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

1 9 4 6 . . . DE SERVICE VAN HEDEN ! ! t 

J).L¥^lilPDiirËli^ 
WinksWsrkoop: Coolsing»! A 3 , R'dam 
NOOROEINDE 3 7 — OEN HAAG 

Tal. 11.48.36 - Giro 17360 

ZO JUIST VERSCHENEN: 
onze buitengewone geïllustreerde 
A a n b i e d i n g nr. 2 2 , 

op aanvraag gratis verkrijgbaar bij: 
POSTZEGELHANDEL G. KEIZER & ZOON, 

PASSAGE 2 S - a 7 
TELEFOON 11.2A.S8 

DKN HAAQ. 
P 0 S r G I R 0 4 2 e 2 . 

TE KOO» GEVRAAGD 
Roemenië, Yvert no. 1 t/m 3 , inclusief typen alsmede 
klassieke zegels van de geheele wereld met een 
Yvertwaarde van tenminste & 0 0 Yvertfranc p. stuk 

J. R. PR£NT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Mak- laar. 

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

HET ADRES VOOR NIEUWE UITGAVEN 
in abonnement of volgens prij&lijst is nog steeds: 
AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
H I L V E R S U M , Surinamsiaan 31 , Telefoon 4 3 2 3 
A M S T E R D A M , N.Z. Voorburgwal 151, Telefoon 47103 

Oa YVERT-CATALOGUS verschijnt thans eerst eind December. 
Bestellingen worden omgaand ingewacht 

Prijs ± f 17,— -1- portokosten. 

SPECIALE AANBIEDING POSTFRISCH NED.-INDIE. 
1941. Koningin, type Konijnenburg. 10, 15, 17J4, 30, 50, 

60, 80 c en ƒ 1,— samen ƒ 25,— 
20 c. prijs ƒ 6,— ; 25 c ƒ 40,— ; 35 c ƒ 135,— ; 
ƒ 10 prijs „ 55,— 

JAPANSCHE BEZETTING met machinale opdruk gr. T m. balk. 
Kreisler 15, 20 en 35 et. met watermerk samen ƒ 5,— 
Kreisler 25 c, ronder watermerk „ 9,— 
Konijnenburg 10, 15, 25, 30, 50, 60, 80 c. ƒ1 ,— en ƒ2,— „ 30,— 
Japansche zegels v. Sumatra, def. uitg. 20, 30, 40 en 50 c. „ 3,— 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL C.V., AMSTERDAM-C 
Rokin 10 — Postrekening 21278 — Tel. 33324 

— „ „,. 
i^ J . K . R I E T D I J K ^ 

IP®SÏÏIEGËLVIEDyii$€>IEiNI 

DEN HAAG ■ LANGE POTEN 15a. 1 

BEN VOORSPOEDIG 1 9 4 7 ^ E E H ^ ^ H I ^ ^ H ^ H H H H B i 
wenschen wij U gaarne toe. 

Aanbieding postfrisch. Indië 1941 Spitfire f 22.50, 1941 
Moehammadijah f 12,—, Bevrijding f 9,75, 1921 Brand
lost compl. f 120, Cunapao 1943 Kon fam. f 1,95, 1944 
Krijgsgev. f 45,—, f945 Juliana f 22,50, Suriname Kon. 
fam. f 4,50, Steunfonds f 9,—, Porto extra. Geen voor
uitbet. Indië alle weldadigh. series postfrisch te koop 
gevraagd alsmede groots collecties. 
SUTHERLAND  POSTBUS 430  'sGRAVENHABE 
Kantoor: Kon. Wilhelminalaan 98 , Voorburg. — Tel . 722369 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEiLIN 3 COMBINATIE 

D E POSTZEGELVEILING 

VOOR HEI Zuiden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & TellierChampion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e uitgave — 1947 
verschijnt binnenkort (133) 

Roeir 
erna 

20e POSTZEGELYEIÜNG 
7, 8 en 9 Januari 1947 
in Hotel Pomona, Den Haag. 

Groote speciaal collectie 1ste emissie Nederland 260 kavels. 
Kaap de Goede Hoop 60 kavels. Europa—Overzee. 

Engelsche en Fransche Koloniën etc. ! ! 
Rijk geïllustreerde catalogus wordt op aanvraag toegezonden. 

PRINSESTRAAT 58—60, hoek Juffrouw Idastraat DEN HAAG 
Telefoon 110319. Bank: M. de Jong Sc Zoon. Giro 247130. 

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



Zweden 

H E T POSTZEGELHUIS 
Vraagt te koop 

No . 1, 3 skillbanco ƒ 675,— 
„ 3, 6 skillbanco „ 150,— 
„ 5, 24 skillbanco „ 325,— 
„ 13, 17 Ore grijs „ 85,— 
„ 76/96 Landstorm „ 50,— 
„ 55 en 80 Ore „ 475,— 
„ Postcongres „ 110,— 
„ Postjubileum „ 112,— 
„ 1, 5 Kop blauw „ 200,— 
„ 10, 1 Mark „ 100,— 

26, 27, 5 en 10 M. „ 135,— 
7, 3 skilling grijs „ 40,— 

_ Hopflug „ 425,— 
Deze prijzen zijn allen voor luxe kwaliteit. 

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

Finland 

Noorwegen 
IJsland 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegsihandel . Veilinghojders 

Gasthuismolansteeg 13 
Amsterdam-C. 

Talafoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

Ü P * A T T E N T I E ! ! Reclame aanbieding 
„ledere kooper van lot Nederland 
Blijft voor ons een vaste klant." 

Hebt U interesse voor een mooi partijtje ruil
materiaal van Nederland ? Alleen 

aardige soorten. 
Ook zeer geschikt voor wederverkoopers. 

Deze samenstelling Nederland bevat 550 zegels, 
niet meer dan 10 st. van iedere soort. 

De Cataloguswaarde Hekker be
draagt min. ƒ 62,50. 
Prijs p . heel lot ƒ 25,— (550 zegels) 
Prijs per half lot ƒ 13,—(275 zegels) 

Toezending franco na ontvangst van postwissel. 

T. V. d. T O O R E N 
Bonairestraat 44 I I — Amsterdam (W). 

LEEST U REEDS 

MAESTRO???? 
het maandblad voor postzegels en munten. 
Kwarto formaat, kleurendruk, nieuwtjes, 
bizon derheden, wetenswaardigheden, ad
vertenties. 
Proefnummer f 0,60, per halfjaar f 3,50, 
per jaar f 6,50. 
Vraagt nog heden aan het 

NUPHIL-KANTOOR, 
Kostverlor^nstraat 25, Amsterdam. 

■ 1 < ^ ^ f c > i 1 f c < — f c ^ W h ^ l 

i EXTRA!!! 1 
I uitgebreide ZICHTZENDINGEN i 
¥ der geheele wereld liggen op U ^ 
a te wachten. i^ 
I Wat U niet kan vinden, vindt U § 
^ bij ons. r 

I H. OYERDUIN, 1 
u Rozenhagenplein 12, Haarlem ^ 

K I N G M A 'S B u l l e t i n 
ƒ 2,50 per jaargang, vervangt tijdelijk Postzegel-
nieuws, 47e jg. oudste phil. tijdschrift in 
Nederl. en Kol. rijk geJl. Overzichten, Be
schouwingen, Nederl. en Kol. zéér uitvoerig. 
Ruil-annonces, veel verspreid in alle landen. 

Gratis ruïlannonce. Proefnr. 25 c. 
De Postzegelverzamelaar kunstdruk, 172 pag 
400 afb. ƒ 3,—, ook aangekocht door de P.T.T. 
Offerte: Kind 1940, Zomer 41, Kind 41, P.T.T., 
Admiralen*, Postkoets, 'Volksdienst, Kind 45, 
Zomer 46, Prinsesjes, totaal 50 versch. voor 
slechts ƒ 5,50 fr. aangeteekend. Zichtzendingen ! 

Vooruitbet. per postwissel. 
REINOU KINGMA, Apeldoorn 
Villa Philatelie, Tel. 3536. 
WIJ VRAGEN engros-offerten in alle soorten 

albums en postzegels. 

SPECIALE KERSTAANBIEDING 
Hamburg '64 7 S lila 400,— Fr. ƒ 10,— 
Hannover 1856 1/15 Thaler d. 

blauw 1000,— Fr. „ 28,— 
Meck. Schwerin 1856/67, 5 Sch. 

geel 4000,— Fr. ƒ 75,— 
Pruisen 1867 6 Kr. bl. 400,— Fr „ 10,— 
Saksen 1851 No. 4a 2 N. Gr. 

blauw 750,— Fr. ƒ 20,— 
Beieren 1867, 9 Kr. geel 

600,— Fr. „ 17,50 
Kaap de Goede Hoop 55 No. 4 

4 p. blauw 1000,— Fr. „ 30,— 
Alles Y>rinia kwaliteit en gebruikt tenzij 
anders vermeld. Postbui 280. 
A. J A A S M A , POSTZEGELHANDEL 
Le«uward»n, Nieuw* Schrans 24, Giro 480272 

DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL 
BIEDT AAN: 
Creta No. 47 ongebruikt 

48 
55 
56 
57 „ 

- 58 
Fiume „ 127 gebruikt 

128 
129 . „ 
130 
131 

Giro 243401 - Telefoon 3379 -
Dordrecht. 

ƒ 1,50 
7,50 
2,— 
6 , -
6,— 

17,50 
2,75 

42,50 
2,75 
8,75 

17,50 
Postbox 85 

Begin-Collecties in Prachtkwaliteit 
(uitsluitend no. tot 1940, -f l^ et. p. Yv. Fr.) 
450 versch. Oostenrijk ƒ 18,50 
200 „ Tchecho-Slowakije „ 11,— 
200 „ Polen - . . - „ 7,50 
150 „ Rusland ' ï - i ^ „ 7,50 
125 „ Noorwegen (waarbij o.a. 

Yv. 87, 108-111, 124-131, 
146 porto no. 11 e t c ƒ 10,— 

100 „ Luxemburg „ 12,50 
60 „ „ „ 3,25 
15 „ Allenstein (incl. 15 et. 

lilabruin No. 4) „ 2,50 
50 „ Chili „ 2,25 
40 „ Salvador „ 2,25 
40 „ Egypten (248) „ 2,50 

i ^ M. MARCHAND, Krugerlaan 6, Baarn 
(Giro 121436) — Postzegelhandel sinds 1921 

DhrfBhrfl 

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

Retterdam-N. — St. Agathattraat ISb 
Giro No. 490557 

PRIMA VERZORGDE RONDZENDINGEN 
Indien voorradig directe toezending van 

verlangde landen. Dien dus Uw 
aanvrage in en sluit U aan 

bij ons rondzendverkeer, 
lidmaatschap 

gratis 
Ook zichtzendingen aan kleine Vereenigingen 

VAN LEEUWEN BIEDT AAN: 
RONDZENDINGEN waarin opgenomen ze

gels per stuk en series. Ook goedkopere 
zegels worden aangeboden. 
Bij elke rondzending bevinden zich boek
jes met de laatste nieuwtjes. 

MAANDBERICHT met bijzondere aanbiedin
gen, nieuwtjes en verkoop bij inschrijving 
wordt aan belangstellenden gaarne gratis 
toegezonden. 

Ned. Indië. Opdrukken op karbouw en ko-
ninginnezegels, van 2—214, 3J^—10 en 15 
et. enz. 16 verschillende ƒ 3,40. 

HOLLANDALBUM nieuwste uitgave met 
schroeven onzichtbaar aangebracht ƒ15,—. 

VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 

Giro 65664 

SINDS 
1 8 8 5 DRUKKERIJ 

KINSBERGEN 
DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING-CATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

N.Spiegelstr. 60. Tel. 37239, A'dam 
I (^ 



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 ui t s lu i t end te 
richten aan de A d m i n i s t r a t i e , 
Maatschappij Dordrechtstraat 5, 

Dordrecht. 

ABONVEMFNTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

Afzonderlijke nummers f 0.50, 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaargang f 1.2j. 
Per nummer i 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 ORGAAN VAN «6 VEREENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

23e Jaargang November—December 1946 No. 9—10 (267268) 

ADVERTFNTIES 
(bij Toori ïtbecaling): 

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

f 9,
f «,
f 6.
f 2.

Prijs van een z g. »Kleine Annonce" 
f i.— pe vakje. f\dvertentieB grooter 
dan t/i2 Diadziide worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder ni.ig slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij j  , 6 e 
plaatsingen 
reductie. 

o 12 aehl«r*cnToIg*nd« 
resp. 2'/a, 5 en 10 »/o 

Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den f en der maand bij de administratie 
bmnen gekomen zijn. 
De admlniilrati« behoudt l i eh 
het recht voor de plaati lng ran 
advertentie!. loader opgaaf van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peureem, Zeestraat 40, '«Gravenhage, telefoon 11.26.72. NIEUWE POSTZEGELUITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

RED ACTIO NEELEN AARD 
REDACTEUREN A. M. Benden, arts te Maurik (GId.), telefoon 220 (K 5449 : POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GP.BIEDSDEELEN. 

Dr. L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Ber.en (N.H.), telefoon 2182: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg. Brouwersplein 2j R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. DeUenbag. Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ee. drs.. Laan van Poot 194 'sGravenhage, telefoon 394; 11: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage, teleloon 77.61.05 FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't Haafi, Laan van Meerdervoort 38 a, 'sGrav<nhage: BOEK EN TIJDSCHRIFTBEOORDEELINGEN. 
Dr. P. H. van Gittert. Wolter Heukelslaan 71, Utrecht. PRIJSRA^DSELS. 

VASTE MEDEWERKERS: H. J. L. de Bie (Nijmegen): M J Baronesse van HeerdtKolft (Baarn); Pater Drs G. Jansen O.F.M. (SittardWatersleyde); J A. Kastein (AmsierdamZuld) 
P. C. Korteweg (Bennebroek), J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie ( ^msterdam■Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam). 

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

vereenigingsberichten, odresveranderingen en alle brieven van administratieven aard te richten aan den administrateur E. J van der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht, post.ekenmg 344900 ten name van het Nederiandsch Maandblad voor Philatelie. 

IVA VIJFENTWIIVTIG J A A R . 
Op de philatelistendag van 1917 werd, wellicht niet voor de 

eerste maal, de hoop uitgesproken, dat de beide destijds bestaande 
postzegeltijdschriften tot een fusie zouden geraken. In 1921 werd 
inderdaad besloten om „Het Philatelistisch Maandblad" en het 
„Nederiandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde" op te heffen en 
een gemeenschappelijk maandblad uit te geven onder de naam 
„Nederiandsch Maandblad voor Philatelie". Het eerste nummer 
van het nieuwe blad verscheen in Januari 1922. 

Het voor ons liggende nummer van het Maandblad is dus het 
laatste, dat gedurende de eerste vijf lustra van zijn bestaan ver
schijnt. Een kort woord van herdenking is wel op zijn plaats. 
Lange jaren bestonden, behalve een handelaarsorgaan en een groot 
aantal blaadjes, die na enige nummers weer werden opgeheven, 
twee tijdschriften op het gebied der postzegelkunde in ons land. 
Dat was in die tijd zeker te veel; enerzijds verviel men in herha
lingen, anderzijds was het niet mogelijk om een goede staf van 
medewerkers te vormen voor twee tijdschriften; zéker, toen 
langzaam maar zeker de philatelie wetenschap werd. Afgezien van 
een enkele uitzondering waren de philatelisten in lang vervlogen 
tijden mensen, die trachtten zoveel mogelijk vakjes in een album 
vol te plakken: zij volgden meestal blindelings den uitgever van 
album en catalogus Dat werd anders in het begin van deze eeuw; 
serieuze verzamelaars gingen belangstelling tonen voor het „waar
om" van de zegels. Zij zagen in, dat de albums en catalogi een
zijdig en onvolledig waren. De eefste wereldoorlog bracht eigenlijk 
de belissing: het aantal zegels nam zo geweldig toe, dat het 
bijhouden van een algemene verzameling nauwelijks mogelijk 
bleef, terwijl ook het besef doordrong, dat specialiseren de kans 
bood om „van minder veel meer te weten" in plaats van de zéér 
summiere kennis van alles. Men ging specialiseren ten aanzien van 
drukplaten, tandingen enz. Omstreeks 1920 ontstond de moderne 
methode van verzameling; steeds meer ging men zich interesseren 
voor de zegelbeelden en voor de samenhang van verschillende 
gebieden, die in de albums gescheiden staan opgenomen, doch 
historisch en staatkundig bijeenbehoren. 

De rubriek „Nederland" werd steeds omvangrijker; weldra zou 
de rubriek „luchtpost" haar plaats opeisen; voor historisch ver
zamelen waren medewerkers gewenst. Het was niet mogelijk, dat 
naast elkaar staande tijdschriften zich gelukkig zouden kunnen 
prijzen met medewerkers, die in staat èn bereid waren, om het 
omvangrijke werk te verrichten. De fusie tussen „Maanblad" en 
„Tijdschrift" was noodzakelijk en gewenst; de samensmelting 
kwam. Nu 25 jaar geleden. Tot hoofdredacteur werd benoemd 
de heer J. D. van Brink, de jeugdige postdirecteur van Hoek van 
Holland. Eigenaressen van he^ Maandblad, enige verenigingen, 
werden vertegenwoordigd door een Raad van Beheer, terwijl de 
heer L. C. A. Smeulders werd benoemd tot administrateur. Het 
eerste nummer van het Maandblad vermeldt de namen van de 
leden van de Raad van Beheer; de meesten hunner zijn over
leden, sommigen spelen nog steeds een belangrijke rol in de 
philatelistische wereld van Nederland, maar niemand, die in 1921 
werd benoemd tot lid van de R. v. B. heeft daarin thans nog 
zitting. In de kop van ons Maandblad komen nog slechts twee 
namen voor, die ook de kop van het eerste nummer sierden: die 
van de heren Dr. P. H. van Gittert en J. A. Kastein. 

De eerste hoofdredacteur, de heer J. D. van Brink, heeft lange 
jaren het Maandblad geleid op uitstekende wijze. Waarschijnlijk 
heeft het blad te veel van zijn krachten gevergd. Na zijn dood 
nam de heer J. J. Deggeler korte tijd het hoofdredacteurschap 
waar, totdat de Nederlandse postzegelverzamelaars met vreugde 
een nieuwen functionaris begroetten: de heer W. G. Zwolle. Vol 
enthousiasme aanvardde hij zijn t a a k . . . . slechts kort was het 
hem, den volijverigen, gegeven om de belangen der philatelie te 
dienen. Hij viel in Mei 1940 voor Koningin en Vaderland. De 
keus viel daarna op den heer W. G. de Bas; hem trof de slag, 
dat het Maandblad „wegens papiergebrek" moest worden opge
heven, midden in de 22e jaargang. Van Juli 1943 tot na de be
vrijding verscheen het Maandblad niet meer. Ik behoef niet in 
herinnering te brengen, welk een onaangename taak in 1945 op 
de schouders van den nieuwen hoofdredacteur werd gelegd: eerst 
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vechten om te mogen verschijnen; toen de strijd om papiertoe
,wijzing. In de loop van 1946 werd deze eindelijk verkregen. 
, De eerste administrateur, de heer L. C. A. Smeulders, was 
omstreeks 16 jaar in functie; na zijn dood werd hij opgevolgd door 
■zijn zoon, den heer L. J. J. Smeulders, die in October 1944, na 
de bevrijding van zijn woonplaats, werd gedood. Tijdelijk nam zijn 
weduwe, mevrouw A. Smeuldersvan den Wildenberg, de functie 
waar; de taak eiste echter tè veel van haar krachten, zodat zij 
na korte tijd haar werk neerlegde. Reeds het tweede nummer van 
de 23e jaargang vermeldt de naam van den tegenwoordigen func
tionaris, den heer E. J. van der Flier. Moge het hem gegeven zijn, 
lange jaren zijn werk te verrichten. 

Wij hebben enige personen genoemd, die in de loop der jaren 
het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie hebben gediend, naar 
'beste krachten en veelal zonder enige vergoeding. De kop van het 
'Maandblad heeft in de afgelopen 25 jaar vele namen van redac
teuren en medewerkers vermeld; sommigen hunner nemen nog 
steeds een plaats in ons midden in; anderen zijn overleden, maar 
allerminst vergeten. Een voor het Maandblad zeer belangrijke 
gebeurtenis vond plaats in September 1925; de eenhoofdige redactie 
„Nederland" werd vervangen door een driemanschap; de heer 
Dr. Frenkel belastte zich met de zo interessante, uiterst ingewik

;kelde studie der portzegels van Nederland en zijn Overzeese Ge
'biedsdelen, terwijl de bespreking der nieuwe uitgiften van ons 
Koninkrijk werd toevertrouwd aan twee derdejaars studenten uit 
Utrecht, de heren Benders en de Veer. Later trok Mr. de Veer 

■zich terug; verleden jaar kon ik hem welkom heten als redacteur 
van een nieuwe rubriek. De heer Benders, sinds lange jaren arts, 

' is ons Maandblad trouw gebleven, onafgebroken sinds 1925. Ik 
geloof niet, dat ik iemand te kort doe, wanneer ik constateer, 
dat het Maandblad zonder Dr. Benders, dien wij als den bekwaam
sten „Nederland"kenner beschouwen, moeilijk denkbaar is. 

Vijf lustra zijn voorbij; geen jubileum kan worden gevierd: 
daarvoor is geen papier beschikbaar; bovendien ontbreken twee 
jaargangen ten gevolge van de vijandelijke maatregelen. Een woord 
van herdenking móést echter worden geschreven; dit houdt in een 
huldebetoon voor het initiatief van 1921 en een dankbetuiging 
aan allen, die het Maandblad hebben gediend; het houdt bovenal 
in een woord van verwachting, dat het Maandblad nog lange 
jaren zal blijven de tolk der Nederlandse Philatelisten. 

V. P. 

TKooffdlrecIaiKctcTur 
> 

1. Vriendelijk verzoek aan alle medewerkers van het Maand
blam om voor 31 December aan den Administrateur, den heer 
E. J. van der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, Dordrecht, 
opgave te doen van de portokosten, die zij in 1945 en 1946 
hebben gemaakt. ^ 

2. De inhoudopgave van de 23e jaargang verschijnt als bijlage 
van het Januarinummer 1947, dat omstreeks 18 Januari uitkomt. 

3. Dringend verzoek om aandacht voor de adressen, die op 
blz. 110 zijn vermeld. 

JAARWISSELING 

Redactie en administratie van het „Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie" bieden allen, die bij het Maandblad zijn betrokken, 
de beste wensen aan ter gelegenheid van de jaarwisseling. 

ai Ill I, IMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIS 

FRANKEER ALTIJD 
PHILATELISTISCH I 

Nederland 
Overzecsche 

Gebiedsdcelcïï 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 

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

NEDERLAND. 
Nieuwe Kinderzegels op 2 December verschenen. 

Van 2 December t/m 4 Januari a.s. worden weer kinderpost
zegels verkrijgbaar gesteld; de nettoopbrengst is als vanouds be
stemd voor steun van den arbeid ten bate van het bescherming
en hulpbehoevende kind in het algemeen, met uitzondering van 
de zuigelingenbescherming. 

De zegels zijn ontworpen door mej. A. J. '^. Bieruma Oosting. 
De voorstelling is voor alle waarden dezelfde, n.1. een kind te 
paard in een draaimolen. 

De zegels zijn geiaig voor frankeering tot en met 31 Dec. 1947. 
Verschenen zijn: 

• 2 f 2 cent lilagrijs, 
4 +2 cent groen, 
7)4 + 2i4 cent rood, 

10 4  5 cent bruinkarmijn, 
20 j 5 cent blauw. 

Onderaan de zegels zijn toeslag (bijslag) en 
geldigheidsduur vermeld. De beeldgrootte is 
21 X ISy, mm, zegelgrootte 24 X 31}^ 
mm, dus het formaat van de Prinsessezegels, 
Zomerzegels, enz.  Rotogravuredruk; kam
tanding 12% : 12; watermerk cirkeltjes 
horizontaal; vellen van 100 met blanco 
boven en onderrand, telnummers op de zij
randen. Op den bovenrand etsmgnummer 1. 

Tegelijk met de postzegels verschenen drie prentbriefkaarten, 
ontworpen door Mevr. FritsKelder, twee door Mevr. C. J. de 
Reedev. Styrum, twee kaarten door Mej. Gunhild Kristensen en 
een kaart door Edz. Koning. 

Aankondiging van de zegels geschiedde door D.O. H. 753 van 
13 Nov. en een persbericht. 

De Prinsessezegels. 
Vermeld moet nog worden een plaatfout, die blijkbaar op alle 

vellen voorkomt, bij de 134 | IK cent. Op zegel 13 zijn op het 
voorhoofd nabij de haarstrik eenige zwarte stippen te vinden. 

Nieuwe etsingnummers. 
Meeuwtje: 2}4 cent: III (zonder L of R). 

3 cent: I. 
Koningin: 10 cent: L en R III. 

De Guldenwaarden. 
Ook bij de 2K Gld. komt een liggend Romeinsch cijfer I in den 

linkerbovenhoek van de vellen buiten de randlijnen voor, evenals 
bij de 1 en 5 Gld. 

De 1 Gld. werd ons getoond in een donkerder en een lichter 
blauwe tint, de laatste op blauw getint papier. Deze was uit 
Zwitserland afkomstig. We gelooven echter niet, met twee ver
schillende oplagen te maken te hebben; een geringe kleuring van 
het papier is een bij plaatdrukzegels veel voorkomend verschijnsel. 

Opbrengst NationaleHulpzegels. 
De opbrengst van de Zomerzegels van dit jaar, de Nationale

Hulpzegels (verschenen 1 Mei 1946) bedraagt volgens P.T.T.
Nieuws na aftrek van de kosten rond ƒ 800.000. 

Einde geldigheid. 
Als vierde serie, die na 31 Dec. van dit jaar zijn geldigheid 

verliest, moet nog worden gemeld de Zomerzegels van 1941 
(Dienstorder H. 752 van 13 Nov.). 
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Valsche traliezegels. 
Behalve de vroeger al beschreven tralie-opdrukken van 250 en 

500 cent blijken ook de 80 en 100 cent als vervalschingen voor 
te komen; een correspondent zag een blokje van vier van de 
groene 3 cent, op beide bovenste zegels de opdrukken 80 resp. 
100, op de onderste 250 resp. 500 cent. De kleur van het „grond-
zegel" was te donker; er waren natuurlijk gewone 3 cent-zegels 
gebruikt inplaats van de voor deze serie gebruikelijke zeer licht
groene, en de „tralies" waren veel te scherp gedrukt. 

Men zij op zijn hoede ! 

Verzamelaarsloketten. 
Behalve de in het vorig nummer genoemde zegels van Cura9ao 

staan ook de volgende waarden ter beschikking. 
6 cent, verkoopprijs 8M cent. 

10 cent, 
1 2 ^ cent, 
15 cent, 
20 cent, 
21 cent, 
25 cent, 
27% cent, 
30 cent, 
50 cent. 

14 cent, 
\7% cent, 
21 cent, 
28 cent, 
29 J4 cent, 
35 cent, 
y%% cent, 
42 cent, 
70 cent. 

(Dienstorder H. 761 van 20 Nov. en persbericht van 18 Nov.) 
Dit blijkt een geheel nieuwe serie te zijn; beschrijving onder 

Curajao. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 

N a d e b e v r i j d i n g . 
Nieuwe waarden Australische serie. 

De wéinig-geslaagde 5 cent is helaas niet alleen gebleven; op 
18 Nov. zijn als verdere lage waarden verschenen: 

iMÉÉMtttMMM 

NEHiNßle 

J IftttAtMAMMitÉf •MêitêtêêÊtêêtêÊA 

1 cent grijsgroen (spoorbrug bij Soekaboemi), 
2 cent bruin (waterkrachtstation), 
2% cent rood (Minangkabauhuis met kokospalm), 
7% cent lichtblauw (Hindoe-oudheden in Midden-Java). 

Afwerking als van de in Juli verschenen 5 cent: boekdruk, 
papier met watermerk kroon en "C of A", kamtanding 14K : 14. 
Vellen met 2 blokken ä 80 zegels (10 horiz. rijen van 8) naast 
elkaar, gescheiden door een tusschenruimte van, één zegel breed, 
waarop een gekleurde lijn, overigens geheel blanco randen. 

Voorloopig wordt deze serie slechts in beperkte mate ver
krijgbaar gesteld, ten behoeve van de verzamelaars, aangezien er 
nog flinke voorraden van de lagere waarden van de bevrijdings
serie aanwezig zijn. 

Ook deze vier waarden kunnen, wat de aesthetische kant betreft, 
geen aanwinst genoemd worden ! 

Plaatfouten van de Australische 5 cent. 
De in het vorig nummer genoemde fout (drie inplaats van twee 

paaltjes in het water) komt niet alleen op het linker-, maar ook 
op het rechter blok van 80 zegels voor, op dezelfde plaats als 
links. Dit foutje werd door verscheidene verzamelaars ontdekt. 

Een andere fout is een dubbele inplaats van een enkele punt 
achter Ned., voorkomend op het 6e zegel van de 4e rij, zoowel 
op linker- als rechter blok. Een gebroken arceeringsstreepje in de 
E van Indië zou alleen rechts voorkomen (3e zegel 9e rij). 

FRANKEERT U W KERSTCORRESPONDENTIE 
MET KINDERZEGELS! 

Leger des Heils-zegels ? ? 
Het Alg. Hbl. van 13 Nov. vermeldde: "Ned.-Indië heeft post

zegels uitgegeven met afbeeldingen van den arbeid van het Leger 
des Heils, als herinnering aan het werk van het Leger in de inter-
neeringskampen onder de Japansche bezetting." 

Geen van onze correspondenten heeft hierover iets geschreven; 
is het bericht fantasie ? 

Portheffing. 
In een van de vorig« nummers werd vermeld, dat brieven met 

Repoeblik-zegels door de Ned.-Indische posterijen met port werden 
belast, aangezien deze zegels niet werden erkend. Deze maatregel 
is nu sinds omstreeks 1 Nov. ingetrokken "om practische redenen" 
(lees: als uitvloeisel van de onderhandelingen); de brieven worden 
nu zonder Strafport besteld. 

Australische zegels op Borneo. 
Op blz. 112 van het vorig nummer werd gemeld, dat op Borneo 

na de bevrijding zegels van Australië zouden zijn gebruikt. Dit 
wordt bevestigd door een mededeeling in het Australian Stamp 
Journal, luidend dat te Balikpapan van Augustus tot December 
1945 Australische zegels werden verkocht en geldig waren voor 
de frankeering. 

Wie kan ons enveloppen met dergelijke zegels toonen ? 

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 . 

Uitgiften voor Sumatra. 
Plaatselijke opdrukken. 

L a m p o n g. — O p een veiling kwam voor de 10 cent Konij
nenburg met den Lampong-opdruk (afb. op blz. 85). 

— Opdruk van vijf teekens (Dai Nippon Jubin) zonder om
randing, in violet, werd ons getoond op de geheele portserie. 
Deze opdruk, waarvan de de lengte 18 mm is, zou afkomstig zijn 
uit Djambi. Nog niet in het Maandblad vermeld zijn de volgende 
waarden: 

2%, 3% en 7% cent Nederl. druk; 
15, 20, 30, 40 cent en 1 gld. Indische druk. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Sumatra. 

De Vrijheidsfondszegels. 
In het vorig nummer werd een kleurverandering van de 5 sen 

beschreven, eerst lichtgroen, thans zeer licht (groen) blauw. De 
15 sen, vroeger lichtrood, is nu lichtblauw, middenvak met 
blauwe randen. De 40 sen, eerst oranje, is nu rood. 

CURACAO. 
De serie van 1936 (bierfleschetiket). 

De vooroorlogsche oplagen van de cijferteekening-zegels van 
Curajao hadden op boven- en onderranden oplaagletters; geen 
plaatnummers of drukkersteekens. 

Er is nu blijkbaar een nieuwe oplaag van deze zegels aange
maakt (dit zijn de zegels die we thans aan de verzamelaarsloketten 
kunnen koopen). De nieuwe druk heeft géén oplaagletters meer 
op boven- en onderranden, maar wél een plaatnummer, dat zich 
bevindt op het midden van den onderrand. Alle vijf waarden zijn 
bekend met no. 1. 

Een nieuwe serie in Konijnenburg-teekening. 
De nieuwe zegels van Curajao, die zooals hierboven onder „Ne

derland" vermeld eind November aan de verzamelaarsloketten zijn 
verschenen, moeten blijkbaar een voortzetting vormen van de serie 
in dezelfde teekening, die op het oogenblik in Curajao koerseert, 
maar die in Indië (bij G. Kolff 8c Co.) is gedrukt. Ze wijken echter 
op alle mogelijke punten van de zegels in Indische druk af, zoodat 
we ze met het volste recht als een geheel nieuwe serie kunnen 
beschouwen. 

Het eenige punt van overeenkomst is, dat beide series in roto
gravure zijn gedrukt. — De kleuren van de nieuwe zegels zijn: 

Nederl. druk: (Indische druk:) 
6 cent grijsviolet (violet) 

10 cent oranjerood (rood) 
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1214 cent donkergroen 
15 cent leiblauw 
20 cent geeloranje 
21 cent zwart 
25 cent purper 
27i4 cent violetbruin 
30 cent olijfbruin 
50 cent olijfgroen (klein) 

(lichtgroen) 
(ultramarijn) 
(roodoranje) 
(grijs) 
(lila) 
(bruin) 
(geelbruin) 
(olijfgroen (groot)) 

Het grootste verschil is te vinden bij de 50 cent, die bij de 
Nederlandsche druk in hetzelfde formaat is als de andere zegels, 
bij de Indische druk van hetzelfde formaat als de guldenwaarden. 

Tanding: van de Nederlandsche druk K 13K : 12)4, van de 
Ind. druk K 12M : 123^, van de 10 en 15 cent ook L 13K X 13%. 

Papier: beide drukken zonder wmk.; het Nederlandsche is iets 
dikker dan het Indische, behalve van de 10 en 15 cent met lijn
tanding (deze beide hebben duidelijk dikker papier). De Neder
landsche gom is glimmend; de Indische is dof, met kleine blaasjes 
(tropengora). . 

Beide drukken in vellen van 100 (d.w.z. de Indische vellen be
staan uit twee blokken van 100). Nederlandsche druk: blanco 
boven en onderrand, telnummers op de zijranden. Indische druk: 
oplaagletters A op boven en onderrand, ook telnummers op de 
zijranden. 

Zegelbeeld: Nederlandsche druk 18 X 22K mm, Indische druk 
18X X 23K mm. 

Teekening: ook hier duidelijke verschillen ! Het woord CU
RACAO staat bij de Nederlandsche druk dichter bij den boven
rand. De letters zijn dunner, het oog van de R is veel kleiner, 
de cedille onder de C veel grooter. De lichte plek achter het 
hoofd is veel minder opvallend dan bij de Indische druk. De 
waardeaanduiding staat dichter bij den onderrand; de letters 
van C E N T zijn dunner maar breeder, zoodat de afstand tusschen 
de cijfers en C E N T kleiner, is. De cijfers zelf zijn over het al
gemeen ook iets anders van teekening; de 6 cent heeft een totaal 
ander waardecijfer (smal bij de Nederlandsche druk, breed met 
een dikke krul bij de Indische druk). 

Dank aan inzenders. 
Voor hun gewaardeerde medewerking wordt dank gebracht aan 

de beeren J. G. AUebé, J. Dekker, F. A. van Dongen, F. Erkens, 
F. van Eyk, Ir. L. Kuiper, Jos. Maussen, Ds. F. Offeringa, F. H. 
M. Post, M. W. Pijnappel, J. Regout, Ir. H. J. W. Reus, G. 
Schoutrop, Th. Seth Paul, E. H. P. Swarte, A. J. Uylen, P. A. J. 
Veen, F. F. Venema, F. W. J. Westra, Dr. Th. van Wijk. 

NieinVe 
Uit^ifler 

Hartelijk dank aan de Postadministraties van België, Luxemburg, 
Tsjechoslowakije en Zwitserland, aan mevr. M. J. MatzenFleddérus 
en de heren Bastiaanse, Van Bierbeek, L. M. Brinkhof, J. de Jongh, 
G. J. Minholts, H. J. Niggebrugge, G. J. Peelen, J. Poulie, Dr. Vuk 
SimicVakanovic, G. J. Sonshoek, L. v. d. Spek, F. Wientjes, Dr. 
Th. van Wijk en L. Yvert, voor de berichten, welke zij mij zonden. 

ADEN. 
15 October 1946. Victoryherdenkingszegels. 1% A karmijn

rood; 2)4 A groenblauw. 

Protectoraat Kathiristaat Seiyun. 
31 October 1946. Zegels van 1942 met opdruk "Victory Issue 

8th June 1946. 
1)4 A karmijn (zwarte opdruk); 2)4 A blauw (rode opdruk). 

SCHENKT AANDACHT AAN IN DIT BLAD OPGENOMEN 
ANNONCES EN BEGUNSIIGT ZOO MOGI'XIJK ONZE 

AD VERTEERD ERS! 

Protectoraat Qu'aitistaat Shihr & Mukalla. 
31 October 1946. Zegels van 1942 met opdruk "Victory Issue 

8th June 1946". 
1)4 A karmijn (zwarte opdruk); 2)4 A blauw (rode opdruk). 

ALBANIË. " " " ■ 
1946. Echo de la Timbrologie meldt een serie toeslagzegels. 2 f 

1 fr. sq. violet; 5 f 3 fr. sq. groen; 7+ 5 fr. sq. donkerblauw; 
,10 f 7 fr. sq. karmijn. 

ALGERIE. 
1946. Het zegel van de "dag van de 

postzegel" van Frankrijk, 1946, werd in 
blauw overdrukt met "Algérie". 
3 f f 2 f oranjerood. 

fea^: 
1946. Luchtpostzegels. Havengezicht. 5 f rood, 10 f blauw, 15 f 

blauwgroen, 20 f bruin, 25 f roodviolet, 40 f zwartbruin. 

1946. Postpakketzegel; tekening van 1927; violette opdruk 
CONTROLE + nieuwe waarde. "Livraison par expres". 

3 f 3 op 2 f groen. 

1946. Weldadigheidszegels. Inschrift op alle waarden: 
R.F. — Solidarité Algérienne. Postes Algérie. Oplaag 200.000 

series. 

w^M^MMsä^ 

;i>0STESAL6ER!E 

^ t 
MÉMÉAMÉÉMMif 
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• M É i A M 

3 f + 17 f groen (frans en inheems kind), ontwerp O. Ferru, 
gravure Feltesse; 4 f f 21 f oranjerood (kind naar de zon 
kijkend), ontw. Fauck, grav. Barlaijgue; 8 f f 27 f purper (man 
met lauwerkrans om het hoofd ziet naar 3 (van de 5 Olympische ?) 
ringen), ontw. Fauck, grav. Mazelin; 10 f f 35 f blauw (soldaat 
kijkt vanaf schip naar de kust: grotendeels verwoest admiraliteits
gebouw te Algiers ?), ontw. A. Bouttet, grav. P. Dufresne. 
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ANDORRA. 
(Frans Postkantoor) 

1946. Portzegels van 10 c in gewijzigde kleur: bruin. 

ANTIGUA. 
1 November 1946. Victory-herdenkingszegels. 
1/4 d bruin; 3 d oranjerood. 

ARGENTINIË. 
1946. Zegels van de uitgave 1935/39, zonder watermerk. % c 

bruinlila (als no. 363; Manuel Belgrano); 10 c bruin (als no. 370 
en 395; Bernardino Rivadavia). 

22 September 1946. Herdenkingszegels ter gelegenheid van de 
week van de luchtvaart. 

Inschrift "Semana de la aeronaulitica 1946". 
15 c donkergroen, symbolische figuur met enige vliegtuigen, 

oplaag 500.000; 60 c bruin op geel: vliegtuig passeert een globe, 
vastgehouden door een hand, oplaag 200.000. 

Dienstzegels. 
1946. Postzegels van de uitgave 1945/46 (oude tekening, zonder 

watermerk) met opdruk "Servicio oficial". 
10 c bruin (Bernardino Rivadavia), 25 rood (boer), 1 p blauw 

en bruin (landkaart). 
5 c karmijn rood, klein portret van José de San Martin, met 

dezelfde opdruk. i ^ 

17 October 1946. Herdenkingszegels, ter herinnering aan de 
staatsgreep van Perón op 17 October 1945. (gemeld in de "Echo 
de la Timbrologie"). Inschrift "1945 — 17de Octubre — 1946". 
Symbolische vrouwenfiguur, toegejuicht door de menigte. 5 c lila 
(oplaag 10.000.000), 10 c groen (500.000), 15 c. blauw (200.000), 
50 c roodbruin (250.000), 1 p rood (100.000). 

31 October 1946. Herdenkings
zegel ter herinnering aan de we-
reld-spaardag. Inschrift: "1924 — 
31 de Octubre — 1946. Dia uni
versal de ahorra. Caja nacional 
de ahorra postal", (wereld-spaar-
dag; nationale postspaarbank). 
Spaarpot voor een wereldkaart. 

30 c bruinrose. 

ASCENSION. 
25 October 1946. Victory-herdenkingszegels. 
2 d oranjerood, 4 d blauw. 

AUSTRALIË. 
14 October 1946. Herdenkingszegels 

t.g.v. het eeuwfeest van de exploratie-
tocht van Sir Thomas Mitchell in de 
binnenlanden van Queensland. "Cente
nary of Mitchell's exploration of Cen
tral Queensland". 1846—1946. Land
kaart van Queensland met daarvoor het 
portret van Sir Thomas Mitchell (geb. 16 
{uni 1792 te Craigend, landmeter, on
derzocht het stroomgebied van de Dar
ling en de Murray in Nieuw Zuid 
Wales, het bergland van Victoria, 1845— 

1847 het noordelijk stroomgebied van het schiereiland York, waar 
naar hem de Mitchell-rivier is genoemd. Overleden te Sydney 5 
October 1855). Links schapen, rechts rund. 

BAHAWALP.UR. 
1945. Gibbons Stamp Monthly meldt nog enige aanvullings

waarden van de dienstserie van 1945, nl. 3 p zwart en blauw, I K 
a zwart en violet, 8 a zwart en purper, 1 r zwart en oranje, 2 r 
zwart en blauw. 

Op de 3 p en 1H a staat het portret van den Nawab van Baha-
walpur. Volgens de laatste mij bekende gegevens regeert in Baha-

walpur sinds 4 Maart 1907 Nawab Sir Sadiq Muhammed Khan 
G.C.I.E., K.C.S.L, K.C.V.O. (geboren 30 September 1904. Op 1 
October 1922 aanvaardde hij de regering; in Augustus 1932 
majoor-titulair van het Indische leger; 1933 ere-doctor in de 
rechten). 

Augustus 1946. Dienstzegel. 
Victory-herdenkingszegel. In-

schrift: "Victory", Service-Sarkari 
(dienst); vlaggen van China, 
Groot-Brittannië, Bahawalpur, 
U.S.A. en Sowjet-Unie. (Lijkt de 
achtergrond niet verdacht veel 
o p . . . . de Japanse oorlogsvlag?!) 

BARBADOS. 
23 September 1946. Victory-herdenkingszegels. 
1^2 d roodoranje; 3 d bruin. 

BELGIË. 
November 1946. Zegel met toeslag ten bate van het herstel 

van het kasteel van Beaulieu, van het nationaal Comité van de 
feesten van de honderdste verjaardag van de lijn Oostende—Dover 
en van de Koninklijke Bond der Belgische Postzegelkringen (met 
het oog op het inrichten door deze bond van het eerstkomend 
Internationaal Philatelistisch Congres). Afbeelding gelijk aan die 
van de eind September 1946 uitgegeven lilarose zegel met beelte
nis van Baudouin de Constantinople. Verkrijgbaar alléén bij in
schrijving van 15 tot 30 November 1946. Voor frankering geldig 
tot 30 September 1947. 

5 -|- 45 fr oranje. 

2 December 1946. Jaarlijkse serie met toeslag ten bate van de 
t.b.c.-bestrijding. In navolging van het Zwitserse voorbeeld volgen 
na de provinciewapens thans gemeentewapens. Boven het wapen 
staat een „ambachtsvoorstelling". Links en rechts boven Lotharings 
kruis. 

65 c -f- 35 c karmijnrose. België-Belgique. Wapen van Mechelen 
(provincie Antwerpen) (Vier palen van goud, drie van rood, 
bedekt door schild met wapen der Heren Berthout: zwarte adelaar 
met rode klauwen en diadeem, op goud); daarboven meubels enz. 

90 c -t- 60 c olijfgeel. Belgique-België. Wapen van Dinant (pro
vincie Namen) (Halve leeuw van rood op zilver, goud-gekroond); 
daarboven edelsmeedwerk. 

l f 3 5 - ) - l f l 5 donkergroen. België-Belgique. Wapen van 
Oostende (provincie West-Vlaanderen) ((Zwarte keper en drie 
sleutels op goud; de 3 sleutels als symbool van de drie XIVe eeuwse 
poorten der stad); daarboven de „O 251" voor de haven. 

3 f l 5 -f- 1 f 85 blauw. Belgique-België. Wapen van Verviers 
(provincie Luik) (Gedeeld wapen van zilver; boven 3 groene, goud-
gekroonde leeuwen; daaronder groene eiken tak met gouden eikels); 
daarboven textiel-gereedschap. 

De hoogste waarde, van 4 f 50 -f- 45 f 50 is alleen bij in
schrijving verkrijgbaar. 

Postpakketzegels. 
2 December 1946. De laatste postpakketzegels zijn verschenen. 

De onderstaande 10 f treedt in de plaats van 5 f zwart, no. 250 
en wordt gebruikt n a a s t de 10 f rood, verschenen op 1 Septem
ber 1946. 

10 c geelbruin, 30 c bruin, 70 c groen (machinist); 3 f grijsgroen 
(wegwerker), 10 f zwart, 50 f blauw (witkiel). 

2e December 1946. De op 1 September verschenen opdrukzegels 
(op niet-uitgegeven 5 f 50) zijn vervangen door definitieve zegels: 
8, 10 en 12 f. 

FRANKEERT UW KERSTCORRESPONDENTIE 
MET KINDERZEGELS! 
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Japanse Bezetting. 
BIRMA. 

1942. Vermoedelijk als eerste bezeitingsze-
gels verschenen de zegels van Birma 3 p (no. 
1), 3 p, 6 p, 1 A, 2 A, 4 a van 1938 met 
blauwe, zwarte, violette of rode opdruk van 
een pauw, de nationale Birmese vogel. De op
druk is veelal onherkenbaar. 

1943 ? Van de serie, vermeld op blz. 
117 bestaan meer waarden. We vermel
den volledigheidshalve: 

1 c oranje, 2 c geelgroen, 3 c groen-
blauw, 5 c rood, 10 c hlabruin, 15 c 
lilarose, 20 c dofviolet, 30 c groen. Van 
deze zegels bestaan vier typen; bovendien 
komen alle waarden voor zonder punt 
tussen "getal en C". 

BOLIVIA. 
1942. Serie ter herinnering 

aan het eeuwfeest van de 
stichting van het Boliviaanse 
departement Beni (n.o. van La 
Paz) in 1842. Links portret 
van den toenmaligen president, 
generaal José Balliviän; rechts 
"Plaza y Catedral" te Trini
dad (hoofdstad van Beni). 
Ontwerp van Gil Coimbra; 
koperdruk; drukkersteken: 
Waterlow & Sons Ltd. Lon
dres (Yvert 259—263). 

Portret op alle waarden ïn sepia. 
5 c donkergroen; 10 c bruinviolet; 30 c oranjerood; 45 c ultra

marijn; 2 Bs 10 oranaje. i 

; ^^f^^=^4^tlti-4U.UÏ:t>\A'JMsU,1 

^^M 
mmimtwrmiv^ßmirTf^ß^Sfigi^ 
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Idem. Luchtpostzegels (aéreo). 
Inschriften en portret alsvo-
ren; middenstuk: "El antiguo 
y moderno transporte al 
Beni" (ouderwets en modern 
transport naar Beni): Muil
dieren over een primitieve 
brug; daarboven vliegtuig. 
(Yvert aér. 63—67). Portret 
sepia. 10 c purper, 20 c geel
groen, 30 c bruinrood, 3 B 
ultramarijn, 5 B sepia. 

1943. Luchtpostzegels, ter herinnering aan de conferentie van 
15 Januari 1942. Symbolische vrouwenfiguur achter twee handen. 
Inschriften: "La Union es la fuerza" (eendracht maakt macht); 
"Conferencia de cancilleres, 15 de enero de 1942. Correo aéreo". 
Drukkersteken: Lito. Unidas. La Paz. (Yvert aér. 67—72); 40 c 
wijnrood; 50 c ultramarijn; 1 b geelbruin; 5 b lilarose; 10 b 
lilabruin. 

1943. Serie met landschapsvoorstellingen; groot tormaat. Staal-
druk van "Waterlow & Sons Ltd. Londres" (Yvert 264—270) 
staand formaat: 

15 c lilabruin (El Cerro Rico de Potosi — berg Potosi); 45 c 
violetblauw (berg Choroloque); 1 b 25 lila (mijnwerker met pneu
matische boor); liggend formaat: 1 b 50 groen stuwdam); 2 b 
bruin (kleine spoorwagentjes in een mijn); 2 b 10 blauw (stuwdam, 
Chaquiri); 3 b oranjerood (mijningang, Pulacayo). 

mm WtfW, 

2M.lilii«l 
m* yykMl 

1944. Serie, uitgegeven ter herinnering aan 
de revolutie van 20 December 1943, waarbij 
Gualberto Villaroel (op zijn beurt vermoord 
op 21 Juli 194J6) president Penaranda afzette 
en zich meester maakte van het gezag. 

A. Inschriften: "20 de diciembre de 1943 
— Todo por la Patria" (20 XII 1943 — alles 
voor het Vaderland). Grondwet binnen 
lauwerkrans, met sabel, daarboven de woor
den: Honor-trabajo-ley (eer, arbeid, wet). 
Drukkersteken: Lito. Unidas. La Paz. 
(Yvert 271—274). 

20 c oranje; 1945: groen; 90 c violet
blauw; 1945: rood. 

B. Burger en militair reiken elkaar de 
hand; achtergrond opgaande zon achter 
vlag met Inschrift "20 de diciembre 1943". 
Rechts "Unidos por la Patria" (verenigd 
voor het vaderland). 

Drukkersteken als boven. (Yvert 275— 
276). 

1 b lilarose; 2 b 40 bruin. 

C. Luchtpost. Gestyleerde vogel boven zon; datum 20 de 
diciembre de 1943; correo aéreo; drukkersteken: Lito. Unidas. La 
Paz. (Yvert aér. 73—74). 

D. Luchtpost. Vliegtuig naar de zon vliegend; datum 20 de 
dicierbre de 1943; correo aéreo; drukkersteken: Lito. Unidas. La 
Paz. (Yvert aér. 75—76). \ 

1 b 50 geelgroen; 2 b 50 groenblauw. 

1944. Toeslagzegel "pro caja de 
jubilaciones de comunicaciones" 
(pensioenfonds der P.T.T.), achter
zijde van een brief boven posthoOlrn; 
daaronder trein met postwagen; te-
legraafpaal; radiozendmast. Druk
kersteken: Lito. Unidas. La Paz. 

10 c lichtrood. 

1945. Luchtpostzegels, uitgegeven t.g.v. 
het 20-jarig bestaan van de "Lloyd aéreo 
Boliviano". "Servicio aéreo". XX° Aniver-
sario Lloyd aéreo Boliviano. 1925—15 
Septbre — 1945. Middenstuk: letters L.A.B, 
over landkaart, in blauw; ondergrond 
oranje. Drukkersteken: Lito. Unidas. La 
Paz. (Yvert aér 82—88). 

20 c violet, 30 c bruin, 50 c groen, 90 c 
lilarose, 2 b blauw, 3 b purper, 4 b bruin-
olijf. 

1945. Luchtpostzegels, uitgegeven ter herinnering aan de "Primer 
Vuelo Postal Internacional" (Ie Intern. Postvlucht). 
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1935—1945. Vliegtuig boven landkaart 
tussen La Paz en Tacna. 

Drukkersteken: Tall. Offset. La Paz. 
(Yvert 77—81). 
10 c rood, 50 c goudgeel, 90 c blauw

groen, 5 b blauw, 20 b bruin. 

mjf 1 »i^tnni i ^i'»» piw»fwi»w> 
1946. Op 18 November 1845 

verscheen het Boliviaanse 
volkslied. Ter gelegenheid van 
het "Centenario del himno na
cional" op „18 de noviembre 
1945" verscheen een serie her
denkingszegels, gedrukt bij de 
"Tall. Offset" te La Paz. Links 
zien wij het portret van Bene
detto Vincenti, rechts dat van 
J. Ignacio de Sanjines, compo
nist en dichter van het volks

lied. De laatste woorden van het lied "Bolivianos — Es ya libre", 
nl. "Morir antes que esclavos vivir" (liever sterven dan te leven 
als slaven) zien wij, met de muziek afgedrukt op de zegels. 

5 c lila en grijs, 10 c ultramarijn en grijs, 15 c blauw, groen en 
grijs, 30 c roserood en grijsbruin, 90 c blauw en grijsbruin, 2 Bs 
donkerolijfbruin en grijsbruin. 

BRAZILIË. 
1941. Zegel uitgegeven ter gelegenheid van de "Semana de Asa" 

("vleugel"week), ter ere van de Braziliaanse luchtstrijdkrachten. 
Embleem van de Braz. luchtmacht: gevleugeld zwaard op Brz. 
vlag, met de woorden „For9a aérea Brasileira" (Braz. luchtmacht). 
(Yvert 379). 

5400 r groengrijs. 

1941. Portugal—Jubileumzegel met opdruk Aéreo "10 Nov." 
937—941, ter gelegenheid van de vierde verjaardag van het 
"nieuwe régime" van president Getulio Dornellas Vargas. (Yvert 
'aér. 33). 

5400 r grijsgroen. 

1941. "Definitieve" serie. Allegorische voor
stellingen en portretten. Watermerk "Brasil 
Correio", grote of kleine letters, mèt of zon
der ster, "Cassa da moeda do Brasil" recht of 
diagonaal; dun of dik papier, met of zonder 
lijnen op de keerzijde; 10—2000 r steendruk; 
5000 tot 100.000 staaldruk (Yvert 380—397). 

10 r geelbruin, 20 r olijf groen, 50 r olijf
bruin, 100 r smaragdgroen ("Petroleo" — 
boortorens); 

200 r roodbruin, 300 r karmijnrood, 400 r 
lichtblauw, 500 r oranjebruin (landbouw); 

600 r bruinviolet, 700 r rose, 1000 r zwartgrijs, 1200 r blauw 
(siderurgia — ijzerindustrie); 

2000 r purper — (comércio — handel); 
5000 r blauw (portret van president Floriano 

Peixoto; geb. 30 April 1842, I 29 Juni 1895; 
president van Brazilië van 1891 tot 1894). 

10.000 r rose (portret van Manuel, Marques 
de Sousa, Conde de Porto Alegre; geb. 13 Juni 
1804, + 18 Juli 1875; vooraanstaand militair). 

20.000 r bruin ,portret van Joaquim Antonio 
Cordovil Maurity; geb. 13 Januari 1844, + 
1915, werd in 1903 admiraal, welke titel de 
zegel vermeldt). 

50.000 r rood (symbolische voorstelling van 
leger en vloot). 

100.000 r blauw (portret van president Getulio Dornellas 
Vargas; geb. 19 April 1883 te Sao Borja; 1930 voorlopig, sinds 

17 Juli 1934 constitutioneel president; onder zijn bewind maakte 
Brazilië enorme vorderingen; afgetreden 29 October 1945). 

1 Mei 1942. Zegels uitgegeven t. g. v. de landbouwtentoonstelling. 
Inheemse runderen. Inschrift: "IIa Exposifäo agropecuaria do 
Brasil Central. Uberaba". (2e landbouw en veeteelttentoonstelling 
van CentraalBrazilië te Uberaba). (Yvert 400—401). 

200 r blauw; 400 r oranjebruin; laatste waarde bestaat met 
watermerk in kleiner lettertype. 

25 Mei 1942. Jubileumzegels ter herinne
ring aan het eeuwfeest der geboorte van 
twee bekende staatslieden. (Yvert 398—399). 

1 milreis oranjerood (portret van Bernar
dino de Campos; geb. 6 September 1841; 
I 18 Januari 1915; kamervoorzit ter en 
minister). 

1200 reis groenblauw (portret van Pru
dente de Morais Barros, ons reeds van 
oudere zegels bekend; geb. 4 October 1841; 
+ 3 December 1902. 1890 voorzit ter der 
Constituante; 1894 president van Brazilië 
to t 1898). 

5 Juli 1942. Zegel uitgegeven ter gelegen
heid van het achtste Braziliaanse onderwijs
congres. Inschrift: "Oitavc Congresso Bra
sileiro de Educaffiö 1942". Landkaart met 
daarvoor brandende fakkel. 
(Yvert 402). 

400 r oranjebruin. 

.■•^.i '. Llitu 

5 Juli 1942. 2egel ter herdenking van 
de officiële inwijding van de stad Goiania 
in de staat Goias (Goiania — Inaugurajäo 
oficial). Landkaart van Brazilië, pijl geeft 
Goiania aan; rechts windroos. 
(Yvert 403). 

400 r violet. 

30 September 1942. Herdenking ' 
van het vierde Braziliaansche 
Eucharistisch Congres. Inschrift: 
4° Congresso Eucharistico Nacio
nal. Sao Paulo 1942. (Yvert 404). 

400 r olijfgeel. 

1 November 1942. Op deze dag werd in Brazilië een nieuwe 
munteenheid ingevoerd. De oude milreis herinnerde te veel aan 
de slechte economische toestanden; Brazilië was — in tegenstelling 
tot Nederland en Frankrijk enz. — van debiteurland een crediteur
land geworden. De real als laagste munt werd gehandhaafd; maar 
niet langer 1000 reis = 1 milreis, maar 1 cruzeiro = 100 centavos 
= 1000 reis. Het woord cruzeiro betekent zowel "hoofdbeuk" van 
een kerk als kruistocht (van een schip); het hangt samen met 
cruz (kruis); aangezien het sterrenbeeld "Cruz do Sul" (zuiderkruis) 
wapenbeeld van Brazilië is, werd de munt naar dit " C r u z " Cru
zeiro genoemd. Muntteken als voor de U.S.A.doUar: $. 
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10 November 1942. Zegel van 5400 r van 1940 ter herinnering 
aan het "nieuwe bewind" van Vargas overdrukt met de woorden 
"10 Nov. 937—942"; het woord "aéreo" maakt het zegel tot lucht
postzegel. (Yvert luchtpost 34, vgl. no. 33). 

Cr I 5.40 op 5400 reis grijsgroen. 

1943. Herdenking van de ontdek
king van het Amazone-gebied in 
1542. (vgl. Ecuador en Peru). Kaart 
van het Braziliaanse Amazone-gebied 
(oppervlakte 1.900.000 KM2, d.w.z. 
56 maal zo groot als Nederland, be
volking ± 500.000, minder dan 
's-Gravenhage !) Inschrift IV. Cente-
nir io do descobrimento do Rio 
Amazonas. (Yvert 405). 

40 c oranjebruin. 

28 Maart 1943. Herdenking van de 
stichting van Petropolis, "Centendrio 
de Petropolis. 1843 — 16 de Marco — 
1943". (Petropolis werd tijdens Pedro II 
gesticht; keizerlijk paleis; thans zomer
residentie van regering en corps diplo
matique. N .O. van Rio de Janeiro, in 
de staat R. d. J., ± 85.000 inwoners). 
Zegel no. 28 van Brazilië met grote 
omranding. (Merkwaardig: het portret 
van een keizer op een zegel van een 
republiek — blijkbaar te combineren). 
(Yvert 406). 

40 c violet. 

1943. Zegel ter herinnering van de vee-tentoonstelling. Inschrift 
"IX. Exposifäo de pecuaria e industrias derivadas. Baia — 1943" 
(9e tentoonstelling van vee en de daarmee samenhangende in
dustriële bedrijfstakken. Baia (Bahia), 1943). Inheems rund. (Yvert 
412). 

Cr $ 0.40 roodbruin. 

29 Juni 1943. Luchtpostzegel uit
gegeven t.g.v. het bezoek van Enrique 
Penaranda, die op 12 April 1940 
was beëdigd als president van Boli
via. Landkaart van Zuid-Amerika, 
Brazilië en Bolivia in kleuren aan
gegeven; aanduiding van de reis
route La Paz-Santos. Inschrift "Visita 
presidente Penaranda. Junho 1943". 
Druk der Imprensa Nacional — 
Brasil. (Yvert aér. 36). 

Cr. $ 1.20 zwart, groen, rood, 
geel, zwartgroen. 

1 Augustus 1943. Eeuwfeest van de Braziliaanse postzegels, de 
zg. ossenogen. Ter gelegenheid van dit feest werd een grote 
tentoonstelling gehouden: de Brapex II. Een drietal zegels werd 
uitgegeven, in tekening gelijkend op de zegels van 1843. De 
waardeaanduiding "centavos", en de woorden "Brasil-Correio" 
en "Centenario do sêlo postal" (op verschillende plaatsen). (Uit
voerig vermeld in de „Mededeelingen"). (Yvert 407—409). 

30 c zwart, 60 c zwart, 90 c zwart. 

1 Augustus 1943. Dezelfde zegels in "blokvorm". Links, boven 
het jaartal 1843 het portret van keizer Pedro II, rechts het 
portret van president Getulio Dornellas Vargas, boven het jaar
tal 1943. Gedrukt bij de Munt (Casa da Moeda) te Rio de Ja-
nero. Boven: "1° Centenirio do sêlo no Brasil". (Yvert B.F. 6). 

30, 60, 90 c zwart. 

Mei 1943. Luchtpostzegel, ter her
innering aan het bezoek van den 
toenmaligen president van Paraguay 

"aan Brazilië. Wapen van Brazilië 
(Cruz do Sul) links boven, dat van 
Paraguay (ster met lauwerkrans) 
rechts beneden. Inschrift „Visita 
Presidente Higinio Morfnigo, Maio 
1943". "Aéreo". (Yvert aér. 35). 

Cr $ 1,20 blauw. 

PCENTENXRIO 

S Ê L O NO B R A S I L 

1 8 4 3 1 9 4 3 

ROOe JANEIRO 

1943. Zegel, uitgegeven ter herinnering 
aan het eeuwfeest van de geboorte van 
Ubaldino do Amaral. Watermerk grote of 
kleine letters (Yvert 411) 

40 c groengrijs. 

3 Augustus 1943. Luchtpostzegels ter herinnering aan het eeuw
feest van de postzegel. Druk der Imprensa Nacional — Brasil. 
(Uitvoerig vermeld in de "Mededeelingen"). Getand aan 2 of 3 
zijden; watermerk golflijnen. (Yvert aér. 37—39). 

1 Cr. zwart en olijfgeel; 2 Cr. zwart en lichtgroen; 5 Cr. 
zwart en lilarose. 
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3 Augustus 1943. Dezelfde zegels in blokvorm uitgegeven; 
boven 1 en 2 Cr., daaronder 5 Cr. Randschrift (en ornament) in 
bruin: "Centenario do sêlo postal Exposifäo filatélica nacional 
— Brapex II 1843—1943. 

Druk der Imprensa Nacional Brasil. (Yvert BF 7). 
1 Cr zwart en olijfgeel, 2 Cr zwart en lichtgroen, 5 Cr zwart 

en lilarose. 

1943. Luchtpostzegel ter herinnering 
aan het 2e Amerikaanse Congres van 
advocaten. Inschrift "II Conferencia 
Inter Americana de Advogados". Druk 
der Imprensa Nacional  Brasil. Voor
stelling: Opengeslagen wet (met het 
woord LEX) waarop de X geboden, 
daarvoor inktkoker met ganzepen. Bo
ven links en rechts: weegschaal. (Yvert 
aér 40). 

Cr $ 1.20 rose en lilarose. 

1943. Zegel, uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
het Instituut van Braziliaanse advocaten. Nietgeblindoekte 

Justitia met weegschaal. Als schild het insigne van het jubileren
de instituut, met Inschrift "Institute dos advogados Brasileiros"; 
1843—1943. (Yvert 410). 

2 Cr rood. 

7 November 1943. Vierde eeuwfeest van het ziekenhuis van 
Santos. Inschrift: "4° centenario da fundajäo de Santa Casa de 
Misericordia de Santos 1543—1943". Afbeelding van het enorme 
ziekenhuis. (Yvert 414). 

1 Cr. blauw. 

13 November 1943. Eeuwfeest van de geboorte van den be
roemden pkntkundige Barbosa Rodrigus, in 1842. Portret van 
Barbosa Rodrigues in zijn studeerkamer. (Yvert 413). 

40 c blauwgroen. 

1943. Eeuwfeest van de geboorte van Pedro Amérlco. Portret. 
Jaartallen 1843—1943. (Yvert 415). 

40 c. geelbruin. 

BMSll 

loa«. V,,
MÉÉÉ 

3 Januari 1944. Postzegel van 1940 
van 400 f 200 r bruinolijf, Yvert 361, 
(kind, kijkend naar het sterrenbeeld 
"Zuiderkruis") met verschillende op
drukken, door de aanduiding "Aéreo" 
tot luchtpostzegels gemaakt (Yvert aér. 
41—45). 

20 c (opdruk rood), 40 c (zwart), 60 
c (rood), Cr $ 1.00 (zwart), Cr $ 1.20 
(rood). 

9 Februari 1944. Herdenking van het beleg van Lapa (in de 
staat Parana) van 1894. Inschrift "Cincoentendrio do cerco de 
Lapa (Parana) 1° Jan. a 1° Fev 1894". Groep verdedigers, rechts 
in ovaal portret van Gomes Carneiro. (Yvert 416). 

Cr $ 1.20 rosekarmijn. 

1944. Zegel uitgegeven ter gelegenheid van de onthulling van 
een standbeeld van den grootsten Braziliaansen staatsman Rio 
Branco. (José Maria da Silva Paranhos, Baräo do Rio Branco, * 
20 April 1845 te Rio de Janeiro, jurist, consulgeneraal, gezant, 
1902 minister van Buitenlandse Zaken; bracht vele "grensrege
lingen tot stand, zocht toenadering tot andere landen; f 10 
Februari 1912 te Rio de Janeiro. Zie ook Yvert 145, 146 en 
zegels van 1945/46. Afbeelding van het standbeeld met onder
schrift: "Inaugurafäo do monumento do Baräo do Rio Branco — 
1943". (Yvert 417). 

1 Cr. blauw. 

1944. Herdenking van de beëindiging van de opstand van 1842. 
Inschrift "Pacificajäo do Movimento de 1842". Jaartallen 1842— 
1942. Portret van Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias 
(* 25 Augustus 1803 te Rio de Janeiro; werd in 1839 reeds 
generaal; pacificatie van Maranhao in 1840, van Sao Paulo in 
1842, van Minas Gerais in 1842; in 1845 beëindigde hij de repu
blikeinse Farraposrevolutie. In 1852 bestreed hij den Argen
tijnsen dictator Rosas; 1865—1870 vocht hij tegen Paraguay. 
Driemaal minister van Oorlog en MinisterPresident, 1856—57, 
1861—62 en 1875—78. In 1840 reeds in de adelstand verheven, 
als baron, later graaf, markies en tenslotte, als enige Braziliaan, 
tot hertog. Hij overleed op 7 Mei 1880. Het portret van den 
hertog van Caxias komt ook voor op 1000 r van 1935, 400 r 
van 1939 en 40 c van 1945). (Yvert 418). 

Cr. $ 1.20 groen en oranjegeel. 

1944. Herdenking van het eeuwfeest van de Christelijke Jonge 
Mannenvereniging. Inschrift "18844—1944. Centenario da Asso
ciajÊo Christa de Mofos". Op de achtergrond het Christusteken; 
daarvoor de driehoek van de YMCA, met ie namen van de vijf 
werelddelen. (Yvert 419). 

40 c blauw, geel en karmijn. 

1944. Herdenking van het eeuwfeest van de Kamer van 
Koophandel van de stad Rio Grande. Inschrift "1844—1944. 
Cimara de comércio da cidade do Rio Grande". 

Gebouw Van de Kamer, rechts het embleem van de handel. 
(Yvert 420). 

40 c geelbruin. 

' • . ■-■iV" 

kf'X ^ i 

1944. Luchtpostzegel, ter herdenking 
van de balonopstijging op 8 Augustus 
1709 te Lissabon, door Bartholomeu 
Lourenfo de Gusmäo, onder aanwezig
heid van koning Joäo V en zijn hof. 
(Gusmäo werd geboren in 1675 te 
Santos, werd priester, hofkapelaan van 
den Portugesen woning. Pionier op 
luchtvaartgebied; zijn balon vertoont 
gelijkenis met die van Leonardo da Vin

H H H M H ^ ^ ^ I H A ei; de pogingen mislukten. Later kreeg 
M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B < hij moeilijkheden met de inquisitie: hij 
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l \ werd beschuldigd van tovenarij, doch 

S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ hij wist te ontvluchten. Gusmäo over
^ I H m H B U B ^ j leed te Toledo, 18 November 1724. Zie 

mmlSÊImmmÊimÊÊÊmimÊÊIlmm QQJ^ jg luchtpostzegels van 1929/34 van 
50 en 2000 r en de 200 r no 263). In
schrift: "8 . VIII 1709 — Bartolomeu 

(nieuwe spelling !) de Gusmäo". Voorstelling: Gusmäo toont zijn 
balon aan het hof. (Yvert aér. 46). 

Cr $ 1.20 karmijn. 

1945. Herdenking van de dood van Martin Francisco Ribciro 
de Andrade in 1844. (Yvert 421). 

40 c blauw. 

1945. Herdenking van de pacificatie van Rio Grande do Sul, 
na de zg. Farraposrevolutie, door den hertog van Caxias. "Paci
fica9äo do Rio Grande do Sul — 1845 — 1945". Op het zegel 
zien wij den hertog (zie Cr % 1.20, no. 418) en andere officieren. 
(Yvert 422). 

40 c ultramarijn. 

April 1945. Zegel, uitgegeven ter gelegenheid van het tiende 
Braziliaanse Esperantocongres te Rio de Janeiro, April 1945. In
schrift in Esperanto: "Deka Brazila Kongreso de Esperanto, Rio 
de Janeiro, Aprilo 1945. Globe en symbolische figuur met de 
groene ^sperantos ter (Yvert 423). 

40 c blauwgroen. 
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April 1945. Ter gelegenheid 
van hetzelfde congres ver
scheen een luchtpostzegel. Ge
lijke Inschriften. Portret van 
den grondlegger van het Es
peranto, den Poolsen geleerde 
Dr. Lazarz Ludwik Zamenhof. 
(* 15 December 1859 te Bia-
lystok, overleden te Warszawa 
14 April 1917. Zie ook Rus
land 1927, 14 k; zegels van 
Brazilië, nl. de nummers 299, 
311, 315, 333, en van Rusland 
338/39, 357/58, 455, 456 en 
briefkaarten o.a. van Neder

land en Liechtenstein hebben Inschriften in het Esperanto. Merk
waardig zijn vooral Rusland 357/58: Esperanto-woorden in Morse-
tekens). (Yvert aér. 47). 

Cr. $ 1.20 bruin. 

1945. Herdenking der geboorte van 
baron do Rio Branco in 1845 (zie 
gegevens bij no. 417). Inschrift: "ex-
libris do Baräo do Rio Branco 1845 
—1945. Voorstelling van het ex-
libris: Braziliaanse kust met de "Päo 
de Assiicar", het zg. „suikerbrood" 
van Rio de Janeiro. Daarboven het 
Latijnse devies van Rio Branco: 
Ubique patriae memor — overal mijn 
vaderland indachtig. (Yvert 424). 

40 c violet. 

1945. Ter herdenking van het eeuwfeest van de geboorte van 
baron do Rio Branco verschenen ook twee luchtpostzegels. In-
schrift: "Centenärio do Baräo do Rio Branco; 1845—1945". 

Cr $ 1.20 grijsbruin. 
Landkaart van Zuid-Amerika, Brazilië wit, de rest gearceerd. 

(Yvert aér 48). 

Cr. $ 5.00 lila-
rose. Portret van 
"Baräo do Rio 
Branco". 1845— 
1945. 

1945. Herdenking van de over
winning der Geallieerden op duits-
land, "V-serie. Verschillende voor
stellingen. Yvert 425—429). 

Cr ? 0.20 violet. Engel strooit 
bloemen op het graf van een gesneu
velden soldaat. Inschrift "Saudade" 
— leed. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 

1 f' 
HV 1 

Cr. $ 0.40 bruinkarmijn. Inschrift 
"Gloria"-roem. "De overwinning" 
overhandigt palm aan Braziliaansen 
soldaat. Links om hulp roepende per
sonen. 

Cr ? 1.00 oranje. Inschrift 
"Vittoria"-overwinning. Links 
globe, rechts symbool van de 
arbeid. Midden, tussen klaroen-
blazende engelen, de vlaggen 
der Verenigde volken. Te her
kennen zijn o.a. die van U.S.A., 
Panami, Chile, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, S.S.S.R., Po
len, België, Uruguay en Bra
zilië. 

Cr $ 2.00 blauw. Inschrift 
"Paz"—vrede. 

Symbolische vrouwenfiguur 
voor regenboog 

Cr $ 5.00 blauwgroen. In
schrift: "Cooperafäo" — sa
menwerking. Kaart van de 
Atlantische Oceaan, met aan
duiding van de luchtverbin-
ding Miami—Cairo via Brazi
lië. Bij elke plaatsnaam een 
klein vliegtuig. "Op de Congo" 
een windroos; "westelijk van 
Spanje" het embleem van de 
Braziliaanse troepen. 

1945. Herdenking van de geboorte van 
Francisco Manoel da Silva in 1795. Achter 
het portret van den componist enige noten
balken van een solo-party. (Yvert 430). 

40 c rood. 
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1945. Herdenking van het vijftigjarig bestaan van het aard
rijkskundig en geschiedkundig instituut van Bahla. Inschrift "50 ° 
Aniversario do Instituto Geogrdfico e Histórico da Bahi'a". Links 
wapen va:i het instituut en jaartal 1894; rechts landkaart van 
Brazilië en jaartal 1944. Voorstelling: gebouw van het instituut. 
(Yvert 431). ^ 

40 c blauw. 
1945. Herdenking van de aankomst van de Braziliaanse troepen 

in Italië. Verschillende voorstellingen in veelkleurige druk. (Yvert 
432—436). 

20 c ultramarijn, rood, groen, rose. "A 5", insigne van het 
vijfde Amerikaanse leger. 

40 c ultramarijn, rood, groen, geel. Slang — Braziliaans oor
logsembleem. 

1 Cr. ultramarijn, rood, 
groen, geel, violetblauw. Vlag 
der U.S.A.; links beneden: "A 
5", rechts boven: slang. 

2 Cr. ultramarijn, blauw, 
rood, rose, geel, groen, violet
blauw. Vlag van Brazilië; 
links boven: "A 5,', rechts 
beneden: slang. 

5 Cr rood, ultramarijn, rose, violet
blauw, geel, groen. 

V (van Victorie); links boven: 
"A 5", rechts beneden: slang. 
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van Brazilië, Getulio Dornellas 
40 c grijsviolet. 

1945. Zegel, uitgegeven ter gelegenheid 
van de derde interAmerikaanse conferentie 
voor radioverkeer. Inschrift: "III Conferên
cia Interamericana de Radiocomunicaföes 
1945". Landkaart van Amerika; links radio
zendmast; rechts de "Pao de Assücar" te Rio 
de Janeiro. (Yvert 437). 

Cr $ 1.20 bruingrijs. 

1945. Zegel, uitgegeven ter 
gelegenheid van de opening 
van de internationale ver
keersbrug over de Uruguay
rivier bij Uruguaiana in de 
staat Rio Grande do Sul; deze 
brug verbindt Brazilië met 
Argentinië. Inschrift: "Ponte 
internacional Brasil—Argenti
na—Uruguaiana 1945". Boven 
de brug de portretten van de 
toenmalige presidenten van 
Argentinië, generaal Justo, en 

Vargas. (Yvert 438). 

1946. Zegel, uitgegeven ter herinnering aan de nieuwe grondwet. 
Na het aftreden van Vargas werd de constitutie door een nieuwe 
vervangen. Symbolische vrouwenfiguur. Inschrift: "Constitufäo de 
1946". (Yvert 439). 

40 C grijs. 

1946. Zegel, uitgegeven ter herinnering aan het enorme Colum
busmausoleum, tevens vuurtoren (in kruisvorm), in aanbouw te 
Ciudad Trujillo (vroeger Santo Domingo, Dominicaanse Repu
bliek). Het zegel brengt de „Faro de Colombo" in beeld op gelijke 
wijze als vele zegels van de Dominicaanse Republiek, Chile enz. 
(Yvert 441). 

5 Cr groenblauw. 

1946. Herdenking van de ge
boorte van Saldanka da Gama 
in 1846. Aan boord van het 
naar dezen admiraal genoemde 
opleidingsschip der Braziliaanse 
marine werd op de dag van 
uitgifte een speciale stempel 
gebruikt. Portret; links jaar
tallen 1846—1946 en wapen 
met helm. (Yvert 442). 

40 c grijszwart. 

1946. Herdenking van het eeuwfeest 
van de geboorte van de oudste dochter 
van keizer Pedro II, prinses Isabel. (Op 
29 Juli 1846 werd uit het huwelijk van 
den keizer en keizerin Teresa als eerste 
kind geboren:' Isabel  Cristina  Leopo'
dina  Augusta  Michaele  Gabriele 
Raphaele  Gonzaga. Herhaaldelijk nam 
zij, tijdens afwezigheid van haar vader, 
het regentschap waar. Zo tekende zij als 
regentes het beroemde besluit van 13 Mei 
1888 (zie no. 114 !), waarbij de slavernij 
werd afgeschaft. Getrouwd met Louis
PhilippeGaston d'Orléans op 15 Oc

864. Overleden op Chateau d'Eu 14 November 1921). — 
;el is uitgevoerd in de stijl van de zegels van 1866. 

tober 1 
Het zes 

■ iii'Piiiiinnin!im,iH 
1946. Zegels, uitgegeven ter gelegen

heid van het Se congres van de Postume 
van 't Amerikaanse continent en Spanje 
te Rio de Janeiro 1946. Inschrift: "V 
congress© da Uniäo postal das Americas 
e Espanha. Rio de Janeiro 1946". Diver
se voorstellingen. 

40 c bruinoranje en donkerbruin. Gro
te V (Romcmse 5; n i e t de "V van 
Victorie"!), brief en posthoorn. 

2 Cr; 5 Cr lilabruin en ultra
marijn; 10 Cr donkerviolet en 
blauw, beide met het Congresge
bouw. In koperdruk uitgevoerd 
door "Waterlow & Sons Limited. 
Londres". 

1 er 30, 1 er 70, 2 er 20 met 
luchtfoto van Rio de Janeiro, ge
meld door de "Echo de la Tim
brologie", zijn vermoedelijk lucht
postzegels, ook al staat het woord 
"aéreo" niet aangegeven. 

PHILATJLLISTEN, WEKT NIETLEDEN ONDER UW KENNISSEN

VERZAMELAARS OP TOT AANSLUITING BIJ EEN VEREENIGING! 
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BRITSE KOLONIEN 
In de maanden September tot 

i i i l i l i » f i w w » w w * w w y y ^ w i ^ December verschijnen in alle Brit-
ê Koloniën twee zegels in ge

lijke tekening. Wij hebben hier 
dus de derde algemene uitgifte 
'an de Britse Koloniën. (Zeer 
^'einig, wanneer wij als vergelij-
ing nemen de Franse Koloniën, 

lie vele uniforme series hebben 
uitgegeven). De eerste collectie 
was de "Silver-Jubilee"-serie van 

1935; de tweede de "Coronation"-serie van 1937. De collectie van 
1946 wordt aangeduid als "Victory"-serie, ook wel als vredes-
serie. 

Op all zegels zien wij rechts het gekroonde portret van koning 
George VI. Boven de landsnaam; onder-links de waarde-aanduiding; 
onder-rechts "Postage & Revenne" en waarde-aanduiding. Het 
middenvak wordt ingenomen door een afbeelding van de Parle
mentsgebouwen aan de oever van de Theems. Vandaar klonk, 
tijdens de oorlog dagelijks over de ganse wereld verspreid door 
de radio, de doodsklok over het Hitler-rijk. De zegels vermelden 
tevens de datum "8 th June 1946". Behalve voor de koloniën 
(alléén Hong-Kong heeft een andere tekening !) zijn ook door de 
meeste dominions, sommige protectoraten en enige Indische vor
stendommen Victory-zegels uitgegeven. Op te merken valt, dat 
de benamingen der koloniën op de series van 1935, 1937 en 
1946 allerminst overeenstemmen. Bij elk gebied worden de zegels 
afzonderlijk vermeld. 

EEN FILM 
Op 12 December jl. werd in het Studio-theater te 's-Gravenhage 

voor een aantal genodigden van het Hoofdbestuur der P.T.T. en 
enige journalisten een zeer merkwaardige film vertoond. „Timbres 
de France", samengesteld door den sinds lange jaren in Frankrijk 
wonenden Nederlander F. Meeuwissen. Hoewel ik een diep bewon

deraar ben van de Franse filmkunst, waag ik mij niet aan een 
beoordeling van de technische verdiensten van deze film; dat zullen 
t.z.t. de film-recensenten doen. Toch zou ik niet gaarne nalaten 
als philatelist een woord van hulde uit te spreken voor den samen
steller van deze documentaire. 

„Een vader toont zijn zoon de betekenis van het verzamelen van 
postzegels" . . . . dat is het uitgangspunt. Wij zien op het doek 
album, catalogus, tijdschriften en andere philatelistische benodigd
heden. Daarna zet vader uiteen, dat de postzegels, welker vervaar
diging wij in beeld gebracht zien, een diepere betekenis hebben. 
Talrijke zegels van het Franse Rijk, Metropole en koloniën, worden 
in beeld gebracht, in combinatie met filmbeelden van de postzegel
voorstellingen. Wij zouden kunnen zeggen: een levende historische 
collectie. Om een paar voorbeelden te noemen: wanneer het Cle-
menceau-zegel wordt vertoond, zien wij onmiddellijk daarna den 
grandiosen „Tigre" de troepen inspecteren; het zegel van 25 frs. 
van de serie „Du Tchad au Rhin" wordt gevolgd door een beeld 
van de aanslag op Generaal De GauUe, de 50 frs. van dezelfde 
serie door een paar beelden van Generaal De Lattre de Tassigny 
bij zijn intocht in Straatsburg. De koloniale zegels worden ver
duidelijkt door opnamen van de natuurvoorstellingen of gebouwen, 
die op de zegels staan afgebeeld, ik denk bv. aan het vermaarde 
amphitheater van El Djem op de zegels van Tunis en het „Institut 
de Maternité" te Daker op de zegels van de Ivoorkust enz. Het 
herdenkingszegel van de wapenstilstand (1918-1838, no. 403) geeft 
aanleiding tot een aantal opnamen van de triomphale intocht der 
troepen in 1918 en van de parade in 1938; het zegel, dat in 1938 
werd uitgegeven ter gelegenheid van het bezoek van het Britse 
koningspaar aan Parijs, werd gevolgd door een aantal opnamen 
van dat bezoek. Zo zouden wij door kunnen gaan. 

Van philatelistisch standpunt gezien, heb ik voor deze film 
slechts één woord: voortreffelijk ! Van ganser harte hoop ik, dat 
weldra in vele plaatsen van ons land deze film zal worden ver
toond. De Philatelie kan er slechts wel bij varen. 

V. P. 

bstetukken, <9l 

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

NEDERLANDSCH-INDIE. 
Mij werd nog ter inzage gezonden een Japansche veldpostkaart, 

die naar het type van de Japansche briefkaart is gedrukt. Rechts: 
5 Japansche karakters. Links van de waardestempel een kastje, 
waarin 3 Japansche karakters en één blanco vak. De waardestem
pel bestaat uit een liggend anker, waaraan een touw bevestigd 
is, dat S-vormig benedenwaarts afloopt. Op het anker een vijf-
bladige bloem. Druk: rood; carton, roomkleurig. 

Repoeblik Indonesia. 
De verhuiskaart afgebeeld op blz. 72 (2 cent, Dai Nippon, met 

wereldbol, rood) verscheen met roode opdruk in kastje: Repoeblik 
Indonesia. 

De beeren van Nellensteyn, Seth Paul, van Straten en van Wijk 
dank voor hun medewerking. 

tuditpos" 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot den 

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

NEDERLAND. 
Speciale K.L.M.-vluchten naar Zuid-Amerika. 

Het aantal speciale K.L.M.-vluchten naar Zuid-Amerika wordt, 
voorloopig tot en met 26 Februari, voortgezet. ledere week zal 
er een toestel van Schiphol vertrekken. 
, Voor de vluchten, die in November worden uitgevoerd, blijft het 
vertrek op Vrijdag bepaald. Te beginnen met de eerste vlucht in 
December, nl. op 11 December, is het vertrek op Woensdag gesteld, 
uitgezonderd de 13e speciale vlucht, die in verband met de Kerst
dagen op Dinsdag 24 December zal plaats vinden. Daarna volgt de 
14e speciale vlucht op Woensdag 1 Januari en zoo vervolgens tot 
en met 26 Februari. Voor de in December te houden vluchten is 
als eindpunt Montevideo genomen, in plaats van Buenos Aires. 

Terugzending luchtpoststukken Ie speciale vlucht 
Nederland—Z.-Afrika. 

De terugzending der luchtpoststukken, per vliegtuig „Edam" met 
de Ie speciale vlucht Amsterdam—Johannesburg verzonden, welke 
geadresseerd zijn aan de Holland-Amerika Lijn, Postbus 874, aldaar, 
geschiedt zooals bekend per boot. Wij vernemen thans nader dat 
deze stukken per s.s. „Oranjefontein" hierheen onderweg zijn, welk 
schip ongeveer half December te Amsterdam wordt verwacht. 

BELGIË. 

Eerste transatlantische vlucht K.L.M. Amsterdam—New-York. 
Van de eerste transatlantische K.L.M.-vlucht Amsterdam—New-

York op 21 Mei 1946, zagen wij ook stukken met Belgische fran
keering en met het Nederlandsche speciale stempel. Afstempeling 
was: Brussel 20/5-46. 

Eerste vlucht Pan American Airways USA—België. 
Hieronder geven wij een afbeelding van het speciale stempel, dat 

ter gelegenheid van de Ie vlucht USA—België werd gebruikt. (Uit
breiding van de Foreign Airmail Route No. 18). De stukken zijn 
afgestempeld New York 15-6-46 7 am. en Brussel 16-6-46 14. 
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FIRST PLIGHT TO 

U.S.AIR MAI 
Eerste vlucht Pan American Airways België—New York. 

Ook de stukken van de eerste terugvlucht dragen een speciaal 
stempel: 

Liaison Bruxelles—New York 
Ier vol américain 

Verbinding Brussel—New York 
Ie Amerikaansche vlucht 

Het aankomststempel is: New York 18-6-46 1.30 pm. 

Gentsche Luchtvaart- en Postzegeldagen. 
Ter gelegenheid van de Gentsche Luchtvaart- en Postzegeldagen 

werd aldaar een speciale vlucht gehouden ter herinnering aan de 
bekende vlucht van Crombrez in 1913. Een speciale kaart werd 
hiervoor uitgegeven met dezelfde afbeelding als die van de in 1913 
gebruikte kaart, doch thans in blauwe kleur. Ook werd geduren
de 1 dag een speciaal luchtpostzegel uitgegeven van 2 Fr. met 
8 Fr. toeslag. Het zegel werd afgestempeld met een speciaal post
stempel (rond met dubbele ring); in de rand staat "Gentsche In
ternationale Luchtvaartmeeting — 1946 —" en midden in: "Gent 
/ 8-9-46. 17". 

FRANKRIJK. 
Eerste vluchten Air France naar Noord- en Zuid-Amerika. 
Ook in Frankrijk werden de stukken met de Ie vlucht Parijs— 
New York (24-6-46) en met de Ie vlucht Parijs—Zuid-Amerika 
(23-6-46) van een speciaal stempel voorzien, waarvan wij hier
onder de afbeeldingen laten volgen. 

LhMSOM 

NEW-YDRK 

FWAWCE-AMERIOUe 

FRANCE"^ 

Heropening luchtpostverbinding Frankrijk—Indochina. 
Op 11 Juni 1946 had de heropening plaats van den luchtdienst 

Frankrijk—Indochina. 
De luchtpoststukken dragen een speciaal stempel in violette kleur 

(rechthoekig) met de woorden: "Réouverture de la Ligne" / af
beelding vóóraanzicht van een viermotorig vliegtuig, links daar
onder de Are de Triomphe en rechts een Indochineesche tempel, 
daartusschen 3 regelig "11 / Juin / 1946" en geheel onderaan over 
de geheele breedte "France ^ Indochine". 

De stukken hebben als aankomststempel: Saigon 14-6-46 15.30. 
LUXEMBURG. 

Ter gelegenheid van de Ie postvlucht Luxemburg—Brussel op 
21 Juli 1946, werden de zegels van de met deze vlucht vervoerde 
luchtpoststukken afgestempeld met een speciaal poststempel: " Ier 
Vol Postal / afbeelding gevleugeld wapen van Luxemburg met 
kroon / 21-7-46 1 afbeelding vijfpuntige ster / Luxembourg— 
Bruxelles". 

NOORWEGEN. 
Ter gelegenheid van de Ie vlucht Oslo—New York door de 

Scandinavische Luchtvaartmaatschappijen op 15 September jl. wer
den de stukken van een speciaal stempel voorzien in bruinroode 
kleur, waarvan wij hieronder een afbeelding laten volgen. 

De stukken dragen het aankomststempel New York Sep 16 — 
1946 — 10.30 pm. 

ZWITSERLAND. 
Van 21 September—6 October jl. werd te Dübendorf een 

luchtposttentoonstelling gehouden, de "Pi-Lu-Ra". (Pionier-Luft-
post-und Raketen-Flugpost-Ausstellung). Een bijzonder aardig 
tentoonstellingsstempel werd op de stukken geplaatst, welke vanaf 
de tentoonstelling verzonden werden. Hieronder volgt een afbeel
ding van dit stempel. 

^t^n-H^I 

EVENTUEELE HERDRUK NR. 1 JRG. 1945. 

Voor hen, die nog gaarne in het bezit wenschen te 
worden gesteld van het eerste na de bevrijding verschenen 
Maandblad (nr. 1 van September 1945) bestaat daartoe ge
legenheid, indien tenminste het aantal liefhebbers groot 
genoeg is. 

De fa. Borghouts (de drukkerij van ons Maandblad) is 
bereid alsnog 500 exemplaren te drukken voor totaal 
ƒ500.—, zoodat elk nummer dan ƒ 1 . — zou kosten. 

Zij, die van deze aanbieding wenschen gebruik te maken, 
kunnen dit opgeven aan de Administratie, Maatschappij 
Dordrechtstraat 5, Dordrecht, onder vermelding van het 
aantal verlangde nummers. 
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i r i ^ c ä L a . ! z (E ^ <EI>S 

Alle correspondentie over deze "Tuhriek te richten aan den 
heer Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGraven
hage. 

INLEIDING. 
In dit nummer van ons Maandblad vindt men het eerste artikel 

over fiscaalzegels, naar schrijver dezer regelen hoopt het 
eerste van een lange reeks. 

Het verzamelen van fiscaalzegels behoeft geen rechtvaardiging, 
het heeft evenveel bestaansrecht als het verzamelen van post
zegels. Fiscaalzegels zijn, zooals het woord aangeeft, zegels, die 
door de daartoe bevoegde autoriteiten worden uitgegeven ter 
inning van allerlei soorten belastingen en rechten. In deze rubriek 
zullen alleen ter sprake komen de losse, opplakbare zegels, niet 
de in vellen papier ingedrukte soorten, die een onderwerp op 
zichzelf vormen, maar die, voor zoover mij bekend is, door vrij
wel niemand worden verzameld. Deze losse, opplakbare fiscaal
zegels nu vormen een hoogst interessant verzamelgebied, dat in 
geen enkel opzicht voor de postzegels onderdoet, ja zelfs om 
allerlei redenen te praefereeren is. Ongetwijfeld zal men mij 
tegenwerpen, dat de feiten mij hier in het ongelijk stellen. Immers 
het aantal postzegelverzamelaars is ontelbaar, dat der fiscaalzegel
verzamelaars (zeker in ons land) gering. Maar voor deze tegen
werping ga ik niet op zij. Het is nu eenmaal bekend, dat het 
verzamelen van postzegels in de hand wordt gewerkt en in hooge 
mate bevorderd door het bestaan van catalogi, die voor 
iedereen gemakkelijk verteerbare kost bevatten. Dergelijke 
catalogi, althans van recenten datum, bestaan op fiscaalzegel
gebied niet. De eenige wereldcatalogus van fiscaalzegels is die 
van Forbin, welke Fransche uitgave van vóór den eersten wereld
oorlog dateert en daardoor volkomen verouderd is. Wat de 
Nederlandsche fiscaalzegels betreft, hiervan is mij geen hand
leiding bekend. Het ook al vóór den oorlog 19141918 uit 
gegeven handboekje Nederland en Koloniën van Auf der Heide 
bevat wel eenige gegevens omtrent fiscaalzegels, maar door zijn 
onvolledigheid en ouderdom kan het op den naam „handleiding" 
m i. geen aanspraak maken. 

Wie derhalve fiscaalzegels gaat verzamelen is grootendeels 
op eigen oSderzoekingen aangewezen. Het is een bekend feit, 
dat de groote meerderheid der verzamelaars voor eigen onderzoek 
terugschrikt en daar trouwens ook geen tijd voor heeft. Ik zie 
hierin de voornaamste reden, dat hier in Nederland nooit een 
serieuse poging om iets over fiscaalzegels te publiceeren, is 
ondernomen. Het is mijn wensch, en die van het kleine aantal 
aanhangers van deze mooie liefhebberij, dat hierin verandering 
komt. Allereerst moet worden voorzien in het gebrek aan een 
catalogiseering van al hetgeen in ons land en zijn Overzeesche 
Gebiedsdeelen aan fiscaalzegels is verschenen. Ik stel mij daarom 
voor in het vervolg iedere maand in ons blad een artikel over 
deze zegels te doen verschijnen, zoo lang tot het geheele gebied 
in groote trekken is behandeld. Ik roep daarvoor de hulp en 
bijstand in van al diegenen, die tot het welslagen van deze 
rubriek iets kunnen bijdragen. Van alle inlichtingen, die men 
mij kan verstrekken, zal ik op deze plaats een dankbaar gebruik 
maken. Daar het fiscaalzegelterrein zoo reusachtig groot is, komt 
het mij voor, dat wij ons voorloopig tot onze nationale zegels 
moeten beperken. Het verzamelen van de zegels van eigen land 
is al moeilijk genoeg, laten wij onze taak niet verzwaren door er 
de oneindige verscheidenheid van buitenlandsche fiscaalzegels bij 
te halen. Niet dat die niet interessant zijn. Maar met ons land 
alleen voor de boeg hebben wij al voldoende werk te verzetten 
en stof te over om gedurende eenige jaren de ons toegemeten 
plaatsruimte in het Maandblad te vullen. 

Er bestaan vele soorten fiscaalzegels. De meest bekende zijn 
ongetwijfeld de gewone plakzegels. Daarnaast zijn er echter ook 

talrijke, die men vaak genoeg tegenkomt, zooals de omzetbelasting, 
de beursbelasting, de statistiek en andere zegels. Om deze rubriek 
aantrekkelijk te maken heb ik gemeend deze zegelsoorten niet 
chronologisch te moeten behandelen. Ik zou in dat geval moeten 
beginnen met de Weeldebelastingzegels van 1806, die niemand 
heeft en waarvoor nu niet direct een overgroote belangstelling 
zal bestaan. Wenschelijker leek het mij de artikelreeks aan te van
gen met een zegelsoort, waarvan men gemakkelijk ook thans nog 
iets bijeen kan brengen. Ik koos daarvoor uit de omzetbelasting
zegels, die van 1 Januari 1934 tot 1 Januari 1941 in omloop zijn 
geweest. Deze fraaie en interessante zegels zijn de aandacht over
waard en ik hoop, dat vele verzamelaars van fiscaalzegels en zij die 
ambitie hebben het te worden, er naar aanleiding van hetgeen ik 
hieronder schrijf, naar zullen zoeken. Hun moeite zal ruimschoots 
worden beloond, daarvan ben ik overtuigd. Geen prettiger ma
nier om iets te verzamelen, dan het zelf te vinden en op te 
sporen. Koopen van fiscaalzegels bij handelaren is, althans in ons 
land, voorloopig nog onmogelijk en ik hoop dat dat ook zoo zal 
blijven. Wie fiscaalzegels wil verzamelen met financieele bijbe
doelingen, heeft weinig kans op succes. 

Zooals aangekondigd volgt hieronder het eerste artikel over 
Nederlandsche fiscaalzegels, en wel over de omzetbelastingzegels. 
Daar de plaatsruimte beperkt is, kon ik niet zoo uitvoerig zijn 
als ik wel gewenscht had. Wie er meer van wil weten, of in het 
algemeen inlichtingen omtrent fiscaalzegels zou willen ontvangen, 
kan zich rechtstreeks tot mij wenden. Ik hoop hem dan zoo goed 
mogelijk op weg te helpen. 

DE OMZETBELASTINGZEGELS. 

Tot de meest voorkomende fiscaalzegels van de laatste jaren 
behooren de omzetbelastingzegels. Men kan deze zegels aantreffen 
op rekeningen van fabrikanten aan hun afnemers uit de jaren 
1934 tot en met 1940. Niet op alle rekeningen van dien aard, 
aangezien vele fabrikanten vergunning hadden de door hen ver
schuldigde omzetbelasting te voldoen na ontvangst van een 
aanslag ; deze waren dus vrij van het zegels plakken. Noodzakelijk 
is, dat de rekening afkomstig is van een fabrikant, d.w.z. van 
iemand die iets fabriceerde, bijv. een boekbinder of een drukker ; 
op rekeningen van winkeliers, die niet door hen zelf vervaar
digde artikelen verkochten), zal men de zegels derhalve met 
vinden. 

■uiiipumiiii' . ' " ■ ■" . 

Afb. 1. 

Het omzetbelastingzegel, dat van tanding tot tanding gemeten 
72 mm. breed en 28}4 mm. hoog is, is door een perforatielijn, 
welke verticaal op 24 mm. van de linkerrand loopt, in twee dee
len verdeeld (afb. 1). Het rechter gedeelte (dus het grootste met den 
Mercuriuskop) moest op de rekening worden geplakt ; het linker 
gedeelte werd bevestigd op de duplicaatnota, welke door den 
fabrikant moest worden bewaard om controle door de belasting
ambtenaren mogelijk te maken. Wie een verzameling O.B.zegels 
opzet, zal van ieder zegel zoowel het linker als het rechter
gedeelte moeten zien te verkrijgen, hetgeen in vele gevallen met 
eenvoudig is. Met eenige volharding kan men echter de meeste 
waarden wel bemachtigen. Wie zijn rekeningen uit de jaren 1934— 
1940 naziet zal ongetwijfeld een aantal zegels (rechter gedeelten 
dus) vinden. Relaties met fabrikanten (gfoote en kleine) leiden 
meestal tot nieuwe aanwinsten, zoowel van linker als van rechter 
,.helften" en zoo moet men geleidelijk de collectie trachten te 
completeeren. 
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Vernietiging der zegels vond plaats door middel van dateering, 
hetzij met de pen, hetzij met behulp van een datumstempeltje 
Wil men voorkomen, dat de daarbij gebruikte inkt vlekt ot 
uitvloeit, dan moet men de zegels bij het afweeken niet onder
dompelen, maar met de bedrukte zijde naar boven op het water 
laten drijven, zoo lang tot men ze met een pincet van het papier 
kan lichten. Men legge de zegels daarna nog eenige oogenblikken 
met de achterzijde op het water om de gomresten te laten oplossen. 
Wie dit eenige malen heeft gedaan wordt spoedig een geroutineerd 
afweeker, hetgeen van belang is omdat het advies, dat wij hier 
voor het afweeken van de O.B.-zegels geven, voor de meeste 
andere fiscaalzegels eveneens geldt. Bedenk, dat zegels met uit-
geloopen stempels of penvernietigingen onoogelijk zijn, Uw 
verzameling bederven en — waardeloos zijn. 

Op 1 Januari 1934 werd de eerste serie O.B.-zegels in gebruik 
genomen. Zij bestond uit niet minder dan 87 verschillende 
waarden, n.1. 1 tot en met 40 cent (dus telkens met één cent 
opklimmend), 50, 60, 70, 80, 90 cent, ƒ 1.—, 1.20, 1.40, 1.60 
!.80, 2.—, 2.40, 2.50, 2.80, 3.20, 3.60, 4.—, 5.—, 6.—, 7.—, 8.—, 
9.—, 10.-—, 20.—, 30.—, 40.—- enz. lot en met ƒ 250.— (telkens 
met ƒ 10.— opklimmend). De zegels (ook de latere uitgiften) 
hebben alle een grijz& ondergrond, bestaande uit het vele malen 
herhaalde monogram ON en daar omheen de woorden OMZET
BELASTING NEDERLAND. De waarde, het woordje „den" en 
het jaartal „19" zijn bij alle waarden in rood gedrukt. De eigenlijke 
teekening (de Mercuriuskop met linker- en rechter zijvleugel) is 
bij de waarden van 1 cent tot en met ƒ 1 . — zwart, bij de ƒ 1.2C 
tot en met ƒ 10.— blauw, bij de ƒ 20.— tot en met ƒ 100.— 
groen en bij de ƒ 110.— tot en met ƒ 250.— rood. 

Deze eerste uitgave onderscheidt zich van de volgende door de 
kleine waardecijfers en de kleine letters van het woord C E N T 
(zie afb. 2). 

Afb. 2. 

Het is begrijpelijk, dat de „incourante" waarden weinig gebruikt 
werden. Daarom werden met ingang van 1 October 1934 in
getrokken de volgende zegels : 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, en 39 cent, 
ƒ 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.40, 2.80, 3.20, 3.60, 110.—, 120,—, 
130.—, 140.— 16C.—, 170.— 180.—, 190.—, 210.—, 220.—, 
230.— en 240.—. Voorradige zegels van deze waarden mochten 
worden opgebruikt, zoodat men ze met dateeringen van 1 October 
1934 of later kan tegenkomen. De korte looptijd en het geringe 
verbruik van de ingetrokken zegels heeft gemaakt, dat het zeer 
moeilijk is deze waarden te vinden. De lagere waarden tot en 
met ƒ 3.60 komt men nog wel eens tegen, hoewel er ook hier
onder zeldzaamheden schuilen. Bepaald zeer zeldzaam zijn echter 
de waarden van ƒ 110.— en hooger, die uiteraard uitsluitend op 
zeer hooge rekeningen kunnen voorkomen en die een particulier 
dus niet licht tusschen zijn oude nota's zal aantreffen. 

Daar de kleine waardecijfers en letters niet voldeden, werd 
een nieuwe serie met groote cijfers en letters aangemaakt (zie 
afb. 3), die in omloop kwam naar mate de waarden met kleine 
cijfers uitverkocht raakten. In dit nieuwe type werd ook een zegel 
van ƒ 3.— uitgegeven, dat in de eerste serie ontbrak. Om ver
wisseling met de derde uitgifte, die hierna wordt beschreven, te 
voorkomen, zij hier meegedeeld, dat de cijfers 6 en 9 bij de b, 
9, 60 en 90 cent en ƒ 6.—, rond van vorm zijn (afb. 3). Deze 
tweede emissie bestaat uit de volgende waarden : 1 tot en met 

Afb. 3. 

10 cent, 15, 20, 25, 30, 35, 4C, 50, 60, 70, 80 en 90 cent, ƒ 1.—, 
2.—, 2.50, 3.—, 4.—, 5.—, 7.—, en 10.—. De ƒ 7.—, kwam 
het laatst in omloop, n.1. eerst in Februari 1940 ; dit zegel is dan 
ook schaarsch. De overige waarden zijn alle betrekkelijk gemakke
lijk te vinden, hoewel men naar een kleine waarde als de 35 cent 
nog lang kan zoeken. -' 

Wellicht omdat de ronde cijfers 6 en 9 te veel op een 8 geleken 
zijn in de jaren 1937 en 1938 de waarden 6, 9, 60 en 90 cent eu 
ƒ 6.— in een gewijzigd cijfertype verschenen ; deze cijfers werden 
thans spits van vorm (zie afb. 4). Deze derde uitgifte bestaat 
slechts uit de vijf genoemde waarden ;' de ƒ 9.— bestaat alleen 
met klein waardecijfer (eerste uitgave). 

Afb. 4. 

In 1940 verscheen de vierde en tevens laatste reeks O.B.-zegels 
Om herhaald gebruik tegen te gaan werden de zegels aan de 
achterzijde voorzien van een roodbruine of donkerbruine opdruk 
van guilloche-lijnen (afb. 5). Deze opdruk bevindt zich onder de 

Afb. 5. 

gom, maar verdwijnt bij het afweeken gemakkelijk, zoodat men 
deze zegels niet moet bevochtigen. Het is een gelukkige omstandig
heid voor ons verzamelaars dat men ze in vele gevallen zonder 
moeite van het papier kan verwijderen door ze daarvan voor
zichtig los te trekken. De volledige gom èn de guilloche-opdruk 
blijven dan bewaard. Ook hier krijgt men door oefenen eenige 
routine. 

Oppervlakkig gezien zijn de zegels van de vierde uitgifte aan 
de voorzijde gelijk aan hun voorgangers van de tweede resp. derde 
serie. Er is echter één interessant verschil. Zooals wij in het 
begin van dit artikel reeds opmerkten, bestaat de onderdruk 
der zegels uit het vele malen herhaalde monogram ON. Bij de 
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vierde uitgifte nu is er zoowel op het linker- als op het rechter 
gedeelte van het zegel één monogram, dat uit een enkele letter N 
bestaat. Men kan dus een afgeweekt zegel van deze vierde emissie 
waarvan de guilloche-opdruk verdwenen is, toch herkennen aan 
dit gewijzigde monogram. 

Het is mij niet met absolute zekerheid bekend, welke waarden 
de serie met guilloche-opdruk omvatte. Vast staat, dat de volgende 
soorten voorkomen: 1 tot en met 10 cent, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 
80 en 90 cent, ƒ 1.—, 2.—, 2.50, 4.—, 5.—, 6.—, 7.—, 8.—, en 
10.—. De overige in aanmerking komende waarden, n.l. de 25 
en 35 cent, de ƒ 3.— en ƒ 9.—, bestaan zoo goed als zeker niet. 
Daar de O.B.-zegels met ingang van 1 Januar i -1941 werden 
afgeschaft en verschillende waarden met guilloche-opdruk eerst 
tegen het einde van 1940 werden uitgegeven, treft men onder 
deze serie verscheidene kleme (of misschien zelfs grootei zeld-
zaamheden aan. 

Nog een opmerking over de tanding, die voor alle O B.-zege!s 
geldt. Het zegel als geheel is getand 11% X lO'Si (kamperforatie). 
Het linker gedeelte is van het rechter gescheiden door een 
tandingslijn, die zuiver 10 meet. Bij alle waarden kan men een 
tandingvariëteit vinden, die verbazend veel op de bij de post 
zegels zoo goed bekende roltanding lijkt. De vellen werden n.l. 
in gevouwen toestand aan de verkoopkantoren afgeleverd. Om 
nu te voorkomen, dat deze vellen langs de vouw afscheurden, 
werden op één verticale perforatielijn bij elk zegel twee perforatie-
pinnetjes weggenomen, n.l. het vierde pinnetje van boven af en 
het V ierde pinnetje van onder af. Men kan c!us van alle O B.-
zegels rechterhelften vinden, die deze „roV'tanding aan de rechter
zijde, en linkerhelften, die dezelfde variatie aan de linkerzijde 
vertoonen. He t is mij niet bekend tusschen welke verticale zegel
rijen van het vel deze merkwaardigheid zich voordeed, maar 
in ieder geval komt op elke vijf exemplaren gemiddeld één exem
plaar met gesyncopeerde tanding voor. 

Rest mij nog de opmerking, dat de O.B.-zegels uitstekend zijn 
uitgevoerd en gedrukt door de firma Enschedé te Haarlem, die 
ook vrijwel alle andere Nederlandsche fiscaalzegels vervaardigd 
heeft, de provinciale en gemeentelijke legeszegels niet mede-
gerekend. Hoogst interessant in de combinatie van drie verschil
lende drukprocédeés, n.l. offset voor den ondergrond, plaatdruk 
voor den Mercuriuskop met de zijvleugels en boekdruk voor 
waarde en datum. 

"""̂ Ttfcisctiriftcii, 
Catalogi, ensj 

Gebrek aan plaatsruimte maakt het onmogelijk om uitvoerige 
recensies van boeken te plaatsen. De navolgende boeken werden 
ter bespreking ontvangen: 

1. ZUMSTEIN, Europa Briefmarken-Katalog, 30. Auflage, 
1947. Uitgave Zumstein & Cie, Bern. 

De catalogus bevat 75000 prijzen en meer dan 11000 afbeeldin
gen (elke tekening is afgebeeld). 

De prijs voor Nederland is vastgesteld op ƒ 6.50. 
2. A.T.A. Frimaerkekatalog 1947. Uitgave van Aarhus Fri-

maerkehandel, Aarhus, Denemarken. 
De catalogus bevat de summiere opsomming van de zegels van 

de meeste landen van Europa. 
Prijs 7% Deense Kronen. 
3. „Kerstgroet aan een filatelist", samengesteld door Ds. G. 

van Veldhuizen. Uitgave van J. N . Voorhoeve, 's-Gravenhage. 
Prijs ƒ 0,95. 

Kort leven van Christus, grotendeels met de woorden van de 
Bijbel. Als illustraties de afbeeldingen van enige zegels, die op 
het leven van Christus betrekking hebben. Omslagtekening van 
H. Berserik. 

v. P. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 

Sinds lange tijd had ik als enig levensteken van den hoog
bejaarden Zweedsen philatelist Arsenius een boek ontvangen, waar
voor hij, gelijk mij thans blijkt, kort voor zijn dood een adres had 
gereedgemaakt. Zo juist verneem ik, dat de heer Fredrik Arsenius, 
die 29 September 1858 was geboren, reeds op 19 Februari jl. te 
Stockholm is overleden. 

Met den heer Arsenius is een van de oudste verzamelaars ter 
wereld heengegaan. Toen hij dienstnam bij de Zweedse marine, in 
1875, was hij reeds philatelist en dat is hij gebleven tot zijn dood. 
Zijn naam zal onverbrekelijk verbonden blijven aan het Zweedse 
Postmuseum, dat hij heeft verrijkt met een schitterende collectie 
portret-postzegels en andere historische verzamelingen. Over de 
portretzegels heeft Arsenius een tweetal boeken geschreven, één in 
zijn moedertaal, één in het Engels; beide heb ik destijds in het 
Maandblad aangekondigd. In het maatschappelijk leven opgeklom
men tot een van de hoogste rangen, bleef hij de philatelie trouw; 
na zijn pensionnering heeft hij zijn gehele tijd beschikbaar gesteld 
voor de Zweedse philatelisten. De regering van zijn land heeft zijn 
verdiensten erkend door een tweetal hoge onderscheidingen. 

Met dankbaarheid zal ik steeds mijn ouden vriend blijven ge-
gedenken. R. I. P. 

VAN PEURSEM. 

Te Parijs werd in November een in
ternationale conferentie geopend, uit
gaande van de U.N.E.S.C.9. (United 
Nations Educational Scientific Cultural 
Organization), een onderdeel derhalve 
van de Volkenbond No. 2, gelijk des
tijds een Internationaal Instituut voor 
Intellectuele Samenwerking dochterorga
nisatie was van de Volkenbond van 
Versailles. Ter gelegenheid van de Con
ferentie werd door de Franse postadmi-
nistratie een door Decaris ontworpen 
en gegraveerd zegel uitgegeven, waarop 
wij de afkortingen-combinatie (wat een 
afschuwelijke gewoonte !) UNESCO 
zien staan boven een wereldbol. In de 
Franse hoofdstad werd tevens een 

wetenschappelijke tentoonstelling gehouden; op het tentoonstellings
postkantoor werd een speciale stempel gebruikt: "Paris. Exposition 
Science Mois Unesco." Den heer Respaud dank voor toezending. 

China heeft in de laatste jaren ontel
bare zegels uitgegeven; opdrukken zon
der tal en veelal zonder overzichtelijk 
systeem; verschillende watermerken, pa
piersoorten, tandingen, druksoorten enz. 
Als oase in de woestijn zijn de jubi
leumseries te beschouwen. Deze bestaan 
meestal slechts in één uitvoering. De 
laatste herdenkingsserie is die, welke 
werd uitgegeven ter gelegenheid van de 
60ste verjaardag van China's groten 
staatsman Tsjiang Kai-chek, die op 30 
October 1886 is geboren. Onder de leus 
"verzet en wederopbouw" heeft hij zijn 
land meer dan 14 jaar geleid in de strijd 
tegen Japan. 
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Zoals iedereen weet, is Italië 
thans een republiek. Ter gelegen
heid van de uitroeping van de 
nieuwe staatsvorm werd een serie 
zegels uitgegeven, ter herinnering 
aan de vroegere Italiaanse repu
blieken, waarvan Genua en Vene
tië wel het meest bekend zijn. 
Behalve deze twee republieken 
zijn ook Amalfi, Luca, Siena, 
Florence, Pisa vereeuwigd. 

De conferentie van de Arabische Unie te Cairo was aanleiding 
tot het uitgeven van een serie zegels door Egypte. De koningen 
van Egypte, Irak, Arabië, Transjordanië, de vorst van Yemen en 
de presidenten van Syrië en de Libanese republiek zijn op de zegels 
afgebeeld. 

In 1940 vierde men het eeuwfeest van de postzegels. Bij de 
Firma Joh. Enschedé en Zoon te Haarlem werd een tweetal 
zegels voor Guatemale gedrukt. De zegels zijn onlangs te voor
schijn gekomen uit hun onderduik-plaats en werden, zes jaar na 
dato, in omloop gebracht. 

Voor de Republiek Viet-Nam, deel 
uitmakend van de Franse Unie, werden 
aanvankelijk zegels van Indochine met 
opdruk gebruikt. Thans zijn de defini
tieve zegels verschenen; de eerste serie 
werd uitgegeven ter gelegenheid van de 
terugkeer van president Ho-Chi-minh. 

In 1943 werd het westelijk woestijngebied 
van Italiaans Libye door de Franse colonnes 
stormerderhand veroverd. Een aantal zegels 
van Libye werd overdrukt met de naam van 
het gebied, Fezzan. Thans zijn definitieve ze
gels verschenen; op alle zegels staat het in-

schrift: "Fezzan-Ghadames — Territoire Militaire. R.F." De 
waarden van 10 c tot 2 f brengen het fort Sebha in beeld, op de 
2 f 50 tot 10 f staan de moskee en het fort van Mourzouk, terwijl 
op de hogere waarden een landkaart van het gebied is afgebeeld. 

Het "Mededeelingen-blaadje" van de 
Bond werd destijds in zeer beperkte 
oplaag verspreid. Zodoende hebben vele 
verzamelaars geen kennis genomen van 
de beschrijving van de nieuwe zegels. 
Het is dan ook velen verzamelaars ont
gaan, dat de Falkland-eilanden sinds 1944 
postaal gesplitst zijn in verschillende 
gebieden. Vroeger werden de zegels van 
de Falkland-eilanden gebruikt op de 
eilandengroep zélf, maar ook in het zeer 
uitgestrekte, practisch onbewoonde Zuid-
Georgië, op de Zuidelijke Shetland-
Eilanden, de Zuidelijke Orkneys en op 
Graham-Land. Op 12 Februari 1944 ver

schenen de zegels van de Falkland-eilanden van K, 1, 2, 3, 4, 
6, 9 d. en 1/- met opdrukken voor de verschillende gebieden: 
a. Graham Land; b. South Georgia; c. South Orkneys; d. South 
Shetlands. In 1945 werden de vier gebieden postaal samengevoegd 
tot „Falkland-Islands-Dependencies". De definitieve serie brengt 
het gebied op landkaart in beeld; de Victory-serie verscheen zowel 
voor de Falkland-eilanden zélf, als voor de F.I.Dep. Trouwens ook 
verdere nieuwe postgebieden zijn bij deze serie te vermelden, o.a. 
Singapore en Malayan Postal Union. 

Hoewel Yvert sedert enige jaren bij de luchtpostzegels van 

FEZZAN 
Occupation 
Francaise 
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Litauen no. 52 tot 59 vermeldt, dat er vier verschillende water
merken van bestaan, blijkt dit feit aan velen onbekend te zijn. 
De genoemde zegels werden in driehoek-vorm gedrukt; het water
merk werd aangebracht in de gehele vellen op de normale wijze; 
wanneer men dus een blok van vier van deze zegels bekijkt, dan 
constateert men dat het watermerk ten opzichte van de basis van 
het zegel vier verschillende standen heeft. 

Behalve de elders in dit nummer uitvoerig besproken jaarlijkse 
kinderzegels van Nederland en België, werden ook in Zwitserland 
en Luxemburg de traditionele series uitgegeven. In Zwitserland 
verschenen de volgende zegels: 5 -J- 5 c groen met portret van 
Rudolphe Toepffer (schilder en novellist, geb. te Geneve 31 
Januari 1799, overleden te Geneve 8 Juni 1846); 10 + 10 c donker-
olijfgroen, oranje en grijs (witte narcis); 20 -H 10 c bruinrood, 
oranje en grijs (sempervivum montanum); 30 -f 10 c grijsblauw, lila 
en grijs (eryngium alpinum). Op 8 December werden de zegels 
op speciale kaarten ter gelegenheid van de "Journée du Timbre 
1946" afgestempeld met de bizondere stempel "Journée Suisse du 
Timbre", welke ons door de Union des Sociétés Philatéliques 
Suisses werd toegezonden. 

In Luxemburg verschenen op 5 December 
zegels met Inschrift Caritas 1946. Alle ze
gels vertonen ons het portret van den ons 
van vroegere emissies bekenden Jan van 
Bohemen, Jean l'Aveugle (geb. 10 Augustus 
1296, overleden 26 Augustus 1346). De 
zegels, alle met dezelfde voorstelling kwa
men uit in de volgende waarden: 60 c - j -
40 c groen op grijs; 1 f 50 4- 50 c karmijn-
rood op chamois; 3 f 50 -f- 3 f 50 ultra

marijn op grijs; 5 f 4- 10 f bruin op grijsblauw. Óp 16 December 
verscheen tevens een aanvullingswaarde van de serie portzegels, 
nl. de 75 c groen. 

In Zuidslavië verschijnen de nieuwe 
ppfff^ipfVPPffflifipfifH uitgaven aan de lopende band, even

als in Roemenië, Bulgarije en Rusland. 
Van de laatste Zuidslavische series 
vermelden wij de volgende: serie dienst-
zegels, afwisselend met cyrillisch schrift 
boven en latijns schrift onder en om
gekeerd: 0,50 d oranje, 1 d smaragd, 
1 d 50 grijsgroen, 2 d 50 rood, 4 d geel
bruin, 5 d blauw, 8 d bruin en 12 d 
roodviolet. Op 8 December verscheen, 
ter gelegenheid van het Panslavisch 

Congres te Belgrado een serie jubileumzegels met voorstellingen 
uit de hoofdsteden der staten die aan het congres deelnamen. O p 
de 0.50 d geelbruin het theater te Sofia, (Bulgarije); op de 1 d 
smaragd de burcht (Hradcany te Praag (Praha, Tsjechoslowakije), 
met Karelsbrug, ons van vele zegels van Tsjechoslowakije be
kend), op de 1% d bruinrose de Zygmunt-zuil (Warszawa 
Polen, ons van vele Poolse zegels bekend), op de 2 <̂  d oranjebruin 
vesting met overwinningsgedenkteken te Belgrado (Beograd, Zuid-
Slavië) in op de 5 d blauw een van de torens van het Kreml 
Moscou, Sowjetunie). Op de zegels met voorstellingen uit 
Tsjechowakije en Polen staan de Inschriften in latijnse letters, op 
de andere in cyrillisch schrift. Behalve de landsnaam staat op de 
zegels „Slavenski Kongres Beograd 1946". 

: t-J! :i*Mi-XrLVl r.fiS 

u 
:iÄ|Sä(g4!|**J«woiSM 

ilÉi*É«riUM*ÉMMAMAM 

Abonné's op het Maandblad, die het abonnement over 
1947 willen verlengen, worden verzocht zoo spoedig mogelijk 
het abonn.geld over 1947 ad ƒ 5 , — voor zoover zulks nog 
niet heeft plaats gevonden, te willen overmaken door over
schrijving op postgirorekening 344900 t/n v. h. Ned. 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht. 
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Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Jeugdafdeling 
der U. Ph. V. vindt op Zaterdag 15 en Zondag 16 Maart 1947 
een NATIONALE PHILATELISTISCHE J E U G D T E N T O O N -
STELLING te Utrecht plaats. Er kan worden ingezonden in vijf 
afdelingen, door jeugdige verzamelaars, klasse A omvat de jongens 
en meisje^ tot 14 jaar; klasse B de jongelui boven 14 jaar. 

O p de tentoonstelling zal een speciaal postkantoor gevestigd 
zijn; beide dagen een bizondere stempel. 

Het tentoonstellings-comité doet een beroep op alle jeugdclubs 
om zich in verbinding te stellen met de secretaresse, Mejuffrouw 
T. van Brakel, Palmstraat 26bis, Utrecht. Aanmelding liefst zo 
spoedig mogelijk. Ook individuele inzendingen zijn mogelijk. 

Juist voor het ter perse gaan bereikt ons het bericht, dat de 
Vereniging van Postzegelverzamelaars „De Globe" te Arnhem op 
12 Januari 1947 haar gouden jubileum hoopt te vieren. 

T. g. V. deze feestelijke gebeurtenis wordt een tentoonstelling 
gehouden in café Nationaal (ingang Bakkerstraat) te Arnhem op 
10 Januari (14.30—17 u. en 19—21 u.), 11 Januari (10—17 u.) en 
12 Januari (10—17 u.). Tijdelijk postkantoor, bizondere stempel, 
speciaal aantekenstrookje, op J l Januari van 10—17 uur. Speciale 
kaarten, tegen vooruitbetaling van ƒ 0.25 pre stuk, verkrijgbaar 
bij den secretaris, den heer De Bosch Kemper, Van Pallandt-
straat 21, Arnhem. 

Het bestuur der jubilerende vereniging recipieert in café Natio
naal op 11 Januari, van 16—17 u. 

De redactie van het Maandblad biedt haar welgemeende geluk
wensen aan en spreekt de oprechte hoop uit, dat de gouden ver-
enigmg succesvolle jubileumdagen moge beleven. 

V. P. 

^^*- ff 
Vrijdag 27 December, V.A.R.A., Hilversum I, 16.45, Mr. J. H. 

van Peursem. 
Woensdag 8 Januari 1947, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, de 

heer G. J. Peelen. 
Woensdag 22 Januari, N.C.R.V., Hilversum 1, 16.00 uur, de 

heer G. J. Peelen. 
Vrijdag 24 Januari, V.A.R.A., Hilversum H, 16.45, Mr. J. H. 
van Peursem. 
Met ingang van 1947 zal de V.A.R.A. eens in de 4 of 5 weken 

op Zondagmorgen om 10 uur een philatelistische uitzending geven. 

De internationale Philatelistenspeldjes en knoopjes zijn thans 
weer verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per stuk, verhoogd met 
verzendkosten, bij den heer L. H. Reintjes, Frans Halsstraat 3 te 
Utrecht, penningmeester der U. Ph. V. Bestellingen bij voorkeur 
via de Vereenigingen. Postrek. 36991 t/n van Penningm. U. Ph. V. 

Ned. Philatelistische Vereeniging „De Verzamelaar", Bussum. 
Commissaris der rondzendingen: J. M. A. Wandring, Woestduin-

straat 116, Amsterdam. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Leiden. 
Vergadering: Vrijdag 20 December 1946, 's avonds 7 uur 45 in 

café-restaurant „Liberty", Stationsweg 2, Leiden. 
Jeugdafdeeling: bijeenkomst iedere eerste Dinsdag van de maand, 

's avonds 7.30 uur, in V.C.F.-Huis, Gerecht 10, Leiden. 

„De Globe", afd. Ede. 
Het secretariaat van afd< Ede van „De Globe" is gevestigd bij 

M. S. Hechelaar, Op den Berg 68, Ede. 
De maandvergaderingen van genoemde afd. worden gehouden 

op de eerste Woensdag van de maand, in „Hof van Gelderland", 
's avonds half acht. 

Internationale 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 postrekening 315284, ten name van den Penning
meester der Internationale Vereeniging „Philatelica", Hulshorst-
straat 249, 's-Gravenhage. 

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 ƒ 2.50 
b. Nederland, niet vallend onder a - 2.— 
c. Overzeesche gewesten en buitenland - 2.50 

2. adspirantleden - 2.— 

X GRAM VERF + Y GRAM SCHILDERSLINNEN 
+ Z GRAM H O U T = ƒ 2.700.000. 

De heer J. H. te H. schrijft mij, n.a.v. het hoofdartikel van 
October het volgende: „Toch begrijp ik er niets van, wat voor 
verlies de Staat der Nederlanden lijdt, indien men bv. 100 zegels 
van 10 gld koopt, daarmee naar het buitenland gaat en de 
„bloemetjes buiten zet". Er gaan alleen GEstempelde postzegels 
(die dus voor de staat geen waarde meer hebben) het k n d uit. 
In feite waardeloos papier. Wat men met dat waardeloos papier 
doet, hindert de staat niet. Als men die papiertjes in de kachel 
werpt of ze uitvoert naar het buitenland, dat blijft voor de 
Staat hetzelfde". 

Inde rdaad . . . . het laatste is volkomen waar. Wanneer de Rus
sische regering in 1930 een van 's werelds schoonste meesterwerken, 
de „Madonna" van Raphael, had vernietigd, was zij het kwijt 
geweest. Zij was echter verstandiger en verkocht het schilderij 
aan Mr. Mellon voor ƒ 2 .700.000. . . . en was het óók kwijt. 

Wat voerde men echter uit ? Een kleine hoeveelheid verf -j- een 
kleine hoeveelheid schilderslinnen + een houten lijst. Intrinsieke 
waarde, laten wij zeggen 10 gulden. Wat bepaalt echter de waarde 
van een schilderij? Niet de stoffen, waarvan het kunststuk is 
gemaakt, maar zijn kunstwaarde; de waarde dus, die de bege
nadigde hand van een meester aan de stof geeft. 

Wanneer men postzegels uitvoert (of verbrandt !) verliest ons 
volk vrijwel niets aan intrinsieke waarde; een paar stukj'es papier 
en een heel klein beetje drukinkt. Maar de waarde van deze heel 
bizondere stukjes papier wordt niet bepaald door de stoffen, 
waaruit zij zijn samengesteld (papier + drukinkt), doch door hun 
zeldzaamheid, soms ook door hun (gewezen) nominale waarde. 
Wanneer men 100 zegels van 10 gld. of willekeurig welke andere 
zegels, uitvoert, wordt onze gemeenschap armer: zij verliest dan 
een aantal objecten, die verzamelwaardig zijn, omdat zij een zekere 
mate van zeldzaamheid hebben. Of men nu schilderijen of post
zegels, goud of juwelen uitvoert, het resultaat blijft steeds gelijk: 
de volksgemeenschap raakt iets kwijt. Terecht zorgt de Overheid 
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ervoor, dat deze uitvoer alleen mag plaatsvinden, wanneer er iets, 
dat zij van evengrote waarde acht, als tegenwaarde wordt inge
voerd. 

Vandaar de Deviezenregeling. Vandaar de plicht van alle Ne
derlanders om, evenmin als zij inbreken of brandstichten, de 
voorschriften de uit- en invoer van deviezen te overtreden. 

Ik achtte het van belang de brief van den heer J. H. hier te 
beantwoorden, omdat soortgelijke vragen van talrijke kanten 
worden gesteld. 

V. P. 

De Nederlandsche Postzegelveiiing 
HOOFDKANTOOR: Rokin 58II , Amsterdam-C 
AILINGEN: 4 en van 8 t/m 11 JANUARI 1947. 

D.m. NEDERLAND EN OVERZEESCHE GE
WESTEN met talrijke meest waardevolle kavels 
postfrisch en gebruikt, EUROPA EN OVERZEE, 
alsmede fraaie restanten etc. 
WPPLEMENT-CATALOGUS. Voor opname in 
'en supplement-catalogus (verkoop op ZATER

DAG,, 11 Januari a.s.) bestaat nog tot uiterlijk 6 
Januari a.s. gelegenheid materiaal toe te voegen. 

Da nieuwste Philatelistischf 
adressen voor alle brancher 
in de geheele wereld worder 
het billijkst geleverd door 

A. WALLUMOVÄ 
Wolkerova 3 
Litomerice — Tchecho-Slovackey< 
UITVOERIGE 

INLICHTINGEN 
GRATIS 

TE K 9 O P GEVRAAGD 
Verzamelingen en partijen, goedt 

zegels en series. Indonesië en 
Japansche opdrukken. 

Nieuw Suriname en Curayao. 
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 ongébr. „ 175 
„ Elisabeth serie ongebr. „ 20 
„ San. serie ongebr. „ 30 
„ Mercier serie ongebr. „ 145 
„ Orval serie ongebr. „ 200 
„ Soldaatjes serie ongebr. „ 30 
„ San. en Chevalier serie 

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

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

SPECIALE AANBIEDING 
Ongebruikt 

Orval monniken * 6,50 
't. Maarten I „ 3,25 
Wbachten , „ 2,50 
"ïeteisterden „ 5,— 
'luriname 7}4 c. citroeng. „ 3,25 

Groene Kruis 1927 „ 2,— 
Heemstra 1928 „ 6,50 
Groene Kruis 1929 „ 12,— 
Steun Comité „ 12,— 
Zending 1935 „ 6,50 
Volkskind „ 4,50 
Volkskind 1938 „ 3,25 
Volkstypes „ 4,— 

Vraagt onze rondzendingen aan 
i 1 en 2 cent de franc. 

'Jw voordeel is: (242) 
?en abonnement nieuwtjesdienst. 

Posttegelhandel „MADJOE" 
A. A. M. D E G R A A F F 
Hoogstraat 182 A, Schiedam 
Telef. 68407 — Giro 428605 

WIJ WENSCHEN TE KOOPEN 
PARTIJEN 
PAKKETTEN 
"NKELE POSTZEGELS 
KILO WA AR 

Als de uitgebreidste Groot
handel in postzegels in de 
Vereenigde Staten, zijn wij 
geregeld koopers, van alle 
soorten postzegels, in elke 
hoeveelheid. 
Zendt ons een nauwkeurige 
lijst van Uw aanbiedingen, 
waaraan wij onmiddellijk onze 
speciale aandacht zullen 
wijden. 

H . E. Harris & Co. Boston 17 
Mass. U,S.A. 

Postzegelhandlel 
M. D. POSTMÄ, 

Unlabuurt 14 - LEEUW ARDEH 

■■ 

GIRO 295477. 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

R O N D Z E N D I N G E N 
♦ 

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

♦ 
Levert op mancolijsten bijna 

ieder zegel van Europa 
♦ 

VRAAGT EENS N A A R 
O N Z E PRIJZEN (83) 

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

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

Postzegelhandel 
G. V. d. E IJ N D E 
Merelstraat 25 — Utrecht 

Philatelist zoekt werkzaamheden 
aan huis op philatelistisch gebied. 

Brieven met aanbiedingen aan 
W. S Y P K E N S , Noordsingel 33, 
Rotterdam. (254) 

PUNTSTEMPELS!!! 
Te koop gerraagd de puntstempe's Tan 

Nederland, No's 147. >5ïi M9. ijS en 259. 
Ik zoek eveneens strip van J en 4 stuks van 
No. I Aanbiedingen aan J C. NOR.ENBURG, 
Bergschelaan loia, Rotterdam. (247) 

DOUBLETTENBOEKJES 16 pag. royale 
afwerking liggend form, f 0,20 per 10 f i,7j. 
GOMSTROOKJES vooroorlogs prima kwa
liteit f t,2i p. 1000 st, bij 10 pakjes i gratis. 
Alleen bij L . J . A . L U D E K E R , 
Postbus 5103, AMSTERDAMZ. 

PhiloMlistischa liUraluur. Boeken, tijd
schriften, speciaalcatalogi etc. te koop ge
vraagd. Slechts nette exemplaren. Gespeci6
ceerde aanbieding met prijs per titel of 
jaargang aan: 

F. F. VENEMA, Vtriangde Voorstraat 8, 
Wijk aan Zaa (213) 

TE KOOP OF IN RUIL GEVRAAGD post
zegels, proeven, brieven, pUaitouten, falsifi
caties enz. van OudGriekenland, Zwitserland, 
Portugal, US. ^. en Duitsland tot 1925, 
speciaal inflatietigd. 

Aanbiedingen aan R. M FEENSTRA, 
Annastraat 21, CapcUe a/d. IJsscl. (2)4) 

Van Severtter's 
Postzegelhandel 

Nwe Binnenweg 127 b • ROTIERDAM 
GEVESTIGD 1910 

Levert in alléén prima kwaliteit, 
ook volgens mancolijst: 

NEDERLAND EN 
OVERZ. GEBIEDSDEELEN 

ook op typen en tandingen, 
EUROPA EN 

OVERZFELANDEN 
tegen lage prijzen. 

POSTZEGELCARNETS 
(zgn. postzegelboekjes) 

van alle Europeeschc lanJen 
te koop of in ruil gevraagd. 

VAN LEEUWEN, 
Stooplaan 44, 
Dordrecht. (219) 

TE KOOP GEVRAAGD : Supplamantan 
op Schoubak album 1938. Middeluiigavc 
No 561—s6ia en J3^'—536ia of andere 
passende supplementen. Ook gebruikt komt 
in aanmerking. (251) 

P. DE BRUIN, 
Tolnegenweg 9, Stroe (Gld.) 

BOD GEVRAAGD, ook in zegels, 
op catalogus Yvert 1946 of Stanley 
Gibbons 1946 geheele wereld, beide 
als nieuw. Brieven onder no. 262 
aan de administratie van dit blad. 

Te koop gevraagd 
gebruikte en nieuwe stockboeken, 

groote maat. 
G. HEETLA, Rijksstraatweg 53, 

Glimmen (Gr.). (261) 

GOOD LUCK IN 1947 
gewen seht door 

REHNIE HAAGSMA'S POSTZEGELHANDEL 

OEGSTGEEST 
Vraagt onze maandelijkse offerte. 

Verzameling Nederland en Overz. 
Gebiedsdeelen te koop aangeboden 
met doubletten enz Catalogusw. 
± f 4000.—. W. VOS, Architect, 
v. 'Karnebeekstr. 12, Zwolle. (249) 
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Prijs dezer advertenties: 
ƒ 2.— bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betaling genomen. 

„Philatelist!" For 100-300 stamps 
of your country, you will receive 
50-150 all different stamps of Italy 
and Palestine. 

Apply Lt. Z. GRZESZCZAK, 
presso Catucci, Ï A R A N T O , 

Via Gorizia 24, Ira'y. (259) 

ATTENTIE I! le lo verschillende wereld, 
veelgelegenheidr.-plaatjes: lie 2J Br. koloniën, 
zeer aardig m pLiatjes; Ule 20 Hr. Ind ë. veel 
G VI in dienst; IVe 20 Autralië w o. hogere 
w en gelegenh. z. spolgoedk. te samen voo 
f 2 SO, fr. aangetekend M. HARREMAN 
Adr Mildertstraat <ob Rotterdam-W. (260) 

Verzamelaars en Handelaars 
Spaart Uw tijd Laat Uw Verkoopboekies 
door ons verzorgen Wij maken deze gehe**l 
»oor U gereed Vraagt inl-chtin^en onder 
no 218 aan her ^ureau vm dit RUd 

T* koop aangobodvn aan meestbieJende 
Ko Bo ALBUMS „Idool Auigobo" nr. 4tl , 
Overzee, uitgave 1936 + f ainv. weinig 
gebruikt en in goeden staat. Aanb aan 
L KREITEN, Koninginnelaan 16, 

Rozenburg. (264) 

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

To koop govroogd door vorzomoloor 
Algiers 180/197 218/224, Maroc fr. 204(222 
224'233, Tunis 231/240, Mauritanië 120/124, 
Mayotte 9.11 19, ^lcxandrette 24 36, Grand 
Liban 176 i8< IJ3/196 VI. 91/94, Indochine 
222/ 5;, Mirlinique 2o8'2li. W. B. Brocx, 
van StraelenLan 13a, Socstdijk. (255) 

Bod gevraagd op complete jaar
gangen Ned. Maandhi. v. Philatelie 
•930 t m 1942 (164 no's, als nieuw) of in 
ruil voor zegels Curafao-Suriname. (2J2) 
J. VAN DEN BRANDE, Nolenstr. 7b, R'dam 

Bod gevraagd voor Schaubek-
Album, Europa/Ubersee, 1944 met 
200 losse bladen en ongeveer 1000 
versch. zegels. J. B TUININGA, 
Oostersingel 154, Dokkum. (23 1) 

Vraagt mijn d o u b l e t t e n b o e k j o s 
met zegels van de gehele wereld 
ter inzage 1 i 2 cent per franc 
Yvert '47. W. J. TEU NISSE, Mer-
lijn^traat 6, Amsterdam. (230) 

8 0 0 gevraagd op complete Jaarg 
Nad . Maandblad v. Philatelie 1931 
t/m 1933, 1938 t/ro 194! behalve juli No. 
1940. Jaargang '41 Jan. rot en met luni in 
ruil voor zegels van Nederland. (250) 
J LOOS, St. Annaparochie (Fr.) 

RUILEN 2 x 200 rontioonbonsigoratfon 
(geen Z.-Am.) voor postzegels van Curo^oo 
Ol *-~urinaine. 

Tevens ruiladressen l lal i ( tegen f 0,25 
per stuk. 

Brieven onder No. 239 aan de administratie 
van dit blad. 

R O N D Z E N D I N G E N 
der Internationale fostzegelclub 

zijn prima Inlichtingen en proefzending op 
aanvrage. Tevens complere ongebruikt"* ver
zameling Arme ië en Azerbaijjan te koop. 
Aanvragen: Rembrandtlaan 16b, bchiedam 
(Telefoon 69740). {^^9) 

. UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

BIGMATLS met diverse aanbiedingen op 
postzegelgebied uit diverse landen 
aangeboden ad f 0,60 per zending. 
Elke maand andere aanbiedingen. 
Neemt een proef. Giro 266811 

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

TE KOOP OF IN RUIL GEVRA^on 
voor frank. b. ibonn. kinde z Dec. 1946-
200 van ieder (of gcd. daarvan) ongestem
pelde meeuwtjes V'> et. giijs en l̂ /a et. violel 

MEIJER FRANK, (233) 
Deltastraat 12 — Amsteriam-Z 

Altijd ruilt moderne 
POSTZEGELS: 

Dr. A. UCHYTIL, 
Kraslic 1686, 

(238) Tschechoslovakei. 

LUCHTPOST 
Uitgebreid nieuw-.Aankondiging van 
lezingen, in Luchtpost Journaal, 
Maandblad der B.Z.P.C., Sc'uytetr. 
107, Den Haag. 
Orgaan plus contributie f 3 .50. 

Te ko "p of in ruil gevraagd: zeldzaamheden. 
fourdrukken. misdrukken, abklatsih enz van 
Ruslond, Russ. Levant, Russ, China, 
Ukroine, Azerbaidjon, Botoum, Georgia, 
Armortift. Zoek connectie met derg. speciaal-
verzimelaar. P. H*RCKSEN, 
('91) Straatweg 6fb, Hillegersberg. 

BOEKEN, TUDSCHRIFTEN 
en alle verdere phiUteiisiische literatuur (ook 
over stempels poststukken. vervalsi.hirgen 
proeven, enz) te koop gevraagd, alsmtdw-
allerlei valsche zegels. Aanbieding met prijs 
aan: A. KER^SEM'\KER.S, 
(i9i) Post: Enschot, N.Br. 

Ruiladressen In Zuld-Afrika 
aangeboden ä f 2 . 5 0 
— (Ook in zegels) — 

J. H . VAN DE VRUGT, Zwoile, 
Julianastraat 39. Giro 52975. (266) 

Postzegalhandei J. Horchner 
(Haagsche Postzegelhandel) 

Tijdelijk postadres: 
L. V. Meerdervoort 323, Den Haag 
Telefoon 330436 — Giro 354469 
heeft een prachtvoorraad zegels 
der geheele wereld speciaal van 
Overzee (Noord-Amerika, Eng. 
'■loloniën en Dominions) en maakt 
en specialiteit van rondzendin

gen uitgeprijsd tegen hoogstens 
\% cent de franc Yvert. 
Geeft ons opgave van de landen, 
welke U interesseeren en U zult 
altijd wat bij ons vinden, 
" o o r Ned en Overz. Geb. ver
zorgen wij met bijzondere aan
dacht Uwe mancolijsten, waarop 
aanduiding van nummers volgens 

Hekker's of Yvert's catalogus 
voldoende is. 

Advertentie copieën 
in de toekomst 

weer uiterlijk de 
5e van de maand 
in te zenden aan 
de Administratie, 

Mij Dördrechtstraat 5, 
Dordrecht 

SPECIALE AANBIEDING I ! ! , 
Cura(ao. 

1942 Type Konijnenburg, cpl. pfr. ƒ 30,— 
1943 Kon. Fam. cpl. pstfr. „ 2,25 
1944 Luchtp., Voor Krijgsgev. pfr. „ 42,50 
1945 Luchtpost. Juliana R. Kruis pfr. „ 22,50 
1946 Luchtpost. Curajao helpt Ned. en 

onze Oost, serie 16 w pfr. „ 30,— 
Suriname. 

1941 15 c type Konijnenburg pfr. „ 1,30 
1941 Spitfire-serie, pfr. „ 27,50 
1943 Koninklijke Familie, pfr. ƒ 4,50 
1945 Nat. Steunfonds, postfrisch „ 8,50 
1946 Landschappen, 9 waarden, pfr. „ 2,— 

Zending beneden ƒ 10,— porto extra. 
LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H. LANSDAAL — LEIDEN 
Vrouwensteeg 3, Tel. 23233, Giro 41.85.73 

R. V I S S E R — GORREDIJK 370 
Biedt aan, zolang de voorraad strekt! 

Zeeman '33 ƒ 5,35; Kind '37 ƒ 1,10 per 5 
ƒ 5,— ; *Kind '41 ƒ 0,60 per 5 ƒ 2,70; »Be
vrijding (15 w.) ƒ 3,—, idem gebr. ƒ 2,65; 
»kind '45 ƒ 0,55 per 5 ƒ 2,50 ld. gebr. ƒ 0,50; 
*Nat. Hulp ƒ 1,10 per 5 ƒ 5,— ; »Prinsesjes 
ƒ0,55 p. 5 ƒ 2 , 5 0 ; »Luchtpost driehoek 35 et. 
per 5 ƒ 1,50; »Luchtpost kraai 18 et. per 5 
ƒ 0,70. » = ongebr. — Port tot ƒ 5,— extra. 
Vraagt zichtzending korte buitenlandse series en 
nieuwtjes Nederland, Europa en Overzee. (257) 

De Bredase Postzegelhande 
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. 

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, 
Eramalaan 25 - TeL 43985 - R'dam/HilJ. 

VERZAMELAAR (Amerikaan) 
zoekt contact met verzamelaars in Ne
derland ter onderlinge uitwisseling 
zegels. 
Correspondentie in Engelsch of Neder-
landsch aan: 

VANDERVALK 
2210 Cathedralav. N.W. Washington 8 D . C 

(236) 

TE KOOP GEVRAAGD 

Kinaer- en 
Zomerze^els, 

POSTFRIS ZONDER PLAKKER 

AANBIEDINGEN ONDER No. 243 

Koop£ bij onze adverfeerders. 
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AANBIEDING NEDERLAND 
Kind '26 4 st. ƒ 3,75 
Rode Kruis '27 4 st. „ 6,10 
Kind '28 4 st. „ 2,25 
Kind '29 4 st. „ 2,45 
Kind '30 4 st. „ 2,95 
70 cent '31 1 st. „ 3,25 

Frankrijk 
Yv. 520 Petain 2,50 1 st. „ 0,90 

„ 52la/b Petain 4,—, 4,50 2 st. „ 0,65 
„ 522/23 Petain 4,—, 4,50 2 st. „ 0.60 
„ 524 Petain 5,— 1 st. „ 0,38 
„ 525 Petain 50,— 1 st. „ 3,45 

Conf. van Parijs 2 st. „ 0,70 
Paleis Luxemburg 1 st. „ 0,50 

Alles Postfrisch — Giro 411570. 
Port • tot f 10,— extra. 

Q. BROERS . Dorplein 128 • BUOEL 

AANBIEDING 
Curafao: Eilandenserie postfr. ƒ 0,75 
Suriname: Opdr. Nrs 208-211 

postfr. „ 2,25 
Ned. Indië:* Konijnenburg ƒ10,— 

groen, postfr. „ 45,— 
Jappen bezetting 
Sumatra, 12 stuks 

1—12, gebruikt „ 11,50 
Duitschland: S.A. en S.S. 2 st. 

postfrisch „ 12,50 
Griekenland: Yvert 462—479 

compl. postfrisch „ 1,50 
Vaticaan: Kardinalenserie compl. 

postfrisch „ 2,50 
Porto extra - Tel. 34104 - Giro 288605 

Postzegelhandel L. A. HARPENAU 
Gravenstraat 30 — Amsterdam-C 

POSTFRIS: 
Nederland 1896 5 gulden Hangend Haar. 

„ 1905 10 gulden. 
„ 1913 10 gulden Jubileum. 
„ Postbewijs. 

Curafao 1923 Jubileum. 
„ 1934 Herdenking. 

Suriname 1923 Jubileum. 
Do. X. 
en vele anderen. 

PRIJZEN OP AANVRAAG. 

Jl. KAM 
Postzegelhandel, Damrak 84, A'dam. 
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I HAAGSCHE POSTZEGELVEILINGEN J 
g Smidswater 27, Den Haag ^ 
i Telefoon 116416 1 

Voor onze . a.s. Veiling in Januari 
kan nog prima materiaal worden 
ingezonden. Succes verzekerd, cou
lante behandeling. 

STELT NIET UIT, MAAR ZENDT 
N O G HEDEN IN ! 1 

f Veiling-Catalogi, gratis op aanvraag = 
verkrijgbaar, 1 
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Postzegelalbums „Lado" 
Jeugd Album 24 pag. ƒ 0,80 
ßlanco Album, 64 bladen eenzijdig bedrukt 
grijze netonderdruk ƒ 1,50 
id id. stevig gekart. „ 2,30 
Wereld album met 84 bladen eenzijdig bedrukt 
met plaats voor 3500 zegels, 550 voorbeelden 
stevig gekart. ƒ 5,— 
Inplakboekjes voor 500 zegels „ 0,45 

Porto extra. 

THEO LAM, Postzegelhandel, 
Voorstraat 53 , DORDRECHT. 

WIJ ZOEKEN 
voor bepaalde rayons nog enige actieve 

verkoopers voor het plaatsen van 
Ie klas postzegelpakketten (in 

luxe cellophaan verpakking) 
bij de boek en postzegel

handel. 

Sollicitanten moeten 
geheel voor eigen rekening 

werken en zelf de orders uit
voeren enz. Zeer aantrekkelijke 

voorwaarden en zelfstandige werkkring. 
Brieven onder nr. 263 van dit blad. 

Medewerker. 
In welke POSTZEGELHANDEL 
is plaats voor een 

KAPITAALKRACHTIG en 
BEKWAAM PHILATELIST? 

Brieven onder No . 237 van dit blad. 

Vijf Minuten voor twaalf, de hoogste Tijd. 
De grote prijsdaling heeft een aanvang 
genomen, profiteert nu nog van de nog 
zeer hoge prijzen, voordat het te laat is. 
Wij zijn kopers van: 

a. Verzamelingen: Zwitserland, Noorwegen, 
Zweden, Denemarken, U.S.A. 

b. Luxemburg; weldadigheidsseries postfrisch 
c. Frankrijk: beide 50 frcs Luchtpost, Postfr. 
d. Classieke emissies van: België, Frankrijk, 

Scandinavië, Spanje, Portugal, Engeland. 
Zwitserland. 

e. Liechtenstein: Yvert N o 3a, 3b, 44c/51 
(9K), Luchtpost 7/8. 

Maak nog heden Uw offerte met prijsopgave. 
Antwoord binnen drie dagen. 

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

In den loop van Januari 
houd ik mijn 

60STE VEILING IN „POMONA" 
TE DEN HAAG. 

Inzendingen voor deze veiling tot 
einde December. 

Zoals steeds, te koop gevraagl betere 
zegels, series en gehele verzamelingen. 

Postzegelhandel K. A. WEEDA, 
ZOUTMANSTRAAT 14 a 

Tel. 394543, DEN HAAG, Postr. 27773 
Bankier: Nederl. Handel Mij. 

Aanbieding Nederland: 
Luchtvaartfonds gebr. ƒ 11,— p. 10 
2>^ct. tralieopdr. 1940 pfr. „ 1,50 „ 10 
Kinderseries 1945 pfr. „ 50,— „ 100 

1945 gebr. pfr „ 32,— „ 100 
12»^ et. Kind 1945 gebr. „ 10,— „ 100 
Symb. & Zeehelden series pfr „ 125,— „ 100 
30 et. Zeehelden pfr „ 15,— „ 100 
22 K et. Zeehelden pfr „ 10,— „ 100 
173^ et Zeehelden pfr „ 9,— „ 100 
123^ et Zeehelden pfr „ 8,— „ 100 
4ct. Symbolen pfr „ 4,— „ 100 
Postkoetsen geb./pfr „ 8,— „ 100 

Betaling met bestelling op postrekening 
nr. 123689 of Incassobank, bijk. Molukkenstr. 

Amsterdam-O. (252) 
International Sfomp Trade Anne de Vries 
Sumatrastaat 247, Tel. 55790, Amsterdam-O. 

31e POSTZEGEL VEILING 
van de 

N.V. POSTZEGEL VEILING 

DE VRIES EN DOLLEMAN 
te houden op 20 en 21 December in 
Café-Rest. Lido, Plein 19 te Haarlem. 

Catalogus wordt op aanvraag 
toegezonden. 

Voor onze e.v. veiling kan nog goed 
materiaal worden opgenomen. 

'S-GRAVENHAGE, Noordeinde 126 a. 

• „HET VLAAMSCH POSTZEGELTIIDSCHRIFT" ~ 
Het graaggeziene Belgische blad dat 
ieder Nederlander aangenaam verrast I 

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

Prijs: 5.50 GId. per 12 nummers 
(12 nummers per jaar) 
Proefnummer gratis op aanvraag ! 

Uitgever: J O S . V. J. V E R R E S T 
Tramstraat 30 - T i e l t (België) 
Verkoopers 

in alle grootste Nederlandsche steden 



Abonneert U en 
geniet er ook van' 
PRIJS PERJAAR/a-
PRIJSPER̂  JAAR/A-

PHILATELIE 
ïieerlands populaire 
postzegelblad breagt 
met deze rubriek menig 

philatelistenkart sneller 
aan 't kloppen. De schrij
vers l/Thaels en JJonker 
weten dan ook vele inte
ressante bijzonderheden 
tot een leerrijk geheel te 
verenigen. Lees Iset ook' 

WELKE POSTZEGELHANDEL 
(en gros of -detail) heeft plaats voor 
een GEHUWDEN JONGEMAN van 
31 jaar, bekend met 

MODERNE TALEN, GOED HANDSCHRIFT 
en ADMINISTRATIEF ONDERLEGD. 

(Heeft vele goede relaties in het buitenland) 
Verzoeke te berichten onder nummer 245 
bureau van dit blad. 

G O E D K O O P ! 
Prinsessezegels gebr. p. 10 ƒ 3,50 mits U een 
bestelling doet van ƒ 5,— uit onderstaande 
zeer voordelige aanbieding: 
Kindzegels 1940 
Zomerzegels 1941 
Kindzegels 1941 i 
Kindzegels 1945 x 
idem gebruikt 
Tralie postfris ! 
POSTZEGELHANDEL H. W. HOFLAND 

zendt U gratis goedkope aanbiedingen. 
Geeft p.o. Uw adres. 

WESTZIJDE 44 b — ZAANDAM 
Telefoon 2098 — Giro 257158. 

ƒ 0,90 
., 0,42 
,. 0,50 
„ 0,50 
., 0,38 
„ 1 9 , -

. ƒ 8 , -
„ 4 , -
„ 4,50 
„ 4,50 
„ 3,50 
„ 0 , -

POSTZEGELHANDEL „ C E N T R U M " 

HARTENSTRAAT 30 — AMSTERDAM-C. 
Landenpakketten p. 100 gebrundeld: 

25 Zwitserland 17.50; 50 Zw. ƒ 55,— 
25 Finland ƒ 17,50; 50 dito „ 45,— 
25 Canada ƒ 14,— ; 25 U.S.A. ƒ 14,— 

Zeehelden ongest. P. 100: 
12K— ƒ 6,25; liy^— ƒ 9/—; 
ƒ 39,—; Postkoets ongebr. p. 100 ƒ 7,— 
Zomer '40 gest. p. 100 — ƒ 135,— 
Steeds wisselende voorraad in buitenlandsche 

plaatjeszegels. (235) 

NBEUWTJESDIENST 

Met onze goedkoope nieuwtjes hebben wij 
een dermate groot succes, dat wij besloten 
hebben tot het instellen van een Nieuwtjes-
dienst met ingang van 1 Januari 1947. 

Belangstellenden kunnen zich abonneeren, 
onder opgave van, welke landen zij preferee-
ren en in welke prijzen zij wekelijks of maan
delijks de nieuwste geïmporteerde series wen-
schen te ontvangen. 

Het minimum bedrag is ƒ 10 per maand, 
franco huis. 

FA. GAANDERSE — HAARLEM 
Import Postzegel Engroshandel Export 
Prinsesselaan 25, Telefoon 21429, Giro 52 

Bankrelatie: De Twentsche Bank N.V. 

NELCOR'S CELLOPHANE 
POSTZEGEL-ETUIS 

de ideale beschermers voor Uw 
zegels, zijn weder onbeperkt leverbaar 

en vele verzamelaars hebben hun 
collectie hiermede voorzien. 

Vraagt U ook eens bemonsterde offerte. 

HandeLsonderneminB „NeIcor'\ 
Dorpsstraat A 78, Scherp*nzeel (Geld.) 

Koopt bji onze Adverteerders! 

Wij zenden franco na ontvangst van postwissel: 
10 Ser. Kon '40 geh. cpl tot 1 G 14 w ƒ 12,50 
10 Ser Symb en Helden gebr. compl. „ 10,— 
10 Ser Bevrijding compl. mooi gest. „ 17,— 
100 Ser Jub '23 : 2, 5, 7%, 10, 20, 25 en 

50 Ct „ 17,— 
100 Ser Jubileum 1938 compleet gebr. „ 20,— 
100 stuks 50 Ct meeuw gebr „ 2,50 
10 Ser Kind 1935 postfrisch „ 5,— 
10 Ser Prinsessen van fr. bij abont „ 4,50 
Nieuwste HOLLAND album Ned 

& Overz geb. „ 15,— 
10 X 20 New pictorials Eng-Kol ongebr „ 20,— 
Jap bezetting in BIRMA. 

Zie maandblad October pag. 117 
1943 Olifant en Toren 7 w. p. 10 „ 7,50 
1943 Karbouw ser 3 w compl. p. 10 „ 5,— 
T H E GLOBE — Westzijde 162 — Zaandam 

RECLAME-AANBItDINO. 
Ned. Indië 1940 5 cent donker

blauw ong. ƒ 0,50 
Ned. Indië 1940 5 cent donker

blauw gebr. „ 0,20 
Ned. Indië 1941 Roode Kruis 

ong. „ 2,50 
Ned. Indië 1941 Roode Kruis 

gebr. „ 1,10 
Ned. Indië '41 Moehammadijah 

compl. ong. „ 12,50 
Postzegelhandel PHILADELPHIA 

J. M. GOSSE 
KRUISWEG 43 — HAARLEM 

Telefoon 15515, Giro 135793 
mf mm 

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

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

Offerten met prijsopgaaf worden gaarne 
ingewacht ! 

M. J. A. van der Haagen, 
Nieuw adres: Van Lennepweg 67, 
Den Haag — Telefoonnr. 550454 
Telegram-adres : „HAAGPHIL". 

^ Voor voortvarenden uitgever 
TER OVERNAME 

de volledige binnen- en buitenlandse 
rechten van een geheel nieuw en 
populair ontwerp van 

LOSBLADIG 
POSTZEGELALBUM 

In manuscript gereed zijn de albums 
voor Ned. en Overz. Gebiedsd., België, 
Belgische Congo, Belgisch Oost-Afrika, 
Groot Brittannië, Noorwegen, Zweden, 
Denemaiken en Koloniën, Frankrijk. 
Brieven onder no. 241. 

■ k flhMAMOka 

NEDERLAND (alles prima kwaliteit) 
Alle compl. series Kind 23/41 & 45 (20 s.) 

gebr. 
Alle cpl. ser. Kind in rolt. (8 s.) gebr. 
Alle compl. series Zomer (7 s.) 
10 series Nationale Hulp 
10 series Prinsesjes 
Salve Hospes compl. serie 
Olympiade compl. serie 
Goudsche Glazen compl. serie 
Zeeman compl. serie 
Roode Kruis compl. serie 

Porti extra. Levering na ontvangst van 
postwissel of storting op Postgiro 165298 

A. M, N. V. d. BROEKE 
NEDERLANDSCHE POSTZEGELHANDEL 

N.Z. Voorburgwal 316 — AmsterdamC. 

f 
ebr. „ 
ï» »♦ 

»» ï» 

>» ï» 

ï » »> 

»1 ) * 

>i ** 

) i 1* 

»» »> 

36.40 
4 5 , 
9,— 

12,50 
3,50 
7,65 
8,10 
5,40 
5,40 
4,95 

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 
De zaak waar U steeds iets vindt. 

Speciaal Nederland en 
Overzeesche Gebiedsdeelen 

Engelsche Koloniën 
Zichtzendingen van Portugeesche Kol. 

Italiaansche Kol., Fransche Kol., 
Zuid Amerika enz. enz. 

TE KOOP: 
Europa album in vier delen. 
Met ± 10.000 zegels. 


