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1 8 8 6 . . . DE SOLIDITEIT VAN VROEGER 
MET 
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Tel . 11.48.36 — Giro 17683 

1 FRANSCHE KOLONIEN ! 
1 X ALGIERS 1927 no's 
1 X Fr. CONGO 1900 
1 X GABON 1904—7 
1 X Ht. Sénégal-Niger 
1 X Idem, Port. „ 
1 X MADAGASKAR 1903 „ 
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P O S T Q i R O A s e a 

De Nederlandsche Postzegelveiling 
lĤKv HOOFDKANTOOR: Rükin 58 II, Amsterdam-C 

Filiaal: N.Z. Voorburgwal 256, Amsterdam-C 

VEILINGEN: Regelmatig 2 maandelijks groote 
openbare veilingen. Inzending dagelijks.. 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voor
schot verleend. 

RONDZENDING: Sluit U aan als lid van ons 
prima verzorgd rondzendverkeer. Nadere in
lichtingen en proefzending op aanvrage. 

HET ADRES VOOR NIEUWE UITGAVEN 
in abonnement of volgens prijilijst is nog steeds: 

AUF DER HEIDE'S Postzegelhandel 
H l l - V E R S U M I , Surlnamelaan 3 1 , Taleloon 4 3 2 3 
A M S T E R D A M , N.Z. Voorburgwal 151, Telefoon 47103 

DE NIEUWE YVERT CATALOGUS 1947 
leveren w i j voor f 17.50 

ONS „FAVORIET" ALBUM 
voor de zegels van Nederland en O.G. tot en met 1946 is zooeven 
verschenen, op prima houtvrij papier in schroefband met linnen 

rug. Het beste album dat na den oorlog verschenen is. 
Prijs ƒ 15,— plus ƒ 1,— voor verzending en verpakking. 
Supplementen over de jaren 1940/46 (26 bladen) ƒ3,50; 
over 1945/46 ƒ1,50 plus 25 c. voor porto, enz. 

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

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

DEN HAAG - LANGE POTEN 15a. 

Uit voorraad leverbaar 
Y V E R T C A T A L O G U S 1 9 4 7 - F 1 7 . 5 0 
p p o m p t e v e r z e n d i n g d o o r g e h e e l N e d e r l a n d . 

„Stamp Collecting" geïlL standaard werk geb. f 6,75 
»Splendid Book of Postage Stamps" geïU. geb f 4,75 
„Musson's Airmail Cat. Europe" (£) gen. f 2,95 
»HOLLAND ALBUM" geheel bijgewerkt f 15,— 

Geen voor itbetaling. — Porto extra. — Telefoon 722369. 
Uitroaring mancalij«t*n Micra u r i » «n » s » U tegen z. bill. pr. in pr. kw 
SUTHERLAND - Postbus 4 3 0 - 's-Gravenhage 

Kan«.: Kon. Wllhelminalaan 98 , Voorburg. — Tal . 7 2 2 3 6 9 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEiUNS COMBINATIE 

D E POSTZEGELVEILiNG 

VOOR HET Zuiden ! 
BOSCHDIJK 4 5 7 . EINDHOVEN. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e UITGAVE 
1947 

\Z^^ INZENDINGEN voor mijn a,s. 
VOORJAARSVEILING, 

welke in April zal plaats vinden, 
kunnen tot 25 Februari worden 
aangenomen. 

'S-GRAVENHAGE, Prinsestraat 58-60, hoek Juffr. Idastraat 
Telefoon 110319. Correspondentie-adres: Postbus 45. 

l oekema 

J 
N.V. Drukkerij Borghouts, Tel. 28277, Burg. Hoffmanstraat 23, Rotterdam. 
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Te koop gevraagd 
Verzamelingen, Partijen, Bundelwaar, 
Serie's en Gros, enz. 
Alleen aanbiedingen met prijsopgave 
zullen in behandeling worden genomen. 

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

Telefoon 39105 

Speciale aanbieding Nederland : 
Luchtvaartfonds 1935 
Luchtpost 40 en 75 et. x 
Tralieseries (18 w) x 
Cour Perm. 1934 (7 w.) ° 
Cour Perm. 1940 (4 w) ° 
Zomer 1940 (6 w) x 2,30 ° 

1941 (5 w) X 0,45 ° 
Kind 1945 (5 w) x 0,50 ° 

1946 (5 w) X 0,75 ° 
Symb. en Zeehelden (17 w) x 
Indië dansers (6 w) x 
Curajao Jub. 1938 (3 w) x 
Suriname Jub. 1938 (3 w) x 
aan onbekenden levering na ontv. van postw 
Beneden ƒ 10,— porti extra. (32; 
POSTZEGELHANDEL W. F. HEIMANN 
Parnass\isweg 24 hs, — Amsterdam-Zuid 

1,20 
1,10 

17,50 
1 6 . -
9,25 
1,25 
0.35 
0.35 
0,4C 
1,25 
2 , -
2,25 
2.75 

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

Rotterdam-N. — Si. Agathattraal 15b 
Giro No. 490557 / 

Steeds prima verzorgde rondzendingen 
Nederland en Overzeesche Gebiedsdeelen. 
Europa, Luchtpost, gebr. en ongebr. 
Lage prijzen. 
Geen bijzondere kosten of verplichtingen 
Geeft Ü op voor ons rondzendverkeer 
en onze nieuwtjesdienst. 
Tevens levering van alle philatelistische 
artikelen. 

"NELCOR'S" 
CELLOPHANE POSTZEGEL ETUI'S 
DE IDEALE BESCHERMERS VAN 
UW ZEGELS, 
ZIJN NU WEER IN TWEE UIT
VOERINGEN LEVERBAAR, N.L. 
BLANKE ETUI'S EN ETUI'S MET 
ZWARTEN INLEGGER. 
VRAAGT U OOK EENS BEMON
STERDE OFFERTE EN U ZULT 
EVENEENS ENTHOUSLA.ST 
BESTELLEN. 

Handelsonderneming Je lcor , 
Dorpsstraat A 78, Scherponzeel (Geld.) 

Belangrijke postzegelveiling no. 61 
eind Maart, in „POMONA* 
Molenstraat 53, Den Haag, 

waarin o.a. onder den hamer komt 
engrospartijen van Europa en Overzee, 
in opdracht van het Ned. Beheersinstituut. 
Catalogvj terz. tijd gratis verkrijgbaar. 

Postzegelhandel K. A. WEEDA, 
ZOUTMANSTRAAT 14 a 

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

r 

De Yvert 194 8 
is er natuurlijk nog niet, doch 
ook de supplementen op de editie 
1947 zijn voor U van veel be
lang. 
De firma Yvert geeft elke maand 
een supplement uit met vermel
ding der nieuwste uitgaven, ver
anderde prijzen enz. Dit supple
ment wordt elke maand opge
nomen in het bekende Fransche 
Maandblad: 

L'Echo do la Timbroiogie 
Dit actueele blad bevat zeer ▼de 
interessante artikelen, adverten
ties, ruiladressen, marktbeschou
wingen, nieuwtjesaankondigingen 
enz. Vanaf heden kunnen wij tot 
en met 200 abonnementen voor 
dit blad aannemen tegen den 
vastgestelden prijs van ƒ 7.20 voor 
het jaar 1947. Een eventueel 
gemis aan kennis der Fransche taal 
mag geen reden zijn U niet bij ons 
op te geven, aangezien het supple
ment van Yvert het geld alleen 
al opbrengt. U blijft nl. steeds op 
de hoogte der nw. noteringen. 
Geeft U dus reeds heden bij ons 
op en stort ƒ7,20 op onze giro 
240655 of zendt een postwissel. 

Hoogachtend, 
Posizag«l-angroshande< 

H . F ' I O R A N I , 
Koninginneweg 61, Amsterdam Zd. 
Telefoon 27000. Giro 240655. 

Zeldzame PORTZEGELS 1886, 
10 cent type IV gebr. f 320,— 
40 cent type I, II en III in 

strip ongebr. f 335,— 
I 40 cent type IV ongebr. f 90,— 

PRIMA KWALITEIT 

ü. KAM, Postzegelhandel, 
DAMRAK 84, AMSTERDAM. 

AANBIEDING 
Nederland Armenwet 1% cent roode 

opdruk postfr. ƒ 11,— 
Nederl. Indië. Spitfire compleet pfr. „ 18,50 
— Port 1 Gulden blauw, postfr. „ 1,10 
Curajao, Luchtpost 1942, 1,40 postfr. „ , 2,75 

2,80 „ „ 5,50 
\— „ „ 11,50 

1 0 , - „ „ 20,— 
Suriname, Spitfire, compleet postfr. „ 29,50 
Duitschland, S.A. Sc S.S. 2 stuks 

compleet postfrisch „ 12,50 
"olen, 1.000.000 en 2.000.000 Mk. psf. „ 1,25 

Postzegelhandel L. A. HARPEKAU 
GRAVENSTRAAT 30 — AMSTERDAM-C 

TeL 34104, Postgiro 288605 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel « Veilinghouders 

Gasthuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 • Postgiro 24S932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

tiêêAMtmtmi >*ÉÉ>i 

N.V. Postzegelveiling 
DE VRIES & DOLLEMAN 
Inzendingen voor onze volgende veiling 

worden gaarne ingewacht 
Noordeinde 126 a, 

'«•Gravenhage 

Vraagt ons om regelmatige toezending 
van onze veilingcatalogi en 

opbrengstlijsten. 
W99 FWPWVW 9M 

SINDS 
1 8 8 5 DRUKKERIJ 

KINSBERGEN 
DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING-CATALOGI, 
POSTZECELALBUMS, enz. 

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



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

Dordrecht. 
ABONNEMENTSPRIJS 

(bij vooruitbetaling)! 
Nederland en Overzeesahe Gebiedsdeelen, 
per jaar, franco p. post f j . — . 

Buitenland, per jaar, franco p. pon f $.—, 
Afzonderlijke nurnmen f O.)(K 

Nummers Tan oude jaargangen: 
Per jaargang f 1,2;. Per cummer f a i j , 
GRATIS Toor de leden der aangealoten 

Vereenigingen. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 46 VEREENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 
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ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

ï 
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L'ORANGB FLEURIRA. 
Met grote vreugde heeft het Nederlandse volk het blijde bericht 

vernomen: een vierde koningskind is. geboren, thans weer op 
vaderlandse bodem. Welk een rijke zegen voor het Koninklijk gezin. 

Eerbiedige gelukwensen aan Haar, in wier handen het Neder
landse volk de leiding van het Koninkrijk en van ons volk veilig weet, 
en aan Haar, die eens de regering in handen zal nemen, mogen 
vergezeld worden van de bede, dat het den Almachtige moge behagen 
het Koninklijk Huis, sinds vele eeuwen, in dagen van vreugde en 
in tijden van ellende, met ons volk verbonden, wijsheid en geluk te 
schenken. 

IH DE GOEDE RICHTING. 
Er zijn vier vraagstukken, die de Philatelisten in Nederland 

sinds jaar en dag bezig houden. Op de eerste plaats hebben wij 
de deviezenkwestie of wel met andere woorden het ruilen van 
postzegels met het buitenland. Dan komt de kwestie der ver
zamelaarsloketten in verband met de zegels der overzeese gebieds
delen. De papiersituatie, zich uitend in de geringe omvang van 
de postzegeltijdschriften, doet redacties en lezers vele verzuch
tingen slaken. Tenslotte de geschiedenis vaa. de guldenwaarden 
van Nederland. 

Wij gaan in de goede richting 1 Ook op philatelistisch gebied. 
De bevoegde autoriteiten hebben een tweetal dringende kwesties 
opgelost, naar mijn persoonlijke mening: op bevredigende wijze. 
Niettegenstaande overbelasting op het „Kantoor Deviezenvergun-
ningen" van De Nederiandsche Bank heeft men zich daar enige 
tijd geleden bereid verklaard, het ruilen van postzegels met het 
buitenland toe te staan, UITSLUITEND voor de leden van de 
bij de Bond aangesloten verenigingen en op de voorwaarden, die 
hieronder volgen. Ik meen te niogen constateren, dat deze regeling 
méér biedt, dan menigeen verwacht zal hebben. De tekst van de 
regeling, vastgesteld door De Nederiandsche Bank N.V., Kantoor 
Deviezenvergunningen, luidt als volgt: 

Instructie betreffende postzegelruil met het buitenland door leden 
van vereenigingen, aangesloten bij den Bond van vereenigingen 

van postzegelverzamelaars te VGravenhage. 
1. Het toestaan van postzegelruil als hoogerbedoeld dient voor 

wat den invoer van postzegels betreft beperkt te blijven tot 
een maximum van 1 exemplaar van iedere soort ongestempelde 
postzegel per lid van een vereeniging. 
Ten behoeve van leden van wien het U bekend is (of die 
desverlangd te Uwen genoegen hebben aangetoond), dat zij 
zich toeleggen op het verzamelen van postzegels in paren 
of blokjes van vier, kan bedoeld maximum worden verhoogd 
tot 1 paartje resp. 1 blokje van vier. 

2. In- en uitvoerwaarde dienen gelijk te zijn. 

De buitenlandsche ruilpartner dient de tegenwaarde binnen 
drie maanden na den datum van verzending van Nederiandsche 
zijde te hebben geleverd. 
Blijft een ruilpartner in gebreke daaraan te voldoen dan 
mogen met hem geen nieuwe ruilovereenkomsten worden ge
sloten. De door ruil verkregen postzegels behooren het eigen
dom te blijven.van het betrokken lid. 

3. Het combineeren van ruilaanvragen van twee of meer leden 
kan niet worden toegestaan. 
Elk lid mag maandelijks één ruilaanvraag indienen met een 
uitvoerwaarde van ten hoogste ƒ 20,—, of indien hij een maand 
overslaat ƒ 40,— per twee maanden, met dien verstande dat 
het bedrag van een ruilaanvraag, ongeacht het aantal maanden 
dat geen aanvraag werd ingediend, nooit hoger mag zijn dan 
ƒ 60,— per drie maanden of langer. 

4. Uit te voeren zendingen worden aan het Bestuur van den 
Bond te 's Gravenhage voorgelegd, tezamen met een lijst in 
duplo, welke lijst zoowel van de in- als van de uit te voeren 
postzegels de volgende gegevens dient te bevatten: 

het aantal en een nauwkeurige omschrijving van de 
soort en de afzonderlijke waarden, de bevestiging* dat 
het ongestempelde postzegels betreft, de nominale 
waarde en indien het niet meer koerseerende post
zegels zijn de ruilwaarde. 
Voorts alle gegevens, die het Bestuur bij de beoor
deeling van den ruil nuttig of nodig acht. 

5. Indien het Bestuur met den voorgestelden ruil accoord gaat 
■ftrorden de lijsten van een desbetreffende gedagteekende aan-
teekening voorzien, waarin tevens dient te worden vermeld, 
dat in- en uitvoer van de in de lijst omschreven postzegels 
geschieden op grond van de Algemeene Vergunning No 
van De Nederiandsche Bank N.V., Amsterdam, welke aan-
teekening door den Secretaris van den Bond namens het 
Bestuur wordt geteekend. Een tier beide lijsten wordt aan de 
postzegelzending toegevoegd, welke zending door den Bond 
gesloten aan de post ter verzending naar het buitenland wordt 
aangeboden op grond van de aan den Bond te verleenen 
ontheffing van de verplichting tot open aanbieding. 
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6. De als tegenwaarde in te voeren postzegelzending dient aan 
het Bestuur te worden geadresseerd en vergezeld te gaan van 
de bij den uitvoer medegezonden lijst, welke bij de inklaring 
aan de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen wordt 
afgegeven ter doorzending aan onze instelling. 
Indien buitenlandsche postzegelzendingen door de Posterijen 
rechtstreeks aan U worden uitgereikt, verzoeken wij U de 
inklaring alsnog met bedoelde ambtenaren op te nemen. 

7. Omrekening van vreemde valuta in guldens dient te geschieden 
tegen de door De Nederlandsche Bank N.V. bepaalde koersen 

Ik geloof niet, dat commentaar nodig is. Het adres van den 
Secretaris van de „Nederlandsche Bond van Vereenigingen van 
Postzegelverzamelaars" is: de heer P. S. van 't Haaf f. Oostduin-
laan 189 te 's-Gravenhage. UITSLUITEND leden van aangesloten 
verenigingen kunnen van deze regeling profiteren; UITSLUITEND 
het Secretariaat van de Bond is in deze aangelegenheid competent. 
Men gelieve zich dus n i e t te wenden tot de secretariaten v;^ 
de verenigingen, waarvan men lid is en evenmin tot Redactie o£ 
Administratie van het Maandblad. 

Onder „Verenigingsnieuws" heeft Tuen de vorige maand een 
bericht gezien over de beide Curafao-series. Ook hierbij is de 
Bond ingeschakeld; onze top-organisatie heeft de beschikking over 
een groot aantal series „Curafao helpt onze Oost" gekregen. Alle 
aangesloten verenigingen kunnen ten behoeve yan haar leden deze 
series verwerven voor de nominale waarde. "Wij verheugen ons 
hierover. De series werden hier en daar aangeboden voor onredelijk 
hoge prijzen; thans kan iedereen, die de moeite heeft genomen, 
lid te worden van een vereeniging, de zegels verkrijgen voor d» 
normale prijs, waarbij men in acht dient te nemen, dat sinds 
enige jaren de Curajaose gulden ƒ 1,40 Nederlands geld waard is. 

Terwijl wij tevreden, hoewel misschien nog niet geheel voldaan 
kunnen zijn over de oplossing van de ruilkwestie en van de 
verdergaande beschikbaarstelling van de postzegels van de Over
zeese Gebiedsdelen, minder verheugenis brengt ons de papier
situatie. De vorige maand schreef ik daarover uitvoerig. Ik moge 
thans nogmaals met nadruk wijzen op het feit, dat de beschikking 
over oud papier voor a l l e papierfabrieken in Nederland een 
levenskwestie is. Wanneer men oud papier heeft, zorge men, dat 
dit zo spoedig mogelijk in handen komt van de Nederlandse papier
industrie. Het is een belang van de industrie; ook van de lezers 
van boek en periodiek. 

Tenslotte de postzegels van Nederland van 2%, 5 en 10 gulden 
van 1946. Nu het ruilen van postzegels met het buitenland is 
toegestaan, lijkt het ons d r i n g e n d g e w e n s t , dat deze zegels 
als gewone postzegels aan de loketten komen, desnoods met de 
beperking, dat ieder verzamelaar slechts één serie kan kopen. 
In principe achtte ik de regeling niet onjuist; maar er blijkt een 
enorm lek te bestaan. Wanneer ik één straatnaam noem, nl. de 
Rue du Midi, dan zeg ik genoeg. Verzamelaars, die onder geen 
voorwaarde wensen te knoeien missen thans zegels, die minder 
karaktervolle lieden los, in blok en zelfs in complete vellen te 
koop aanbieden. Wanneer ook deze kwestie zou worden opgelost 
op een voor verzamelaars bevredigende wijze, waren wij weer 
een belangrijke stap verder in de goede richting. 

■VAN PEURSEM. 

limcB 

. ^ d e n  O a m d i e n 
TRooffdliredlaKnfl: (ETüTT 

1. Het aantal brieven, dat ik ter beantwoording krijg, wordt 
steeds groter; men zal dus niet kunnen rekenen op spoedige 
afdoening. 

2. De „Nieuwe Spelling" is thans ook door de Eerste Kamer 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Weldra wordt deze 
spelling in alle officiële stukken en in (waarschijnlijk bijna) alle 
dagbladen en tijdschriften aangenomen. Mag ik derhalve dringend 
verzoeken voortaan de artikelen en de tekst van de advertenties 
te stellen in de officiële spelling ? 

3. De heer R. Boekema, Prinsestraat, 'sGravenhage, is bezig 
met het samenstellen van een speciale catalogus van alle Japanse 
bezettingszegels. Hij doet een beroep op de verzamelaars, hem 
evóituele gegevens te zenden. ■"■• "• 

Nederland 
Overzeesche 

fiebiedsdeeleïT 
Alle correspondentie over deze rubriek ,te richten aan 

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

NEDERLAND. 
Een nieuwe 6 cent. 

Van de frankeerzegels met de beeltenis van H.M. de Koningin, 
type Konijnenburg, is een nieuwe waarde van 6 cent, |cleur rood
bruin, aangemaakt. 

Eerstdaags zal dit zegel op 'de postinrichtingen verkrijgbaar 
worden gesteld. • 

(Dienstorder H. 823 van 18.12.46 en Persbericht). 
De nieuwe 6 cent, roodbruin, is omstreeks 9 Januari ver

schenen. Afwerking als die van de andere waarden van deze serie. 

Nieuwe "Cour"opdrukken! 
Op 10 Februari zijn nieuwe zegels ver

schenen voor gebruik door het Interna
tionale Gerechtshof te 'sGravenhage. Aan
gezien de naam van het Gerechtshof 
veranderd is (thans „Cour Internationale 
de Justice", vroeger „Cour Permanente de 
Justice Internationale") moest er een andere 
opdruk komen; de nieuwe naam is, weer 
in goud, opgedrukt zooals bijgaande afb. 
laat zien: aan drie zijden rondom het 
portret van H. M. de Koningin. Ver
schenen zijn: 
7H cent rood, , i 

10 cent roodviolet, 
12 J4 cent donkerblauw, 
20 cent paars, 
25 cent bruinrood. 

Aan de diverse officieele mededeelingen over deze uitgifte 
ontleenen wij het volgende: 

„Met ingang van 10 Februari 1947 zal het Internationale Ge
rechtshof te 'sGravenhage zijn correspondentie gaan frankeeren 
rnet postzegels, die van een opdruk „Cour Inte^'nationale de Jus
tice" in goud zijn voorzien. 

Deze zegels zullen met ingang van 10 Februari ook — doch 
uitsluitend afgestempeld — voor het publiek verkrijgbaar zijn 
aan het verzamelaarsloket ten postkantore te 'sGravenhage. Aan 
de overige verzamelaarsloketten worden zij niet verkrijgbaar 
gesteld. Deze zegels worden slechts per serie tegen den nominalen 
prijs van 75 cent verkocht. Zij zullen op zorgvuldige 'wijze door 
middel van den gewonen dagteekeningstempel onbruikbaar worden 
gemaakt. 

Verzamelaars, die buiten 's Gravenhage wonen, kunnen de zegels 
bestellen bij den Directeur van het postkantoor te 'sGravenhage 
door gelijktijdig het verschuldigde bedrag op diens postrekening 
no. 211 over te maken. De toezending van de bestelde zegels 
geschiedt rechtstreeks aan de aanvragers per aangeteekenden dienst
brief." 

Aankondiging geschiedde bij Dienstorder H. 61 van 29 Januari. 

Wat U nog niet wist I 
Een RooseveltHerdenkingsblok verschenen. 

Het Amerikaansche weekblad „Stamps" van 11 Januari j.1. be
vatte onder de Nieuwe Uitgiften het volgende merkwaardige 
Nederlandnieuws. 

„The Belham Exchange" legt ons voor een velletje dat, naar 
zij mededeelen, door Nederland is uitgegeven ter eere van wijlen 
Franklin D. Roosevelt. Het velletje bevat vier zegels van ƒ 2,50 
-f- ƒ 0,50 met rechts het portret van Roosevelt in een vier
kante zwarte omlijsting en links 'Nederland/Franklin D. Roose
velt / (waarde)/Herdenking'. 

Bovenaan het velletje staat het Nederlandsche wapen en daar-
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onder 'Nederland gedenkt eerbiedig'. Links: 30.1.1882 New York. 
Rechts: 12.4.1945 Warm Springs. En op den onderrand: Franklin 
D. Roosevelt. 

Van geen van onze Nederl. correspondenten is tot dusver eenig 
bericht over het velletje ontvangen, maar The Belham Exchange' 
bericht ons, dat er twee kleuren zijn: het ons getoonde vel is 
blauw, en ook bestaat er een in bruin. Ook deelen zij mede, dat 
volgens haar inlichtingen de oplaag beperkt is tot 1000 stuks". 

De Nederlanders gedenken Roosevelt zeker eerbiedig, maar niet 
op deze manier ! *) 

Nieuwe etsingnummers. 
3 cent: L en R IL 

aim" 
Koningin: 

2 cent: L en R II, R III. 
4 cent: 2. 
5 cent: L VIIL 
6 cent: 1, L en R 2. 
7% cent: R XV, L XVIL 

10 cent: L en R IV, L en R 6 
20 cent: 3. 
60 cent: IIL 

In bonte verscheidenheid worden Romeinsche en Arabische 
cijfers door elkaar gebruikt. We gelooven niet, zooals sommige 
inzenders, dat aan deze afwisseling een bijzondere beteekenis moet 
worden toegekend. 

De 2K cent met no. Ill (op groengetint papier) en de 3 cent 
met R II, beide in de Meeuwtjesteekening, zagen we op opval
lend dik papier. 

Verdere afwijkingen van deze series, die we de laatste maand 
zagen, waren in de eerste plaats een duidelijke dubbeldruk van 
de 10 cent. De eene, iets lichtere druk is wat naar rechts ver
schoven. De letters Nederland b.v. lijken smaller en zijn voor een 
groot deel roodviolet gekleurd. 

In de tweede plaats een duidelijke spiegeldruk van de 3 cent 
(rotogravure). Deze kwam voor op 60 zegels van een vel van 
200, met een scherpe rand van de rest van het v^l gescheiden. 

En tenslotte een wist uitgespaard knipteeken "T" op een 5 
cent Konijnenburg. 

De Guldenwaarden. 
Waarschuwing ! Van de nieuwe 10 Gulden zagen wij al meer 

dan een,e^^"ipl**''> waarvan de violette kleur hier en daar in 
roodlila was veranderd, met leelijke vlekken. Vermoedelijk door 
inwerking van zuur; het is echter een te kostbaar zegel om er 
proeven mee te nemen. Voorzichtig dus met dit zegel; alleen 
plakkers gebruiken met zuurvrije gom 1 

De kamtanding 13}^ : llVt resp. 12J^ : 13}^. 
Onze aandacht wordt erop gevestigd dat de thans voor het 

gewone formaat postzegels gebruikte kamtanding niet zuiver 12 J4 
meet, maar eerder 12M. Dit is inderdaad het geval. Zuiver 12K 
is de tanding ook niet, maar zij komt er zeer dicht bij. We zullen 
dus in het vervolg de verbeterde benaming 13J4 : 12% rejp. 
12 K : 13% gebruiken. 

Overzicht van voor verzamelaars verkrijgbare postwaarden. 
Aan het hoofd en bijkantoren zal eerstdaags een nieuw over

zicht van de voor verzamelaars ten postkantore te 'sGravenhage 
verkrijgbare postwaarden worden toegezonden. Wijzigingen en 
aanvullingen zullen door middel van de "Mededeelingen" bekend 
worden gemaakt. Voor een zorgvuldige bijwerking behoort te 
worden zorg gedragen. 

(Dienstorder 861 van 30 Dec. 1946). 

*) Noot van. den hoofdred.: Het betreft hier de sluitzegeltjes, 
die vanuit Amsterdam door een particulier als „raketzegels".,.. 
met toeslag (voor wien ? ! ) . . . . de wereld in worden gestuurd. Een 
strafvervolging is mogelijk en in hoge mate gewenst. En dan moge 
in het vonnis bepaald worden, dat publicatie in de buitenlandse 
pers moet plaatsvinden. Anders blijven we nog jaren zitten met de 
gevolgen van deze vieze practijken, 

v. P. 

NEDERLANDSCHINDIE. 
De zegels van 1940—1942. 

Wij kwamen in het bezit van een door deskundige hand opg«
stelde bijdrage over de omstandigheden, waaronder het drukken 
van postzegels in Indië zelf geschiedde, nadat de verbinding met 
Nederland verbroken was. Deze bijdrage is interessant genoeg om 
hier te worden opgenomen; in verband met de lengte deze maand 
alleen het eerste deel. 

„Was de overbrenging van den aanmaak van de postwaarden 
van Nederland naar Indië een onderwerp, dat reeds meerdere 
malen tot zelfs in den Volksraad ter sprake was geweest, de val 
van het Moederland stelde de PTTautoriteiten in dezen voor 
een fait accompli. 

Alhoewel nog eenige zendingen, vnl. met briefkaarten en post
bladen, onderweg waren, liet het zich reeds dadelijk aanzien, dat 
in het bijzonder de frankeerzegels van 5 en 10 cent, waarvan 
het debiet steeds toenam, voor het 4e kwartaal 1940 aanvulling 
behoefden. 

Er werden dan ook met den meesten spoed besprekingen ge
opend met de voor het drukken der zegels enz. in aanmerking 
komende drukkerijen, alsmede met de papierfabriek „Padalarang", 
voor de levering van het benoodigde papier en carton, terwijl 
de hulp van het Hoofd van het Reproductiebedrijf van den Topo
grafischen Dienst werd ingeroepen om ter tijdelijke voorziening 
in de behoefte aan frankeerzegels van 5 en 10 cent, 10.000.000 
frankeerzegels van 5 cent blauw in het oude cijfertype 1913 te 
willen doen aanmaken. 

Nadat van de drukkerijen diverse proefdrukken ter beoordeeling 
waren ontvangen, werd aan de hand hiervan besloten om den 
aanmaak der frankeerzegels aan de N.V^ G. Kolff & Co. te 
BataviaC. op te dragen, bij welke beslissing de aanwezigheid van 
de banderoUendrukkerij, die over een perforeer en een gommeer
machine beschikte, alsook de materiaalssituatie mede doorslag
gevend waren. 

Lag het aanvankelijk in de bedoeling om voor zoover het de 
zegels van het Koninginnetype betrof, de op dat moment ia 
omloop zijnde Kreislerzegels te bestendigen, ■ na het vernemen 
van de buitenomloopstelling van de Konijnenburgzegels in het 
Moederland werd hierop terug gekomen en niettegenstaande de 
daafaan verbonden moeilijkheden tot de uitgifte van een serie zegels 
in dit laatste type besloten. 

Aan de administraties van Curafao en Suriname, van wie 
intusschen verzoeken waren binnengekomen om ook hun zegels 
In Indië te drukken, werd voorgesteld om, ter uitdrukking van 
de Rijkseenheid, voor hun zegels in de Koninginneserie eveneens 
het Konijnenburgtype te aanvaarden, waarmede gereede werd 
ingestemd. 

„Niettegenstaande de daaraan verbonden moeilijkheden" was 
voor de firma Kolff inderdaad een waar woord, als men bedenkt 
dat over geen ander ontwerp materiaal werd beschikt, dan een 
paar nog juist op het laatste oogenblik uit Nederland ontvangen 
zegels. 

Alhoewel overkropt met werk zette men gestadig door en 
men zal moeten toegeven, dat de uiteindelijk bereikte resultaten 
alleszins bevredigend zijn geweest, temeer als men oedenkt, dat 
men op dat gebied zoo goed als geen ervaring bezat en in vele 
gevallen maar moest roeien met de riemen, die men had. 

Zoo heeft men aanvankelijk met het perforeeren en gommen 
nogal last gehad; overigens geen wonder, want een passende kam 
voor de perforeermachine van de banderoUendrukkerij was er 
niet, zoodat men noodgedwongen in het begin met lijnperforatie 
heeft moeten werken. 

Zoodra echter de bij de PTTwerkplaatsen aangemaakte kammen 
klaar waren, was dit leed geleden. Aanvankelijk heeft men de 
zegels met dextrine willen gommen, waarbij echter veel last van 
aankleven werd ondervonden. 

Nadat op verzoek van den PTTdienst op Arabische gom Vas 
overgegaan, is van dit euvel geen last meer ondervonden." 

De beide typen van de 10 cent Konijnenburg. 
Een Indisch correspondent bezit de nummers L en R 19 van 

de 10 cent Konijnenburg, waarvan nog niet bekend was welk type 
ze hadden. De zegels van de vellen met no. L of R 19 blijken 
nu tot type I te behooren. 

Tusschen haakjes is de ontdekking van beide typen, waarvan 
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hierbij nog eens de 
afbeelding onafhankelijk 
van de Nederlandsche 
vondst, ook in Indië 
gedaan, en wel door den 
heer J. J. M. de Bont te 
Palembang. 

We kunnen nu deze 
10 cent, aan de hand 
van de gegevens opblz. 
42 van het Meinum
merl946, nauwkeuriger 
catalogiseeren, nu het bij 

elk etsingnummer behoorende type bekend is. We krijgen dan: 
Type L Tanding 13}^:'10 cent oranjerood opl. 3.790.000 
,fÄ''J'*:Tanding 12^= 10 cent oranjerood opl. 7.010.000 

^mtil- •'.... ;. 10 cent rood opl. 7.900.000 
Type I totaal: 18.700.000 

Type n . Tanding 1 2 ^ : 10 cent donkerrood opl. 7.900.000 
Het verschil tusschen de onranjeroode en roode zegels is duide

lijk; de donkerroode is vaak moeilijk van de roode te onder
scheiden, maar is altijd van een ander type. We moeten van dit 
zegel dus vier soorten verzamelen. , 

De zegels zijn met ontelbare Japansche en Indonesische op
drukjes verschenen, er is dus niet bekend hoeveel onoverdrukte 
er van iedere soort zijn overgebleven. Toch zal type II (onover
drukt) wel zeldzamer zijn dan type I. 

Volgens onderzoekingen van Indische verzamelaars is type II 
in koers geweest van omstreeks Oct. 1941 tot Maart 1942; in 
gemengde partijen komt type II veel minder voor dan type I. 

(Wordt vervolgd). 
De nieuwe zegels in Australische druk. 

Over de nieuwe 1, 2, 2K en 7H cent, in het vorig nummer 
beschreven en afgebeeld, vernamen wij nog dat, in tegenstelling 
met de eerste melding, niet alle vier waarden in vellen van 160 
zijn uitgegeven. De 2 en 2 ^ cent wél, en wel evenals de 5 cent 
in twee blokken van 80, gescheiden door een witte tusschenstrook, 
waarop een lijn in de kleur van de zegels. De 1 en 7^ cent 
echter zijn gedrukt in vellen van 80, geen gekleurde streep op een 
van de zijranden, ook de perforatie loopt niet in een van de 
zijranden door. 

Met de foutjes van de 5 cent is het nog erger dan we konden 
vermoeden; goed beschouwd blijken er nauwelijks twee zegels van 
het vel aan elkaar gelijk te zijn. Vooral zijn er veel variaties in 
de blauwe lijntjes in het water aan de voet van de bergen en 
rechts van de palen. Een volledige opsomming zou veel te veel 
ruimte innemen; belangstellende verzamelaars kunnen deze echter 
ter inzage ontvangen (porto bijvoegen). 

Een foutje bij de 2 cent bestaat uit een geheel bruine letter 
E van Cent, normaal behoort het rechter onderhoekje wit te 
zijn. Bij de 2K cent komt een zegel per vel voor met een witte 
vlek in het huis. 
Waar komep de proeven vandaan ? 

Van allerlei kanten hebben wij langzamerhand bijzonderheden 
gehoord, die zeer in het kort hierop neerkomen dat door de 
Engelschen (waarschijnlijk BritschIndiërs) te Bandoeng de brand
kasten zijn opengAiroken, waarin zich de inhoud van het Indische 
Postmuseum bevond, en dat deze beeren den inhoud gestolen en 
verkocht hebben. Door het Ned.Indische Gouvernement is dan 
ook onlangs bij de Engelschen een vordering van 4% millioen 
gulden als schadevergoeding hiervoor ingediend, maar daarmee 
is het verlies van het mooie bezit van het museum natuurlijk 
niet goed te maken. Het overgroote deel van wat er op het 
oogenblik hier aan proeven in omloop is zou dan ook van deze 
roof afkomstig zijn 

Een andere mogelijke bron van herkomst, maar slechts van 
zeer bescheiden hoeveelheden, zijn de souveniralbumpjes van de 
firma Kolff, waarover in de Mededeelingen van de N. I. Vereen. 
V. Postz. verz. het volgende verscheen: 

„Kort voor den |ap. inval 'in Indië gaf de Kon. Boekhandel en 
Drukkerij G. Kolff & Co. te Batavia aan een zestal van haar 
medewerkers een albumpje cadeau, inhoudende de proeven van 
de op haar atelier vervaardigde post en portzegels. Voor in dit 
albumpje is een opdracht geplaatst: «> Mf"«l • 

„De in dit album voorkomende postzegels en proeven van 
postzegels van N. I., Cur. en Sur., voor zoover in onze ateliers 
vervaardigd, zijn door ons afgestaan aan den heer . . . . voor door 
hem aan deze zegels verrichte werkzaamheden. Directie C. Kolff 
& Co." — In deze collectie komen de volgende drukproeven voor: 

Type Kreisier. 
Dik wit papier zonder wmk., ongetand, ongegomd. Het zegel 

vertoont alleen de beeltenis onzer Koningin en daaronder de 
waarden en landsnaam: 10 cent Nederl. Indië. De beide zijstuk
ken, voorstellende handel, scheepvaart en landbouw, ontbreken. 
Beeldgrootte 23 X 18 mm. Het gedeelte waarop de waarde
aanduiding en landsnaam voorkomen is bij alle proeven iets 
donkerder van kleur dan het gedeelte met de beeltenis,^ Uitge
voerd in de volgende kleuren: 

— 10 cent ultramarijn, rood, groen, violet, grijszwart, choco
lade, paars, donkergroen, roodoranje, blauw. 

Hetzelfde als boven maar beeldgrootte 29*4 x 21 mm. 
— 10 cent ultramarijn, blauw, groen, violet, grijszwart, oranje

rood. 

Type Konijnenburg. 
Dik wit papier zonder wmk., zonder gom, ongetand. Opschrift 

boven „Ned. Indië", waardeaanduiding 23 x 18K mm. Uitge
voerd in de volgende kleuren: 

— 10 cent oranjerood, donkergroen, donkerblauw, donkerlila, 
steenrood. 

— 10 c. rood, 15 c. ultramarijn, 17^ c. oranje, 20 c. lilabruin, 
25 c. donkergroen, 30 c. geelbruin, 35 c. violet, 40 c. groen. 

Op het voor de definitieve uitgave gebruikte papier. Lijntan
ding (z.g. pintanding) 13K tot 13K. Beeldgrootte 25 }i x 20% 
mm: 

— 50 c. bruinviolet, 50 c. lichtbruin, 60 c. blauw, 80 c. oranje
rood, 1 gld. donkerviolet, 2 gld. donkergroen. 

Op iets dikker dan voor de definitieve uitgave gebruikt papier. 
Ongetand, zonder gom. Beeldgrootte 25 K x 20% mm. 

— 50 c. roodbruin, 60 c. lichtblauw, 80 c. rood, 1 gld. violet, 
2 gld. groen (getand 13K x 26H mm: 26V^ mm: 25 gld. oranje
rood. 

Waiang of Dansersserïe. 
Alle zegels dragen den landsnaam „Nederlandsch Indië voluit, 

onderaan het zegel. Alle zegels zijn ongetand, gedrukt op iets 
dikker papier dan gebruikt voor de definitieve uitgave. Zonder 
wmk., zonder gom. Beeldgrootte 22% x 18 mm. 

— 1 c. Papoea in krijgsdos. Van dit zegel zijn uitsluitend proef
drukken vervaardigd; de definitieve druk heeft nimmer plaats 
gehad. Proeven in de kleuren: violet, grijsgroen, grijs, groen en 
ultramarijn. 

— 2 c. Voorstelling Inheemsche danser (van welke landstreek 
is niet bekend). Proef alleen in karmijnrood (definitieve kleur). 

—̂  2J^ c. Niassche danser. Proef alleen in magenta (definitieve 
kleur). 

— 3 c. Legondanseres van Bali. Proeven in ultramarijn, grijs, 
zwart, donkerviolet, donkergroen en groen. 

■— 3K c. Dit zeeel heeft het, evenals de 1 c, niet verder ge
bracht dan tot drukproef. Er zijn twee teekeninsen. De eerste 
stelt voor een Javaansche danseres met vaag op den achtergrond 
een t eeendanser. Kleur lichtgrijs. — De tweede teekening geeft 
een Niassche danser te zien, dezelfde als de 2% c. Proeven in 
grijs, groen, violet, ultramarijn en zwart. 

— 4 c. Javaansche wajangfiguur. Proef alleen in olijf (definitieve 
kleur). 

— 5 c. Proeven in twee teekenineen. De eerste stelt voor een 
Padjogodanseres en is ultramarijn (definitieve kleur). De tweede 
stelt voor een Javaansche danseres, dezelfde als op de proef van 
de 3J^ c. Proeven in grijs, zwart, srroen, ultramarijn en violet. 

— 7% c. Dajaksche koppensneller. Proeven in grijs, zwart, 
groen, ultramarijn, violet en lichtviolet. 
NICAopdrukken. 

Van den opdruk NICATIMOR staat het bestaan vast van 
de volgende waarden: 1, 3J4, 7%, 15, 20, 35, 40, 50, 60, 80 
cent en 1 gld. Dit volgens een Engelschen correspondent. In vorige 
nummers hebben we nog een 10 en een 17)4 cent (Konijnenburg) 
vermeld. 
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Voorts zijn er zegels gemeld met anker-opdruk, die nog een 
tweeden opdruk dragen, voorstellende ons nationale wapenschild 
(Schild met nationale leeuw, geflankeerd door twee leeuwen, en 
daaronder "Je Maintiendrai"). Plaats en datum van uitgifte zijn 
niet bekend, evenmin als 4f waarden, die overdrukt zijn. Waar
schijnlijk is ook dit een plaatselijke NICA-opdruk, of iets derge
lijks. Weet iemand er meer van ? 

Australische zegels op Borneo. 
Als antwoord op de vraag in het vorig nummer zond een 

lezer ons een luchtpostbrief, verzonden uit Borneo naar Neder
land, de zegels afgestempeld NEDERLANDSCH INDIE/P.T.T./ 
38 DEC. 1945/BALIPAPAN, in kastje, gefrankeerd met Indische 
bevrijdingszegels tot een waarde van 15 cent en twee Australische 
1/- zegels. Bovendien stempel "Passed by R.N.F. Censor". 

De brief (door een militair verzonden) woog 12 gr. Wij weten 
niet hoe het porto is voor. brieven van dit gewicht (tot 5 of 10 
gr. blijkbaar 40 cent); hieruit zou te berekenen zijn tegen welk 
bedrag de Austr. shilling werd omgerekend op Borneo bij deze 
gemengde frankeering. 

Ook zagen we nog een enveloppe met dezelfde afstempeling 
van Balikpapan, maar met datum 24 DEC. — 1945, gefrankeerd 
met Australische zegels van 6 d. en 1/-. Het was een luchtpostbrief 
van 5 gram. Het stempel stond hier n a a s t de zegeb. 

De U% cent JAVA met opdruk A. JAV. - • 
Wij ontvingen ter inzage een zegel van 12}^ cent (1908) met 

opdruk A. JAV inplaats van JAVA. Voor de 12J4 cent was deze 
opdruk verschuiving nog niet beschreven, wel voor eenige andere 
waarden. 

J a p a a s c b e b e z e t t i n g s z e g e l s . 
Een Indisch verzamelaars-oordeeL 

In het blad van de Ned.-Indische vereen, van Postz. verzamelaars 
te Batavia komen eenigen beschouwigen voor over de vraag 
"welke plaats de zegels, gebruikt tijdens de Jap. bezetting, in de 
Philatelie van deze gewesten zullen innemen. Meer dan een voor-
loopige meening kan niet worden gegeven, omdat eenigermate, 
voldoende en betrouwbare gegevens omtrent de vele overdrukken 
en uitgiften nog steeds ontbreken. 

Wij beginnen met enkele feiten te vermelden: 
1. De z.g. Marine-serie van de Groote Oost en Borneo vermeld 

in Yvert 1946, ongeprijsd (dit is zoo gebleven in de Yvert-1947, 
— Red.). Welke catalogus overigens zeer weinig oorlogsuitgiften 
vermeldt en de indruk wekt, dat de samenstellers van deze materie 
nog weinig afwisten. 

2. — 
3. In het bekende weekblad "Stamps" van 21 Sept. 1946 komen 

enkele mededeelingen voor van den heer Gordon Harmer, van 
de bekende philat. fima's Scott Publications Inc. en Harmer, 
Rooke & Cy. Over Ned.-Indië wordt gezegd: "De definitieve 
bezettingsuitgiften zijn vermoedelijk goed, maar we denken dat 
veel van het overdrukken geschiedde hoofdzakelijk voor verkop 
aan soldaten". 

Wij achten het niet uitgesloten, dat bij het oordeel over Ned. 
Indië de heer Harmer zich ook heeft laten leiden door de vele 
gefabriceerde overdrukken Indonesia (met en zonder drukfouten!), 
die inderdaad valsch zijn en gefabriceerd voor verkoop aan Brit-
sche en Britsch-Indische soldaten. 

Wij voor ons achten alle Ned.-Indische zegels tot en met ƒ 1,—, 
gedrukt en overdrukt tijdens de Jap. bezetting, volwaardig phila
telistisch. 

De waarde boven de ƒ 1,— zijn ongetwijfled grootendeels echt, 
doch hebben naar onze meening philatelistisch weinig waarde, 
daar er — voor zoover ons bekend — geen postale noodzaak of 
gebruik voor was. Wij willen dan de ƒ2,— als reel twijfelgeval 
stellen. 

Een aparte positie nemen in de opdrukken van ƒ 2,—, ƒ 7,— 
en ƒ 8,50 op N.I. zegels, welke door de Japanners, tezamen met 
normale postzegels van lagere waarden, gebruikt werden ter 
voldoening van telegramkosten. 

— Samenvattend is onze meening, dat een groot deel van de 
zegeb, welke tijdens de Jap. bezetting in omloop waren, philate
listisch acceptabel zijn «n t.z.t. gecatalogiseerd zullen worden. 

— Wat wij hierboven schreven over de Jap. bezettingszegels 
geldt ook geheel voor de tot dusverre in gebruik geweest zijnde 
zegels der Repoeblik Indonesia. Naast de talrijke vervalschingen 
(alle opdrukken op de 7}^ cent danser zijn valsch en op één na 
alle op de 5 cent danser eveneens) komen er uit de binnenlanden 
van Sumatra de meest uiteenloopende opdrukken, echt postaal 
gebruikt. Chaotisch philatelistische juweeltjes. 

Anker-opdrukken. 
De wonderlijke, uit twee deelen bestaande Anker-opdruk, die 

we in het October-nummer beschrijven, blijkt meer voor te komen 
en moet dus toch wel "echt" zijn. Een lezer zond ons de volgende 
verklaring: Er zijn plaatsen geweest, die "Ned. Indië" beslist wilden 
wegstempelen met "Dai Nippon". Bij de dansers en karbouw
zegels staat Ned. Indië onderaan, zoodat op deze zegels de teekens 
voor Dai Nippon ook onderaan, onder het anker, voorkomen. 
Bij de Konijnenburgzegels staat de landsnaam boven, en hier 
staat dan ook Dai Nippon boven het anker. 

De Bangka-opdruk. 
Over de bekende Bangka-opdruk (de teekens To sei jubin in 

vierkant kastje) schreven we in een van de vorige nummert, deze 
gezien te hebben op een brief, waarbij de opdruk gedeeltelijk op 
de zegels, gedeeltelijk op de enveloppe geplatst was, dus eerder 
een contrólestempeltje dan een opdruk. 

Deze maand vernamen we echter het volgende: de commandant 
van het eerste Nederlandsche schip, dat na de bevrijding op Bil-
liton landde, is regelrecht naar het postkantoor gestapt en heeft 
daar heele vellen zegels van allerlei waarden gekocht, die alle 
waren voorzien van het bekende vierkante opdrukje. De bewuste 
zegels zijn dus wel degelijk ook overdrukt aan het loket verkocht 
en de opdruk moet in eere worden hersteld. 

Alleen al^ de brieven reeds gefrankeerd met zegels zonder 
Bangka-opdruk aan het postkantoor werden gepost, werd achter
af het vierkante opdrukje nog op de zegels geplaatst en kon 
dan natuurlijk gedeeltelijk op de enveloppe terecht komen. 
Opdruk "balk en T". 

De machinale opdruk "balk en T" op de 10 cent Konijnenburg 
komt zoowel voor op zegels in type I als in type II. 

Bij de handstempel-opdrukken werd nog niet gemeld een opdruk 
(fijne arceering) op de 20 cent Konijnenburg. 

Plaatselijke opdrukken van Sumatra. 
De 20e veiling-Boekema bevatte de 2}^ cent karbouw en de 7 J^ 

cent danser met de roode opdruk van Tapanoeli (roode bal in 
lechthoek), volgens de afbeelding een zuiver-ronde bal met een 
onregelmatig-afgedrukte rechthoek. Deze opdruk is blijkbaar weer 
anders dan de door ons op blz. 85 in Juli/Aug. '46 beschrevene. 
Ook hier dus al weer variatie. 

De bewuste zegels zijn gestempeld Taroetoeng 17.9.25 == 
25.9.42. 
Lampong. 

De opdruk voor Lampong (5 Jap. teekens van rechts naar 
links), met of zonder het woord Lampong in gewone letters, op 
de 10 c. Konijnenburg. De lakroode bol, die op dit zegel voor 
kan komen over de beeltenis van de Koningin, blijkt een andere 
te zijn dan van Tapanoeli (zie blz. 112 van Oct. '46); de laatste 
heeft een rechthoekige omranding, die van Lampong niet. 
Palembang. 

De opdruk IPL in kastje komt ook voor pp de 40 c. Kreisler. 
Uitgiften voor Malakka. ^ ' ' 

Een lange lijst van aanvullingen, die wij volledigheidshalve hier 
vermelden, hoewel het natuurlijk niet zeker is dat al deze zegels 
op Indische grondgebied zijn gebruikt. De nummers zijn die van 
de lijst in het Mei-nummer vart^ 1946. 

Ad nos. 202—218. Als aanvulling kunnen nog genoemd wor
den: 10, 12, 50 c , 1, 2 en 5 $ met opdruk rood; 30, 40 c. en 
$ 5 met opdruk zwart. Naar verluidt zouden deze zegels niet op 
het Maleische schiereiland gebruikt zijn, doch op Sumatra. 

Ad nos. 219—235. De $ 1.— ook kopstaand. 
Ad nos. 251—268. De 3, 8 rood, 30, 40, 50 c. en $ 5.— ook 

kopstaand. 
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Ad nos. 269—283. De oude zoowel als de nieuwe $ 2.— is 
overdrukt. / 

Ad nos. 298—311. Eveneens met deze opdruk, zoowel in rood 
als in zwart, de 25, 50 en 100 %. (S.G. nos. 40—42). Niet bekend 
in hoeverre deze waarden als postzegels zijn gebruikt. 

Ad nos. 317—321, Aanvulling: 10, 12, 40, 50 c, 1, 2 en 5 $. 
Vermoedelijk zijn ook deze zegels niet voor gebruik op Malakka, 
maar voor Sumatra bestemd geweest. Nadere gegevens onbekend. 

Ad nos. 355—365. Voor deze zegels zijn, evenals voor nos. 
202—311, zoowel roode als zwarte stempelkussens gebruikt, en 
wel tegelijkertijd en door elkaar. Resultaat tal van opdruktinten 
tusschen rood, violet en zwart. 

Ad nos. 342—354. Bij deze Penang-opdrukken 2 typen. Met 
type I komen voor de vermelde waarden, met type II de 1, 2, 
3, 8, 10, 12 en 15 c. Verschil tusschen de typen ons nog niet 
gemeld. Opdrukkleur beide typen rood, misschien sommige waar
den zwart. 

Ad nos. 370—379. Ook de 5 c. Negri Sembilan zou met deze 
opdruk voorkomen. 

Ad nos. 387—395. Ook de 1 c. zou met deze opdruk voor
komen. 

Ad nos. 396—406. No. 397, de 3 c , komt kopstaand voor. 
Ad nos. 429—441. De 8, 15 en 50 c. bestaan met kopstaande 

opdruk. 
Ad nos. 442—456. Ook de 5 c. en $ 5.— komen met zwarte 

opdruk voor. 
Johore. De postzegels van deze staat ontvingen uitsluitend de 

opdruk "Dai Nippon 2602". Zij waren bedoeld als fiscaalzegels, 
met uitzondering van de 6 c.-zegels, die voor post-doeleinden zijn 
gebruikt. Zoo komen voor de 6 c , 6 op 1 c. en 6 op 5 c. Op 
de portzegels, die ook als zoodanig dienst deden, zijn twee op
drukken gebruikt, n.1. zooals op de zegels genoemd onder nos. 
355—365, en wel op de 1, 4, 8, 10 en 12 c. in zwart, alsmede 
de z.g. Kanji-opdruk, genoemd onder de nos. 532—53'è. In Johore 
werden gedurende de bezetting postzegels gebruikt van de Straits 
Settlements en van de verschillende Maleische Staten, die trou
wens ook elders, ook in Sumatra, door elkaar gebruikt konden 
worden. 

Ad nos. 457—466. De opdruk "Cente" wordt op Malakka 
beschouwd als een afwijking, n.1. als een fout inplaats van "Cents". 

Kelantan gebruikte aanvankelijk zegels, slechts voorzien van een 
nieuwe waarde-opdruk. Na verloop van tijd werd bovendien een 
tweede opdruk aangebracht, n.1. een staand medaillon met twee 
Jap. lecterteekens. Dit type medaillon werd na eenigen tijd ge
wijzigd (afb. op blz. 102 van Sept.* '46). Uiteraard komen beide 
opdruktypen van Kelantan voor zoowel op zegels nret "Cents" 
als met "Cente" — opdruk. 

Kedah, Kelantan en Trengganu werden in 1943 door Siam inge
lijfd, krachtens overeenkomst met Japan. Van dat tijdstip af 
werden in deze gebieden Siameesche zegels gebruikt. 

Ad nos. 496—507.—De 1 c. komt voor met kopstaande opdruk. 
Ad nos. 524—536.—De 9 en 10 c. bestaan met kopstaande opdr. 

Ad nos. 541—549. De 2 et. op 5 c. heeft zoowel de waarde-
opdruk als de kanji-opdruk in rood. 

Ad nos. 550—556. Deze zegels waren bedoeld om te dienen 
voor de frankeering van Roode Kruis-correspondentie, waartoe 
juist een nieuwe regeling ontworpen was. Zij zijn echter slechts 
zeer korten tijd* verkocht, vermoedelijk doordat de gang van 
zaken in de Pacific niet "planmässig" verliep. (De Amerikanen 
hadden half December nieuwe landingen op de Philippijnen uit
gevoerd, terwijl deze zegels enkele dagen daarvoor voor het eerst 
werden uitgegeven). Zij werden spoedig daarop weer ingetrokken. 

Ad nos. 557—566. Van de nos. 558 en 560 schijnt een locale 
druk te bestaan, met? lichtere kleuren, op slecht papier, door
stoken. 

Evenals op Sumatra werden ook op Malakka -de koerseerende 
zegels van Japan uitgegeven, omstreeks Maart 1943. De sen was 
gelijkgesteld met de Straits-cent en de Yen met de Straits-$. 
Bekend zijn de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 25, 30 50 sen en 1 Yen. t 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Java. 

Nieuwe 15 sen. 
Als aanvulling op de serie van Aug. 1946 .(Maandblad Sept. 

'46, blz. 102) verscheen een zegel van 15 sen paars, in de teeke-
ning van de 10 sen. 

Het zegel is tegelijk ook ongetand verschenen. 
— Eveneens kwam ongetand voor den dag de 10 sen bruin 

"Indonesia Merdeka", het jub. zegel van 17 Agoestoes 1945. 
Nieuwe 3 sen. 

Een verdere aanvulling van bovengenoemde serie is een 3 sen 
karmijnrose, in de teekening van de 50 sen (stier met ketting). 
Afwerking als de andere waarden, ook zonder gom. 

Het zegel verscheen zoowel getand als ongetand. Naar we 
hoorden zouden op Midden-Java veel ongetande zegels worden 
gebruikt; het zijn dus geen bijzondere afwerkingen. 

Als randdruk van deze nieuwe 3 cent zagen wij bij een linker
bovenhoekzegel boven het cijfer 1, links het cijfer 4 (dus vellen 
van 40 ?). Op den onderrand de letter A. 

Opdrukken. 
Echt-gebruikt op een kaart uit Djokjakarta van 29.10)?)..46 

zagen we eenige exemplaren van de 3 cent danser, waarop de 
oude landsnaam onzichtbaar was gemaakt door een violette band 
van 4 mm breed, blijkbaar een soort rolstempel. In deze band is, 
te oduidelijk om te ontcijferen, een of andere teekening of 
inscriptie te zien. , 

Een foutdruk. ^ 
Wij zagen een van de vele opdrukken op de dansersserie, met 

2 mm breede balk, met een merkwaardige foutdruk. De opdruk, 
in rood op de 2 cent danser, luidde: Indonesia/Indonesia, inplaats 
van Repoeblik Indonesia. Of de opdruk echt is, weten we niet ! 

Sumatra. 
De Vrijheidsfondszegels. 

De 5, 15 en 40 sen in de nieuwe kleuren (resp. lichtblauw, 
violet-blauw en rood) blijken reeds op 17 Aug. 1946 te zijn uitge
geven. Net voor dezen datum is het Indonesische postkantoor 
te Medan door de geallieerden overgenomen en is alles naar Sian-
tar verhuisd. Medan heeft nu alleen nog maar een klein hulp
postkantoortje. 

De drie nieuwe waarden zijn gedrukt op grijsachtig wit papier, 
ongegomd, slechte lijntanding l l j ^ . De 5 cent is op "papier verge", 
althans het exemplaar dat wij zagen; de beide andere zijn op 
grofmazig papier. Merkwaardig dat bij de 5 sen, zooals inzenders 
schreven en wij ook zagen, zoo vaak een of twee gaatjes van de 
vertic. perforatie ontbreken. 

Blijkbaar vellen van 50, boven- en onderrand met telnummers 
1—10, zijranden met telnummers 1—5. ^ 

De 40 sen is ondertusschen alwéér in een 
nieuwe kleur verschenen, n.1. bruinviolet. 

Kort daarop verschenen de drie laatst-
«uitgekomen waarden (5 sen lichtblauw, 15 
sen thans blauwzwart, 40 sen bruinviolet) 
zónder de inscriptie „Fonds Kemerdekaan". 
Deze regel is eenvoudig uit het cliché ver
wijderd, zoodat daar thans een witte ruimte 
is. Mogelijk dat deze zegels nu als gewone 
frankeerzegels worden gebruikt. 

Wij zagen deze nieuwe 40 sen op „papier 
verge". 

Nieuwe opdrukken. 

Te Siantar is in November voor gebruik 
door de Repoeblik op Sumatra een serie op
drukken met nieuwe waarde uitgegeven, op 
Ned. Indische zegels, al dan niet met Japan-
sche opdrukken. Wij zagen afstempelingen van 
Medan 4.11.46. 

De opdrukken zijn waarschijnlijk in boek
druk aangebracht. 

I. Opdruk Repoeblik/Indonesia/ 15 SEN en 
balk door oude landsnaam, in zwart, op 5 
cent blauw danser, 

n . Opdrukken Repoeblik/Indonesia/waarde en SEN/balk dpor 
landsnaam: 
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30 sen op 1 c. kafbouw met wmk„ 
40 sen op 2 c. „ „ „ 
60 sen op ZVi c. , ,  . • 
80 sen op 3 c. „ „ „ 
Bij deze opdrukken loopen de balken door van het eene zegel 

naar het andere. Opdrukken zwart. De waardecijfers van de op
druk 40 SEN zijn veel smaller dan die van de vroegerverschenen 
opdruk 40 op 2 (afb. in Juli/Aug. '46, blz. 87). 

III. Opdrukken: smalle balk/Repoeblik/breede balk/Indonesia/ 
waarde, op Konijnenburgzegels met machinale Japansche balken
Topdruk. De smalle balk bedekt de bovenste Jap. inscriptie; ook 
bij deze zegels zijn de balken doorloopend. Opdrukken zwart. 

50 SEN op 17J^ c. oranje, 
1 Roepiah op 10 c. rood. 
Dit laatste zegel komt zoowel in type I als type II (van de 

10 cent) voor. 
Ook hier al weer variaties. De opdruk 60 sen is niet alleen aan

gebracht op onoverdrukte karbouwzegels van 2K cent, maar ook 
op zegels met de opdruk I P L in kastje (van Palembang) en op 
zegels met het Japansche stempeltje Dai Nippon in kastje. Bo
vendien moeten oeze SENopdrukken ook geplaatst zijn op kar
bouwzegels, die al een opdruk balkenT droegen. 
Tenslotte moeten nog variaties in de stand van de eerste opdruk
regels ten opzichte van de nieuwe waarde worden vermeld. Gaat 
Uw gang. 

CURAjAO. 

De nieuwe Konijnenburgzegels. 

— — ~ — — — " ' ■ « «Ul i ÄUJlB.« : ■ 

■MiÉÉÉiiMÉiiiiiÉiil 

Hierbij de afbeelding van de 
twee „typen" in de Konij
nenburgteekening van Cura
9ao, waaruit de verschillen 
duidelijk zijn te zien. Het 
eerste zegel behoort tot de 
Indische druk van Kolff & 
Co., het tweede is van de nieu
we Nederlandsche uitgifte. 

Voor de bijzonderheden zie 
men blz. 127—128 van het 
Nov.—Dec. .no. 1946. 

Een proef van de 15 cent sluier. 
De 314e veilingVan Dieten bevatte twee exemplaren van een 

ongetande 15 cent 1936 (sluier), een proef, in blauwe (gekozen) 
kleur. 

Dank aan inzenders. 
De volgende medewerkers dankeui wij voor hun bijdragen: 
J. A. P. C. V. d. Bergh, J. J. M. de Bont, P. J. Boog, P. H. Q. 

Bouman, J. Ceelie, H. J. v. Dassen, J. Dekker, J. Dercksen, A. B. 
Derksen, F. A. v. Dongen, Dr. J. J. Dormeier, W. v. Essen, Fr. 
v. Eyk, G. H. v. Grunningen, Dr. J. Haeseker, A. P. F. Keiler, 
firma Reinou Kingma, E. A. v. Klaveren, G. J. C. de Klein, 
Mr. M. J. Levert, H. C. Lotsy, Jos. Maussen, J. M. M. v. Mee
rendonk, Joh. 'v. Noord, W. Otten, G. J. H. Pelt, F. H. M. Post, 
J. Poulie J. J. H. V. Ree, J. Regout, Ir. H. J. W. Reus, H. L. 
I. M. Schellart, Th. Seth Paul, G. v. d. Schoor, J. Schram, Jac. 
P. Smit, E. H. P. Swarte, G. C. Tops, A. J. Uylen, A. Vader, 
G. Vermeulen, J. H. de Vlieger, A. v. d. Willigen, A. te Winkel, 
Dr. Th. V. Wijk. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissenverzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereeniging ! 

'ostetuWkeiL 
'iiiüiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiuiimiiiiiiiiiiiHHiiiiiiliuiuiillimr 

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

NEDERLAND. 
Nieuwe briefkaart. 

Te Amsterdam en wellicht ook in andere plaatsen Tan ons 
land is verkrijgbaar gesteld in het van Konijnenburgtype een 
briefkaart van 7}i en 7^ cent rood. Uitvoermg en carton als 
bij de in 1940 verschenen briefkaart van 5 cent groen. Destijds 
was het tarief van 7K cent bestemd voor het buitenland, van
daar de rode kleur en óók Fransche tekst. 

Het opduiken van deze kaart doet de vraag rijzen of niet 
ook de 5 en 5 en de 7 J4 cent op vooroorlogsch carton bestaan. 
Immers de gewoonte is dat op de vellen enkele briefkaarten, 
ook dikwijls een paar „Met betaald antwoord" worden gedrukt. 
Heeft iemand deze soorten soms al gezien ? 

Koninginnebeeltenis tijdens de bezetting. 
Op 10 October 1940 verbood de bezetter den verkoop van 

postwaarden met beeltenis van H. M. de Koningin. "Niettemin 
werden er na dien datum hier en daar wel poststukken nog 
verkocht (overgebleven postbladen en postbewijzen vooral). 

De heer van der Zee deelt nu mede dat ook na dien datum 
nog „verboden" poststukken verkrijgbaar waren. Ten bewijze 
hiervan legt hij mij voor twee opgaven van ten postkantore van 
'sGravenhage verkrijgbare postwaarden. 

De eerste mededeeling, verschenen na de uitgifte van de tralie
serie, vermeldt voor Ned. Indië een briefkaart van 10 en 10 cent. 
Volgens mij echter is dit de briefkaart in het Kreisler karbouw
type geweest en niet met beeltenis vair H. M. de Koningin. (Zie 
Juni no. 1946). ( 

Op de tweede opgave, gedateerd 12/4/43 worden vermeld: 
Ned. Indië: briefkaart 10 en 20 cent. 
Suriname: briefkaart 20 cent (dus 10 cent Sluier met betaald 

antwoord). 
Het is toch wel van belang te weten welke briefkaart in den 

Haag verkrijgbaar werd gesteld: Karbouw of de later uitgegeven 
Koningin. Wie kan hierover nog nadere inlichtingen verstrekken? 
Ned. Indië. 

Van het postkantoor Bandoeng werd het bericht ontvangen 
dat weer geldig zijn verklaard en in gebruik genomen zijn de 
vooroorlogsche briefkaarten van 3J^ cent Karbouw grijs en de 
postbladen van 7% cent violet, aangezien bij de drukkerij Kolff 
& Co. millioenen voorraden onoverdrukt werden aangetroffen. 

Deze postbladen zijn hier in Nederland niet verkrijgbaar ge
weest. Ze vertoonen links het P.T.T.embleem (drie vliegendt: 
vogels). 

Den beeren Benders en van der Zee dank voor hun mede
werking. 

Alle correspo.ndentie over deze rubriek te richten tot den 
heer f. C E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam 

NEDERLAND. 
De bijzondere K.L.M.vluchten naar ZuidAfrika. 
In ons vorig nummer vermeldden wij eenige verdere proef

vluchten naar ZuidAfrika; hieraan dient nog te worden toegevoegd 
een vlucht op 9 April a.3. 

POST2EGELVEÏLINGEN  VAN DIETEN 



16 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

Eerste proefvlucht K.L.M. naar Zuid-Afrika op 6 October 1946. 
Van den heer Miedema te Leeuwarden ontvingen wij de mede-

deeling, dat de aankomststempel van de Holland-Afrika Lijn behalve 
in groene kleur (zooals reeds in het vorig nummer vermeld), ook 
m blauwe kleur voorkomt. 

Vliegramp Schiphol 14 November 1946. 
De stukken, welke tengevolge van den vliegramp te Schiphol 

op 14 Novem'ber 1946 werden beschadigd, werden door de P.T.T. 
voorzien van een strookje (machineschrift op doorgeslagen 
strookjes): 

„Beschadigd tengevolge van 
vliegtuig ongeluk op Schiphol 
d.d. 14/11/46." 

IJsvIuchten. 
Van den heer Miedema te Leeuwarden ontvingen wij een opgave 

van diverse ijsvluchten, welke wij hieronder laten volgen: 
27 Dec. 1946. Uitsluitend post n a a r Ameland. A.S. 27/12 2 N. 
4 Jan. 1947. Uitsjuitend post v a n Ameland. A.S. Leeuwarden 

4/1/47-18. 
6 Jan. 1947. Post naar en van Ameland. 
7 Jan. 1947. Idem. 
Van 8 Januari tot. eft met 12 Januari was er geen verbinding ten

gevolge van de mist. 
13 Jan. 1947. Twee ijsvluchten Leeuwarden — Ameland en twee 

retourvluchten. 
14 Januari 1947. Eén ijsvlucht Ameland — Leeuwarden. Vertrek-

stempel Ameland 14/1 - 9 V.; aankomststempel Leeuwarden 
14/1 - 13. Deze vlucht had plaats met het toestel „Zeeland", dat 
beschadigd werd bij de landing op 27/12/46. 

Op 15 en 16 Januari was er geen verbinding; op 17 Januari 
vertrok de eerste b o o t naar den vasten wal met 3 kg. post. 

Naar Schiermonnikoog werden tusschen 1 en 17 Januari 1947 
geen ijsvluchten gemaakt. 

Van den heer Blonk te Dordrecht ontvingen wij nog een kaart 
ter inzage van een ijsvlucht: Vertrekstempel Leeuwarden 21/12 - 9 
en aankomststempel Nes op Ameland 21/12 - 12 N. 

Op 29 December 1946 was er een bootverbinding van Ameland 
en op 30 December een naar Ameland. 

TSJECHO-SLOWAKip. 
Op 17 Juni 1946 had de eerste vlucht Praag — New-York plaats. 

Voor de afstempeling der frankeerzegels werd een speciale post
stempel gebruikt, waarvan wij hieronder een afbeelding geven. 

U.S.A. 
Hélicoptère-luchtpost. 
In Amerika wordt thans de hélicoptère — of het hefschroef-

vhegtuig — geregeld gebruikt voor het vervoer van luchtpost 
tusschen de hoofd- en voorsteden, enz. 

In „Vliegwereld" no. 2 van 15 Januari 1947 lezen »ij hier
omtrent: 
, „BIJ het postvervoer begint de hélicoptère ook zijn sporen te 

verdienen. Na de succesvolle proeven voor het bezorgen van de 
post tusschen de hoofd- en voorsteden door middtl van h-fiihroef 

vliegtuigen in Juli 1946 te Los Angeles en later in Chicago, zall 
men vanaf 6 Januari 1947 deze proefnemingen uitbreiden tot de 1 
stad New-York en omgeving. Postautoriteiten te Chicago ver
melden dat de hélicoptères hebben bewezen hoe men bij een post
kantoor slechts een landingsterreintje noodig heeft van ongeveer 
7 X 10 meter en deze kleine ruimte heeft bijna ieder gebouw op 
zijn daken. Werden in Los Angeles en Chicago toestellen van het 
leger gebruikt, te New York zal jnen machines van particuliere 
ondernemingen in dienst nemen. Het gaat hier meestal om héli
coptère» van het type Sikorsky S-51 en van de Bell Aircraft 
Corp." 

Hieronder geven wij de afbeelding van den specialen stempel, in 
Los Angeles en omgeving gebruikt bij de proefvluchten met de 
legervliegtuigen. Het stuk draagt de volgende poststempels: VS. 
Los Angeles, Calif. Jul 8 46 U-AM; AS. Monrovia, Calif. Jul 8 
46 11.30 AM. 

^^fj-

OPEiÄTEO B f ^ 
ÄRiY AIR FORCES-^ 

Van de eerste vlucht in New York en omgeving ontvingen wij 
juist dezer dagen een brief toegezonden; een afbeelding van den 
aardigen specialen stempel, die hierbij werd gebruikt, is hieronder 
afgedrukt. Het stuk draagt de poststempels: VS. New York, N.Y. 
Air Mail Field Jan 6 1947 9 AM; AS. Mount Vernon, N. Y. 
Jan 6 1947 10 AM. 

FRANKRIJK. 
Van den heer Blonk te Dordrecht ontvingen wij een luchtpost-

brief ter inzage (uitklapbaar model), die onder auspiciën van het 
Fransche Roode Kruis een rondvlucht gemaakt heeft van Frank-
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rijk naar de Vereenigde Staten van Amerika, van daar naar België 
en daarna terug naar het Roode Kruis te Parijs, vanwaar ze aan 

I den opdrachtgever werd doorgezonden. 
Het stuk draagt de volgende afstempelingen: 
Speciaal stempel: (ter afstempeling van den Franschen luchtpost-

I zegel van 40 frs.) „Exposition Philatélique Croix Rouge Eranjaise 
Paris" (de woorden zijn hier en daar in den stempel wat afgekort 
in verband met de plaatsruimte), in het midden staat een ge
vleugeld kruis, waaronder „16-Nov. 46". 

Aankomststempels New York en Brooklyn 19 Nov 1946. 
Vertrekstempel Brooklyn, datum onleesbaar. 
Vertrekstempel Brussel 3 Januari 1947. 
Vertrekstempel Parijs (spec, stempel): „Musée Postal Paris Expo

sition Chappe 1793", datum „10 Jan 1947". 
Aankomststempel Béthune, Pas de Calais, 11/1/47. 
De stukken dragen bovendien een vignet (afb. Moeder met twee 

kinderen op den arm vluchtend voor een brandend vliegtuig), af
gestempeld met den stempel van het Fransche Roode Kruis. 

De „Asocio de Laboristaj Esperantistoj" deelt mee, dat ter ge
legenheid van het congres van de Bond te Heerlen, op 6 en 7 
April a.s. een speciale poststempel zal worden gebruikt. Verzame
laars kunnen tegen toezending van ƒ 0,25 een kaart ontvangen, 
welke is afgestempeld met de bizondere stempel. Wil men een 
ander zegel dan de gewone 2 cent als frankering, dan gelieve 
men deze aan de aanvraag toe te voegen. Alle aanvragen te 
richten aan den penningmeester van het Congres-Comité, den heer 
H. Hartman, Maastrichterlaan 39, Waubach (L.). 

ctolandsdiel 
Josterijcii 

Verzamelaarsloketten. 
Opgaaf van de ten Postkantore 's-Gravenhage verkrijgbare ge

stelde Nederlandse frankeer- en portzegels van vroegere uitgiften, 
alsmede van die van de Overzeese Gebiedsdelen. De verkoop 
geschiedt ten Hoofdpostkantore Prinsestraat 2 aan het vcrzame-
laarsloket van 12—15 en des Zaterdags van 10—13 uur. 

Schriftelijke aanvragen behoren tot den Directeur van genoemd 
kantoor te worden gericht onder gelijktijdige overmaking van 
het verschuldigde bedrag op postrekening nr. 211. Toezending 
aan de aanvragers geschiedt rechtstreeks per aangetekende dienst-
brief. 

NEDERÈAND. 
Frankeerzegels uitgave 1941 (meeuwentype): 
1, IH, 2, 2%, 3, 4, 5, 7y,, 10, n'A, 15, 17^, 11%, 25, 40 

en 50 cent. 
Idem automaatzegels samenhangend: 1% en 7}^ cent. 
Dienstzegels voor het Cour Internationale de Justice. 
Uitsluitend gestempeld, per serie. 
1947. IVi, 10, 1234, 20 en 25 cent. 
Portzegels uitgave 1912—1938 (met „cent"): 
K, 1, 2)4, 3, 4, 5, 10, MYi, 15, 20 en 50 cent. 
Idem (met „ent"): 
6, 7, 7%, 8, 9, 12, 25 en 30 ent. 
Idem: ƒ 1,—• 

NEDERL. INDIE. 
Portzegels uitgave 1913—1939: 
3}^, 5, 7%, 10, 20, 25, 30 en 40 cent. 

SURINAME. 
Frankeerzegels (uitgave 1936): 

7/4 cent, verkoopprijs 10}4 cent 
Idem (type Konijnenburg): 

12J4 cent, verkoopprijs 17J4 cent. 

Frankeerzegels (uitgave 
1 cent 
\y, „ 2 

' .V4 „ 

CURACAO. 
1936): 

verkoopprijs 
» 
» 
j ) 

Idem (type Konijnenbui 
6 cent 

10 . „ 
12 Ĵ  „ 
15 
20 
21 
25 
27Ü „ 
30 
50 

g): 
verkoopprijs 

?> 

j > 

M 

» 

1% cent 
2 „ 
3 „ 
i'A .. 

8% cent 
14 „ 
i7y. 
21 
28 
29K 
35 
38}^ 
42 
70 

» 
» 
y 

, 
j 

, 
j 

, 
In het postkantoor te Assen zal een afzonderlijk loket worden 

opengesteld voor de verkoop van postwaarden aan verzamelaars. 
Het loket zal iedere tweede Woensdag van de maand van 15 tot 
17 uur geopend zijn. 

Het Hoofdbestuur der P.T.T. deelt mee: 
Bij de met het s.s. Oranjefontein in Nederland terugontvangen 

philatelistische post, die met de Ie speciale vlucht Amsterdam— 
Johannesburg op 6 October j.1. is verzonden, bevinden zich onge
veer 50 omslagen, waarop de naam en het adres der afzenders 
niet voorkomen. 

Degenen, die een of meer omslagen met deze vlucht hebben 
verzonden en die deze nog niet terug hebben ontvangen, kunnen 
zich nu richten tot de 4e afdeling van het Hoofdbestuur der 
P.T.T. met vermelding der bizonderheden zoals het aantal en de 
aard der gebezigde frankeerzegels, de frankeerwaarde en de vorm 
en kleur der enveloppen die zij gebruikten. 

Op deze wijze zal worden getracht de, thans niet-bestelbare 
briefomslagen, alsnog aan den rechthebbende uit te reiken. 

Tifdsdiriftcii,, 
Catalogi, yis-l 

RECENSIE. 
Nederlandsche Postuniformen door Dr. R. E. J. Weber, 1946. 

51 pag. 
Het is een gelukkig verschijnsel, dat zoo kort na den oorlog de 

directeur van het Nederlandsche Postmuseum een publicatie in het 
licht heeft gebracht op het gebfed van het Postwezen, waarvan de 
Philatelie een voornaam onderdeel vormt. Al zouden de Philate
listen wellicht liever een oijderwerp gekozen zien, dat dichter bij 
hun terrein lag, toch is de publicatie interessant. 

Goed verzorgd en voorzien van twee gekleurde en 20 zwarte 
illustraties is het boekje met betrekking tot de uniformen bij de 
Nederlandsche post een fraai stuk werk, dat samensteller, uit
gever en drukker tot eer strekt. 

Moge het spoedig gevolgd ,worden door een publicatie over 
postzegels* poststukken of stempels, waarover in de collecties van 
het museum stof te over te vinden zal zijn. 

H. 

Sveriges Frlmerker 1855—1944 door Abr. Odfjell. Uitgave Norsk 
filatelistisk Tidsskrift — Oslo. 1946. 

Een keurig uitgevoerd boek met een systematisch overzicht 
van alle Zweedse zegels, met data van uitgifte, ontwerpers, gra
veurs, oplaagcijfers. Als bijlage een overzicht der poststempels van 
Zweden van 1858—1872. v. P. 
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Vraag 7. Men zendt mij ter inzage België, Yvert no. 432, 2 f 45 
(type Poortman) in geeloranje kleur, afgestempeld „Antwerpen 
112389". Wie kan mij inlichten over dit zegel — door den 
bezitter zelf afgeweekt. Dus niet als „rariteit" in omloop. 

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste nieuwtjes van die 
landen, die nog niet besproken zijn in de rubriek Nieuwe 
Uitgiften. 

mmmmmmmm99m fwwmppiüiii 

MMMMMÉMHU^Mi 

'\t^-^ 

MMuubÉ«a<iaMl 

mmmmmFtw^ 

I « » iH ««■* H « «itJJhlkJlMt 

In Frankrijk verscheen de jaarlijkse 
weldadigheidsserie. Vijf beroemde kathe
dralen worden afgebeeld; op de 1| 1 
f karmijnrose de SaintSernin in Tou
louse, op de 3 f 2 f blauwzwart de 
NotreDame du Port te Clermont
Ferrand, op de 4 1 3 f oranjebruin de 
St. Front te Périgueux, op de 6 H 4 
blauw de Saint Julien te Le Mans, ter
wijl de NotreDame de Paris voor
komt op de 6 f groen. 

Een zeer merkwaar
dige serie verscheen in 
SowjetRusland, ter ge
legenheid van het feit, 
dat 25 jaar geleden — 
na een periode van 
portvrijdom — de 
eerste sowjetzegels ver
schenen. De drie zegels 
hebben het Inschrift 
„25 let sowjetskoj 
potsjtoboj marki — 
1921 — 1946" (25 jaar 

A***£M«luiaèdï«^ 

sowjetpostzegeb). Opl 
de 15 k. zwart en roodl 
zien wij op een rodel 
achtergrond (landkaart I 
van de Sowjetunie) eenl 
aantal jubileumzegels 1 
sterk verkleind af ge1 
beeld; op de 30 k don [ 
kerolijfgroen en olijf
bruin staat een ver
kleinde afbeelding van 1 
de 40 r. no. 143, met 

als onderschrift (perwaja sowjetskaja postjtobaja marka: de eerste [ 
Sowjetpostzegel). Van de origineel, één van de zeer weinige mooi 
uitgevoerde zegels van de Sovjetunie, blijft niet veel over. Op de 
60 k olijfgroen en bruingrijs staan omstreeks 20 jubileumzegels 
afgebeeld. 

Een 10 c luchtpost verscheen in Guatemala in blauwgroene 
kleur: portret van José Batres Montdfar; links vulkaan en quetzal
vogel. In Zuidslavië verscheen een tweetal RodeKruiszegels, t.w. 
een O.50 bruin en rood en een zegel in gelijke tekening, in groene 
kleur met rood kruis en tevens rode opdruk PORTO. 

Ter gelegenheid van het bezoek van de Britse koninklijke fa
milie aan Zuidafrika verscheen op 17 Februari een vijftal jubileum
series. In de Unie van Zuidafrika een drietal zegels, elk in twee 
talen, in de kleuren rood en zwart, violet en blauw. De zegels 
worden overdrukt met S.W.A. voor Zuidwestafrika, terwijl voor 
Basutoland, BechuanalandProtectoraat en Swaziland eveneens ju
bileumzegels verschijnen, alle in dezelfde tekening, in de waarden 
1 d., 2 d, 3 d, 1/. 

Tentoonstellir^en 

Cl 
Op de derde verdieping van de Bijenkorf te 'sGravenhage 

wordt een grote tentoonstelling van de P.T.T. ingericht. Er 
zullen grepen gedaan worden uit de geschiedenis van het Post, 
Telefoon en Telegraafverkeer, waarvoor het Postmuseum oude 
apparaten en documenten beschikbaar stelde. Verder zal worden 
getoond hoe men thans bij de P.T.T. werkt en hoe het in de 
toekomst zal worden. De expositie wordt 17 Februari geopend. 

(Bericht Het Vrije Volk d.d. 4 Febr.). 

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de „Vereeni
ging van Postzegelverzamelaars Friesland" te Leeuwarden zal 
genoemde vereeniging op 26 en 27 April a.s. een postzegelten
toonstelling organiseren. De expositie omvat vier klassen: 1. Ne
derland en Overzeese Gebiedsdelen; 2. Europa; 3. Buiten Europa; 
4. Diversen, als vliegbrieven, afstempelingen enz. en speciaal
verzamelingen, niet vallende onder 1, 2 of 3. Het correspondentie
adres voor de tentoonstelling is ten huize van den heer A. C. 
Beeling. Nieuwestad 91 te Leeuwarden. Nadere gegevens volgen. 

De Philatelistenclub Kopenhagen organiseert ter gelegenheid 
van haar zestigjarig bestaan een internationale tentoonstelling, 
welke van 16 tot 27 Augustus a.s. wordt gehouden in de Deense 
hoofdstad. De indeling in klassen wijkt af van de gebruikelijke: 

F R A N K E E R A L T I J D P H I L A T E L I S T I S C H 
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Klasse 1 omvat wetenschappelijke verzamelingen; klasse 2 spe-
Iciaal-verzamelingen; klasse 3 algemene verzamelingen. De jury 
Ibestaat uit een vijftal bekende philatelisten, nl. de heren Holmes, 
iNils Strandell, Abr. Odfjell, Holm en Madsen. Inschrijvingsbil-
Ijetten kan men aanvragen bij den heer J. Dekker, Weesperzijde 
|91 I, Amsterdam-O. 

T.a.v. de grote tentoonstellingen in New York deelt de heer 
I Wildschut, vertegenwoordiger voor Nederland, mee, dat behalve 
[Engeland, Brazilië en Zwitserland, ook Canada, Cuba, Mexico en 
INew Foundland officieel zijn uitgenodigd om aan de tentoonstel-
lling deel te nemen. 

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

Zondag 23 Februari, V.A.R.A., Hilversum II, 9.15, Mr. J. H. 
van Peursem. 

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

Woensdag 5 Maart, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, de heer 
G. J. Peelen. 

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

Leidsche Vereeniging van Postzegel-Verzamelaars. 
BESTÜURSMEDEDEELINGEN 

Jeugdafdeeling: iedere 1ste Dinsdag van de maand bijeenkomst 
in het V.C.F. Huis, Gerecht 10. Alléén voor jongens en meisjes 
van 12—18 jaar. 

Beursavond: Woensdag 12 Februari 's-avonds 8 uur in Café 
Restaurant „De Valk", Stationsweg, hoek Morschsingel. 

Vergadering: Vrijdag 21 Februari 's avonds 7.45 uur in de 
bovenzaal van Sociëteit „Amidtia", Steenstraat (ingang Binnen
vestgracht). 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Voorloopige Agenda van de Alg. Vergadering, welke Donderdag 

15 Mei a.s. (Hemelvaartsdag) in Hotel Krasnapolsky te Amsterdam 
gehouden zal worden. Aanvang 10«30 voormiddags. 

1. Opening en mededeelingen. 
2. Verslag van de Alg. Verg. van 1946. (zie mededeelingen 

blaadje Aug.) 
3. Verslag over 1946. (zie uit te geven jaarboekje). 
4. Rekening en verantwoording over 1946. Rapport van de 

Financieele Commissie, (zie jaarboekje). 
5. Begrooting 1948. (verschijnt in mededeelingenblaadje). 
6. Verkiezing van een Bestuurslid. De heer Ds. J. J. T. Spaar

garen treedt periodiek af, doch stelt zich herkiesbaar. 
Afdeelingen en leden, die een anderen candidaat wenschen te 
stellen, wordt verzocht hiervan vóór 1 April bij den secretaris 
opgave te doen. 

7. Vaststelling van het aantal Bestuursleden. Het Bestuur stelt 
voor, hierin geen verandering te brengen. 

8. Benoeming Financieele Commissie. ^ 
9. Vaststelling van de plaats waar de volgende Alg. Verg. ge

houden zal worden. Het Bestuur stelt voor: „Amsterdam". 
10. Bespreking over eenige zaken, zooals: Rondzendverkeer, Giro

rekening voor Sectiehoofden, behandeling van wanbetalers, 
achterstallige contributie. 

11. Rondvraag en sluiting. 

BEKENDMAKING. 
De secretaris der Ned. Ver. van Postzegelverzamelaars maakt 

bekend, dat de aanvragen voor aankoop van zegels van Curajao, 
van hen, die geen lid zijn van deze vereeniging, aan het secretariaat 
Van de betrokken vereeniging zijn" doorgegeven, voor zoover zulks 
uit de ingediende aanvragen bekend is g e w o r d e n . 

C. M. DONCK. 
Ij 

In^ezondcm 
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie). 

POSTZEGEL VERZAMELING EN FISCUS. 
Zij, die het aangiftebiljet der Vermogensaanwasbelasting ontvan

gen hebben, zullen daar onder de opgave der vermogensbestand-
deelen onder 8. I. x. aangetroffen hebben „Postzegels", waarvan 
dus de waarde zou moeten worden opgegeven per 1 Mei 1940 
en Januari 1946 en wel naar ik meen te begrijpen naar de waarde 
op die respectievelijke data, zoodat het verschil zou vallen onder 
den vermogensaanwas. 

De onbillijkheid hiervan valt duidelijk in het oog; de prijzen 
zijn sedert 1 Januari 1946 weder aanzienlijk gedaald en nog 
dalende, zoodat bij verkoop van het gel̂ eel of een gedeelte — 
wat weder een vermeerderde daling zou veroorzaken — de 
zoogenaamde aanwas in een deficit zal kunnen overgaan. 

Mijns inziens behooren evenwel postzegelverzamelingen n i e t 
onder dit artikel thuis maar onder 8 I s 1 en wel bij de „voor
werpen van kunst en wetenschap". 

Zooals bekend heeft de Hooge Raad indertijd bij een arrest 
beslist dat: „een postzegelverzameling k a n zijn een voorwerp 
van wetenschap". 

Voldoet een verzameling dus aan hetgeen de beslissende auto
riteit met als laatste instantie de Hooge Raad als voorwaarden 
daarvoor in elk geval afzonderlijk zal Ihebben te beoordeelen, dan 
kan zij daar worden aangegeven en komt hoogstens voor een 
mogelijke vermogensheffing in aanmerking, waarbij de verkoop
waarde per 1 Mei 1940 geldt, terwijl de vermogensainwas geldt 
voor de vermeerdering der collectie tusschen de twee peildata, 
welke bij B I s 2 dient te worden opgegeven. 

Is de verzameling geheel of gedeeltelijk vervreemd of teloor 
gegaan dan dient dit onder 8 I s 3 te worden opgegeven; als 
verzameling vermeerdert zij het vermogen op den len peil
datum (dit deel is n.1. n i e t onder 8 I s 1 op te geven); de op
brengst is vanzelf bij de andere vermogensdeelen terecht ge
komen. 

Wat de quaestie der z.g.n. wetenschappelijkheid der verzame
ling aangaat, ik stel mij op hetzelfde standpunt als degene die 
in het Financieel Dagblad bij de bespreking van het ontwerp 
vermogensheffing concludeerde dat elke systematisch al of niet 
in een voordrukalbum opgezette verzameling als wetenschappelijk 
kan worden beschouwd en niet alleen die welke op een of anderen 
grond dit voor zichzelf opeischen. 

De onbillijkheid ten opzichte van schilderijen-, porcelein- enz. 
verzamelaars zou dan wel erg in het oog vallen. 

Ik adviseer dus alle postzegelverzamelaars hunne verzamelin
gen op te geven onder 8 I s 1, ten derde: voorwerpen van weten-
Schap, 'terwijl slechts doubletten, stocks en accumulaties van 
willekeurige postzegels behooren te worden opgegeven bij 8 I x. 

F. 

Il Veiliriócn 

J. K. Rietdijk, Lange Poten 15 a, 's-Gravenhage. 176e postzegel
veiling op 24 en 25 Februari in „Pomona", Molenstraat. 

De Nederlandsche Postzegelveiling, Rokin 58, Amsterdam-C. 
Veiling 19 tot 22 Maart in „Frascati", Nes. 

'm 
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De nieuwste Philatelistisehe 
adressen voor alle branchen 
in de geheele wereld worden 
het biliijkst geleverd door 

A. WALLUMOVi 
Wolkerova 3 
Litomerice — Tchecho-Slowakeye 

UITVOERIGE 
INLICHTINGEN 

GRATIS. 

Wij wenschen te keepen 
PARTIJEN, PAKKETTEN 

KILO WAAR 
L9SSE ZEGELS. 

Als de uitgebreidste groothandel 
in postzegels in de Vereenigde 
Staten, zijn we geregeld koopers 
van alle soorten postzegels tot 
elke hoeveelheid. 
Zendt ons een precies? lijst van 
Uw aanbiedingen, welke on
middellijk onze bijzondere aan
dacht zal ontvangen. Referen
ties zullen U op aanvraag wor
den toegezonden (als U ons nog 
niet reeds kent), zoodat U ons 
Uw vol vertrouwen schenken 
kunt. 

H. E. Harris & Co., Bonon 17, Mast.U S.A. 

Curasao. Nieuw 
Type Koningin '40 5-50 et. 

10 stuks ƒ 3,50 
idem Suriname, 123^ et „ „ 0,22 
Yvert 1947 ƒ 17,50 plus porto 
toezending na ontvangst postwis-
sel of giro no. 87232. 
Nog voorhanden div. jaargangen 
Schaubek en Kabe Supplementen. 

Van Seventer's 
Postzegelhandel 

Iwa Binnenweg 12/ b - ROTTERDAM 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

RONDZENDINGEN 
♦ 

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

♦ 
Levert op mancolijsten bijna 

ieder zegel van Europa 
♦ 

VRAAGT EENS NAAR 
ONZE PRIJZEN (83) 

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

betaling genomen. 

BOD GEVRAAGD op Ka-Be Album En
geland en Koloniën, uitgave 1935, 540 zegels, 

^airde Yvert '44 pl m. 11 000 f rs Tevens 
te koop eenige series Duitsche Postkameraad 
l(>44 ^ I a$, en eenige Hi'ler verjaardag 
1944 i 0.9Ï. Brieven aan C. NOORT, Lange 
Geer 269, Rotterdam. (31) 

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

Vraagt inlichtingen onder No. 33 aan het 
Bureau van dit Blad. 

TE KOOP GEVRAAGD 
CATALOGUS YVERT 
1943-1944-1945 of 1946. 

Aanbiedingen met prijsopgaaf te zenden on
der no. 27 aan de Administratie van dit blad. 

TE KOOP 
• •n po<lt»g*lv*rzam*ling, co. 15.000 aluks, 
w.o. zéér gezochte exemplaren Geen Ned. 
en Overz. Gebiedsdeelen. Waarde volgens 
Yvert 1946 ca. F Ff. jooooo.—. Brieven 
onder no. 36 Bur. ▼. d. Blad. 

Aangeboden: Schaubeck Luchtpost
album, schroefband. Uitg. 1940 in 
p ima staat. 

Yvert'i i940i94ii94i'943i944l94*. 
H. Jl KNIJP, 

Rodenrijschelaan S, Rotterdam. (3t) 

1 Postzegelhandel 
M. D. POSTMA, 

Uniabuurt 14 - LEEUWARDEN I 
GIRO 255477. 

Verschenen: 
De Dierenwereld op Poitz. prijs fr. f i . j* 
De Ptantenweie'd op Postz. prijs fr. f i,2z 
Letterk. en Muziek op Postz. priis fr. f 1,74 
Beroemde Zeevaarders enOndekking

kingreiziger« op Postz. fr. f o,ti 
In bewerking: 
De Mensch en zijn Wereld op Postzegels. 
Het Dominion Canada op Postzegels. 
Levering volgt na vooruitbetaling per post
wissel. Bestellingen aan 

Mevr. M. J. VAN H EERDT—Kolff, 
91 Eamn*u*rw*g, Baarn. (9) 

Te koop aangeboden o.a. post
zegelsHerr. Ned., Symb. en Helden
serie V. iVs, 5, 7 ' j en 10 ct., ook 
in grootere hopveelheden. Brieven 
onder no. 41 Bureau van dit Blad. 

BtGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
Tan i 0.60 in zegels. Postwissel of giro 
166831. 

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

Koopt bij onze Adverteerders! 
Voor H.H. Wederverkoopers. 

U gaat een zichtzending ko te bui
tenlandsche series en goedkoope 
nieuwtje« aanvragen bij Postz.handel 
R. VISSER, Gorredijk 370. (26) 

LUCHTPOST 
Uitgebreid n i e u w , Aankondiging van 
lezingen, In Luchtpost Journaal, 
Maandblad der B.Z.P.C., Scnuytatr. 
107, Oen Haag. 
Orgaan plus contributie f 3.S0. 

Tekst van deze annonces 
vóór den Sen in te zenden 

aan de administratie. 

DOUBLETTENBOEKJES 16 pag. royale 
afwerking liggend form, f 0,20 per 10 f ij$. 
GOMSTROOKJES vooroorlogs prima kwa
liteit f 1,2; p. 1000 st, bij 10 pakjes 1 gratis. 
Alleen bij L . J. A . t  U D E K E R , 
Postbus 5103, AMSTEROAMZ. 

Te k o ^ of in ruil gevraagd: zeldzaamheden, 
foutdrukken. misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Rut». Levant, Ruu, China, 
Ukraine, Azarbaidjan, Batoum, Gaorgifi, 
ArmaniA. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. H^RCKSEN, 
(191) Straatweg 61b, Hillegersberg. 

Bed gevraagd ep first day cover, Print 
Bernhord serie, en op eerst» vlucht K.L.M., 
CurofaO'Nederland 20 Februori 1946, ge
frankeerd 50 went Konijnenburg en 10 
cent hichtpost. 

Ir. H. J. W. RtUS, (40) 
Ernst Casimirlean 13, ARNHEM. 

Wanted Bastogne first day covers 
and Zeppelin Handbooks or journals 
English Printing, 
Particulars to i 

F. B. TREITURE, 
Baniersiraal 73a, Roiterdam C. (9) 

Enschedesche Philatelisten Vereeniging vraagt 
toezending van lx)ekjes voor het rondzeod

verkeet. Zendingen aan den heer P. J. F. 
DIE 1 0 , administrateur rondzendingen. 

Bentrotstraat 9, Enschede. 

Bakkers Pottzegelhondel, Koningstraat 4 
Leeuwarden. Te koop gevraagd alle Wapen
en S eden zegels en series van Duitschland 
vanaf 192;, verder koopen wij verzamelingen 
en partijen, goeds zegels en series. Indonesië, 
Curat W e 
prijs. (13a) 

\ENKHUIZERBOEKBIND'^ ,}. 
Laai V Uw laargangen Maand ad Philatelie 

inbindAi vó6r er nummers zoekraken in ge
gewone of luxe uitvoering. Yvert in 2 deeien 
Binden. Vlug en billijk. Franco retourzending 

Adresseeren aan: J. BLOK, Zuider Haven
dqk 31, Enkhuizea. (44) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Ter overname, naar keuze, tegen elk aan
nemelijk bod, Senf Katalog '}i, Yvert Cat.! 
'40, Yvert Cat. '46, Michel Kat. '42 

J. KEIJZER, 
Laan van Meerdervoort JO/E, Den Haag. (13) 1 

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

Te koop gevraagd massawaar 1 
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 

Postzegelhandel 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 (N.Amerika, Eng. Kol., 
en Dominions) en maakt een 
specialiteit van rondzendingen 
uitgeprijsd tegen hoogstens IJ^ 
cent de franc Yvert. 
Geeft ons opgave van de landen, 
welke U interesseeren en U zult 
altijd wat bij ons vinden. 
Voor Nederland en Overz. Geb. 
verzorgen wij met bijzondere aan
dacht Uwe mancolijsten, waarop 
aanduidmg van nummers volgens 
Hekker's of Yvert's catalogus 
voldoende is. 

POSTZEGELHANDEL ZUID 
Sarphatipark 107, AmsterdamZ. 

Telefoon 97728  Giro 357531 
Biedt aan: 
Stockboeken van f 0,75 tot f 15,— 

Het bekende Holland album 
N.O. f 15,— met 

de laatste kindseries bijgewerkt. 
Blanco albums v. f 6,25 en f 8,25 
1930 Rembrandtseries gebr. f3,— 
1938 Zomerzegels „ „ 1,25 
1938 Kinderzegels „ „ 1,— 
1939 WiUibrorduszegels „ „0,60 
1939 Spoorwegzegels „ „ 0,75 
1940 Zomerzegels „ „ 1,75 
1940 Kinderzegels „ „ 1,— 
1941 Zomerzegels „ „ 0.45 
1941 Kinderzegels „' „ 0,45 
1945 Kinderzegels ' „ „ 0,45 
1946 Prinseszegels 6 w. „ „0,45 
1946 Draaimolen „ „ 0,45 
1936 Suriname halve c t/m 

7/5 c Ong „1,25 
(24) 

\ 



GEVRAAGD: 

Wereld verzameling 
J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

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

IN COMPLETE SERIES (alles prima kwaliteit) 
fentoonstelling ongebr. ƒ 21,25 Jubileum 1938 ongebr. ƒ 
loode Kruis ongebr. 
piympiade ongebr. 
Lembrandt 
Crisis 
luchtvaartfonds 

5,75 
9,— 
2,70 
1,10 
1.25 

Prinsesjes per serie 
Kind 1946 per serie 
Hoekversterking 14 w. 
Hof T. Justitie U w . 

0,60 
0,45 
0,45 
4,95 

2 8 , -

Ongebruikt in beperkte tnate beschikbaar! 
Curasao Dr. Brandkasten f 10,— 
Suriname id. f 5.75 
Finland Yvert 122 123 f 0.20 

Te koop gevraagd: 
Prima verzorgde ver/ameling Nederland 

en de Overzeesche Gewesten. 
NIEUWTJES EUROPA. Kilogoed Nederland. 

M . J . A. V A N DER H A A G E N , 
Van Lennepweg 6 7 , Den Haag, Tel. 5 5 0 4 5 4 

SPECIALE AANBIEDING (Vrijblijvend): Alles postfrisch: 
378a Meeuwtjes 7J4 ea 2!4 et. (nog voor frank, bruikbaar) ƒ 0,10 

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

E D E R L A N D S C H E P O S T Z E G E L H A N D E L 
. M. N. V. d. BROEKE, N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam-C. 

jjitgebreide offerte in series Ned. & Overz. Gebieden op aanvraag 

Nat. Hulpzegels „ 1,40 
382 Meeuwtje 12}i et (id.)„ 0,13 
386 Meeuwtje 2 2 ^ a (id.)„ 0,23 
396/400 Kind 1941 „ 0,50 
404/410 Symbolen 0,25 

411/420 Zeehelden „ 1,50 
421 Postkoets 7% et. „ 0,10 
427/441 Bevrijding „ 3,— 
443/447 Kind 1945 „ 0,50 
403 Gebruikte P.T.T. „ 0,10 

Voor grootere kwantums prijzen na aanvrage. Orders beneden 
ƒ 10,^ porto extra. Betaling binnen 8 dagen na ontvangst 

per postwissel of op postrekening van: (38) 
J . W. o . BREIMER te ERIMELO. 

uiiilllllliuuiUlllliiiiiillllllliuillllllbuiiilllllliiiiiilUlllUiiiilUllUiiuUUIIIiiiidif 

NEDERLANDSCHE | 
POSTUNIFORMEN f 

een nieuw boekje van het Postmuseum g 
met bijzonderheden over postiljon, W 

conducteur der brievenmalea, g 
postbode, brievenbesteller, s 

uniformplaat en 22 i 
afbeeldingen. S 

Stort ƒ 1,60 op Giro 162000 van het ï 

POSTMUSEUM, DEN HAAG 1 
en (28) | 

U ontvangt he t franco. 3 
iii»'iilllini'''niip«"iiiniliii<iiiiiinii''iil||||li'''ni|||iin<'iiiii||ii"niiiiii«iiiiii 

AANBIEDING E N G E L A N D 
86 gebr. ƒ 1,— 87 gebr. ƒ 1,50 
88 gebr. „ 4,50 153 ongebr. „ 4,— 

171—172 ongebr. 0,55 173—174 ongebr.,, 3,75 
183 ongebr. Pond Zwart „ 75,— 
205-208 ongebr. 0,30 201-204 ongebr. „ 1,10 
224 „ 4,— 225 „ „ 4,50 
226 „ 10,— 227-232 ,. „ 1,75 
233 „ 2,25 234 „ „ 8,— 

Te koop gevraagd België 429—435 
529—530—531, 478, 572. Gebr. en ongebr. 

elk kwantum (37) 
Postzegelhandel ,MADJOE° 

A. A. M. DE GRAAFF, 
Hoogstraat 182a, SCHIEDAM. 

AFSTEMPELINGEN NEDERLAND 
te koop of te ruil gevraagd, 
fr. takje, lang-, twee-letter, punt-, 
klein-rond en groot-rond. 
Alleen op zegel of briefstuk. 

Fr. BLOM, 
Sweelinckplein 39, Den Haag. (25) 

Yverts uit voorraad ƒ 18,— 
Frankrijk, nieuwe Kerkenserie » 1,50 
Luxemburg Caritas 1946 n 3,35 
8 Mark opdruk Finland » 0,16 
Oostenrijk St. Stephansdom „ 7,25 
950 jaar Oostenrijk „ 0,50 
Suriname Landschappen u 2,— 
Suriname Vliegpost 1—7 n 9,— 
Curajao Vliegpost 4—16 gebr. _ „ 16,— 
Wij verzorgen een uitgebreide nieuwtjesdienst 
en rondzenddienst. Zendt ons Uw adres en wij 
maken U zonder verplichting zichtzendingen 

tegen opgave van Uw vereenigingsnummer 
of referentie». 

POSTZEGELHANDEL HOFLAND 
W. P. VAN DER VEN 
WESTZIJDE 44 b — ZAANDAM 
Gh-o 235007 (Bank: Incasso Bank N.V) 

gn^^^äMi 
O P R U I M I N G 

van al mijn doubletten tegen 
1 i 2 cent per franc Yvert. 
Landsgewijs samengestelde keuze
zendingen van ruim 50 duizend 
verschillende. 
Ruil en 'aankoop voor eigen 
Verzameling. 

W . B R A N S , Philatelist van 1871. 
WEST VEST 76 F, SCHIEDAM. 

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

DUITSCHLAND EN GEBIEDEN 
1939—1945 

Aanbiedingen met prijs aan 
BASTIAANSE'S POSTZEGELHANDEL, 
Emmalaan 25 - TeL 43985 - R'dam/HiU. 

DE 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 EC EN 
Telef. 6288 Giro 451627 

De zaak waar U steeds iets vindt. 
Speciaal Nederland en 

Overzeesche Gebiedsdeelen 
Zichtzendingen van alle landen. 

SPECIAAL AANGEBODEN: 
Zwitserland, '38 3—5—10 Fr. 

No. 313/315 serie ƒ 2,75 
Indië 1 gld. Karb. m. w.merk, gebr. ƒ 5,— 

(39) 

HET POSTZEGELHUIS 
A M E R S F O O R T 

H.H. Verzamelaars verkoopt nu Uw 
verzameling. Wij betalen de hoogste 
prijs, voor de betere zegels van: 

Zweden Voor topstukken, Ie kwa-
Noorwege« liteit, betalen wij IH i 3 
IJsland et de Franc. 
Denemarkoa E.V. 55 en 80 Ore Zweden; 
Finland F 450,— (15000 fr.). 
Het adres voor NIEUWTJES van EUROPA 

tegen zeer eoncurreerende prijzen. 
Vraagt proefzending aan. 

L HOUBAER, 
Amersfoort, Utrechtschestraat 39. Tel. 5325. 

De Bredase Postzegelhandel 
PASSAGE 11, BREDA 

Levert alle philatelistisehe benoodigd-
heden, zoo juist ontvangen prima 

pincet-étuis, uitgevoerd in 
kalfsleer gegarandeerd 

vooroorlogsche kwaliteit prijs ƒ2,—. 
Bestelt tijdig, de voorraad is gering 1 



^ 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland Massagoed, complete series 

gebruikt of ongebiuikt, ook de 
oorlogsuitgaven zooals Volksdienst, 
Zomer en Kind 1941, Zeehelden, 
Bevrijding enz. 

Ned. Indië Massagoed alsmede weldadig-
heidsseries 1930 tot en met 1939 
gebruikt of ongebruikt. 

Buitenland Massagoed en beleggingspar
tijen per 100 of meer series. 

Aanbiedingen aan: 
A. J. DE W I T — AMSTERDAM 
Koninginneweg 175, Telefoon 93489 

Wij hebben nog enkele gloednieuwe 
5-DEELIGE EXCELSIOR ALBUMS EUROPA 

in schroefband, geheel compleet t/m 1941. 
Deze albums zijn van gegarandeerd 
origineele vooroorlogsche uitvoering, in 
prachtige groen linnen banden. 
Supplementen verschijnen nog dit jaar 

PRIJS ƒ 150,— 
per compleet stel (4 deelen -{- 1 reserve
band, genummerd 1/5). 
Tevens bieden wij aan het 

2-deeIig Silombra Luchtpost Album der 
geheele wereld 
eveneens in buitengewoon mooie schroefband 
uitvoering. Deze albums zijn compl. t/m 1943. 
PRIJS ƒ 65,—. Levering zoolang de voorraad 

strekt. (Voorraad echter zeer beperkt). 
Postzegelhandel Gosman, Amsterdam-Z. (34) 
P. C. Hooftstr. 36, Tel. 98012, Postrek. 192800 

B i j e e n p o s £ z e g e l h a n d e l a a r = © 
v e i l i n g h o u d e r ie D e n H a a g i s ^ 
p l a a t s v o o r e e n p h i l a f e l i s t i s c h e (g 
k r a c h t ( d a m e o f h e e r ) a l s E 

boekhouder» J 
correspondenf . | 

Eigenhandig sescbreven br ieven me£ ^ 
ui ivoer ise in l i cbüneen t e richten onder W 
le t ters B . G. aan h e t Bureau van di t S 
blad. ë 

Zo juist verschenen. 
Nederland, Dienstzegels Cour Intern, de Jus
tice, 7%, 10, 123^, 20 en 25 cent. Per serie 
gebruikt ƒ 0,90. 
België, Wapenserie compleet 5 w 
Bulgarije Weldadigheid-serie, 8 w. 
— Luchtpost compl. Nom. 420 L 
Finland, Leeuwtype lH, 6 en 10 M. 
— Tammisaari 8 Mark , 
— Porvoo 5 en 8 Mark 
Frankrijk Kathedralenserie, 5 w. 
— Luchtpost 100 Fr. postfr. 
Wij leveren Nieuwtjes tegen voordelig^ prijzen 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H. Lansdaal 

VROUWENSTEEG 3 — LEIDEN 
Telefoon 23233, Postgiro 41.85.73 

N.B. Bestellingen beneden ƒ 10,— porto extra 

ƒ 8 , -
3 , -

10,— 
0,-15 
0,20 
0,32 
1,60 
3,75 

ROLTANDING 
Losse zegels, strippen en blokken, 

levering op mancolijst. 

Postpakketverrekenzegels. 

11 et op llVs et, nVa X 1 2 ^ ƒ 0,70 
11 et op iiVi et, ny2 X 11 „ 0,70 
11 et op llYs et, UVs X 113^ „ 2,50 
15 et op 17>^ et, 11H X 11 „ 17,50 
15 et 17K et, nVs X 11»^ „ 8,50 
DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Postbox 85 — Dordrecht — Gu-o 243401 

UÜ 
moet eens bij ons een zichtzending aan
vragen ! 

Keuze uit ruim 2000 boekjes. 
Alle landen aanwezig. 

Even een kaartje met Uwe verlangens 
en wij zenden U p.o. franco zichtzending. 

R O N D Z E N D VERKEER 

H. OVERDUIN 
ROZENHAGEKPLEIN 12 - HAARLEM. 

Postzegelhandel „ H o l l a n d i a " 
Oenneweg 182 - 's-Gravenhage 

Voordelige aanbieding Duitsland 
Weid. '31 gebr ƒ 22,50 
Br. B. '38 gebr 20,— 
Wettk. '39 ongebr „ 4,50 
Hamburg '30 ongebr. of gebr „ 15,— 
D. Kunst '39 ongebr. of gebr „ 4,75 
Br. B, '39 gebr „ 8,50 
Kameradschaft 39 12 w. ongebr „ 15,— 
Phil. Tent. '40 ongebr. of gebr „ 4,75 
S.S. en S.A. '45 ongebr , 12,50 

RECLAME-AANBIEDING 
Vaticaanstad 1^29 Yvert Nr. 26/38 ƒ 

1931 
1935 
1936 
1946 
1939 
1931 
1931 

39 
66/71 
72/79 
120/127 
Souv. 1/7 
Port 1/6 
Pakket 1/15 

9,— 
0,25 

12,— 
1 2 , -

2 -
2,50 
4,— 
6 , -

U W MANCOLIJST NAAR 

Postzegelhandel „PHILî DELPHIA" 
J. M. GOSSp, Kruisweg 43, HAARLEM. 

Postzegelalbums „Lado" 
Jeugd Album 24 pag. ƒ OA 
Blanco Album, 64 bladen eenzijdig bedrud 
grijze netonderdruk ƒ 1,3 
id id. stevig gekart. „ 2,3 
Wereld album met 84 bladen eenzijdig bedruU 
met plaats voor 3500 zegels, 550 voorbeeldel 
stevig gekart. ƒ 5,-
Inplakboekjes voor 500 zegels „ 0,4 | 

Por to extra. 

THEO LAM, Postzegelhandel, 
Voorstraat 5 3 , DORDRECHT. 

Telefoon 15515. Gsro 135793. 

VAN LEEUWEN BIEDT AAN: 
R O N D Z E N D I N G E N waarin opgenomen zei 

gels per stuk en series. Ook goedkoper^ 
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 gratil 
toegezonden. 

Ned. Indië. Opdrukken op karbouw en ko-| 
ninginnezegels, van 2—2%, iYt—10 en 15 
et. enz. 16 verschillende ƒ 3,40. 

HOLLANDALBUM nieuwste uitgave met 
schroeven ƒ 15,—. 

VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 Lokhorststraat 

Giro 65664 
— Leiden 

Hiermede bericht ik, dat door mij 
is overgenomen de 

N.V. Mebus' postzegelhandel 
benevens het 

„Internationaal Uitgeversbedrijf", 
uitgever van het bekende Excelsior 
Album van Nederland en Overzee-
sche Gebiedsdeelen en het Excelsior 
Europa Album. 
De zaak zal worden voortgezet 
onder 

F a . R . K L O E K , 
Rosmarijnsteeg 4, AMSTERDAM. 

Telefoon 42164 Postrekening 365844 

posTZEGELnAHDEL M a N a W e s t e r h u i s 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C, Tel. 31319 
Nederland Zomerzegels 1946 gebr. 
Nederl. Roltanding gebr. compl. incl. 

7% ets. 3 gaats, Nr . 1—101 
Ned. Indië opdr. Java gebr. 63/80 
Ned. Indië opdruk Dienst gebr. 8/27 
Ned. Indië Bevrijding cpl. ongebr. 
Curajao 300 j . Herd, compl. gebr. 
Surinama Kroontjes opdruk gebruikt 

Nr. 60/64 por t 15/16 
Noorwegen Maud-serie ongebr. 
Duitsland nieuwe ser. 27 w. ongebr. 
Duitschland Franse Bezetting 13 

stuks compleet ongebruikt 
Yvert & Tellier-catalogus 

ƒ 1 . -

198,— 
23,50 
3 0 , -

9 , -
145,— 

150,— 
1,— 
1,25 

9,25 
17,50 


