België), portret geflankeerd door mijnwerkersfamilie; 1 f 75 
-f- 18 f karmijnrose, (België—Belgique") symbolische figuur ter 
herinnering aan het werk van den staatsman. (Alle waarden tonen 
de jaartallen 1866—1938). 

C. Serie ter herinnering aan Tranfois Bovesse. Toeslag ten bate 
van' het gebouw voor Schone Kunsten te Namen. 

Bovesse, geboren in 1890 te Namens, was een van de vooraan
staande figuren van de liberale partij. Hij werd benoemd tot 
gouverneur van de provincie Namen. In 1944 werd hij in zijn 
woning lafhartig door de huurlingen van den vijand, de rexisten, 
vermoord. 

65 -|- 75 c violet, de godin der wijsheid Pallas Athèna (Minerva) 
met de uil; op haar schild de woorden Pro Patria; 1 f 35 + 2 f 

bruin, portret van den staatsman als gouverneur, omgeven door 
lau wei takken; 1 f 75 + 18 f roserood, treurende vrouwenfiguur, 
de fakkel der onsterfelijkheid dragend. (Alle waarden inschrift 
"Belgique-België). 

16 Augustus 1946. Serie met beelte
nissen van middeleeuwse beroemdheden, 
naar schilderstukken in het Parlement. 
Toeslag ten bate van de oud-Krijgsge-
vangenen, weggevoerden, families der 
gefusiUeerden en leden van het verzet. 
Geldig voor frankering tot 30 September 
1947. Ontwerp van J. de Bast, gedrukt 
te Mechelen. 

75 + 25 c. groen. Beeltenis van 
Pepin d'Herstal (Pippijn de Middelste, de 
naam "van Herstel" of "van Landen" 
of " de Korte" is historisch niet juist !) 
Geboren omstreeks 635, grote figuur in 
het rijk der Merovingische koningen; 
begunstigde St. Willibrordus, bestreed de 
Friezen; vader van Karel Martel. Over
leed te Juppille bij Luik, 16 December 
714. 

1 f + 50 c lila (oplosbare kleur), beel
tenis van Charlemagne, Karel de Grote. Geboren wellicht 2 April 
742. Onnodig een korte biographic te geven — een voortreffelijk 
werk over hem zal weldra het licht zien. Als merkwaardigheden 
vermelden wij ten eerste dat Henri de Bornier in III-2 van zijn 
"Fille de Roland" laat zeggen "Tout homme a deux pays, Ie 
sien et puis la France"; ten tweede dat zijn persoon door velen 

^ _ _ hoog verheven wordt, door anderen verguisd; dat hij in het 
, Chanson de Rolan'd en vele andere sagen voortleeft; tenslotte dat 

iijn trouwste vazal was Saint Guillaume d'Orange, de stamvader 
^er Oranjes, naamgever van de "Willemsorde". Charlemagne, zich 
Carolus noemend, werd 25 December 800 tot keizer gekroond te 
Rome en overleed 28 Januari 814 te Aken. 

1 f 50 -|- 1 f purper, beeltenis van Godefroid de Bouillon', 
Godfried van Bouillon, heer van Bouillon, Verdun en Antwerpen 
Leider van de eerste kruistocht, kwam 1096 tot Constantinopel; 
bestormde 1099 Jeruzalem, 22 Juli 1099 gekozen tot koning met 
de titel "Beschermer van het Heilige Graf", overleed-18 Juli 1100 
in de heilige stad. 

3 f 50 -f- 1 f 50 blauw, beeltenis van Robert de Jerusalem, in 
onze geschiedenis bekend als Robert van Vlaanderen, verwant 
aan Floris I. Hij was een van de volgelingen van Godfried van 
Bouillon op de eerste kruistocht. Hij overleed in de heilige stad. 

7 September 1946. Ter gelegen
heid van de Gentse Luchtvaart-
dagen (7—8 September) verscheen 
een luchtpostzegel van 2 -I- 8 f 
roodlila. Een gevleugelde figuur 
"draagt" een viermotorig vlieg
tuig over de aardbol. Aan het 
firmament enige sterrenbeelden 
o.a. de "grote beer". Inschrift 
Luchtpost-België * (op de plaats 
waar Gent op de wereldbol ligt) 
Belgique—Poste aérienne. 

Ter gelegenheid van de luchtvaartdagen verscheen ook een 
niet-officieel vignet van 25 f. Blijkbaar ging het comité uit van de 
gedachte, dat België te weinig nieuwe postzegels uitgeeft ! 

Eind September 1946. In aanvulling op de zegels, die 16 
Augustus verschenen, werd uitsluitend bij inschrijving van 15 tot 
30 September een waarde met hoge toeslag verkocht. 

5 + 45 f lilarose, met beeltenis van Baudouin de Constantinople. 
Boudewijn werd in 1171 geboren als zoon van Boudewijn VIII 

van Vlaanderen; 1195 graaf van Vlaanderen en Henegouwen; 
werd in 1204 na de verovering van Constantinopel door de 
kruisvaarders (4e kruistocht) hoofd van het Latijnse keizerrijk; 
reeds in 1205 door Ivan Asên II van Bulgarije (zie Bulgarije 1942, 
7 L; 1911/15, 1 s; 1940 luchtpost 2 L) afgezet. Hij overleed in 
gevan'genschap in 1206. 

(Vermeld worde tenslotte dat 1 f + 50 c en 3 f 50 -f- 1 f 50 
het inschrift dragen: "België—Belgique", de andere waarden 
"Belgique—België"). 
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Dienstzegels. 
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1945/46. Zegels in wapentekening, niet 
meer met overdruk "B" , maar met, in het 
wapen uitgespaarde "B" , een heraldiek 
monïtrum. 

10 c olijfgrijs, 50 c blauw, 75 c wijnrood. 

1945. Portzegels in nieuwe tekening. Drukkersmerk "Waterlow 
& Sons Ltd, Londres" (Londres, niet Londen, ook op de "Vlaamse" 
serie). Yvert 49—55. 

A. Inschrift: België, te betalen. Belgique, i payer. 10 c donker
olijf, 20 c ultramarijn, 30 c karmijnrood, 40 c bruinzwart, 50 c 
groen, 1 f donkerbruin, 2 f oranjerood. 

B. Inschrift: Belgique, i payer. België, te betalen. 
10, 20, 30, 40, 50 c, 1, 2 f in dezelfde kleuren. 
1946. Aanvullingswaarden in de oude tekening, Yvert 32—48. 
3 f oranjebruin; 7 f lilarose. 

Spoorwegzegels. 
11 Juni 1945. Bevrijdin'gszegels. 

Mercurius met staf. Drukkersmerk 
"Waterlow & Sons Ltd Londres" 
(Londres ook op de "Vlaamse" zegels). 
Yvert 268—269. 

A. Inschrift: België—Belgique. 
Postcollo—colis postal. 5 f blauw, 
6 f rood. 

B. Inschrift: Belgique—België. Colis 
postal-Postcollo. 

1945/1946. Aanvullingswaarden in 
de "Ambachtenserie". Tweetalige in-
schriften, afwisselend Vlaams-Frans en 
Frans-Vlaams. 

20 c donkerviolet (F—V), 50 c groenblauw (V—F), 80 c oranje
bruin (F—V), alle met "machinist". (Men lette op het "linkse" 
spoorwegverkeer in België !) 

2 f violetbruin (V—F), 4 f ultramarijn (V—F), 5 f sepia (F—V), 
8 f oranje (V—F), alle met „wegwerker". 

30 f violet (V—F) en 40 f lilarose (F—V), "witkiel". 
Rotogravure. 
60 c groenzwart en 90 c lilabruin (machinist); 1 f smaragd en 

7 f lila (wegwerker); 20 f groen (witkiel). 

Ü Ü É M i 

15 Maart 1946. Mercurius met staf; aanvullingswaarde van de 
bevrijdmgszegels. 

A. 3 f geelgroen (V—F); B. 3 f geelgroen (F—V). 

1 September 1946. Spoorwegpostpakketzegels in de tekening 
van 1938 (Yvert 2C2—204), opdruk "B", gevleugeld rad en post
hoorn. Opdruk van nieuwe waarde op niet uitgegeven 5 f 50. 

8 f geelbruin; 10 f blauw; 12 f violet. 
1 September 1946. Aanvullingswaarden in de "Ambachtenserie" 

("4e serie Ambachten" is de officiële aanduiding). 
40 c blauw (machinist); 6 f groen en 9 f blauw (wegwerker); 

10 f rood (witkiel). 
De "5e serie Ambachten" zal weldra de serie completeren. 
1 September 1946. "Landschap met overweg". Ontwerp van A. 

Moussiaux, gravure van J. de Bast. Staaldruk van het "Institut de 
Gravure". 

100 f mosgroen. 

BELGISCH-CONGO. 
(Belgische Regering, tijdelijk te Londen gevestigd). 
Luchtpostzegels. 

1941 (?) Heraldieke leeuw met V (van 
Victorie-Victoire). Inschrift: Belgisch 
Congo — Congo Beige. België zal her
rijzen — Belgique renaïtra. 

10 -I- 40 f violetblauw. (Yvert 268). 
Inschrift: Congo Beige — Belgisch 

Congo. Belgique renaïtra — België zal 
herrijzen. 

10 + 40 f groen. (Yvert 269). 
Uitgegeven met toeslag ten bate van 

het Belgische Spitfire-fonds. Zoals men 
weet is het V-teken een uitvinding van 
de Radio-België te Londen. Men ver
gelijke de woorden "België zal herrijzen" 
met de iets eerder verschenen zegels 

van de Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen met Inschrift „Neder
land zal herrijzen". (Beide zegels hebben het drukkersteken „Water
low & Sons Ltd. Londres"). 

1941/43. De in Yvert vermelde zegels onder no. 214—267 zijn 
destijds in de "Mededeelingen" vermeld. 

1943/44. Als maandelijksche bijlage van het te Londen verschij
nende tijdschrift "Message" verscheen van December 1943 tot 
November 1944 als "blok" een zegel van de plaatjesserie van de 
Congo of van Ruanda. Getand 12K, gegomd, staaldruk. Rand 2— 
2% cm. De abonnementsprijs van het tijdschrift bedroeg 1500 frs. 

Inschrift: Belgisch Congo — Congo Beige: 30 c lichtblauw 
(palmbomen); 75 c. donkerviolet en zwart (negerin), 1 f 75 zwart-
bruin (panter), 2 f 50 karmijn (id). 

Inschrift: Congo Beige — Belgisch Congo: 50 c groen (palm
bomen), 60 c. bruin (id.), - f 25 karmijn en zwart (negerin), 2 f 50 
karmijn (panter). 

December 1945. Serie, nog door de Belgische Regering te Londen 
aangekondigd; inschrijving tot 28 October 1944, verlengd tot 30 
November (?) Toeslag ten bate van het begrotingsevenwicht(!!) en 
van het Rode Kruis in de Congo. Oplaag aanvankelijk bepaald 
op 10.000 series, later op 24.000(?) Zegels van 1943 met opdruk. 

A. met Inschrift Belgisch Congo — Congo Beige. 
1 f 25 (karmijn en zwart, panter) + 100 fr. 
3 f 50 (olijfbruin, Congolees soldaat) 4- 100 fr. 
B. met Inschrift Congo Beige — Belgisch Congo. 
50 c (groen, palmbomen) + 50 fr. 
1 f 75 (zwartbruin, panter) -h 100 fr. 

Portzegels. 
24 Januari 1943. Zegels in nieuwe tekening, Inschriften tweetalig: 

Belgisch Congo — Congo Beige, k Payer — te betalen. 
Getand 12}^; drukkersteken: Waterlow & Sons Ltd. Londres. 

(Yvert 73—77). 
10 c. olijf, 20 c blauw, 50 c groen, 1 f donkerbruin. 2 f oranje. 

1945. idem. getand 14 : 1 4 ^ . 
Zelfde waarden en kleuren. 
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BERMUDA. 
10 December 1940. Zegel van 1938 met opdruk van nieuwe 

waarde. De oude waardeaanduiding aan beide zijden onzichtbaar 
gemaakt door: X (Yvert no. 120). 

HALF PENNY op 1 d rood en zwart. 

BHOPAL. 
Diens tzegels. 
1940. Groot formaat; links diervoorstelling, rechts wapen. Steen

druk. (Yvert 34/35). 
Vi a lichtblauw (tijger); 1 a bruinlila. 

1941. Driehoekzegel als no. 23. Inschrift ' 'service" en "Bhopal 
State Postage". Steendruk. (Yvert 36). 

1 a 3 p groen. 

1944. Zegels in tekening als Yvert no. 25. Vakjes van de waarde
aanduiding zonder omranding. (Yvert 37—39). 

yi a groen; 2 a violet; 4 a bruin. 

1945. Zegels met wapen van Bhopal; daaronder het woord 
"Service". (Yvert 40—45). 

3 p lichtblauw; 9 p kastanjebruin; 1 a violet; 1J4 a rood; 3 a 
geel; 6 a karmijn. 

BIRMA. 
6 Mei 1940. Zegel van 1938 met opdruk "Commemoration Postage 

Stamp. 6 th May 1840. One Anaa. 1 A", ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de postzegel. (Yvert 34). 

1 a op 2 a 6 p karmijn. 

BIRMA. 
Japanse bezetting. 

1943. Zegels met inheemse voorstellingen. Inschrift onder: 
"Birma" in Japanse lettertekens. Bovenaan een wapenvoorstelling. 
Munteenheid (?) in Japanse en Birmanese lettertekens. 
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1 roodoranje, 2 groen, 3 violet, vrouw in palmlandschap. 
5 roserood, 10 blauw, 15 roodoranje, 20 groen, 30 grijsbruin, 

olifant met boomstam. 
1 roodoranje, 2e roodviolet, groter formaat. Toren. 
Briefkaarten met waardestempel met portret van Koning George 

VI werden met een blauw Andreaskruis over de waardestempel 
overdrukt. Bovenstaande zegels werden naast de oorspronkelijke 
waardestempel geplakt. 

1943 ? Drie zegels, welke blijkens 
de eerste drie lettertekens in Birma 
werden uitgegeven. Geen nadere 
gegevens bekend. 

15 c. lilarose, 20 c dof violet, 30 c 
groen. 

BIRMA. 
"Onafhankelijke" staat onder Japanse bezetting. 

Birma (behalve het Oostelijk gedeelte) werd in Augustus 1943 
als onafhankelijke staat erkend, onder leiding van Bose. 
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1944. Zegels met Birmanese Inschriften; wapen op alle waarden; 
steendruk, doorstoken. Geen nadere gegevens bekend.. 

1 oranje; 3 rose; 5 blauw. 

BIRMA. 
Brits Militair Bestuur. 

Bij het terugtrekken der Japanners werd het 
heroverde gedeelte van Birma onder militair 
bestuur geplaatst. 

In 1945 werd de gehele serie van 1938/40 
 overdrukt met "Mily Admn". (Military Admi

nistration — Militair bestuur) (Yvert 1—16). 
1 p, 3 p, 6 p, 9 p, 1 a, 1 }4 a, 2 a, 4 a: 

opdruk met kleine letters. 
2 a 6 p, 3 a, 3 a 6 p, 8 a, 1 r, 2 r, 5 r, 10 r : 

opdruk met grotere letters. 

BIRMA. 
Burgerlijk Bestuur. 

1945. Zegels in gelijke tekening als de serie van 1938/40, in 
gewijzigde kleuren. (Yvert 35/49). 

3 p bruin, 6 p violet, 9 p groen, 1 a blauw, I K a oranje, 2 a 
wijnrood, 2 a 6 p. groenblauw, 3 a violet, 3 a 6 p ultramarijn en 
zwart; 4 a brumviolet, 8 a lilarood, 1 r violet en lilarood, 2 r 
bruin en oranje, 5 r groen en bruin, 10 r wijnrood en violet. 

1945. Dienstzegels. De zegels in gewijzigde kleuren verschenen, 
behalve 3 a en 3 a 6 p ook met opdruk "Service". Yvert S. 27—39. 

Mei 1946. "Victoryzegels". Alle waar
den: Burma, Postage, portret George VI 
en landkaart. Onderaan links waarde
aanduiding in latijnse lettertekens, rechts 
in Birmanese. Tussen landkaart en por
tret verschillende voorstellingen 9 Ps 
smaragdgroen (inheemse man); I K As 
(in Birmanese lettertekens: 1 A 6 P 
violet (vrouw met parasol); 2 As rood 
(afgodenbeeld); 3 As 6 Ps (olifant). 

OOSTBIRMA. 
Japansche Bezetting. 

Zie: Siam, Japansche Bezetting. 

BOLIVIA. 
1940. Toeslagzegel als Yvert no. 1 van 1939. Het zegel van 

1939 heeft als drukkersteken: Lito. Unidas La Paz; de 2e oplaag: 
Offset La Paz. Getand 13 of 11 X lOK. 5 c violet. 
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1941. Serie ter herinnering aan de slag 
bij Ingavi, 1841, waarin de Bolivianen de 
Peruvianen versloegen. Inschrift: Home-
naje al Gral José Bolivian. Centenario de 
la batalla de Ingavi. (Hulde aan generaal 
J. B. Eeuwfeest van de slag bij I.) roto
gravure, drukkersteken: Waterlow & 
Sons Limited Londres. (Yvert 245—251). 

2 c smaragdgroen, 3 c oranje, 25 c 
lilabruin, 45 c ultramarijn, 3 b oranje
rood, 4 b lilarose, 5 b zwartbruin. 

Deze zegels verschenen ook als "blok", 
getand en ongetand. ' t Ene blok bevat 

de 2 c, 3 c, 25 c, 45 c, het andere de 3 b, 4 b, 5 b. 

1942. Serie ter herinnering aan de eerste philatelistische ten
toonstelling van scholieren. (Yvert 252—258). Destijds in de 
"Mededeelingen" vermeld. 

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

NEDERLAND. 

Geïllustreerde briefkaarten. 
De opdruk " 5 " verscheen bij de Stedenserie en de Molenser'e 

op wit en chamois carton, bij de kasteelen en Landschappen alleen 
op chamois. Van de Molenserie zag ik alle nummers op chamois 
carton (24 stuks), op wit carton slechts 15 stuks, nl. de nummers 
1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23. 

Van de Stedenserie zag ik alle horizontale afbeeldingen kop-
staand (ten opzichte van voorzijde). Horizontaal met normaal beeld 
kreeg ik nog niet onder oogen: I, 5; III, 1,4; VIII, 4; IX 5 en 6. 
Ik had dus 19 stuks op chamois carton met normaal beeld, boven
dien 11 stuks horizontale afbeeldingen met kopstaand beeld. Alle 
24 zag ik echter op wit carton. 

Zoodra mij de tijdsorde van uitgifte duidelijker is, zal ik daarvan 
mededeeling doen. Het in het Januari, Maart en Aprilnummer van 
1943 vermelde dient dus te worden herzien. 

Van enkele kaarten bestaan verschillende afbeeldingen, en wel 
van III, 12 en 13 en IX, 5. 

III, 12 ('s-Gravenhage, Binnenhof) verscheen op chamois carton: 
a. normaal; 
b. kopstaand beeld; bij beide is de lantaarn links duidelijk 

zichtbaar, 3 mm. van linkerrand beeld, torentje rechts eveneens 
3 mm. van rechterrand beeld; 

op wit carton: 
a. lantaarn links 1 mm. door rand links afgesneden, torentje 

rechts op 2 mm. van rechterrand beeld; 
b. lantaarn links op 3 mm. van linkerrand beeld, torentje 

rechts niet meer zichtbaar (afgesneden). 
Hieruit blijkt dat van' deze, waarschijnlijk veel gevraagde kaart, 

drie verschillende afdrukken bestaan. 
III, 13 ('s-Gravenhage, Vredespaleis) verscheen op chamois carton» 
a. normaal; 
b. kopstaand beeld; bij beide is links de onderkant van de 

onderste schaduwlijn 6 mm. van onderrand beeld. 
Op wit carton (normaal beeld): schaduw is 4 mm. van onder

rand beeld, rechts is een kleine heester niet meer zichtbaar. 
IX, 5 (Maastricht, Raadhuis) 
a. op chamois carton (beeld kopstaand): de heester in het 

pleintje rondom het standbeeld van' Minckelers is „los"; niet-road 
waarschuwingsbord; stadhuis grooter; 

Frankeert mét WELDADIGHEIDSZEGELS! ! 

b. op wit carton: de heester is "vast", halve-bol-vormig; rond 
waarschuwingsbord; stadhuis klein, meer op de achtergrond. 

Uit deze cliché-veranderin'g is misschien te besluiten dat de 
"chamois" kaarten van later datum zijn dan de „witte". 

V in , 4 (Rolde, Hunebed) komt óók voor met een duidelijke 
tweede opdruk (blinddruk) op het waardestempel (chamois, kop
staand beeld). 

Briefkaarten. 
De briefkaart van 5 cent groen Koningin in het van Konij

nenburgtype, die kor t na de bevrijding verkrijgbaar was, schijnt 
wel afkomstig van oude voorraad geweest te zijn, het carton van 
vooroorlogsche kwaliteit wees hier reeds op. 

Daarna kwamen nooduitgifte en lilliput-briefkaarten van 4 en 5 
c. in circulatie, waarvan de laatste 4 c. volgens mededeelingen op 
de wikkels reeds in 1944 werden aangemaakt. De druk-opdracht 
stamt dus uit de bezettingsperiode. Nu schijnen wij toch definitief 
daarvan verlost te raken, want er verschenen twee nieuwe brief
kaarten met waardestempel Koningin in het type van Konijnen
burg: 

5 cent groen en 7% cent rood (zooals postzegel) op licht room-
kleurig carton. Het verschil met de vroegere briefkaarten van 5 
cent is tweeledig: het carton is dunner ei^ lichter van kleur, de 
onderkant van "BRIEFKAART" staat 32 i.p.v. 26 mm. boven de 
bovenste adreslijn, waarmede de kaart smaakvoller gezet is. Nog 
steeds echter geeft Nederland briefkaarten uit in het oude formaat, 
terwijl Curafao, Ned. Indië en Suriname briefkaarten uitgeven in 
het grootere, internationaal toegelaten formaat. Waarom dit in 
Nederland nog steeds niet gebeurt, is mij niet duidelijk. 

Portoverhooging 1 November 1946. 
De portoverhooging maakt de uitgifte noodzakelijk van tal van 

nieuwe poststukken. 
Verwacht kunnen worden: verhuiskaart binnenland 2 cent en 

dito buitenland 4 cent (zullen in een nieuw type van J. van 
Krimpen verschijnen), een briefkaart locaal verkeer van 5 cent, 
binnenland van 7K cent en buitenland van \2% cent (die volgens 
de bepalingen rood moet zijn). Misschien kunnen wij ook weer 
briefkaarten met betaald antwoord verwachten. Arbeidslijst en post-
bewijs zullen 7% cent waardestempel krijgen, terwijl de 4 cent 
arbeidslijst vervalt. 

Het is te hopen, dat alle oude voorraad door bijfrankeering aan 
de loketten wordt uitverkocht en dat niet weer tallooze opdrukken 
verschijnen. 

Dienstorder H. 691 van 16 October meldt dat ook postbladen 
en enveloppen zullen verschijnen met zegelafdrukken van 10 cent, 
en dat briefkaarten van 12J4 cent (en die van 12K en 12J^) voors
hands nog niet verschijnen, doch dat het publiek de oude kaarten 
moet gebruiken met bijplakking van frankeerzegels. Voor de 
briefkaarten met betaald antwoord mag alleen gebruik worden 
gemaakt van briefkaarten van 7% en 7% cent in verband met 
de internationaal voorgeschreven Fransche tekst op de 2e kaart. 

Inlevering is niet mogelijk, alleen van verhuiskaarten van I K 
cent en de kaarten vjn 1% cent: Kennisgeving van telefoon
nummer. Voor de ingeleverde kan men verhuiskaarten van 2 cent 
of frankeerzegels ontvangen. 

Verhuiskaart. 
Op 1 November is de nieuwe Verhuiskaart 2 cent blauw 

verschenen. Geheel nieuw type waardestempel en zetsel. 

NEDERLA,NDSCH-INDIE. 

Vóór de bezetting door de Japanners was hier een formulier 
in omloop. Formaat 144 bij 100 mm. Oranje tekst aan de voorzijde. 
Links boven in witte letters op oranje fond met oranje rand: 
VELDPOST. In het midden:') BRIEFKAART/KARTOEPOS. 
Rechtsboven een oranje rechthoek van 21 bij 23 mm. Vóór de 
eerste adreslijn Adres en onder een streepje Alamat. Vier adres-
lijnen van 95, 86, 76 en 51 mm., onder de onderste een oranjebalk 
In den linkerbenedenhoek: Naam—Adres—Afzender, daaronder 
een streepje, en Nama—Alamat—Sipengirim en 2 afzenderslijnen 
van 44 mm. Ik zag twee gebruikte stukken door de afzenders resp 
verzonden op 6/1/42 en 27/2/42 en gestempeld met Indische veld
post- en censuurstempels. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Door het Britsche leger werden op Java (en daarbuiten) zgn. 
"Re-Direction-cards" gebruikt, waarop de militair aan verwanten, 
vrienden en veldpost zijn nieuwe militaire adres kon opgeven. Ik 
zag zoo'n kaart van de "Field Service" verzonden op 24/2/42. 

De briefkaart afgebeeld op blz. 71 werd uitgegeven voor Celebes 
en Borneo (en andere eilanden ?) In dit type (Jap. vlag tegen 
achtergrond van Zuidzee-eiland) verscheen ook een briefkaart van 
3% en 3K blauw. De Maleische tekst op de vraagkaart luidt: 
KARTOEPOS D E N G A N BALASAN/TELAHDIBAJAR, op de 
antwoordkaart: KARTOEPOS BALASAN. 

Op Sumatra werd door de Japanners een briefkaart uitgegeven 
van 3K cent rood met afbeelding van een Minangkabausch 
adathuis (zie afbeelding blz. 48). Boven de scheidingslijn Jap. 
teekens. Rechts daarvan Jap. teekens en Alamat, daaronder vier 
wijd gestippelde adreslijnen. Links Jap. teekens en daaronder Nama 
dan alamat sipengirim, waaronder vier wijd gestippelde afzenders-
lijnen, even ver uit elkaar als drie adreslijnen. Deze kaart verscheen 
ook met een rood handstempeltje voor toeslag. 

De m cent grijs Karbouw-type met DAI N I P P O N (i.p.v. Ned. 
Indië in de waardestempel) verscheen ook met aan voor- en 
achterzijde wit carton (groot formaat). Bovendien verscheen de 
kaart met chamois-voorzijde en witte achterzijde met een rood 
of zwart handstempeltje voor toeslag. 

De 3}^ en 3J4 cent Karbouw-type (gedrukt te Haarlem) zag 
ik met een overdruk van 7 rood handgestempelde letters en 2 
streepen er onder met over de waardestempel een Japansche vlag 
aan stok, rechtsbenedenwaarts wapperend. 

Tevens zag ik een briefkaart, met rechts boven een blauwe 
rechthoek, waarboven en beneden blauwe Jap. karakters, in het 
midden een roode bal (Jap. vlag). Deze kaart verscheen op dun 
(rijst- ?) papier. Tekst geheel blauw. 

Een Japansche briefkaart van 2 Sen rood, liggende ovaal waarin 
een ruiter-strijder naar rechts, werd overdrukt met aan de linker
zijde Jap. zwarte karakters en rechts (zwart) Kartoepos. Dit 
Kaftoepos en de waardestempel kunnen alleen dan juist gezien 
worden, wanneer men de kaart met de smalle kant onder neemt. 

De briefkaart, afgebeeld en vermeld op blz. 71 (met anker) 
verscheen niet alleen met waardestempel 314 cent 3J4 of 4 cent 4, 
doch ook in kleiner formaat 86 bij 125 mm. met een waarde-
stempel, waarbij de twee horizontale lijnen tusschen het anker 
en de Jap. letterteekens boven en de waarde onderaan vervallen 
zijn. De waarde werd aangegeven met 4 cent, waarachter 3 Jap. 
teekens. Deze briefkaart verscheen ook met een zwarte handstem-
pelopdruk -|- 2 sen, waaronder 5 sen (met zwarte streep door de 
oude waarde). 

Een roode opdruk REPOEBLIK INDONESIA verscheen op de 
(Javaansche) briefkaart van 5 sen zwart (ploegende ossen tegen 
achtergrond van vulkaan). Alle Jap. letters zijn met horizontale 
of verticale strepen doorgehaald, als nieuwe waardeaanduiding weid 
in rood opgedrukt: "5 Sen", in twee soorten: 

a. 5 Sen, rechte vlag aan 5, 5 eindigend in een lijn. 
b. 5 Sen, boogje aan vlag 5, 5 eindigend in een opgaande stip. 

De briefkaart vermeld en afgebeeld op blz. 71 (17 Agoestoes 
1945, Indonesia Merdeka) verscheen op verschillende tinten carton, 
waarvan vooral een witachtige en een bruinachtige duidelijk te 
onderscheiden zijn. 

De briefkaarten van 10 et. rood (vermeld op blz. 71) (Nederl. 
wapen met ongekroonde leeuwen in rechthoek) vertoonen in den 
linkerbenedenhoek de drukkersopdracht NIG—2478. Aan de lijnen 
van de rechthoek, die op verschillende plaatsen open kunner 
zijn, is te zien dat er verschillende zettingen gebruikt zijn. 

De heeren Dekker, Van der Leeuw, Polling, Roggeveen, Schon 
four, de Veer en Wolthekker gaarne mijn dank voor hun mede
werking. 

Mij werden, nog gemeld: 
Een briefkaart van 3'A cent grijs (Karbouw), met opdruk van 

een zon (in rood) en anker (in' zwart). "Ned. Indië" was met 

zwarte inkt onleesbaar gemaakt. Genoemde kaart was afkomstig 
uit Menado. 

DE REPOEBLIK INDONESIA liet een briefkaartformulier 
versschijnen bruine tekst op bruingrijs carton. Rechts boven een 
rechthoek, links daarvan in vier regels: Repoeblik Indonesia / 
Kartoepos Dalam Negeri / Harga 10 Sen / 'Alamat. Vier adres
lijnen, waaronder een balk en rechts onder P.T.T. Links van de 
dubbele scheidingslijn: Nama dan 'Alamat Pengirim en twee 
afzenderslijnen. (Harga beteekent: prijs). Een briefkaart van 10 
Sen bruin verschenen als bijgaand afgebeeld. De stippellijn'en zijn 

grof. De vermelding "P.T.T." van het formulier is vervallen, 
evenals landsnaam en prijs, die thans in de waardestempel zijn 
opgenomen. 

Bovendien verschenen nog tal van overdrukken op Japansche 
kaarten. 
a. De 3J4 cent Dai Nippon (Karbouw, klein formaat) verscheen 
met opdruk in rood (kastje): Repoeblik Indonesia. 

b . De 5 Sen karbouw (Java) verscheen met bijstempeling van 
een rood frankeermachinestempel 005 et. 
c. De 5 Sen (Java) karbouw (Java) op onderdruk van Japansche 
veldpostkaart kreeg idem 005 et. 
d. De 3H cent karbouw Dai Nippon' klein formaat kreeg idem 
een rood stempel 007 et. 

De hierboven genoemde b, c en d werden op deze roode 
frankeermaehinestempelafdruk (tekst onleesbaar, maar links er 
van op eenigen afstand is een rood telnummer te zien) een 
violette handstempelopdruk "Repoeblik Indonesia" (in kastje). 

Op blz. 71/72 meldde ik dat in het karbouw-type (Kreisler) 
briefkaarten waren verschenen met DAI NIPPON in de waarde
stempel, waarbij Ned. Indië was vervallen en in plaats van BRIEF
KAART Jap. karakters boven KARTOEPOS gekomen waren. Deze 
verschenen in groot en klein formaat (90 bij 139). 

Thans wordt mij gezonden een kaart groot model (wit carton 
voor en achter), waarbij de Nederlandsche opschriften: BRIEF
KAART en NAAM EN ADRES VAN D E N AFZENDER be
houden zijn gebleven. Doordat deze kaart slechts twee afzenders-
lijnen heeft, blijkt hier dus alleen in het waardestempel Ned. Indië 
vervangen door DAI NIPPON. De waardestempel is 3K cent, grijs. 

Blijkbaar heeft men later de tekstwijziging als boven vermeld 
aangebracht, waarbij in plaats van twee, ook vier afzenderslijnen 
gekomen zijn. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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NEDERLAND. 

Proefvluchten K.L.M, naar Zuid-Amerika. 
De data van de proefvluchten van de K.L.M, naar Zuid-Amerika 

zijn nogmaals gewijzigd. Drie vluchten zijn reeds uitgevoerd, n.l. 
op 6 Augustus, 2 September en 23 September. De 4e en 5e proef
vlucht zullen resp. 18 en 25 October a.s. plaats hebben. Daarna 
volgen nog 3 proefvluchten op 1, 8 en 15 November a.s. Omtrent 
den definitieven' openingsdatum van een geregelden dienst op 
Zuid-Amerika is nog niets bekend. 

Eerstvluchten K.L.M. 
Op 1 Juli jl. vond een eerstvlucht Amsterdam—Bazel plaats en 

op 29 Juli een eerstvlucht Amsterdam—Glasgow. (Aankomst
stempel Glasgow: 29 Jly 46). 

Eerste K.L.M.-vlucht New-York—Amsterdam. 

Van de eerste K.L.M.-vlucht 
New-York—Amsterdam op 22 
Mei jl. reproduceeren wij hier
bij nog het speciale Ameri-
kaansche stempel. Dit is, voor 
zoover ons bekend, de eerste 
maal dat de Amerikaansche 
Posterijen een speciaal stempel 
gebruikt hebben voor een 
eerstvlucht van een buiten-
landsche luchtvaartmaatschap
pij. 

Tweede bijzondere vlucht K.L.M, naar Zuid-Afrika. 
De 2e bijzondere vlucht naar Zuid-Afrika zal plaats hebben op 

7 December a.s. 

ZWEDEN. 
Van den heer A. L. Blonk, Dordrecht, ontvingen wij een lucht-

postbrief ter inzage van de Ie vlucht Stockholm—New-York, 
waarop de zegels afgestempeld zijn met het speciale stempel, waar
bij de datum "27.6.45" in het stempel voorkomt. Bij het in ons 
vorig nummer opgenomen stempel van deze vlucht was dit 
laatste niet het geval. Hieruit blijkt dus tevens dat deze vlucht 
op 27 Juni 1945 plaats vond. Uit een ander stuk, dat de heer 
Blonk ter inzage zond, blijkt dat de 2e vlucht Stockholm—New-
York op 10 Juli 1945 heeft plaatsgevon'den. 

ARGENTINIË. 
Van den heer F. Vingerhoed te IJmuiden ontvingen wij een 

aardigen luchtpostbrief ter inzage met de beide speciale luchtpost
zegels, welke ter gelegenheid van de „luchtvaartweek" werden uit 
gegeven. (15 C. groen en 60 C. bruin). 

De speciale enveloppe vertoont links een afbeelding van de 
ballon "EDUARDO NEWBERY" (met onderschrift ter herinne
ring aan de Ie vlucht over de Andes op 24 Juni 1916) met daar
boven de woorden: "Primera Exposicion Argentina Aeronautica". 
De zegels zijn afgestempeld met een speciaal stempel met post
hoorn in het midden daaronder half-cirkelvormig "22 — 9 — 1946" 
en in cirkelvorm er omheen: "Dia de Emision / Buenos Aires 
Republica Argentina". Bovendien draagt de enveloppe een vierkant 
stempel met afbeeldingen van een 4-motorig vliegtuig en waar
boven "Argentina — Europa" staat; onder staat "via B.S.A.A." 

U.S.A. 
Op 22 Juni 1946 vond in Sche

nectady een eerste postvlucht 
plaats met een vliegtuig met 
straalaandrijving (zg. "jet propel
led"), waarbij 750 brieven werden 
vervoerd naar Washington. De 
bereikte snelheid was ruim 700 
KM. per uur en dit is de grootste 
snelheid tot op heden door een 
postvliegtuig bereikt. 

Hiernaast geven wij een afbeel
ding van het speciale stempel, 
dat op de luchtpoststukken voor
komt. 

<§i 
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Sinds vele jaren waren de Nederlandse posttarieven lager dan 
in enig ander land van de wereld, zelfs wanneer men de gulden 
rekent tegen de wettelijke waardeverhouding tot het goud. Het 
grote tekort op de postbegroting noodzaakte de Regering de 
tarieven belangrijk te verhogen. De porti zijn thans weer ongeveer 
gelijk aan die van 1921. 

Bij K.B. van 10 October 1946 (Staatsblad No G 279) zijn het 
Postbesluit 1925 en het Pakketpostbesluit gewijzigd, terwijl bij 
K.B. van 10 October 1946 (Staatsblad No G 280) een nieuw 
Internationaal Postbesluit is vastgesteld. Bij dienstorder No 691 
van 16 October 1946 zijn uitvoerig de nieuwe tarieven, *de 
invoering van nieuwe post- en portzegels enz. bekend gemaakt. 
In de rubrieken "Nederland" en Poststukken" wordt de zuiver 
philatelistische zijde van de wijzigingen belicht. Hier laten wij de 
belangrijkste wijzigingen, waarvan de dagbladen slechts zeer 
summier mededeling konden doen, volgen. 
a. Binnenlands Verkeer. 
1. Brieven. locaal interlocaal 

tot 20 gram 6 c 10 c 
20 tot 100 gram IZ c 15 c 

100 tot 300 gram 20 c 20 c 
300 tot 500 gram 25 c 25 c 
500 tot 1000 gram 35 c 35 c 

1000 tot 2000 gram 50 c 50 c 
2. Briefkaarten. 

locaal 5 cent; interlocaal 7% cent. 
3. Gedrukte Stukken. 

tot 500 gram 2 cent per 50 gram; 
500 tot 750 gram 25 c 
750 tot 1000 gram 35 c 

1000 tot 2000 gram 50 c 
(Z.g. „spoeddrukwerk" is vervallen). 

4. Aantekenrecht. 
15 cent. 

5. Expresserecht. 
30 cent (voorlopig nog niet mogelijk). 

6. Postwissels. 
bedragen, niet hoger dan ƒ 12,50 10 c 
12,50 tot 25,— 15 c 
25,— tot 50,— 20 c 

7. Z.g. Strafport. Minimaal 5 cent. 
b. Buitenlands Verkeer. 
1. Brieven. 

tot 20 gram 20 c 
daarboven per 20 gram 12K c 

Voor de Overzeese Gebiedsdelen (landmail en zeepost) en grens
verkeer met duitsland resp. 10 en 714 cent. 
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Voor België ongewijzigd. (Het doel is binnenkort voor Nederland 
en België de posttarieven gelijk te stellen aan de binnenlandse 
tarieven). 
2. Briefkaarten. 

1234 c 
3. Gedrukte Stukken. 

4 cent per 50 gram. 
(Voor Overzeese Gebiedsdelen speciale tarieven). 

4. Aantekenrecht. 
15 cent. 

5. Expresserecht. 
30 cent. 

6. Luchtposttarieven. 
Ongewijzigd. 

Aan het Verzamelaarsloket te 's-Gravenhage zijn sinds korte 
tijd enige zegels van Suriname en Curajao verkrijgbaar gesteld; 
van Suriname de 7% "scheepje" en de 12K cent met portret van 
de Koningin (type Konijnenburg); van Curajao de cijferzegels 
met zes sterren (symbool voor de 6 eilanden van het gewest 
Curajao ?) Uiteraard worden de zegels hier verkocht tegen de 
wettelijke koers, d.w.z. ƒ 1,40 per gulden Westindisch geld. 

Zullen weldra de andere zegels van de Overzeese Gebiedsdeelen 
volgen ? _ ^ _ _ _ _ _ _ _ 

Het Staatsbedrijf der P.T.T. geeft service; dat wisten wij. 
Onlangs heb ik mij tot het Hoofdbestuur der P.T.T. gewend i.z. 
de soms veel te zware afstempelingen, ten gevolge waarvan de 
zegels voor verzamelaars waardeloos worden. Onmiddellijk werd 
bij dienstorder nogmaals onder het oog van de ambtenaren 
gebracht, dat postzegels niet met inkt behoren te worden onher
kenbaar gemaakt, terwijl het ongeldig maken met aniline-potlood 
uitdrukkelijk werd verboden. 

De heer Schudel te Leysin ontving dezer dagen een brief met 
prinsessezegels, welke totaal onherkenbaar waren geworden. Hij 
richtte zich tot het postkantoor van afzending; omgaand ontving 
hijv antwoord, waarin leedwezen werd uitgesproken; bovendien 
werd, onder inhouding van de oorspronkelijke omslag een stel 
zegels, keurig afgestempeld toegezonden. Met den heer Schudel 
zijn wij het volkomen eens: een woord van erkentelijkheid is hier 
op zijn plaats. v. P. 

ü phflatelis 

In 1941 gingen geruchten, dat in Siam 
zegels waren verschenen met portret van 
den jeugdigen koning Ananda Mahidol. Pas 
jaren later kwam met ' zekerheid vast te 
staan, dat inderdaad op 23 April 1941 een 
grote serie zegels van Siam (tijdelijk Thai
land geheten) was uitgegeven; de lagere 
waarden (2 s. bruin, 3 s. groen, 5 s. violet 
en 10 s. rood) tonen het portret van Anan
da Mahidol. Later, waarschijnlijk kort na 
beëindiging van de Japanse bezetting ver
scheen een nieuwe serie, waarvan wij hierbij 
de 1 b. grijsblauw afbeelden. Ook dit nieuwe 
zegel beeldt den jeugdigen vorst af. Zijn 
leven is tamelijk stormachtig geweest; ge
boren te Heidelberg op 20 September 1925, 
werd hij op 2 Maart 1935 koning, als 
opvolger van Prajadhipok (op 30 Mei 1941 
in Surrey, Engeland, overleden). Lange jaren 
vertoefde hij te Lausanne, waar hij zijn op
voeding genoot. Na de bevrijding van zijn 
land teruggekeerd naar Siam, overleed hij 
8 (of 9 ?) Juni 1946 te Bangkok. Het offi
ciële rapport der doctoren verklaarde, dat 
de koning is overleden ten gevolge van een 
ongeluk, of ten gevolge van moord, of ten 
gevolge van zelfmoord. (Een verklaring, die 
iedere leek ook zou kunnen geven, wan

neer men iemand aantreft, die doorboord is met een kogel !) 

■ « « • ■ ■ • « • • • • f ■ • • • l l i l * « t 

Analfabet isme. . . . dat komt in Noord en WestEuropa prac
tisch niet meer voor. In andere streken van de wereld tracht de 
overheid met alle kracht het euvel te bestrijden. Turkije maakte 
dit in 1938 met postzegels duidelijk; de bekwame Kemal Atatürk 
gaf het goede voorbeeld: hij onderwees zelf analfabeten. (Zie 
Yvert 900—905). In 1941 volgde de Dominicaanse Republiek: 
president Rafael Leónidas Trujillo Molina zien wij als kampioen 
in de strijd tegen "el analfabetismo" (Yvert 351—352). Tot op 
zekere hoogte kunnen wij ook de 20 m. van Mongolië van 1932 
(Yvert No. 47) noemen, waar wij een groep mensen bezig zien, 
het Latynse alfabet te leren. Onlangs volgden Mexico en Ecuador. 

Op een aantal zegels (gewone 
zegels en luchtpost) zien wij een 
gesluierd meisje; twee handen 
nemen de sluier af; als Inschrift 
vermelden de zegels "quitemos la 
venga" (laten wij de sluier weg
nemen) en "campana nacional pro 
alfabetización (nationale campag
ne voor het kennen van het alfa
bet). Op de zegels van Ecuador 
zien wij een aantal letters van 
het alfabet; in het midden de 
letters UNP (union nacional de 
periodistas); als Inschrift: cam
pana de alfabetización de adultos. 
(Campagne) voor het kennen van 
het alfabet door volwassenen); 

rnxf ' 

. . . — . . . . . — 

op de luchtpostzegels van Ecuador ziet men een priester bezig 
de vereiste kennis van het letterschrift bij te brengen aan 
volwassenen. 

Velen hebben belangstelling voor de postzegels van Zweden. In 
het algemeen zijn de zegels sinds 1920 buitengewoon mooi uitge
voerd in staaldruk; de voorstellingen zijn veelal van historisch 

belang. Als officiële uitgave van het Hoofd
bestuur der Zweedsche Posterijen (Publicatie 
van het Postmuseum No. 23) verscheen in 
het Engels een schitterend uitgevoerd boek
werk "Postage Stamps of Sweden — 1920— 
1945", dat mij door mijn hoogbejaarden 
vriend Fred. Arsenius werd toegezonden. 
Uitvoerig beschrijft het boek de druktech
niek; het geeft afbeeldingen van ontwerpen, 
oplaagcijfers, afwijkingen, historische be
schrijvingen, portretten van ontwerpers en 

graveurs, enz. Een boek, dat zeker de belangstelling van verzame
laars zal hebben. 

Onlangs decreteerde een Nederlands verzamelaar dat "historisch 
verzamelen" geen philatelic is ! Een wetenschapplijk man zou 
hoogstens gezegd hebben: "naar mijn mening is. . . . enz." Gelukkig 
denken de postadministraties anders over deze kwestie; zij be
schouwen de postzegels als middel van culturele propaganda en 
brengen op de postzegels van haar land portretten van beroemde 
mensen, afbeldingen van bekende gebouwen en historische gebeurte
nissen. Zij begrijpen, dat op deze wijze de philatelic werkelijk 
inhoud krijgt. Zo ook de Fransche postadministratie, welke naast 
helaas lelijke zegels met de afbeelding van "Marianne" (wat een 
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mooie naam, Marianne !) zegels uitgeeft, welke behoren tot de 
mooiste kunststukjes ter wereld. Eind October verschenen zegels 
met beroemde personen uit de vijftiende eeuw; den onsterfelijken 
dichter Franjois Villon zien wij naast den genialen schilder Jean 
Fouquet; koning Charles VII naast de vrouw, aan wien hij zijn 
kroon, Frankrijk zijn vrijheid, de Christenheid één van haar groot
ste martelaressen, de mensheid een van haar gaafste en nobelste 
vertegenwoordigsters dankt: de Maagd van Orleans, Sainte Jeanne. 
T.z.t. hoop ik deze zegels uitvoerig te beschrijven onder de rubriek 
nieuwe uitgiften. 

De val van Polen gaf sommige mensen zonder historisch inzicht 
aanleiding reeds te spreken van "voormalig Polen"; zij beseften 
niet, dat de regering, onder leiding van vorst Wladydslaw Racz-
kiewicz en den groten Ignacy Jan Paderewski te Londen ingesteld, 
de wettige vertegenwoordigster was van het onsterfelijke Polen. 
De regering gaf een aantal zegels uit voor de Poolse zeevaren
den: deze zegels zijn hier nu wel algemeen bekend, zij het dan niet 
m even sterke mate als die van het zg. General Gouvernement, 
door de duitsers in een deel van Polen ingesteld. Na de bevrijding 
van Polen werden weer regelmatig zegels in het eigenlijke Polen 
u i tgegeven . . . . wel wat te veel naar onze smaak. Naast deze zegels 

bestaan echter talrijke zegels, welke ik, zeer ten dele ter inzage 
kreeg van den heer L. van der Burg. Bedoelde zegels werden uit
gegeven door de kampleiding van het krijgsgevangenkamp te 
Woldenburg. Een uitvoerige beschrijving van alle postzegels, vig
netten, veldpoststempels enz. vinden wij in het interessante boek 
van H. M. Smith, P.T.S. "Polish Post, 7 years war, 1939—1945", 
dat met supplementen verkrijgbaar is bij de ultgeefster, de "Bristol 
Stamp Company", 2 Oakley Road, Camberley, Surrey. Wij hebben 
met grote belangstelling dit werk, handelend over een in ons land 
geheel of vrijwel geheel onbekend terrein der philatelie, met grote 
belangstelling gelezen en hopen, dat het in de handen van vele 
verzamelaars kan komen. De heer Smith heeft eer van zijn werk. 

Ter gelegenheid van de voetbalwedstrijden om het kampioen
schap van Midden Amerika en de Caribische eilanden, gaf Costa 
Rica in 1941 een serie gewone zegels en een serie luchtpostzegels 

uit, welke destijds in de 
"Mededeelingen" wer
den vermeld. In Febru
ari van dit jaar werden 
soortgelijke wedstrijden 
gehouden en ook de 
zegels ontbraken niet. 
To t heden zagen wij 
alleen een drietal lucht
postzegels, wilke be
houdens de datum ge
heel gelijk zijn aan de 
vroegere uitgifte. Uit 
heraldiek oogmerk ge
zien zijn deze zegels 
zeer interessant: zij 

brengen nl. de vlaggen van de 12 landen, die aan de wedstrijden 
deelnamen; links van het voetbalveld zien wij de vlaggen van 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panami e n . . . . een 
vlag, die ik niet ken. Is dat de. vlag van Costa Rica zélf ? Vroeger 
was de vlag anders. Rechts zien wij de vlaggen van Mexico, Vene
zuela, Colombia, Jamaica, Haiti en Cuba. 

Een veelgemaakte vergissing 
is het verwarren van de namen 
van de Dominicaanse Repu
bliek (Repüblica Dominicana) 
en de Britse kolonie Dominica. 
Het eilandje Dominica werd 
op Zondag 3 November 1493 
door Columbus op zijn tweede 
tocht ontdekt: hij noemde het 
eiland op "de dag des Heren" 
Dominica. De Dominicaanse 
Republiek met hoofdstad San
to Domingo (thans Ciudad 
Trujillo geheten), werd ge
noemd naar St. Dominicus. 

Een andere vergissing is de benaming van de kleinste Republiek 
van het westelijk halfrond: El Salvador. 

Niet weinigen noemen het land "San Salvador"; dit is echter de 
naam van de hoofdstad; het l ind heet El Salvador, welke naam 
in alle officiële publicaties in Amerika gerangschikt wordt onder 
de E van "El" ; in de tekst van het Volkenbondsverdrag (oor
spronkelijke, Franse tekst en in de officèle Nederlandse vertaling) 
evenals in de officiële vertaling van het verdrag der V.N. wordt 
de naarn echter gerangschikt onder de S, waaraan wij ons in de 
philatelie ook dienen te houden. 

Tentoonstellingen 

Het bestuur van „De Philatelist" verzocht ons opname van 
het volgende: 

De Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" hoopt op 1 
Januari a.s. haar 20-jarig bestaan te herdenken. 

Naast diverse feestelijkheden zal een tentoonstelling den hoofd
schotel vormen. 

Deze tentoonstelling zal worden gehouden op Zaterdag 28 en 
Zondag 29 December 1946 in „Krasnapolsky", Warmoesstraat, 
Amsterdam. 

De tentoonstelling aal Zaterdag 28 December 1946 des n.m. 2 
uur officieel worden geopend. Zij zal dien dag tot n.m. 10 uur, 
alsmede Zondag 29 December 1946 van des v.m. 10 uur tot n.m. 
5 uur gratis toegankelijk zijn. Kinderen beneden 16 jaar hebben 
slechts toegang onder geleide. 

Op de tentoonstelling zal een tijdelijk postkantoor worden 
gevestigd, terwijl op beide tentoonstellingsdagen de op dat post
kantoor afgegeven poststukken van een bijzonder poststempel 
zullen worden voorzien. 

Speciale tentoonstellingskaarten zullen worden uitgegeven. Zij 
die de speciale tentoonstellingskaarten wenschen te ontvangen 
kunnen hun opgave uitsluitend per postwissel richten aan den heer 
P. B. Stengs, Haarlemmerlijk 43III , Amsterdam-C. 

De kaarten zullen op Zaterdag 28 en Zondag 29 December 1946 
een verschillend stempel verkrijgen en kosten ƒ 0,25 per stuk, 
porto voor toezending inbegrepen. 

Woensdag 17 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. 

Woensdag 11 December N.C.R.V., Hilversum H, 16.00 uur, de 
heer G. J. Peelen. 
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OPROEP. 
LEDEN VAN DE NEDERLANDSCH-INDISCHE VEREENI-

GING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS, die vóór de Japan-
sche bezetting boekjes en/of veilingstukken hadden ingezonden en 
zij die thans nog rondzendingen onder zich hebben of kunnen 
mededeelen waar deze zich bevinden, worden verzocht zich vóór 
31 Januari 1947, onder mededeeling van zoo volledig mogelijke 
gegevens (soort der zegels, nummers der boekjes, bedrag van de 
inhoud, wanneer ingezonden enz.) te wenden tot den Secretaris-
Penningmeester, H. Ch. Lefering, Villalaan 8, Batavia C. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Bcursavond Vrijdag 15 November '46 's avonds 8 uur „Liberty", 
Stationsweg 2. 
Vergadering Vrijdag 29 November 1946, 's avonds 7.45 uur 
„Liberty", Stationsweg 2. 
Jeugdafdeeling iedere Ie Dinsdag in V.C.F.-huis, Gerecht 10, 
Leiden. 
Jeugdtentoonstelling 8—9 November in „Liberty", 0tations-
we? 2. 

Intern. Vereeniging „Philatelica", 's-Gravenhage. 
Binnenkort zal een aanvang worden gemaakt met de invordering 

der contributie over 1947. Het ligt in de bedoeling de kwitanties 
te doen uitgaan op 1 Februari a.s. 

Tot dien datum wordt, ter voorkoming van ƒ 0,25 incassokosten, 
de gelegenheid gegeven het verschuldigde bedrag over te maken per 
postwissel of op giro No. 315284, ten name van den Penningmeester 
der Intern. Verg. „Philatelica", Hulshorststraat 249, Den Haag. 

Bij toezending gelieve men zooveel mogelijk het nummer van 
het lidmaatschap te vermelden, alsmede het juiste adres. 

De Contributie bedraagt voor 
1. gewone leden: 

a. 's-Gravenhage en omstreken „ 2,50 
b. Nederland, niet vallend onder a „ 2,— 
c. Overzeesche gewesten en buitenland „ 2,50 

2. Adspirantleden „ 2,— 

„De Philatelist", Geleen. 
Van 26 t/m 29 December 1946 organiseert „De Philatelist" te 

Geleen een grote tentoonstelling in de grote zaal van ' t Gemeente
huis, welwillend afgestaan door den Edelachtbaren Heer Bürgern. 
Damen, die tevens de opening zal verrichten. 

Voorzitter Adema zal ' t welkomstwoord richten tot de aan
wezigen en Pater Dr. Jansen zal een korte inleiding houden over 
de verschillende aspecten van verzamelen. Er is *n prijsvraag aan 
verbonden alleen voor de leden. Een loterij zal de animo aan
wakkeren. Getracht zal worden gebruik te maken van een apart 
stempel. 

Nederlandsche Philatelistische Vereen. „De Verzamelaar", Bussum. 
Bestuur per 1 October 1946: -
Voorzitter: J. J. Quartel, Heerenstraat 20, Bussum. 
Secretaris: C. J. Koene, Batterijlaan 4, Bussum. 
Penningmeester: W. V. W. Wiggers de Vries, Alb. Neuhuysl. 15, 
Bussum. 
Veilingmeester: J. G. Wurster, Radboudlaan 20, Bussum. 
Correspondentie alleen te richten aan het secretariaat. 

§ Illlllll Illllllll ill|||||liiiini||||in"ii|||||iiiimi|||||i<iNi|||[||iiriii|||||iiiNii|{||{|||iiMiii|||||iniiniiii|||||||iiiiii^ 

ï FRANKEER ALTIJD i 
l PHILATELISTISC'H 

r Veilinóeii 

De Nederlandsche Postzegel veiling, Rokin 58 II, Amsterdam-C, 
13, 14 en 15 November, in het gebouw "Frascati", Nes. 

J. L. van Dieten, 's-Gravenhage—Rotterdam, 18, 19 en 20 N o 
vember in "Pomona", Molenstraat, 's-Gravenhage. 

Haagsche Postzegelveilingen, Smidswater 27, 's-Gravenhage. 27 
en 30 November in "Pomona", Molenstraat, 's-Gravenhage. 

n»»°° De Nederlandsche Postzegelveiling 
«itBBiB8iigl|||. HOOFDKANTOOR: Rokin 58 I I , Amsterdam-C 

" ' ^ ' ' ^ VEILINGEN: 13/16 November 1946. 
Hoogstbelangrijk Luchtpost, Nederland en Euro
pa. Voor onze December 1946-veiling kan tot 
uiterlijk 11 December a.s. prima materiaal worden 
toegevoegd. Op belangrijke objecten voorschot. 
RONDZENDING: Sluit U aan als kooper en/of 
verkooper bij ons prima verzorgd Rondzendver-
keer. Inlichtingen en proefzending op aanvrage. 

2ICHTZENDINGEN. 
EUROPA, 

modern postfris seriegoed, van vóór 
1940, tegen 1 tot 2 cent per f ranc! 

ENGELSE KOLONIEN, 
pracht sortering voor meer gevor
derde verzamelaars. 
Aanvragen, zo mogelijk met refe
renties, aan: (210) 

jr. REUSER, 
L a n ^ e N i e u m r s t r a a t 6 3 , U t r e c h t 

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

betaling genomen. 

DANSERZEGELS te koop een 
volledig blad 200 ex. 5 et. blauw 
ongebr. pr. f 20,— fr. aanget. 

B. A. C. OOSTERBAAN, 
65 V. Marnixlaan, Amersfoort. (222) 

■illlllllli lllllmilllilllliiiillllllllijulllilllliiiilllllllliiiillllllllimlllllllllliuillllllillll lllllllllliiiiliH 

Postzngelh. Fa4Maria Westerhuis, Huidenstr, 
13, AmsterdamC. Goedk. aanb.: Pinc. pr 
kwal i l.j^ p. St., Duirscht. 27 w. nieuw 
f i,jo p. s., Fr. Bez Duitschl. i Pf.5 M 
compl. schaars f 9. jo, Ned. zomera. 1946 gebr. 
f i.io, Ned Indië Dansers compl. f 1,75, Ncd. 
Indië Bevr. compl gebr. f 6,J0. (217) 

Verzamelaars en Handelaars 
Spaan Uw tijd Laat Uw verkoopboekjes door 
ons verzorgen. Wij maken deze geheel voor 
U gereed 

Vraagt inlichtingen onder no. 221 lan 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. 

Ter overname aangeboden 
Scott »n Yvert Catalogus \9ii en 1947. 

Te koop gevraagd 
ongebr. Luchtpost Vi,, 41/2 »n TV: &l°l 

Hederlond. . 
Correspondentieadres: F. B. TREITURE, 

Banierstraat 73a, Rotterdam, (208) 

BOEKEK, TIJDSCHRIFTEN 
en alle verdere philatelistische literatuur (ook 
over stempels, poststukken, vervalschirgcn, 
proeven, enz) te koop gevraagd, alsmede 
allerlei valsche zegels. Aanbieding met prijs 
aan: A. KERSSEMAKERS, 
(i9i) Post; Enschot, N.Br. 

Verschenen: De Dierenw. op Postz. prijs fr, 
f 1,53, De plantenw, op Postz. prijs fr. f 1,19 
Ber. Zeev. en Ontdekkingsr, op Postz prijs 
fr. f o,Sf, Letterkunde en Muziek op postz. 
prijs fr. f 1.72. Toezending na ontvangst van 
postw. aan het adres van de schrijfster M. J. v. 
HeerdtKolfï, Eemncsserweg 91, Baarn. (193) 

RUIL. Heb nog manco's aan mijn vers. 
Europa bloc, wil gaarne ruilen op basis 
Michel '33 met zegels uit de landen Zweden, 
Noorwegen, Roemenie, Hongarije, Bulgarije, 
Polen, Joegoslavië, Albanië, Engel.. Slowakije, 
en Oostenrijk, enz. enz. J M SMITS, 

Hofstiaat 36, Tegelen. (189) 
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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 

iijn uitgebreide collectie geheel 
vrijblijvend bezoeken. 

POSTZEGELHANDEL 

A. aAASiUA, 
Nieuwe Schrans 24 — Leeuwarden 

Postbus 280 - Giro 480272. 

l e d e r e lezer van dit Maandblad die een complete serie 
nieuwe zegels ter tegenwaarde van f 1. op aangetekende 
brief zendt, ontvangt eveneens op aangetekende bi ief de 
aan de kantoren uitverkochte 

UNO-Sondermarke 
met aanvullende frankering toegezonden. 
Bovendien zenden wIJ het speciale nummer van de 

Osterreichlsclie Briefmarken Zeitung 
AUSTRIA-PHILATELIST 

Uit de Inhoud van dit nummer noemen w i j : De ambtelijke 
oplagecijfers van alle tot heden In het nieuwe Oostenrijk 
verschenen postzegels; 15 jaar OostenriJ se raketpost; 
enz. Als bijlage o.a. een proefpaglna van de nieuwe 
WIener-Brlefmarkenkatalog. — WIJ verwachten Uw berlchtl 

Verlag ADOLF KOSEL, 
Wien 7 i (» ostenrijk). 

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 

Speciaal Nederland en 
Overzeesche Gebiedsdeelen 

Engelsche Koloniën 

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

Europa en Overzee. 

2de Keus „BETER" 
Nederland en Orerz. 
Gebiedsdeelen. 

STEEDS TE KOOP 
GEVRAAGD. 
Ook Europa en Overzee. 

Brieven No. 218 Bureau v. d. Blad. 

POSTZEGELPAKKETTEN 
lever ik in ieder kwantum, 
keuze uit vele soorten, alles 
opgemaakt in cellephane 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 

Luchtposlalbum te koop gevraagd; 
liefst Yvert of Schaubeck. Voorts 
spec, album van Engeland, Ver. St. 
en/of Zwitserland. H. J. KNIJP, 
Rodenrijschelaan 8, R'dam. (212) 

Te koop enige series Europa van 
1940-'45 samen 162 zegels. Van 
enkele zegels gom iets beschadigd. 
Prijs f 14,—. G. BUNSCHOTEN, 
Genieweg 34, Assendelft. (202) 

Boekjes voor Rondzendverkeer 
gevraagd door Ver. van Post
zegelverzamelaars „Gouda". 
Uitsluitend Nederl. en Overz. 
Gebiedsdeelen. Provisie 10 °/o. 
Aanbiedingen: (225) 
J. M. SCHOUTEN, Administrat. 

Goejanverw.dijk 13, Gouda. 

Van Seventer's 
Postzegelhandel 

Nw8 Binnenweg 121 b - ROTTEIiDAM 
GEVESTIGD 1910 

Levert in alléén prima kwaliteit, 
ook volgens mancolijst: 

NEDERLAND EN 
OVERZ. GEBIEDSDEELEN 

ook op typen en tandingen, 
EUROPA EN 

o VERZF E-LANDEN 
tegen lage prijzen. 

500 verschillende postzegels der 
wereld uit mijn doubletten ƒ 2,80 
franco. D. v. OMMEN, Epe, 
Populierenlaan, Postgiro 132330 

(204) 

Aanbieding verzocht van supple
menten Schaubeck Europa Album 
no. 61a vanaf 1935. (197) 

M. W. HOUFER, 
B. Knappertlaan 39, Schiedam. 

Te koop gevraagd: Nederland 
1864 4/6, Ned. 1867 12, Ned.-
Indië 1868 2. Alles in postfrissche 
blokken prima kwaliteit. (214) 
L. DE HEER, Bilderdijklaan 7, Eindhovan. 

LUCHTPOST 
D e laatste nieuwtjes. 
Lez ing, vei l ing, rui len. 

ELKE I t te DONDERDAG 8 uur. 
(124) ELKE 3de ZONDAG 3 uur. 
BZPC, DE KROON, Spui 10, Den Haag. 

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

Te koop of in ruil gevraagd: zcldzaamheden, 
foutdrukken. misdrukken, abklatsch enz. van 
Ruilend, Ruu. Levant, Ru». Chino, 
Ukroine, Axerbaidjan, Batoum, Georgië, 
Armenift. Zoek connectie met derg* speciaal-
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(ijl) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

TERUG VAN VACANTIE. 
Wanneer de Vermogensheffin
gen enz. weer achter den rug 
zijn, wordt een belangrijke 
prijsstijging verwacht. 

W. B R A N S 
de oer-philatelist van 1871 
wordt opnieuw actief, ruilt 
en brengt zijn enormen voor
raad „Doubletten" weer in 
circulatie. Aan solvente koo-
pers keuze-zendingen: 
Europa k 3 cent en Overzee 
i 2 cent per franc Yvert. 

WESTVEST 76 F — SCHIEDAM 

Boekenvrienden 
Wenscht U iedere maand een trouwen vriend 
bij U aan huis te ontvangen, één die U steeds 
nieuw verschenen boeken in Nederland op
geeft, die U tevens vertelt hoe U aan uit
verkochte en Antiquarische werken kunt ko
men, U opbouwende artikelen biedt en iedere 
maand 2 puzzles voorlegt en goede boeken 
als belooning voor de oplossing beschikbaar 
stelt Hier is Uw gids in boekenland! 
Vraag in een brief of hij U eens wü bezoe
ken en sluit 10 cent aan postzegels bij . . . 
hij komt dan direct bij U. 
Hij is bij eiken boekenvriend een graag ge
ziene gast. En als U direct een postwissel 
zendt van slechts f 1.50, dan is U er zeker 
van, dat hij iedere maand in 1946 en het 
geheele jaar in 1947 bij U komt. 
Noteer zijn adres heel eenvoudig. 

Boeken Bul let in, 
Postbus 26 , Bussum. 
Wilt U er bij vermelden, dat U deze tip van 
het Ned. Maandblad hebt? (aaê) 

EEN GOEDE TIP! Z-^'^'/'^^tl' 
blijvende zicht-

zending korte series en goedkoope nieuwtjes. 
Sluit Ü aan bij het rondzendverkeer van R. VISSER, 
POSTZEGELS - GORREDUK 370. (107) 

BOD GEVRAAGD. Op complete J3a''gangen 
NED. MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

19JI t/m. Juni 1943, (149 no's, als nieuw) 
of in ruil voor zegels Curajao-Suriname. 

A. W. NIJBORG Wzn., 
Hoofdweg G. 174, Harkstede (Gr.) (203) 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Cameron: 239/252 vliegp. 12/18. 
Cóte des Som.: 229/242, 244/251 

vliegp. 1/7 taxe 21/28, non 
émis taxe 1/5. 

Madagascar: 250/258 non émis 
/ /U, taxe 20/30. 

Martinique: 208/211 n. émis 6/10 
Mauritanië: 120/124 n. émis 6/11. 
N. Caledonië: 240/247. 
Océanie: 160/167 vliegp. 3/10 

non émis 6/10. 
Reunion 179/221 vliegp. 11/17. 
St. Pierre: Vliegp. 1/7. 
Wallis: 87/109, non émis 39/44. 
Aanbiedingen aan: W. B. BROCX 
v. Straelenlaan 13 A, Soestdijk. 

BOD GEVRAAGD voor 50s. zomer 1937, 
100 zegels zomer 1940 iji/j ct., 100 s kind 
1940 100idem r940ongebr.. 20os.zomeri94l, 
200 s, kind 1941,100 idem ongebr. Alle zegels 
gest. fr. bij ab. 200 zegels meeuwtje 12I/2, 200 
zegels id 17I/5, 100 bevr. s. compl Adres 
N. WIJK, Broekhovenseweg79,Tilburg (205) 

Postzegelverzamelaar zoekt ruil-
adressen in Ned. Indië, Curafao, en 
Suriname. Br. worden direct beant
woord. J. Hoogstra, Deurningerstr. 
324, Enschede (Holland). (211) 

POSTZEGELCÄRNETS 
(zgn. postzegelboekjes) 

van alle Europeesche landen 
te koop of in ruil gevraagd. 

VAN LEEUWEN, 
Stooplaan 44, 
Dordrecht. (219) 

Ontvangt U reeds onze maondclijkse aan
biedingen ? Zend ons Uw adres en U ont
vangt ze regelmatig! Er is steeds iets bijzon
ders bij, wellicht ook voor U. Elck wat wils. 
Zwaluwstr. 39, Badhoevedorp (188) 

Philatelist zoekt thuiswerk wegens 
tijdelijke invaliditeit, op de hoogte 
m t alle voorkomende philatelis
tische werkzaamheden. Oele Com-
melinstr. 28BE A'dam (O.) (198) 



H E T NUPHIL K A N T O O R 
Brengt alles op gebied van postzegels 
en munten. 
Vraagt onze PRIMA MESTRO gom-
strookjes vastgestelde prijs ƒ 0,60 per 

' 1000 (handel reductie). 
Alleen vertegenwoordiger: 

J. V A N H A E F T E N , 
Romb. Hogerbeetstraat 114 — Amsterdam 

Eerste Goudsche Postzegelhandel 
ONDER DE BOOMPJES 109 — GOUDA 

H E T NUPHIL K A N T O O R 
Kostverlorenstraat 25 — Amsterdam. 

UNIEK NIEUW 
II 

Ter Perse : 

m 
Vijftalig philatelistisch woordenboek in 2 dln. 
NEDERLANDSCH—FRANSCH—ENGELSCH 

DUITSCH—ESPERANTO. 
Verschijnt begin December, gebonden in 

vol linnen band met gouden druk 
ƒ 10,— compleet. 

Uitsluitend verkrijgbaar bij inschrijving via de 
Postzegelhandel of clubs of bij den 

Hoofdagent voor Nederland: 

I. IKIiDI^IMlAI^, 
POSTBUS 1 - HULST. 

De Bredase Postzegelhandel 
PASSAGE 11, BREDA 

biedt uit voorraad aan, alle formaten 
stokboeken, blanco albums waaronder 
in prachtband (kunstieder en goudop-

druk), albums Ned. en Overz. geb. 
Blanco bladen, pincets enz. 

SLUIT U AAN BIJ H E T 
POSTZEGELRONDZENDVERKEER VAN 

Prima kwaliteit — Billijke prijzen. 
Zendt ons Uw boekjes met doubletten wij 
berekenen slechts 10 "/o provisie. 

Inlichtingen: 

Rondzendverkeer „Brabantia", 
Koninginnestraat 38, Breda. (200) 

|||liiiM||||||l mill l||||||liiii|||||||iMii||{|||||irii|{|||{||iiii||||||{ ||||||imiiii| 

1, Verzamelaar vraagt schriftelijke i 
p aanbieding van s 

I U.S.A. I 
W geen nieuwtjes. (201) 1 

I C. J. LACBIVDUK, i 
%. Waldeck Pyrmontlaan 15, J 
f Amsterdam-Z., Tel. 97601 (na 7 uur) 1 

^imriiililllliiniillllllliKiilllllliiMilllllll Illlllliiiilllllllliiiiillllllliiiilllllll m i 

Wij vragen voor onmiddellijk goed ingevoerde 
VERTEGENWOORDIGERS, 

volledig op de hoogte van de postzegelbranche 
(postzegelmapjes, series op strooken, 
stockboeken etc.) voor de pronvincies: 

Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Groningen, 
Overijssel, Dente en Limburg. 

Persoonlijke aanmelding Maandag van 9—12 u. 
FIRMA OOM MAX, 

Lange Kerkstraat 56, Schiedam. (196) 

^wm 
DE YVERT EN ZUMSTEIN 1947 

zijn nog schaars ! 
Koopt daarom een andere, b.v. een 

AFA-CATALOGUS VAN EUROPA. 
(Taal: Deens. Prijs ± ƒ 8,—). (194) 

j . De vos . 
Waterschapslaan é, BLARICUM. 

Fransche Ruilclub ARMORIQUE wenscht 
leden in Holland en Overz. Geb. voor ruil 
van postzegels ansichtkaarten, iedere andere 
hobby of correspondentie. Code in twaalf 

talen. Lidmaatschap ƒ 2,75 per jaar. 
Speciale condities voor de eerste 10 leden. 

Inlichtingen: 
C. J. H . TER RIET 

Veenstraat 22 - Enschede - Giro 266831 
Gefrankeerde enveloppe bijsluiten. 

Zoekt U contact met mede-verzamelaars in 
andere landen ? Geeft U dan op als lid van de 

UNIVERSAL HOBBY CLUB. 
Deze heeft reeds talloze leden in meer dan 
50 landen. Lidmaatschap ƒ 2,50 per jaar. 
Voor inlichtingen wende men zich to t : 

G. F. TICHELAAR, 
Boreelstraat 19 c, Rotterdam-C. (220) 

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/Hill. 

W A N T E D — WANTED — W A N T E D 
Portugal and Colonies, 19th cent. 
Collections, lots, single items. 
Portugal the embossed stamps 

Azores, Madeira, Guinea overprints, 
Portuguese India 

St. Anthony mint sets 
Brasil empire issues 

Highest prices paid. Write to-day to : 
A. MOLDER 

Rua 1 de Dezembro 101-3 Lisbon, Portugal. 

H E T POSTZEGELHUIS 
VRAAGT TE KOOP 
Zweden 
No. 1, 3 skill banco 

„ 3, 6 skill banco 
„ 4, 8 skill banco 
„ 5, 24 skill banco 
„ 13, 17 Ore Grijs 
„ 76—96 Landstorm 
„ 101-103, 55 en 80 

Ore 
„ 163-77 Postcongres 
„ 178-92 Post Jub. 

IJsland 
„ 9-11 Hopf lug 
„ 44-58 Parlement 

Denemarken 
„ 1, 2 skilling 
„ 7, 16 skilling 
„ 149, 10 kroon 

Finland 
„ 1, 5 Kop, blauw 

L. HOUBAER — Amersfoort 
Utrechtsche straat 39, Tel. 5325 

ƒ 7 0 0 , -
150,— 

4 0 , -
325,— 

85,— 
50,— 

450,— 
108,— 
110,— 

425,— 
90,— 

100,— 
65,— 
30,— 

' (215) 
200,-

TE KOOP GEVRA.AGD 
Verzamelingen en partijen, goede 

zegels en series. Indonesië en 
Japansche opdrukken. 

Nieuw Suriname en Curafao. 
Aanbiedingen gelieve met prijs en 

eenige omschrijving. 
Wij betalen hooge prijzen, b.v.: 
10 gld Ned. 1898 110 gld** 

gebr. 95 gld. 
10 gld Ned. 1913 110 gld** 

geb. 95 gld. 
België 1918 Roode Kruis serie 

compleet ongebruikt ƒ 375 
, Helm serie ongebr. „ 175 
, Elisabeth serie ongebr. „ 20 
, San. serie ongebr. „ 30 
, Mercier serie ongebr. „ 145 
, Orval serie ongebr. „ 200 
, Soldaatjes serie ongebr. „ 40 
, San. en Chevalier serie 

1932 en 1934 ongebr. „ 40 
, Lorraine serie ongebr. „ 55 

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

FA. R. KLOEK biedt aan: 
ongebruikt Porto extra. 

Indië Dienst kopstaand 
ny^ c. ƒ 
15 c. 
50 c. 
2% gulden 
Suriname Gew. Jubileum 

type compleet 
Groene Kruis 1929 
Zending 1935 gebruikt 
Weldadigheid 1940 
Steunfonds 1945 
Roode Kr. opdr. '42 5 w 
idem op brief (nrs. 200— 

203 en 1. p . 23) 
Porto 40 c éénkleurig 

Engelsche koloniën 
Bahamas opdruk land 

FALL 1942 compl. 
Burma opdr. Military Ad

ministration 
St. Kitts no's 93-102 cpl. 
Virgin islands 74-83 cpl. 
N.Z.Voorburgwal 248, TeL 31306 
Amsterdam — Giro 365844 

9,— 
11,50 
11,50 
75,— 

18,— 
13,50 

7 — 
4,25 
8,50 

30,— 

3 0 , -
6,50 

9 0 , -

52,50 
12,50 
12,50 

SPECIALE AANBIEDING 
(per 100 extra korting !) 
Cur. helpt Ned. en O.I. pfr. 37,50 
Kind '28 ƒ 1,25 12,— 
Kind '39 ƒ 1,10 10,50 
Kind '41 ƒ 0,40 3,75 
Prinsesjes ƒ 0,35 3,50 
Zomer '36 ƒ 1,30 12,— 
Zomer '38 ƒ 0,90 " 8,50 
Zomer '40 ƒ 1,50 14,50 
Prinses ongebr. per 10 5,50 
Tralie Postfr. 20,— 
Kind '38 ƒ 0,90 8,50 
Kind '40 ƒ 0,90 8,— 
Kind '46 ƒ 0,38 3,50 
Nat. Hulp ƒ 1,— 9,75 
Zomer '37 ƒ 1,20 11,— 
Zomer '39 ƒ 1,50 14,— 
Zomer '41 ƒ 0,40 3,75 
20, 25, 30, 40 en 50 et. 

meeuwtjes gebr. p. 100 11,50 
Op aanvraag gratis aanbieding ! ! 
H. W. HOFLAND — Zaandam 
TeL 2098 — Porto steeds extra. 



DE 7WEED| WERELDOORLOG 

zeer lateressa/ife 
jze beziet de ivelbekeiode 

philatelist QJ Teel e a bet 
\ u/ereldgebeurea aan de 
' taaad i/aa \/ele postzegel-

Abonneert U en afbeeldingea. Ook u/eer 
geniet er ook von' i eeopakkende rubriek in 
PRIJS PER JAAR/S - I ket populaire poiUegel-
PRIJ5PER^JAAR/3- blüd voor joaq 612 oudi 

AANBIEDING NEDERLANDSCH-INDIE 
5 Gld geelbruin No. 265, gebruikt ƒ 13,50 
Roode Kruis 1941 (10 + 5) postfrisch „ 3,— 
Konijnenburg 2 Gld. gebruikt „ 3,— 
idem 10 Gld. gebruikt „ 40,— 
Weid. 1941 (Moehammadijah) gebruikt „ 10,— 
lyi Gld. oranje, bevrijding, gebruikt „ 1,— 

SURINAME. 
7% cent citroengeel Nr. 84 postfrisch „ 3,50 
idem gebruikt „ 4,25 
32 K c. violet en oranje Nr. 98 postfr. „ 3,25 
idem gebruikt „ 4,50 
Serie Steuncomité Nr. 146-149 postfr. „ 12,50 
1945. 10 Gld. oranje. Nr. 241 gebruikt „ 17,50 
Luchtp. Batavia Druk IVi Gld. g. pfr. „ 25,— 
idem 10 Gld. geelbruin,postfrIsch „140,— 

Porto extra — Gironummer 288605 
POSTZEGELHANDEL L. A. HARPENAU 
Gravenstr. 30 — Amsterdam-C. - Tel. 34104 

Door het uittreden van den heer BLOK 
uit de vennootschap is de Fa. BLOK & Co. 
per 1.10.46 ontbonden; 
de zaken der firma worden op den ouden 
voet voortgezet door den compagnon van 
bovengenoemde 

A N N E DE VRIES 
onder de naam: (209) 

INTERNATIONAL STAMP TRADE 
ANNE DE VRIES 

Sumatrastaat 247, Tel. 55790, Amsterdom-C. 

UITKNIPPEN E N BEWAREN ! ! 
steeds gevraagd inkoop of ruil 

PUNTSTEMPELS 
van N . en K. op brief, fragment of los 
(alle waarden). 
Verder brieven zonder zegel van Neder
land en Indië (vóór phil.). 

IP, ®. IMIilLSil^ïï, 
Galvanistraat 38 - Tel. 333239 

(206) 
Den Haag 

Koopt bq onze Adverteerders! 

Wij wenschen 
K I L O W A A R 

t e k o o p e n 
Zendt 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. 

Zendt ons een lijst met Uw aanbiedingen. 
H . B . H A R R I S & C O . 

De eerste postzegelzaak van Noord-Amerika 
108, Mass. Avenue, Boston, Mass., U.S.A. 

SILOMBRA 
LUCHTPOST CATALOGUS 1947 
Dit bekende standaardwerk is 
zojuist verschenen. Levering uit 
voorraad a fl. 9.50 franco thuis! 

Beperkte voorraad. 

H. FIORANI 
Koninginneweg 61, Amsterdam-Zd. 
Telefoon 27006 - Giro 240655 

INDONESIË 
1930 Jeugdzorg 
1931 Witte Kruis 
1932 L. des Heils I 
1933 A. M. V. J. 
1935 Mil. Tehuizen 
1936 L. des Heils II 
1937 Jamboree 
1937 A. S. I. B. 
1938 Luchtvaartf. 
1938 Missie 
1939 Soc. Bureau 

ong. 3,60 gebr. 
6,— 
3,60 
3,75 
6,— 
3,75 
0,75 
2,95 
1,80 
2,75 
3,40 

3,20 
5,50 
3,25 
2,25 
5 , -
2,75 
0,60 
2,25 
1,50 
2,25 
2,60 

Onder ƒ 10,— porto extra. Giro 450325 
Uitsluitend schriftelijke bestellingen. 

M E D I A I R 
Postbus 3 — Schiedam. 

g|liiiiiiiii||||iiiiiiiiiiii|||||iiiiiiiiiii)|{|iiiiiiiiiiii||p iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiij^ 

I HAAGSCHE POSTZEGEL VEILINGEN | 
5 Smidswater 27, Den Haag g 
f Telefoon 116416 t 

1 Onze eerstvolgende veiling vindt plaats 1 
f op 29 en 30 NOVEMBER a.s. f 
I in HOTEL POMONA, Den Haag, | 
H. Molenstraat. J 
W Catalogi voor deze veiling, zijn op ^ 
I aanvrage verkrijgbaar. | 
1 Voor onze eerst daarop volgende J 
^ veiling kan tot uiterlijk s 
3 15 DECEMBER nog prima materiaal H 
f ingezonden worden. f 

^lliiii lllillllllllllll Illlllllll llllllllllllllllllllillUlmillllir 

DE EERSTE KLAP IS EEN 
DAALDER WAARD ! ! 
J a . . . . zo is het ook met het kopen van 

Postzegels. Bij ons kan iedere 
verzamelaar iets van 

zijn gading 
vinden. 

Onze keuze is en blijft enorm. 
Iedere aanvrager een blijvende klant. 
Wij zenden p.o. 

s.v.p. opgeven welke landen. 

Rondzend-Verkeer H. Overduin 
Rozenhagenplein 12, Haarlem. 

Wij zenden franco na ontvangst van postwissel: 
ZUMSTEIN Catalog 1947 ƒ 10,— 
Jappen i Br.-Ind. Java dr. cpl. 10 Ser „ 12,50 
Idem mooie ser 7 W. pfr. cpl. 10 Ser „ 7,50 
Idem Shan State Karbouw cpl 10 Ser „ 5,— 
2 Bloks San Mar. Yv No. 4, postfr. „ 20,— 
Frankr. No. 354/55 op Museakaart „ 10,— 
Blok V 10 Finl No 155. pfr. 2000 frc „ 20,— 
Pracht ex Siam No 6a. 3000 frc „ 30,— 
Duitschl. 100 X Militair 15.000 frc „ 25,— 
Idem 100 Ser. koers 27 W compl. pfr „ 90,— 
10.000 frc Rusland uitsl. m. plaatjes „100,— 
70 ex. 5 Sh. Zd Afr. Yv. 7000 frc „ 25,— 
Kouang-Tcheou 130a pfr. ook in bl. „ 5,— 
T H E GLOBE — Westzijde 162 — Zaandam 
HOLLAND ALBUM NIEUWSTE UITGAVE 
Holland Album nieuwste uitgave ƒ 15,— 

SPECIALE ENGROS AANBIEDING 
Ned. vliegpost 60 cent, per 100 ƒ 4,50 
Ned. Int. 1923 2, 10, 20, 25, 50 p, 100 „ 12,— 
Ned. Kon. 1898 40, 50, 60 per 100 „ 10,75 
Ned. K. '24 60 zw. en 60 violet p. 100 „ 5,50 
500 verschillende wereld 10 x „ 25,50 
500 verschillende Europa 10 x „ 30,— 

Levering na ontvangst per postwissel. 
Porto extra. 

ir©©i^iiüji, 
AMSTERDAM (W.) Bonairestraat 44 n. 

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 

Wij kunnen U bijna alles van Nederland en 
Overzeesche Gewesten, gebr. en ongebr. leveren. 
Alles prima kwaliteit. Vraagt daarvoor onze 
nieuwe prijscourant 1946, prijs franco ƒ 1.10 

en U kunt naar hartelijst bestellen. 
P O R T O BOVEN ƒ 10,— VRIJ. 

Bestelt nog heden de nieuwe Yvert 1947 en 
Handelaar Cat. van Ned. Wij hebben steeds 
voorradig: Insteekboeken in de prijs van ƒ 0,75, 
1,50, 2,75, 5,—, 6,50, 8,75, 15,—. (199) 
Holland Album Ned. Overzee ƒ 15,—. Blanco 
albums ƒ 8,25 en ƒ 6,25; voor beginners ƒ 0,80 
en ƒ 1,50. 
Betaling per postwissel of op Postgiro 357531. 


