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Z E E R B E L A N G R I J K E 
P O S T Z E G E L V E I L I N G N o . 3 1 4 
op 3, 4, 5 en 6 Februari, waarin ' 
de „Collectie Zurhake", e.a. ruim 1400 kavels ! 
Catalogus gratis — Opbr^gstlijst 50 cent 

JI.IL.¥ÄiNi PDiïïËiüJI 
Winkelverkoop: Coolsingel A3, R'dam 
NOORDEINDE 37 — DEN HAAG 

Tol. 11.48.36 — Giro 17369 

MANKEERT U OUDE ZEGELS? 
Onze uitgebreide voorraad OUDE postzegels 
stelt ons in staat vele wenschen te vervullen. 
Zendt ons Uw mancolijst! 

POSTZEGELHANDEL G. KEIZER & ZOON, 
P A S S A C E 2 B - 2 7 
TELEFOON 11 .24 .38 

DEN HAAO. 
P 0 S T G I R 0 4 2 6 2 . 

TE KOOP GEVRAAGD 
Roemenië, Yvert no.1 t/m 35, inclusief typen alsmede 
klassieke zegels van de geheele wereld met een 
Yvertwaarde van tenminste 5 0 L 0 Yvertfranc p. stuk 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar/ 

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

HET ADRES VOOR NIEUVtTE UITGAVEN 
in abonnement of volgens prijslijst is nog steeds: 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
H I U V E R S U M , Surinamelaan 31, Telefoon 4323 
A M S T E R D A M , N.Z. Voorburgwal 151, Telefoon 47103 

DE N I E U W E Y V E R T CATALOGUS 1 9 4 7 
leveren w i j voor f 17 .50 + portokosten. 

Curt^ao postfrisch. 
Sluier Nrs. 121/137 
Kon. familie 
luchtpost Nrs. 4/16 
Krijgsgevangenen 41/44 
Juliana Roode Kruis 
Suriname. Kon. fam. 
1941. 15 cent tir. 196 
opdrukken nrs. 208/211 

Suriname postfrisch. 
ƒ 23,— Nat. Steunf. 212/217 ƒ 6.75 
„ 2,— 1945 landsch. 218/226 „ 1,20 
„ 26.— luchtp. 2K G. Nr . 20 „ 24,— 
„ 45,— „ 10 G. No. 22 „100,— 
„ 2 1 , - „ R. Kruis No. 23 „ 7,— 
„ 4,50 „ 2 2 ^ op 60 cent „ 1,40 
„ 1,10 „ idem kopstaand „195,— 
„ 1,50 „ 1 en 5 G Nrs 25, 26 40,— 

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

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

D E N HAAG ■ LANGE P O T E N 15a. 

W E R T 1 9 4 7 - f17 ,50 
„Stamp Collecting" geïU. standaard werk geb. f 6,75 
„Splendid Book of Postage Stamps" geïU. geb. f 3,75 
„Musson's Airmail Cat. Europe" (£) gen. f 2,95 
„ H O L L A N D ALBUM" geheel bijgewerkt f 15,— 

Postfrisch Nederland Traue cpl. f 18,50, Cour Perm. 1934 
cpl. f 19,—. Curasao Bernh.fondsf 145,—, Krijgsgev. f 42,—, 
Juliana R.Kr. f 22,—. Suriname Luchtp. 1942 R.Kruis f6,75, 
1945 opdr. cpl. 3 st. f 47,50. Porto extra. Geen vooruitbet. 

Uitvoering betere manco's Ned. en O.G en Europa. 
SUTHERLAND  Postbus 4 3 0  'sGravenhage 

Kant.: Kon. Wllhelminalaan 98, Voorburg. — Tel. 722369 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

D E . POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHOIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & TelllerChamplon 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e uitgave — 1947 

is zojuist verschenen. (133) 

Rodf 
poeL 

Giro 247130. 

erna 
PRINSESTRAAT 60 
hoek Juffn, Idastraat 
' S GRAVENHAGE 
• Telefoon 110319. 

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



TE KOOP GEVRAAGD 
Alle betere zegels van de Scandinavische landen 
Zie advertenties in de vorige maandbladen 
Heden ontvangen Yvert '47 ^ ƒ 18,—pl. porto 
Album Ned. en Overz. Geb. è „ 15,— „ „ 
Holland Supplement 1947 i „ 1,75 „ „ 

Speciaal adres voor nieuwtjes van 
Europa tegen zeer concurrerende 

prijs. Vraagt prijsopgave, en 
abonneert U op onze 

N I E U W T J E S D I E N S T 

HET POSTZEGELHUIS 

L HOUBAER, 
Amersfoort, Ufrechtschestraa» 39, Tel. 5325 

m 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilinghouders 

Gastliuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
; worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

In complete series (alles prima kwaliteit) 
In4ië Weldadigheid 1931 gebr. ƒ 5,75 

1932 pfr. „ 3,60 
1935 gebr. „ 5,25 
1937 pfr „ 2,75 
1938 pfr „ 2,75 
1939 pfr „ 3,25 

Java/Australië, pfr „ 11,25 
Suriname-Weldadigheid 1929 pfr* „ 14,25 

1936 pfr „ 5,70 
1938 pfr ■ „ 3,60 
1940 pfr „ 4,75 

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. 

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 

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 
Zichtzendingen van Europa, Engelsche, 

Fransche en Portugeesche 
Koloniën, 

Amerika, Japansche Bezetting, 
Republiek Indonesië enz. cn7. 

(«) 

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

Rotterdam-N. — St. Agathastraat 15b 
^ Giro No. 490557 

Een goed bgein in het nieuwe jaar. 
een tip voor ied're verzamelaar, 
sluit U aan bij ons rondzendverkeer, 
doet het nu, anders vejtgeet U het weer, 
prachtige zegels voor weinig geld, 
heeft nog niemand U het adres verteld ? 
Postzegelhandel Neerlandia 
staat voor U klaar 
gedurende het gehele jaar. 

■ m> I N K O O P H 
■ van massawaar: ^ B 
■ GESTEMPELDE ZEEHELDEN, ■ 
■ BRABANT, HERRIJZEND ■ 
■ HOLLAND, KONINGIN, etc. ■ 
■ KILOWAAR 
H in kleine en 

van Holland ^M 
erote hoeveel ^ 1 

B heden dringend gezocht. ^ 
H Postzegelengrosh 

■ H. 
^M Koninainnewea61 
■ Telefoon 2 7 0 0 6 . 

andei ^M 
P I O R A I V I , ■ 
. Amsterdam Zd. ^m 

Giro 240655 . H 

L . U C H T P O S T 
Rusland No. 20a—21a 

„ 22  2 6 
„ 27a—30a 
„ 33 —37 
„ 41 —45 
„ 41a—45a 
„ 46  4 8 
„ 49  5 8 
„ 60 —66 

Bulgarije „ 25 o 
„ 26 
„ 27 
„ 28 
„ 29 
,. 30 

gebruikt ƒ 3,50 
.. 8,— 
.. 1 0 -
„ 9,75 
„ 23.50 
>, 23,50 
,. 3.— 
,. 27,50 
>. 4.— 

ngebruikt „ 1,— 
„ 1,20 

„ ' „ 2 , -
„ 3 , -
.. 4,— 
„ 6,50 

DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Postbox 85 — Dordrecht — Giro 243401 

AANBIEDING: 
Frankrijk; 6 beroemde mannen cpl. ƒ 2,25 
Unesco ƒ 0,50 per 10 „ 4,75 
Nederland; tralie cpl. 2K/5,— xx „ 18,— 
Nationale Hulpzegels gebr. „ 0,95 
4J^ gld. Vliegpost xx „ 4,75 
Prinsesjes gebruikt ƒ 0,35 postfr. „ 0,60 
Ned. Indië Dansers 2 et. „ 0,20 
Rode Kruis opdruk „ 1,75 
Albums Ned. en O.G. bij tot 31946 „ 15,— 
Stockboeken: 0,75, 1,50, 3,—, 4,50, 6,—, 8,— 

10,50 en 15,50. 
POSTZEGELHANDEL H. W. HOFLAND 

WESTZIJDE 44 b — ZAANDAM 
Giro 235007 (Bank Incasso Bank) 

Nederlandsche Kilo's 
te koop gevraagd. 

AANBIEDING MET PRIJSOPGAAF 
W O R D E N GAARNE INGEWACHT. 

M. J. A. van der Haagen, 
' Nieuw adres: Van Lennepweg 67, 

Den Haag — Telefoonnr. 550454 
Telegram-adres : „HAAGPHIL". 

Postzegelhandel J. VAN DER OORD 
Damstraat 4 rd. — Tel. 17909 — HAARLEM 
Giro 510998 - Bank: Rot t . Bankver. Haarlem 

Bf LGIE-SERIES POSTFRISCH: 
1937, Boudewijn 438/46 ƒ 2.75 

Kon. Astrid 447/54 - 2.50 
1938, Koning Albert 466/70 - 3.— 

Prins V. Luik 488/95 ■  9.50 
1939, Roode Kruis 496/503  10.— 

Rubens 504/11 20 .— 
Orval 513/18 17.50 
Belfort 519/26  14.25 

1940, Muziekfonds 532/37  5.75 
1941, Winterhulp 538/46  2.— 
1941/42, Orval 556/67  6.— 
1941, Prinsen 573/82  2.25 

St. Maarten 583/92  2.50 
Porto extra.  Luxemburgseries eveneens voorr. 

"NELCOR'S" 
CELLOPHANE POSTZEGEL ETUI'S 
DE IDEALE BESCHERMERS VAN 
U W ZEGELS, 
ZIJN N U W E E R IN TWEE UIT
V O E R I N G E N LEVERBAAR, N.L. 
BLANKE E T U r S EN ETUI'S MET 
Z W A R T E N INLEGGER. 
VRAAGT U OOK EENS BEMON
STERDE OFFERTE EN U ZULT 
EVENEENS ENTHOUSIAST 
BESTELLEN. 

Handelsonderneming „Nelcor", 
Dorpsstraat A 78, Scherpcnzeej (Geld.) 

SINDS 
1 8 8 5 DRUKKERIJ 

KINSBERGEN 
t DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 

CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 
HEKKER CATALOGUS 1946 

VEILINGCATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

N.Spiegelstr. 60, Tel. 37239, A'dam 
I (10) 



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

Dordrecht. 

ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

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

Afzonderlijke nueimers f 0.50. 
Nummers van oude jaargangen: 

Per jaargang f i .zj . 
Per nummer f 0.15. 

GRATIS voor de leden der aangesloten 
Vereenigingen. 

NEDERLANDSGH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 46 VEREENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

24e Jaargang Januari 1947 No. 1 (269) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

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

Prijs van een z.g. »Kleine Annonce" 
f 2.— per vakje. Advertenties grooter 
dan i/i2 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts éin adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, 6- en u achtereenvolgende 
plaatsingen resp. 2Vs. 5 "> " " / o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk den 5en der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De odminUtraUe behoudt zich 
het recht voor de plaoti ing van 
odvertenUes, zonder opgoai van 
f edenen te weigeren. 

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

REDACTIONEELEN AARD. 
REDACTEUREN A M Benden, arts te Maurik (Gld.), telefoon 220 (K 5449 : POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 

Dr. L Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN. 
J H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg. Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbog, Statcnweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. dr».. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394512: FRANKEERMACHINES. 
wir. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, teleioon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't Haaf«. Laan van Meerdervoort 38a, 's-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDEELINGEN. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

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

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

vereenig'ingsberichten, odresveranderingen en alle brieven van administratieven aard te richten aan den admimstrateur E. J. van der Hier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht; postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

INTERNATIONALE VERBONDENHEID 
De wereld staat wellicht verder verwijderd dan ooit tevoren 

van een werkelijk internationale samenwerking. Terwijl in 1918 
althans de schijn van samenwerking tussen de overwinnaars werd 
gehandhaafd, was in 1945 de onvoorwaardelijke capitulatie nog 
niet eens een feit, of de scherpe tegenstellingen tussen de grote 
mogendheden onderling, evenals tussen minstens twee hunner en 
de „kleine" staten werden voor ieder zichtbaar. En toch . . . . 
iedereen gevoelt, dat wij elkander nodig hebben en ook in de 
toekomst wederzijdse seun niet kunnen ontberen. 

Ook op het terrein der philatelie blijkt wel duidelijk de inter
nationale afhankelijkheid. Tijdens en in de eerste wereldoorlog 
en ook nu thans in veel sterker^ mate. België drukte steeds zijn 
eigen postzegels, maar ten gevolge van de oorlog vatti 1914 werden 
de zegels eerst in Parijs, later (o.a. de schitterende "helm"-serie) 
in Haarlem gedrukt, omdat de staatsdrukkerij te Mechelen niet 
kon werden. Amerika kreeg geen behoorlijke verfstoffen uit 
Duitsland.... en de zegels kregen een fletse kleur. Thans lieten 
vele regeringen de zegels in Engeland of Amerika drukken; -wij 
denken aan onze eigen Bradbury-serie en de Indische series, die 
(weinig fraai !) in Amerika en Australië werden gemaakt. Wij 
noemen Frankrijk en vele Franse koloniën, België en Luxernburg, 
Noorwegen en Polen, die hun zegels in Engeland of Amerika 
lieten vervaardigen. Het was waarlijk geen vooruitgang even
min voor Tsjechochoslowakije, dat zijn eerste zegels in Rusland 
liet maken. Deze feiten zijn algemeen bekend. Weet men echter 
ook, dat in Guatemala spoedig na 1940 ernstig gebrek aan zegels 
ontstond, omdat de leveranties van de Haarlemse drukkerij Joh. 
Enschedé en Zoon (men lette op het drukkersteken JOHEZ) 
stopgezet werden ? In 1946 kwamen nog enige jubileumszegels van 
1940 te voorschijn en werden nog in gebruik genomen. In vele 
Zuidamerikaanse staten werd gebruik gemaakt van zegels, die 
in Engeland bij Waterlow & Sons werden gedrukt. Ook die 
leveranties hielden op; men moest uitzien naar nieuwe drukkerijen 

en zo zien wij zegels van Peru en andere landen met het druk
kersmerk "Columbian Bank Note Company", welke vroeger 
"Waterlow and Sons Ltd" vermeldden. Colombia verwisselde meer 
dan eens van drukkerij.. . . met als resultaat diverse drukkers-
tekens en ook verdere afwijkingen in de tekening. Wij vestigen 
de aandacht van de verzamelaars op dit feit, omdat somtijds de 
verschillen uiterst gering zijn. In de rubriek "Nieuwe Uitgiften" 
zullen wij geleidelijk de zegels alle vermelden. 

Internationale verbondenheid en internationale afhankelijkheid. 
Soms zonder er iets aan te kunnen doen. Geneve leefde sinds 
1920 voor een groot deel van de Volkenbond. Deze is echter 
in 1946 opgeheven; enige staten lieten daar, voorlopig althans, voor 
de laatste maal hun stem horen; wij denken aan Litauen, Let
land en Estland. Maar ook aan de Zwitserse zegels met opdruk 
"Courrier de la Société des Nations" komt weldra een eind. Op 
13 December 1946 werd door de Zwitserse P.T.T. officieel bekend 
gemaakt, dat de zegels met deze opdruk waarschijnlijk nog slechts 
tot het voorjaar 1947 geldig blijven voor frankering. De stempel 
is reeds veranderd evenals het R-strookje, dat thans niet ver
meldt "Geneve 10, Société des Nations", jmaar "Geneve 10, 
Nations Unies". De zegels van het Internationaal Arbeidsbureau 
en het "B.I.E." blijven geldig, terwijl de stempel vermeldt „Geneve 
Depot". 

Op blz. 22 van de vorige jaargang deelde ik mee, dat de 
zegels met opdruk "Cour Permanente" niet zouden terugkeren. 
"Wellicht daaromtrent is echter nog niets bekend... . met 
andere opdruk"; inderdaad schijnt het thans zover te zijn. De 
naam van het Hof is' gewijzigd: de Nederlandse P.T.T. zullen dus 
het voorbeeld van Zwitserland moeten volgen en de speciale 
dienstzegels een andere opdruk geven. Laten wij de hoop uitspreken, 
dat hier voortaan de „Cour"-zegels (evenals in Zwitserland die van 
de Volkenbond enz.) ook ongestempeld verkrijgbaar zullen zijn. 

Internationale afhankelykheid ook op geheel ander terrein. 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Voor de fabricage van papier is ons land voor -een zeer belangrijk 
deel afhankelijk van de invoer van grondstoffen. De papier
situatie is zonder meer zeer zorgelijk; ik geloof dan ook, dat de 
verwachting, weldra een omvangrijker Maandblad te zien, zeer 
gering geacht moet worden. De Firma Van Gelder Zonen N.V. 
schrijft in een circulaire d.d. 16 December " . . . . w o r d e n onze 
pessimistische verwachtingen in sterke mate overtroffen. Van een 
verdere uitbreiding der productie kan dan ook voor de eerst
komende tijd in GEEN geval sprake zijn". De kans bestaat zelfs, 
dat bij drukopdrachten oud papier zal moeten worden inge
leverd. Een dringend beroep wordt gedaan op de bezitters van 
oud papier om dit zo spoedig mogelijk in te leveren. Ik meen, 
dat het mijn plicht is, deze kwestie ook ter kennis te brengen 
van de lezers van het Maandblad. Ieder, die oud papier heeft, 
levere dit thans in. v. P. 

TRooffdIredIa(Et(ETüTr 

1. In dit nummer zal men de inhoudsopgave van 1946 aan
treffen, welke met de tien nummer van de 23e jaargang kan 
worden ingebonden. Over de 22e, halve, jaargang is geen index 
verschenen. 

2. Van sommige zijden maakt men bezwaar tegen het achteraf 
vermelden van de zegels, die sinds 1943 zijn verschenen. De Raad 
van Beheer heeft, op mijn voorstel, een beslissing in deze richting 
genomen, omdat het gewenst is, dat de verzamelaars een zo 
volledig mogelijk overzicht hebben van alle uitgegeven zegels. 
In de rubriek „Philatelistisch Allerlei" zal ik de meest interes
sante laatste uitgaven vermelden, maar niet bespreken. 

3. Het is mij helaas niet mogelijk de achterstand in mijn cor
respondentie in te halen. Het aantal ontvangen brieven over 
philatelistische kwesties bedroeg in 1946 ruim 3 2 0 0 . . . . aan een 
antwoord kan ik slechts geleidelijk toekomen. 

Uit^iftefi 
Deze rubriek is slechts van geringe omvang, omdat de index 

over 1946 zoveel plaatsruimte vergt. Van talrijke zijden ontving 
ik nieuwe zegels ter inzage; hartelijk dank aan de Pers en pro-
paganda-dienst der P.T.T., de Deense Legatie, de Postbesturen 
van België, Luxemburg, Noorwegen, Tsjechoslowakije en Zwitser
land; aan mej. M. van Schaik, en de heren J. A. P. C. van den 
Bergh, J. F. Borghouts, Th. de Both, C. Bulk, James Geway, 
G. J. Peelen, Prof. Dr. J. de Pool, J. Poulie, Ch. Rogier, Ir. J. 
Rijkeboer, Ch. Rogier, M, J. H. Toorens, J. Vleugel en L. Yvert. 

ALBANIË, 
"Echo de la Timbrologie meldt 

twee nieuwe series. 
A. De op blz. 88/1946 gemelde 

landschapsserie met opdruk "Repu-
blika PopuUore e Shqipérisé (Volks
republiek Albanië). 

B. Dezelfde zegels met opdruk 
"rood kruis" en de woorden "Kon-
gresi K.K. Sh. 24-25-11 46" (Congres 
Albanees Roode Kruis) + nieuwe 
waarde. 

4- 10 op 20 q; + 15 op 30 q; + 20 op 
40 q; + 30 op 60 q; 4- 50 op 1 f; -(- 1.50 
op 3 f. 

ANDORRA. 
Spaans Postkantoor. 

"Echo de la Timbrologie" meldt een nieuwe 75 c blauw met 
afbeelding vaji een kerk. 

ARGENTINIË. 

6 December 1946. Op deze datum 
werd te Buenos Aires de "dag der in
dustrie" (dia de la industria) gehouden, 
ter gelegenheid van de nijverheidsten-
toonstelling. (Exposi9i(Sn de la In
dustria Argentina). Een zegel in lila
bruine kleur vereeuwigde deze dag. 
Oplaag 20 miljoen exemplaren. 

BAHAMAS. 

11 November 1946. Victory-
zegels. m d bruin; 3 d blauw. 
(Yvert no. 118/119). 

18 November 1946. Gibbons 
Stamp Monthly meldt de uit
gifte van een 10 d geelpranje in 
de tekening van Yvert "type f" 
van 1938. 

BERMUDA. 
8 November 1946. Victory-zegels. 1% d bruin; 3 d blauw. 

(Yvert 121/122). 

BRAZILIË. 
1946 "Echo de la Timbrologie" meldt 
40 c blauw met een orchidee. Inschrift „4 a exposifäo nacional 

de orquideas. Rio de J?neiro". 
40 c groen met portret van generaal Gomes Carneiro. 

BRITS GUYANA. 
1944. 96 c purper. Yvert no. 170a, in tanding 12K x 13K 

i.p.v. 12K. 
21 October 1946.'Victory-zegels 3 c karmijnrood; 6 c groen-

blauw. (Yvert 174/175). 

BRITS H O N D U R A S . 
September 1946. Victory-zegels. 3 c bruin; 5 c donkerblauw. 

(Yvert 130/131). 

BRITS NOORD BORNEO. 
Op 15 Juli jl. werd „Noord-Borneo" door de particuliere maat

schappij (de "chartered company") overgedragen aan de Britse 
Kroon. Nieuwe zegels hebben we sindsdien niet gezien. De oor
logsuitgifte vermelden we nog bij "Noord-Borneo". 

BRITS NYASSALAND PROTECTORAAT. 
Zie Nyassaland. 

BRITSE SOLOMON EILANDEN. 
Japanse Bezetting. 

Het is mij niet bekend óf en zo ja welke speciale bezettings
zegels op deze fel omstreden eilanden zijn uitgegeven. 

BRITSE SOLOMON EILANDEN. 
27 April 1942. Vlak voorafgannde aan de bezetting van de 

meeste (en zeker äe belangrijkste !) Solomon-eilanden werd een 
10/- uitgegeven in de tekening van 4% d.: inheemse woning; 
links tjoven portret George VI. 

10/- roselila en olijf groen. (Yvert 70). 
,15 October 1946. Victory-zegels. IJ^ d karmijnrood; 3 d groen-

blauw. (Yvert 71/72). 

BRUNEI. 
Japansche Bezetting. 

Tijdens de Japanse bezetting werden in Brunei (Noord-West-
Borneo) vele zegels overdrukt door den vijand. Vermoedelijk 
werden ook zegels van Sarawak en Noord-Borneo met opdruk 
gebruikt. Een goed overzicht is mij nog niet bekend. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 



L NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 3 

Duitse bezetting. 

BRUNEL 
1945. Na de bevrijding werden de vroegere zegels van Noord-

Borneo en Saraw(\k overdrukt met B.M.A. Beide series waren 
in de verschillende postgebieden en ook in Brunei en op het tot 
de Straits Settlements behorende eilardje Labuan door elkander 
in gebruik. 

BULGARIJE. 

f944. Als laatste zegel onder de duitse 
bezetting verscheen een zegel met de beel
tenis van koning Simeon II. Hij komt als -
kroonprins (Knias Turnovski-prins van 
Tirnova) voor cp de serie van 1938. Hier
naast l%et zegel waarop Simeon II (geboren 
16 Juni 1937) als Zar voorkomt. 

3 1 roodoranje. Inschrift (voor de laatste 
maal!) Tsarstvo Blgarija in Cyrillisch 
schrift. (Yvert 427). 

BULGARIJE. ; 
Russische bezevting. 

1944. Herdenking van de bevrijding 
van de duitse bezetting op 9 September 
1944. Gebroken keten met grote 9; daar
onder Septembrij 1944 god. (godina), in 
Cyrillische letters (September jaar 1944). 
In latijnse letters Bulgaria. Getand. 

10 Lb. lichtblauw; 20 Lb karmijnrood. 
(Yvert 428/429). 

1945. Herdenking van de oorlogsver
klaring aan de duitsers. Inschrift in 
Cyrillisch schrift: „Blgarija, 9 Septembrij 
1944 godina". (Bulgarije, 9 September, 
jaar 1944). 1 1 groensgrijs, 4 1 donker
blauw, 5 1 lilarose, 50 1 blauwgroen, 100 
1 roodbruin. (Yvert 430/434). 

23 April 1945. Herdenking van het 
congres van Sofia. Inschrift "Slavjanski 
sjesd — Sofia — Mart 1945" (Slavisch 
Congres — Sofia — Maart 1945). Eik 
met grote takken. 4 1 oranjerood (getand 
en ofigetand); 10 \ ultramarijn (idem); 
50 1 bruinlila (alleen ongetand ?) (Yvert 
435/437). 

PHILATtLlSTEN, WEKT NIET-1 EDEN ONDER UW KENNISSEN-
VERZAMEI »ARS OP TOT AANSLUITING BIJ EEN VERÈENIGINGI 

ALFRED NOBEL 
Op 10 December 1946 was het vijftig jaar geleden, dat de 

bekende groot-industrieel Alfred Nobel te San Remo overleed. 
Deze man, rijk geworden door allerlei uitvindingen op het gebied 
van ontplofbare stoffen, liet vrijwel zijn gehele vermogen, destijds 
20 miljoen gulden, na in de vorm van een stichting, welke de 
jaarlijkse rente zou verdelen over vijf vooraanstaande personen 
(hetzij natuurlijke hetzij rechtspersoon). Zo ontstonden de „Nobei 
prijzen", welke sinds 1901 worden toegekend resp. voor Natuur
kunde, -Scheikunde, Geneeskunde, Letterkunde e n . . . . voor de 
Vrede. In sommige buitenlandse bladen lazen wij bij de vermelding 
van de Zweedse )ubileumzegels wel een korte biographie van 
Alfred Kobel (klemtoon op de tweede lettergreep !), maar merk
waardigerwijze ontbrak overal een opsomming van de Nobel
prijswinnaars, die op de postzegels staan afgebeeld. . . . en dat 
zijn er velen ! 

Wij zullen de namen hier noemen: van de 
zes Nederlanders komen op de postzegels van 
Nederland voor Prof. Hendrik Antoon Lorentz 
(natuurkunde) en Prof. Heike Kamerlingh On-
nes (idem). De volgende Fransen zijn afgebeeld 
op de zegels van Frankrijk: Henri Antoine 
Becquerel (natuurkunde). Pierre Curie en zijn 
vermaarde echtgenote "Madame" Curie, als 
Poolse van geboorte Maria Sklodowska geheten. 
(Het echtpaar Curie komt op de zegels van 
Frankrijk, alle Franse koloniën en vele 

andere landen voor). Madame Curie kreeg twee maal de Nobel
prijs, eerst samen met haar man voor natuurkunde, later alleen 
voor scheikunde. Voor de letterkunde-prijs kwamen in aanmer
king Frederi Mistral en Jacques Anatole Thibaut (bekend als Ana-
tole France), terwijl Aristida Briand de Vredesprijs kreeg. Deze 
prijs kregen ook de Zwitser Jean-Henri Dunant (van vele zegels 
bekend), Theodore Roosevelt (U.S.A. en Panama), Bertha von 
Suttner (Tsjechische, afgebeeld op een zegel van Turkije), Thomas 
Woodrow Wilson (U.S.A. en Panamd), Fridtjof Nansen (Noor
wegen) en Jane Addams (U.S.A. en Turkije). Behalve de reeds ge 
noemde personen kregen ook de Natuurkundeprijs Wilhelm Con
rad Röntgen (zegel van Danzig) en Guglielmo Marconi (Italië). 
Die voor geneeskunde werd toegekend aan Emil von Behring 
(duitse zegels), Niels Ryberg Fin'en (particulier zegel" van Dene
marken), Robert Koch (zegels van Danzig en Hitler-Duitsland) 
Santiago Ramón y Cajal (Spanje). T o t heden werd helaas nimmer 
aan een Nederlander de prijs voor de Letterkunde toegekend. 
Behalve de reeds genoemde Fransen -^r.tvingen deze prijs: Björn-
stjerne Martinius Björnson (Noorwegen), Henryk Sienkiewicz 
(Polen), Giosuè Carducci (Italië en San Marino), Selma Ottiliana 
Lovisa Lagerlöf (Zweedse, op zegel van Turkije), Grazia Deledda 
(Italiaanse, op zegel van Turkije), Sigrid Undset (de beroemde 
Noorse schrijfster, die in de oorlog zo'n mooie rol speelde, afge
beeld op zegel van Turkije). 

Niet minder dan 26 personen van algemene bekendheid, die op 
d? postzegels zijn afgebeeld, staan dus in direct verband met 
Alfred Nobel. 

V. P. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot den 
heer J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam. 

Ie K.L.M.-vIucht New York—Amsterdam op 21/5/46. 
Kort geleden ontvingen wij een stuk, dat behalve den zg. 

„tulpen"-stempel (zie afbeelding in het Maandblad No. 8 van 
October 1946, blz. 120) op de achterzijde nog onderstaanden 
stempel droeg, de zg. "Stuyvesant-stempel, kleur lichtblauw. 
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Omtrent dezen stempel deelde de K.L.M., New-York, ons mede, 
dat deze door haar kantoor aldaar was aangemaakt voor afstem
peling met de Ie vlucht New-York—Amsterdam te verzen
den stukken. Toen men de eerste zending brieven aan het Post
kantoor te New-York bracht, kreeg men daar de mededeeling 
dat de Amerikaansche Posterijen zelf een speciaal stempel (de 
zg. "tulpen"-stempel) hadden laten maken voor afstempeling 
dezer stukken en de Posterijen verzochten toen de K.L.M, te New-
York verder hun eigen K.L.M.-tempel (de zg. "Stuyvesant"-
stempel) niet meer te gebruiken. 

f^/ Hierdoor komt het voor, dat sommige van deze stukken, hetzij 
*^ den officieelen specialen stempel der Amerikaansche Posterijen, 

hetzij den K.L.M.-stempel dragen, terwijl slechts ca. 25 couverten 
beide stempels dragen. Deze officieele speciale stempel der Ameri
kaansche Posterijen is dus de zg. "tulpen"-stempel, teryl de zg. 
"Stuyvesant"-stempel de door de K.L.M., New-York gebruikte 
stempel is. 

Speciale proefvlucht Nederland—Zuid-Afrika op 6/10/46. 
Hoewel, voor zoover ons bekend, de stukken welke werden 

geadresseerd aan de HoUand-Afrika-Lijn te Johannesburg, hier te 
lande nog niet door de afzenders werden terugontvangen, ontvin
gen wij van de K.L.M, eenige stukken van deze vlucht. 

De speciale couverten dragen op de voorzijde den specialen 
stempel, zooals reeds afgebeeld in No. 7 van het Maandblad (kleur 
violet) en op de achterzijde een rechthoekig stempel (in groene 
kleur): 

"Holland Afrika Lijn / Agentschap / Johannesburg / 8 October 
1946." 

Deze stukken kregen derhalve geen aankomststempel van de 
Posterijen. Het s.s. "Oranjefontein", dat de stukken zou mee
brengen is intusschen op 20 December jl. te Amsterdam aange
komen, zoodat de stukken binnenkort wel in het bezit der afzen
ders zullen komen. *) 

Verdere proefvluchten naar Zuid-Afrika. 
Op 4 Januari, 8 Februari, 1 en 26 Maart a.s. zullen door de 

K.L.M, wederom proefvluchten gehouden worden naar Zuid-
Afrika. 

Volledigheidshalve laten wij hieronder nog de mededeelingen 
volgen van eenige oudere vluchten, welke in verband met de 
plaatsruimte tot op heden niet koiftlen worden opgenomen: 

LIECHTENSTEIN 
In Liechtenstein had op 21 April 1946 het eerste postvervoer per 

zweefvliegtuig plaats ter gelegenheid van een "Segelflugtag" ge
organiseerd door de Liechtensteinsche verkeersvereenigingen te 
zamen met de Zwitsersche Aero Club. 

De vlucht had plaats van Masescha (Triesenberg) naar Schaan. 
De stukken dragen een specialen stempel 
"Erste liechtensteinsche Segelflugpost 
1946 — 21 April 1946 — Masescha-
Schaan", zooals hieronder is afgebeeld. 
Wij zagen zoowel een stuk, waarop de 
postzegels met den stempel "Triesen
berg" waren afgestempeld en de speciale 
stempel daarnaast op de enveloppe ge
plaatst was, .als een waarop de speciale 
stempel gebruikt was ter afstempeli.ig 
der frankeerzegels. Dit laatste stuk was 
aangeteekend verzonden en droeg het 
aanteekenstrookje "Triesenberg", doch 
geen poststempel van deze plaats. 

ZWITSERLAND 

Op 22 en 23 Mei 1946 hebben in Zwitserland weer de bekende 
"Pro-Aero-vluchten" plaatsgevonden op het traject Lausanne-
Luzern—Locarno, v.v. Door de Zwitsersche Posterijen werd een 
speciaal "Pro-Aero"-zegel van fr. 1,50 uitgegeven, dat alleen voor 
deze vluchten gebruikt mocht worden; het zegel is in rood-bruine 
kleur en toont de afbeelding van een zweefvliegtuig. 

De etappen, waarop luchtpostsjukken werden vervoerd, zijn de 
volgende: 

Lausanne—Luzei;n. Zegel afgestempeld "Lausanne-Poste 
Aérienne-22.V.46" 

Lausanne—Locarno. Idem. 
Luzern—Locarno. Zegel afgestempeld "Luzern-Luftpost-

22.V.46" 
Luzern—Lausanne. | Idem. 
Locarno—Lausanne. Zegel afgestempeld "Locarno; Posta 

Aerea-23.V.46" 
Idem. 

De stukken dragen bovendien 
nog een specialen stempel ir. 
blauw, zooals hiernaast afgebeeld, 
terwijl ook nog speciale couver 
ten voor deze vluchten werden 
uitgegeven. 

Volgens de Schweize' Brief
marken Zeitung (No. 7, Juli '46J 
bedraagt het aantal luchtpostzen
dingen met de Pro Aero-vluchten 
van 22/23 Mei 1946: 

Lausanne: 24.264 stiiks 
Luzern: 19.934 „ 
Locarno: 23.329 „ 

Locarno—Luzern. 

".e*° ̂ ^ ^ o 
T T — " ^ 

Totaal: 67.527 stuks. 

De oplage van het Pro-Aero-zegel bedroeg 234.630 stuks. 

*) Dfze sfukkfn werden inmiddels op 8 Januari jl, ontvangen. 

DE PHILATELISTEN-VEREENIGING ZUID LIMBURG 
organiseert ter herdenking van haar 25-jarig bestaan 
en ter opluistering van den Nederlandschen Philatelis-
tendag 1947 eene 

NATIONALE POSTZEGEL-TENTOONSTELLING 
TE MAASTRICHT op 15, \f> en 17 AUGUSTUS''l947. 

Philatelisten, die in principe plan hebben, voor deze 
tentoonstellin^; in te schrijven, worden aangezocht ten 
spoedigste opgave te doen van hun object en het 
vermoedelijk benoodigde aantal M^. 
Met het oog op het verkrijgen van het benoodigde 
materiaal, de noodige ruimte en de toe te kennen prijzen 
is spoed noodzakelijk. Opgave in te zenden aan den 

Secretaris van het Tentoonstelllngs-comlté 
J. H. J. DU SAAR, Parallelweg 14 te Meerssen. ' 

Alle gewenschte Inlichtingen worden gaarne door dezen 
verstrekt. Later ontvangen gegadigden uitvoerige ge
gevens omtrent klasse-indeeling en reglement, waarna 
definitieve inschrijving kan volgen. 

fRV f̂c ,2»T 
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Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

en Handelaren. 
In de Amerikaanse pers wordt geschreven over een zg. Roose-

velt-zegel en "blok". De maker van deze producten is Dr. A. J. 
de Bruijn, directeur van "The Rocket". De indruk bestaat, dat 
deze „zegels" postzegels zouden zijn. Dit is natuurlijk allerminst 
het geval. Het zijn zuiver particuliere grapjes, zonder enige 
waarde. Het is te houen, dat het Hoofdbestuur der P.T.T. zo 
spoedig mogelijk een eind maakt aan deze speculatie; de naam 
van de Nederlandse philatelie wordt er in hoge mate door ge
schaad. Vandaag maakt meneer A. „Rode-kruis"-zegels, morgen 
meneer B. "Rotterdamse philatelistische souvenirs", overmorgen 
maakt mijn tweejarig dochtertje "de eerste originele autoped-
expres-zegels". Waar is het eind ? 

v. P. 

<&\ 

fosterijcii 
De laatste weken zijn verschillende verzamelaars tegen de lamp 

gelopen; één is reeds veroordeeld tot een, naar mijn mening wel 
zeer lichte gevangenisstraf, omdat hij voor duizenden guldens aan 
zegels trachtte over de grens te krijgen. Wanneer men enige 
gewone zegels insluit, krijgt men dte brief terug; proces-verbaal 
volgt dan pas bij herhaling. 

Niet algemeen bekend schijnt te zijn, dat het ook verboden is, 
evenals in Frankrijk en Engeland, om brieven hoger te frankeren, 
dan nodig is. Hierbij wordt een zekere speling gelaten Wanneer 
men dus een aangetekende brief naar het buitenland frankeert 
met een serie kinderzegels (nominale waarde 433^ cent), wordt 
geen bezwaar gemaakt, ook al is het bedrag hoger dan noodzake
lijk. Wanneer men echter, om een voorbeeld te noemen, een 
brief naar Zwitserland frankeert met een serie „Bradbury", dan 
wordt deze niet geaccepteerd of wel teruggezonden. 

In Het Vrije Volk van 16 December kwam een bericht voor 
over de poststukken van de „Groningen IV". De heer P. G. Mel-
sert te 's-Gravenhage is zo vriendelijk mij een dergelijk poststuk 
ter inzage te zenden. Zoals men zich zal herinneren is in Januari 
1945 het s.S. „Groningen IV" op het IJsselmeer gezonken; nage
noeg alle opvarenden kwamen om het leven. Enige tijd geleden 
is het schip gelicht. Actief als de P.T.T. nu eenmaal zijn, werden 
de poststukken, die grotendeels onbeschadigd te voorschijn kwa
men, aan de geadresseerden toegezonden. Een verklaring voor de 
„achterstand" van bijna twee jaar wordt gegeven in de vorm 
van een etiket, dat op de stukken is geplakt. Daarop staat te lezen: 

STAATSBEDRIJF DER P T T 

Stuk, afkomstig uit het s.s. "Groningen IV". 
dat einde 1944 op het IJsselmeer is gezonken 

en thans is gelicht. 
Wij wijzen op een merkwaardige vergissing overigens: de stukken, 

die ik zag, waren afgestempeld 3 of 4 of 5 Januari 1945, terwijl 
het etiket vermeldt „einde 1944". Als ik mij wel herinner, is het 
schip op 11 Januari 1945 gezonken. 

Als begeleiding -van de kinderzegels verschijnt jaarlijks een 
reclameplaat. In 1946 was de tekening daarvoor afkomstig van 
den graphicus Aart van Dobbenburgh. In het weekblad „Tijd en 
Taak" wordt een merkwaardige anecdote vermeld; in 1941 kreeg 
Aart van Dobbenburgh opdracht om een affiche te tekenen voor 
de kinderzegels van dat jaar. Korte tijd later trad het „Comité-
kinderpostzegels" af wegens zijn houding tegenover den vijand; 
verraders kwamen er voor in de p l a a t s . . . . zij namen de litho 
van Aart van Dobbenburgh „over", maar het S.S.-blad Storm 

nam aanstoot aan de tekening, die kennelijk een meisjeskop met 
„niet-Arische" trekken, zoals de vijand dat noemt, vertoont. 
I n d e r d a a d . . . . het model is een meisje van half-Joods, half-Maleis 
bloed. Bovendien had „Storm" bezwaar tegen de woorden uit 
de Bijbel, die op de plaat voorkomen. De platen werden dan ook 
vernietigd maar de steen bleef behouden en deed nu, in 1946, 
dienst. 

Van 17 Februari tot 15 Maart wordt in de Bijenkorf te 's-Gra
venhage onder het mot to „De weg van het woord" een tentoon
stelling gehouden door de P.T.T. 

(Persbericht) 

oeKii>erk£H; 
TÉdsdhriftcnl 

Yvert & Tellier — Champion, Catalogue de Timbres-Poste. 
51ste uitgave, verzorgd door de firma's Yvert & Tellier te Amiens, 
en Theodore Champion te Parijs. Omvang 1742 pagina's, vorige 
editie 1707 pagina's. De prijzen zijn hoger, doch niet in verhou
ding tot de devaluatie van. de franc. Niet opgenomen zijn de 
honderden bezettingszegels, uitgegeven door de Japanners, met 
uitzondering Van enige zegels van Celebes en van de Philippijnen. 
Evenmin de talloze series van de Russische zone. 

Prijs voor Nederland is vastgesteld op 18 gulden. 

Wij ontvingen ter recensie het boekje van Emile Rinchon, 
„L'Emission — van Acker", waarin een overzicht wordt gegeven 
van de zg. „Van Acker-zegels", dus de Belgische zegels met opdruk 
" _ 10 Vo". Uitgave „Philac", Brussel.. Prijs 35 francs. 

Van het Hoofdbestuur der Zwitserse P.T.T. ontving ik een 
schitterend uiltgevoerde agenda voor 1947. Niet alleen talrijke 
gegevens omtrent het Zwitserse P.T.T.-bedrijf, ook vele mooie 
illustraiies en interessante wetenswaardigheden. 

Van de hand van Mario Diena verscheen een appendix op het 
geschrift „I Francobolli del Regno di iSjapoli", uitgave van „S. A. 
Stampa Filatelica Italiana", Milaan, 1947. In deze appendix worden 
o.a. de stempels en de postaal gebruikte vervalsingen van Napels 
besproken. 

Een ook uit geschiedkundig oogpunt zeer interessante publicatie 
verscheen onlangs te Madrid, in de „Biblioteca de Madrid Filaté-
lico", M. Gälvez, over het huis Tassis, dat in vele landen ge
durende lange tijd het postregaal in handen heeft gehad. (Los 
Directores del Correo en Espana. La Familia Tassis. Correos 
mayores del Reino). Ook de positie van ons land t.o.v. het huis 
Habsburg komt ter sprake. Ook al kan men het moeilijk geheel 
eens zijn met de visie van den schrijver, Juan Mancheno, het 
geschrift is lezenswaard. 

Prinet-catalogus van Frankrijk. Vierde editie. Prijs 20 Belgische 
francs. Uitgave der firma Van Bierbeek, Rue du Midi 6, Brussel. 

Een nieuwe druk verscheen van de officiële publicatie "A Descrip
tion of United States Postage Stamps 1847—1946", uitgegeven 
door het Post office Department te Washington. Prijs 30 c. 158 
pagina's op kuns td rukpap ie r . . . . pm van te watertanden. 

; ' V. P. 

Vraag 6. In verband met een spoedig te verwachten uitvoerige 
publicatie over de verschillende soorten postzegels wordt dringend 
gevraagd om inlichtingen omtrent het karakter van de navol
gende zegels. Diis: tot welk doel zij werden uitgegeven, op welke 
wijze zij werden gebruikt. 
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1. Uruguay. 1922—1926. Zegels met inschrift "Mensajen'as", 
als pakketpostzegels vermeld in Yvert. 

2. Uruguay. 1929. Zegels met inschrift "Encomiendas de 
granja". (Alléén voor "agrarische postpakketten ?) 

3. Uruguay. 1922 enz. Zegels met opdruk "Prensa". (Alleen 
voor dagbladen of voor alle soorten drukwerk ?) 

4. Uruguay. 1937. Enige zegels met opdruk "Servicio de portc 
a costas". (Niet in Yvert en Gibbons vermeld). 

5. Denemarken. 1907/15. Zegels met inschrift "Avisporto". 
6. Panama, 1929. Zg. "Retour—zegel" met inschrift "certifica-

ción". 
7. New Foundland. 1933. Zegel met opdruk "L & S Post". 
8. Italië. 1913. Zegel met inschrift "Servizio commissioni". 
9. Italië. 1884/1904, "port"-zegels met inschrift "Segnatasse" 

van 50 en 100 L. 
10. Wenden. 1863, Yvert No. 3: is dit een pakketpostzegel? 
11. Zijn de spaarbankzegels van Mexico (1928/37), Hongarije 

(1916) en Spanje (1918) soortgelijke zegels als in Nederland 
voor de R.P.S.B. bestaan of hebben zij ook frankerings-

mogelijkheid ? 
12. Colombia. 1865. Driehoekzegels. Zijn dit portzegels of "geld

zegels?" 
13. Roemenië 1858/1862. Zijn "deze zegels alleen voor brieven 

bestemd (porto-skrisori), behalve No. 5 alleen voor dag
bladen (gazetei) ? 

14. Philippijnen. Tot welk doel werden in 1877 zegels overdrukt 
met "Convenio Universal de Correos"? 

Berichten, eventueel ook t.a.v. een of meer zegels, gaarne aan 
den hoofdredacteur. 

Vraag 5. In het Septembernummer van 1946 verzocht ik 
inlichtingen t.a.v. de „zegels" „voor de verminkten — pour les 
mutilés" van België. In „La Revue Postale", No. 457, van 
Januari 1947, komt een uitvoerig artikel over deze zegels voor. 
Zij zijn, met voorkennis en onder njedewerking van de Belgische 
autoriteiten, uitgegeven door een Comité, zetelend te 's Graven-
hage. In België worden deze zegels verhandeld voor 200 francs 
per serie van zes stuks, het Mercierzegel alleen voor 100 francs. 

JUBILEUM AMSTERD. VEREENIGING 
„DE PHILATELIST" 

Deze bloeiende Vereeniging heeft haar 20-jarig bestaan op waar
dige wijze herdacht. 

De feestelijkheden begonnen met een Tentoonstelling in „Kras-
napolsky" op 28 en 29 December, welke, en de Vereeniging 
rekent zich dit als een groote eer, namens het Gemeentebestuur 
der hoofdstad met een aardige en waardeerende toespraak door 
Wethouder Schokking werd geopend. De burgemeester, Mr. 
d'Ailly, moest wegens een, gelukkig lichte, ongesteldheid terug
komen op zijn reeds gedane toezegging, deze opening persoonlijk 
te verrichten. Onmiddellijk ' na zijn toespraak, terwijl de eerste 
bezoekers reeds toestroomden, maakte de Wethouder een rond
gang over de Tentoonstelling, waarbij zijn WelEdelgestr. blijk gaf 
van niet alleen zijn officieele, doch ook zijn persoonlijke belopg-
stelling in het gebodene, hetwelk dan ook het bezichtigen ten volle 
waard was. 

Om slechts enkele grepen te doen worden hier genoemd een 
zeer uitgebreide verzameling zegels van Nederlandsch-Indië met 
Japansche en Indonesische opdrukken — eenige mocie collecties 
Rusland, die thans weer geëxposeerd mogen worden, zulks in 
tegenstelling met de bezettingsjaren, een wetenschappelijk opge
zette verzameling Belgisch Congo en een idem Ierland. Ook wer
den verschillende wijzen van verzamelaars gedemonstreerd: door 
het bijwerken van bladen met teekeningen en teksten, zelfs met 
eigen gedrukte albumbladen, terwijl deze opsomming dan t e -
sloten wordt, om niet alle inzendingen te gaan noemen, met een 

collectie Duitschland, gespecialiseerd op samenhangende zegels 
(têtê-bêche, diverse waarden aaneen, reclame- en propaganda/aan
hangsels, enz.) De bezoekers, speciaal de kenners, waren dan ook 
allen vol lof over het bijeengebrachte. 

Des middags vond een druk bezochte receptie plaats, waar ook 
verschillende Veveenigingen en het Nederlandsch Maandblad in 
den persoon van zijn Hoofdredacteur, met felicitaties waren ver
tegenwoordigd, en zelfs door de twee jongste leden der Jeugd-
afdeeling onder aanbieding van een prachtige fruitmand, een 
aardig gedicht werd opgezegd. Een geanimeerd diner besloot dezen 
eersten dag. 

Den Zaterdag daarop, 4 Januari, ontmoetten de leden met hunne 
genoodigden elkander wederom in „Kras", ditmaal voor het 
bijwonen van een Cabaretavond, die natuurlijk door een ge
zellig bal werd gevolgd. 

Wij gelooven dan ook wel, dat „de Philatelist", die zeer binnen
kort haar duizendste lid hoopt te kunnen begroeten, en zoo 
mede tot de grootste philatelistisch vereenigingen in ons land ge
rekend moet worden, met voldoening op haar jubileum kan 
terugzien. 

BR. 

In 1847 v;.schenen de eerste staatspostzegels van de U.S.A. Ter 
gelegenheid van het eeuwfeest vindt te New York in Grand 
Central Palace van 17 tot 25 Mei 1947 een enorme internationale 
tentoonstelling plaats. Waarschijnlijk wordt deze expositie de 
grootste, die ooit is gehouden. Helaas zullen slechts weinige ver
zamelaars uit de oude wereld in staat zijn, de tentoonstelling te 
bewonderen. De medewerking van talrijke regermgen is toegezegd, 
terwijl het vaststaat, dat vele vermaarde verzamelingen zullen 
worden getoond. Alleen zullen deviezenmoeilijkheden in bijna alle 
Europese landen ernstige bezwaren opleveren. 

Voor Nederland treedt op als vertegenwoordiger de heer A. 
Wildschut, Pernambucolaan 7, Overveen, die gaarne bereid is 
nadere inlichtingen te verschaffen. In verband met het aanvragen 
van vergunning tot inzending aan het Deviezenkantoor verdient 
het aanbeveling zich zo spoedig mogelijk met den heer Wildschut 
in verbinding te stellen. 
Tot slot vermelden wij, dat als voorzitter van het tentoonstellings-
comité optreedt Harry Lindquist; de leden van de .jury zijn nog 
niet allen bekend, wel is medegedeeld, dat voor Nederland de 
bekende philatelist Mr. W. de Beer zitting zal hebben. 
Het is uiteraard, gezien de zeer beperkte plaatsruimte, niet moge
lijk van tentoonstellingen „uitgebreide, gedetailleerde" verslagen 
te geven, gelijk de R. Ph. V. veronderstelt. Bovendien ontbreekt 
het mij aan tijd om alle tentoonstellingen (vrijwel wekelijks vindt 
er in ons land een expositie plaats !) te bezoeken en er voor de 
V.A.R.A., gelijk mij in het geval van R. Ph. V. werd verzocht, 
een verslag van re geven. Verder lust het mij niet, in te gaan op 
de woorden van het orgaan van de R. Ph. V alleen deze 
opmerking: de secretaris-penningmeester van het tentoonstellings-
comité had mij een verslag ter publicatie in het Maandblad ge
zonden; dit verslag is gezet, het was reeds in het zetsel ingedeeld, 
toen het Bestuur der R. Ph. V. mij dringend en bij herhaling 
verzocht het verslag NIET op te nemen« 

Toevallig was het mij mogelijk, de tentoonstelling van de „Am-
sterdamsche Vereeniging De Philatelist" wèl te bezoeken. Elders 
vindt men een verslag van deze tentoonstelling. Ik wil dus volstaan 
met de opmerking, dat het wel duidelijk is, ook weer op deze 
tentoonstelling, dat men steeds meer „historisch" gaat verzamelen. 
Opvallend was ook de inzending van een jeugdigen verzamelaar, die 
weliswaar geen enkele rariteit inzond, maar wiens Inzending als 
geheel verre uisteekt boven vele „beroemde" collecties door de 
schitterende opzet en de keurige beschrijving. Voor speciaal-
verzamelaars was er een zeer uitgebreide collectie van de Japanse 
bezettingszegels te bewonderen, evenals een gespecialiseerde col
lectie van de Belgische Congo en oud-Engeland in platen en 
plaatniimmcrs. 
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Van 26 tot 29 December jl. werd te Geleen een tentoonstelling 
gehouden; de voorzitter van de Vereniging „De Philatelist", de 
neer Adema heette bij de opening de talrijke aanwezigen welkom 
en zette uiteen, dat het verzamelen van postzegels heus wel iets 
anders is dan het plakken van plaatjes, doch een waardevolle 
bijdrage geeft voor onze algemene ontwikkeling. De kunstzinnige 
opzet van verschillende inzendingen kon zulks duidelijk maken. 
Pater Joachim O.C.D. hield een korte inleiding, waarin hij dui
delijk de culturele en aesthetische waarde van het verzamelen deed 
uitkomen. Het doel van de tentoonstelling is niet om renteniers 
en kleine kinderen enige genoeglijlje ogenblikken te verschaffen, 
maar om te tonen, dat het verzamelen van postzegels beschouwd 
moet worden als het bijbrengen van kennis en wetenschappelijke 
ordening. Daarna kreeg de Burgemeester, de heer Damen, het 
woord. Volgaarne had hij voor dit culturele doel een gemeentelijke 
lokaliteit ter beschikking gesteld. Hij zag in Philatelisten mensen 
met zin voor orde en zulke mensen moeten wij in onze samen
leving hebben. Als nietphilatelist stond hij verbaasd over hetgeen 
hij van de vorige sprekers had gehoord. Volgaarne verklaarde hij 
de tentoonstelling geopend. 

De tentoonstelling mocht zich verheugen in grote belangstel
ling. De speciale kaarten vlogen weg, ook al was er geen officiële 
stempel. Vele inzendingen waren achter glas geplaatst.. . . het 
glas, dat tijdelijk van schilderijen en . foto's was „geleend". 

De tentoonstellingskaarten zijn nog verkrijgbaar bij den secre
taris van de „Vereeniging De Philatelist", den heer V. M. Stevens, 
Kerkweg 6 a, Puth (Limburg). 

Deze maand zullen wij hier een aantal pas verschenen nieuwe 
zegels vermelden; bespreking volgt later in de rubriek Nieuwe 
Uitgiften. In de eerste plaats de afbeelding van de nieuwe zegels 
van, Tsjechoslowakije met portret van president Dr. Edvard Benes. 
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Terwijl de landverraders voor ons 
land de idiote naam "West land" heb
ben uitgedacht, is de benaming "Ost
mark", die Hitler aan zijn geboorteland 
gaf, een historische naam. Reeds in de 
tiende eeuw is sprake van de "Ost
mark", eerder dan van het woord 
Oostenrijk. In 996 werd voor de eerste 
maal de benaming "Ostarr ichi" gebe
•zigd voor Wenen en omgeving. "950 
jaar Oostenrijk" was aanleiding voor 
het uitgeven • van een herdgnkingszegel. 

Tot heden verschenen: 60 hal. staalblauw, 1,60 groen; 3 Kcs kar
raijnbruin; 8 Kcs grijsbi;uin; ontwerp van M. Sjvabinsky, gravure 
van Jinra Schmidt. Van de reeds vermelde Pro luventutezegels 
van Zwitserland beelden wij het portretzegel en één van de 
bloemenzegels af. 

, 1 " ' % ïia#:flr'; ' ■#''2" S 

In NieuwZeeland verscheen evenals vorige jaren een tweetal 
"Health"zegels, nl. van 1 + J^ d en van 2 + 1 d. In Spanje 
verschenen de jaarlijkse verplichte toeslagzegels, waarvan wij de 
luchtpostzegel afbeelden. 

Oostenrijk gaf ook een serie zegels met toeslag ten bate van 
het herstel van de Stephanuskerk in Wenen uit. De serie bevat 
tien verschillende voorstellingen van de kerk; in het bizonder wijs 
ik op de 1 | 5 Sch., waarop de kerk in haar tigenwoordige (duitse) 
toestand te zien is en de 2 + 10 Sch. die de kerk in haar vroegere 
luister toont. Bovendien is zeer interessant de 50 + 180 gr., waarop 
wij een fragment van de preekstoel zien, met (waarschijnlijk) het 
zelfportret van Anton Pilgram, dat wij ook reeds kennen (maar 
dan weer een détail van het fragment !) van de 12 gr. van 1934. 

mm/Êmmmmfm 
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Na Guatemala, Turkije, Bra
zilië, Griekenland, Haiti, Liberia, 
Colombia, Nicaragua en de Ver
enigde Staten van Amerika zelf, 
heeft thans ook het miniatuur
vorstendom Monaco een serie 
zegels gewijd aan de nagedachte
nis van president Franklin Delano 
Roosevelt. Het gewone zegel van 
Ifi c en( de luchtpostzegel van 
15 + 10 fr zijn in driehoeks

formaat; de 1 en 3 f brengen een portret en verder de landkaart 
van Monaco, die wij ook zien op de 10 f luchtpost, doch dan 
gezien vanuit het Zuiden; 30 c en 5 f luchtpost: portret f vogel
vlucht van het vorstendom; 60 c en 2 + 3) f portret en voor
stellingen uit Monaco. 

MONAC 
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Terwijl in Bulgarije, Hongarije en Italië 
de republiek werd uitgeroepen (in Honga
rije nauwelijks meer dan de kwestie van een 
naam, aangezien het koninkrijk sinds 
1918 geen koning had !) sprak in Grieken
land de grote meerderheid van de bevolking 
zich uit voor het behoud van de monarchie, 
zodat koning Georgios II voor de derde 
maal de regering in Athene kon aanvaarden. 
Ter herinnering aan het plebisciet, dat op 
1 September werd gehouden, is een aantal 
zegels met portret van den koning over
drukt met de datum " 1 . 9. 1946" I nieuwe 
waarde. 

Op 14 December 1546 (Juliaanse kalender) 
werd te Knudstrup op Schonen Tycho 
Brahe geboren. Als astronoom zou hij we
reldnaam verwerven, zodat het vanzelf
sprekend is, dat in 1946 zijn geboorte werd 
herdacht door het uitgeven van een jubi
leumpostzegel. Op de speciale enveloppe 
met eerstedagafstempeling komen wij bin
nenkort uitvoerig terug. 

TUfi&i 
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In Paraguay werd enige jaren 
geleden de munteenheid veran
derd. De Philatelisten duizelen 
langzamerhand van de vele wijzi
gingen ! Vroeger was de munteen
heid de Peso, verdeeld in 100 
centavos; thans is het de guarani, 
verdeeld in 100 céntimos. 

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

Vrijdag 24 Januari, V.A.R.A., Hilversum II, 16.45, Mr. J. H. 
van Peursem. 

Woensdag 5 Februari, N.C.R.V., Hilversum 1, 16.00 uur, de 
heer' G. J. Peelen, • 

Zondag 16 Februari (waarschijnlijk), V.A.R.A., Hilversum II, 
9.15, Mr. J. H. van Peursem. 

Woensdag 19 Februari, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, de 
heer G. J. Peelen. 

Vrijdag 28 Februari, V.A.R.A., Hilversum II, 16.45, Mr. J. H. 
van Peursem. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Aan den Ned. Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame

laars zijn 15000 series „Curafjo helpt Nederland" en „Curajao 
helpt Onze Oost" ter beschikking gesteld. De zegels, welke per 
serie tegen den prijs van ƒ 8,20 worden geleverd, zijn ongebruikt. 
Leden der Ned. Ver. die één der series dan wel beide wenscheh 
te ontvangen, moeten mij zoo spoedig mogelijk zulks per briefkaart 
melden, opdat ik het aantal series kan opgeven, waarvoor de 
Ned. Ver. in aanmerking wenscht te komen. Verdere mededee-
lingen volgen later. 

De Secretaris, C. M. DONCK, 
Sophialaan 39, Hilversum. 

Leidsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Leiden. 
Jaarvergadering: Vrijdag 24 Jan. 1947, 's avonds 7 uur 45 in 
Sociëteit „Amicitia", Steenstraat (ingang Binnenvestgracht). 

Int . Vereeniging „Philatelica", afd. Walcheren. 
De heer W. Camper, Secr. van de Int. Vereeniging „Philatelica" 

" afd. Walcheren, is verhuisd naar Koninginnelaan 11 te Middel
burg. 

Den lezers wordt vriendelijk verzocht niet te spoedig te recla
meeren over het niet ontvangen van het Maandblad. De expeditie 
vergt een kleine week, zoodat niet iedereen het blad gelijktijdig 
ontvangt. Mocht het Maandblad begin der maand na de uitgifte 
nog niet ontvangen zijn, dan zal na ontvangst van het desbe
treffende bericht een exemplaar worden toegezonden. Zulks voor
komt onnoodige correspondentie. 

EVENTUEELE HERDRUK N O . 1 JRG. 1945. 

Voor hen, die nog gaarne in het bezit wenschen te 
worden gesteld van het eerste na de bevrijding verschenen 
Maandblad (no. 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. 

» 

( 

Vcilinócn 

De Nederlandsche Postzegelveiling, Rokin 58 II, Amsterdam-t . 
Januari-veiling 11 tot 18 Januari 1947 in gebouw Frascati, 
Amsterdam. 

J. L. van Dieten, Noordeinde 37, 's-Gravenhage. 314e veiling, 
o. a. „Zurhake"-colJfctie, 3, 4, 5 en 6 Februari 1947. 

Willen heren veilinghouders zo vriendelijk zijn, mij uiterlijk 5 
weken tevoren de data hunner veilingen te melden, zodat in het 
Maanlblad tijdig bericht gegeven kan worden ? 

V. P. 
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UITSLAG V A N DE NEGEN EN DERTIGSTE PRIJSVRAAG 

De gevraagde zegels waren: 
1. Turkije 1935, no. 858. 
2. Australië 1920, luchtpost no. 1. 
3. Cuba 1939, no. 258. 
4. Spanje 1930, luchtpost no. 78. 
5. Cyprus 1928, no. 108 en 1938, no. 140. 
6. Frankrijk 1934, luchtpost no. 7. 
7. Nieuw Zeeland 1940, no. 246. , 
8. Zwitserland 1941, np. 368. * 
9. Spanje 1935, no. 539. 

10. Cuba 1940, luchtpost no. 32. 
11. Turkije 1931, no. 795—803. 
12. Canada no. 73 en Frankrijk o.a. 1940, no. 453. 

Nummers volgens Yvert &,TelHer 1942. • 
Ingekomen warenj 52 oplossingen. 

Prijswinnaars zijn: 
Ir. D. Albers, Utrecht . 
Th. de Both Jr., Groningen. 
B. Dekker, den Haag. 
J. M. A. V. d. Drift, Baarn. 
M. H. V. Duim, Eindhoven. 

A. J. de Jong, Venlo. 
J. J. de ^ o e s , Zaandam. 
K. V. Oosten, Zeist. 
W. Pönitz, Gouda. 
J. Reyntjes, Goirle. 

P. H. VAN GITTERT. 

DE POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" kan voor haar afdeling 
R O N D Z E N D I N G E N onder haar 50 gevorderde verzamelaars 

BOEKJES M E T GOEDE ZEGELS EN NIEUWTJES 
gebruiken (geen massagoed). Afrekening per sectie van 10 leden. 
Zendingen aan: W. M. LANKHORST, Santhorstlaan 64 te Wasse
naar. Vanaf 1 Jan. beheerder en secretaris. (21) 

VEERTIGSTE PRIJSVRAAG 

Gevraagd wordt aan welke zegels de onderdelen 'van deze 
veertigste prijsvraag ontleend zijn. Alle onderdeelew zijn o.a. in 
Yvert 1940 te vinden, zodat het niet nodig is een „dure" cata
logus te bezitten om deze prijsvraag op te kunnen lossen. 

Oplossingen vóór 15 Mei 1947 in te zenden aan Dr. P. H . van 
Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht. Op de enveloppe te 
vermelden: „Veertigste prijsvraag". Een tiental prijzen in zegels 
wordt uitgeloofd. 

Correspondentie kan over deze prijsvraag niet gevoerd worden. 
P. H. V A N GITTERT. 

I Speciale aanbieding Neder land: 
.1^ icAf\ * T c n Zomer 1940 

1941 
Kind 1940 

„ 1941 
„ 1945 

1946 
Prinsessen 1946 
Nat. Hulp 1946 
Tralie * 16.50 
Driehoek * 0,28 
Kraaien * 0,15 
Luchtp. 40 en 50 et. 
Cour. Perm 1934 

, Levering na ontvangst van 
beneden ƒ 10,— porti 

POSTZEGELHANDEL W. F, 

2,50 
* 0,45 
* 1,25 
* 0,45 
* 0,50 
* 0,75 
* 0,60 
* 1,35 

Symb. & Zeeh. 
Postkoets 
P.T.T. 

7 w. 

1,35 
0,35 
0,80 
0,35 
0,35 
0,40 
0,40 
1,10 
1,30 
0,10 

* 0,10 
* 1,10 

postwissel 
extra 

HEIMANN 
Parnassusweg 24 hs., Amsterdam-Z. 

De Bredase Postzegelhandel 
PASSAGE 11, BREDA 

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

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

VAN EERSTE EMISSIE 

NEI^EßLANIg, 
waarschijnlijk heb ik manco's voor U. 

Z E N D T DAAROM U W LIJST A A N : 

DAMRAK 84, AMSTERDAM. 

Te koop gevraagd 
K^JBE-album no. 1721 — Wohlfeile — 
Europa liefst zonder zegels, zoo mogelijk 
t/m 1943. Eveneens supplementen 1941-
2-3 KABE-WohIfeile Übersee en Bladen 
Ned-Indê Curajao en Suriname uit album 
KABE-Wohlfeile-Ubersee (of 
KABE-Ned. & Kol.) 
Alles nieuw of gebruikt. 

Brieven: C. v, d. WEIDEN 
lordensstraat 69, Haarlem (14) 

AANBIEDING NEDERLAND 
15 w . / 2,90 1945 Bevrijdings serie 

Suriname 
183/86 Surin. Meisje 4 w. ƒ 3.70 
187/89 Jubileum '38 3 w. ƒ 2,25 
190/93 Volkstypen 4 w. ƒ 4,85 

3 Luchtpost 20 cent 1 w. ƒ 0,70 
4 Luchtpost 40 cent 1 w_. ƒ 1,35 

Luxemburg 
330 Mondorf grijs 1 w ƒ 4,35 

Madonnablok 1 w. ƒ 7,75 
Monaco 

265/73 St. Devote 9 w. ƒ 8,25 
1946 Weid. 1 -|- 3 t /m 15 + 100 6 w. ƒ 13.75 
1946 Luchtp. 40 t/m 200 4 w. ƒ 19,50 

Alles Postfrisch — Giro 411570. 
Porto tot f 10,— extra. 

G. BROERS . Dorplain 128 • BUDEL 

PHILATELISTISCHE 
LITERATUUR 
TE KOOP GEVRAAGD. 

Aanbiedingen met prijsopgave aan 
J, G. MILLAARD, 
Hoveniersweg 18, Tiei. 
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Abonneeii U en 
geniet er ook van; 
PRIJS PER JAAR/S . -
PRIJ5reRjJAAR/3.-

dh ereea rubriek is. die z'n 
,best gedaaa" iieeft daa is 
het zel<er Tropeonieuws! 
Neerlaads postzegelblad 
yoorj'oag en oud bmctit ea 
órengt aog reel en zeer in
teressant nieuws in deze 
rubriek. Geea enkeie fkder-
laadse verzameiaar mag 
dat missen I Ook Uaiet i 

KiNGMA'S Bulletin 
ƒ 2,50 per jaargang, vervangt tijdelijk Postzegel-
nieuws, 47e jg. oudste phil. tijdschrift in 
Ned. en Overz. Gebiedsd. GeïU. Overzichten, 
Beschouwingen, Ned. en O. G. zéér uitvoerig. 
Ruil-annonces, veel verspreid in alle landen. 

Gratis ruilannonce. Proefnr. 25 c. 
De Postzegelvwzameiaar 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, Kind 45, Zomer 46, 
Prinsesjes, totaal 50 verschillende zegels, voor 
slechts ƒ 5,50 fr. aangeteekend. Zichtzendingen ! 

Vooruitbet. per postwissel. 
REINOU KINGMA, Apeldoorn 
Villa Philatelie, Tel. 3536. (51) 

LEEST U REEDS (?) 

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

NUPHIL-KANTOOR, 
Kostverlorenstraat 25, Amsterdam. 

RONDZENDVERKEER „BRABANTIA" 
wenst alle postzegelverzamelaars, in het 
bizonder haar aangesloten leden een 

GELUKKIG en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 
Moge 1947 U menige ledige plaats in Uw 
album met een mooie zegel v u l l e n . . . . en 
laat ons U daarbij helpen. 
Meldt U nog heden aan als lid, koper 
en/of verkoper van 
RONDZENDVERKEER „BRABANTIA" 
Koninginnestraat 3S - Breda (11) 

Koopt b|i onze Adverteerders! 

#„HETVLAAMSCHPOSTZEGELTIJD^CHRIFT" 
Het graaggeziene Belgische blad dat 
ieder Nederlander aangenaam verrast ! 

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

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

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

in alle grootste Nederlan'dsche steden 

Postzegelalbums „Lado" 
Jeugd Album 24 pag. ƒ 0,80 
Blanco 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 

Porfo extra. 

THEO LAM, Postzegelhandel, 
Voorstraat 53 , DORDRECHT. 

VAN LEEUWEN BIEDT AAN: 
R O N D Z E N D I N G E N 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—2H, 3K—10 en 15 
et. enz. 16 verschillende ƒ 3,40. 

HOLLANDALBUM nieuwste uitgave met 
schroeven ƒ 15,—. 

VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 

Giro 65664 

Op 13 en 14 FEBRUARI a.s. 
houd ik mijn 60ste VEILING in 
„POMONA" te DEN HAAG. 
Zeer mooi materiaal komt die dagen 
onder de hamer. 
Voor volgende veilingen kan regel
matig goed materiaal worden 
ingezonden. 
Catalogus op aanvraag verkrijg
baar bij: 

Postzegelhandel K. A. WEEDA, 
ZOUTMANSTRAAT 14 a 

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

Wegens verplichte militaire dienst van mijnl 
zoon zullen wij ons in hoofdzaak beperkenl 
bij den in- en verkoop van 

VERZAMELINGEN, PARTIJEN EN 
MASSAWAAR. 

Gaarne ontvangen wij aanbieding van elkl 
object ' t welk U te verkoopen heeft. 
Zoekt U iets te koop, vraagt eens bij ons, I 
wellicht kunnen wij U van dienst zijn. Het 
trefpunt voor den handel is thans ons | 
tijdelijk adres 

J. C. Bolkenbaas &. Zoon/ 
Messchertstraat 32 a, Rotterdam. 

SPECIALE AANBIEDING. 
Albanië '22 N r . 120/126 ongebr. ƒ 10,— 
Öulgarije '54 N r . 375/376 ongebr.,, 0,50 
Estland 1935 Nr . 131 ongebr. „ 7,50 
Estland 1936/40 Nr . 145a ongebr.» 1,50 
Estland 1938 Nr . 158 ongebr. „ 5,— 

ajsland 1939/43 Nr . Is6 gebr. „ 2,— 
IJsland Nr . 187 gebr. „ 5 — 
IJsland Nr. 188 gebr. „ 12,— 
Rusland '39 Nr . 738/740 ongebr. 11,— 
U W MANCOLIJST NAAR 

Postzegelhandel PHILADELPHIA 
J. M. GOSSE 

KRUISWEG 43 — HAARLEM 
Telefoon 15515, Giro 135793 

B A R K E R ' S P O S T Z E G E L H A N D E L 
K O N I N G S T R A A T 4, LEEUWARDEN 

AANBIEDING Nederland 
Kind 1925 gebr. ƒ 1,20 
Kind 1936 „ „ 1,20 
Kind 1937 „ „ 1,— 
Kind 1938 „ „ 0,90 
Kind 1940 „ „ 0,75 
Kind 1941 „ „ 0,50 
Salve Hospes gebr. ^ „ 9,25 

ongebr. „ 11,— 
70 cent no. 236 gebr. „ 0,15 
80 cent no. 237 gebr. ' „ 0,40 
22K cent 191 gebr. * „ 2,50 
Ned. Indië Dansers „ 1,60 
Dit is slechts een kleine greep uit onze voor
raad, hebt U manco's vraagt U offerte en wij 
kunnen U leveren tegen zeer billijke prijs. (13) 

^ «BI 

TE KOOP AANGEBODEN 
voor geldbelegging verzameling moderne 

zegels van Nederland, uitsluitend 
postfrisch, met vele duplicaten. 

Cataloguswaarde volgens 
1947 rond ƒ 1600,—. 

TE BEZICHTIGEN BIJ 

St. Jorisweg 51, Dordrecht. W 


