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

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

J).l.¥ANPDi7il^ 
Winkelverkoop: Coolsingel A3, R'dam 
NOORDEINDE 37 — DEN HAAQ 

Tel. 11.48.36 

M M | 

B 
REISER'S ZICHTZENDINGEN ! ! 

bevatten een vrijwel volledige samenstelling — van oud tot 
nieuw — in prima kwaliteit — terwijl in voorkomende ge
vallen ook minder mooie exemplaren tegen aanmerkelijk 
gereduceerden prijs aanwezig zijn. 
Vrijwel alle landen van Europa liggen ter verzending gereed. 

Vraagt nog heden het gewenschte land ter inzage. 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON, 

PASSAGE a S - 2 7 
TELEFOON 11.24 .38 j. DEN HAAG. 

' ' P 0 S T G i R 0 4 2 6 2 . 

GEVRAAGD: 
WereldverzameEIng 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

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

PHILEA 
g[_^|^QQ ALBUM ' " "î  bekend vooroorlogsche 

kwaliteit ' ' ' leverbaar, echter 
met in klem doch in schroefband, form. 27 X 32 
cM. inh. 75 bladen prima houtvrij albumpapier m. 

licht geruite onderdruk. Smaakvolle banden in moderne kleuren, linnen 
rug en kanten. Prijs slechts f 7.— + porto. Sedert 1940 is een der
gelijk album nog niet voor /.oo'n lagen prijs aangeboden. 
AUF DER HEIDE'S HILVERSUM,SurinamcL34, girol/OO 
POSTZEGELHANDEL A M S T E R D A M , N . Z . voorburgwal 151 
Vraagt gratis toezending van onze voordeelige Maart aanbieding, 

waarin vele nieuwe uitgaven en div. series zijn aangeboden. 

SPECIALE AANBIEDING SURINAME, PRIMA GEBRUIKT. 
■ HEKKER nrs. 76 ƒ 2,—, 78 0,30, 85 0,60, 89 1,—, 90 0,70, 

91 1,25, 93 0,60, 94 1,25, 97 0,45, 99 2,—, 100 1,20, 101 0,60, 
102 9,—, 103 11,—, 119 2,—, 121 0,40, 123 4.50, 124 0.75, 
125 0,30, 126 2,—, 168 0,80, 176 3,—, 183/86 3,75, 190/93 
4,75; Luchtp. 1 0,45, 2 0,45, 3 0,60, 4 0,75, 5 1,50; Port 
6 0,80, 8 1,20, 2^ 0,35, 25 0,70, 26 0,70, 28 2,—, 29 10,—, 
30 1,—, 31 1,50, 32 2,—. 

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

J . K . R I E T D I J K 
P>©Sir^EGilL¥ËDILDI^®Eli^ 

D E N HAAG - LANGE P O T E N 15a. 

Uit voorraad leverbaar 
YVERT CATALOGUE 1947 ƒ 17.50. Porto 65 et. extra. 

Abonneert U bij ons op het Maandblad. 
L'ECHO DE LA TIMBROLOGIE ƒ 7.20. 
Jaarabonnement (Toezending rechtstreeks maandelijks van
uit Frankrijk) waarin opgenomen supplementen Yvert 
(Abonnementsgelden over te maken op giro 77077) 
UITVOERING MANCOLIJSTEN Ned. & Overz. Geb. & 
Europa (betere zegels en series) tegen concurrerende prijzen. 
VRAAGT GRATIS onze periodieke Bijzondere aanbiedingen. 
SUTHERLAND - Postbus 4 3 0 - 's-Gravenhage 

Kant.: Kon. Wiihelminalaan 98 , Voorburg. — TeL 7 2 2 3 6 9 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

U Q POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e UITGAVE 
1947 

IS z o JUIST VERSCHENEN. 

r 

[ 
L 

Zeer belangrijke Postzegel-
veiling no. 21 

4 en 5 APRIL 1947. 
GjnCt Geïllustreerde catalogus gratis. 

Opbrengstlijst 50 cent. 

's-GRAVENHAGE, Prinsestraat 58-éO, hoek Juffr. idastraat 
Telefoon 110319. Correspondentie-adres: Postbus 45. 

Roeir 

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



Otóizgmveurs en ontu/erperS^ 
^ó heet de rubriek, die op 
gezette tijden 'm tieerlands 
pi^laJre postzegelblad 
yerschijnt! Ook dit zal 
iveer de liefhebberij i^an 
het postzegel verzamelen 
op een hoger plan bren
gen. Cees daarofp mee. 

Abonneert U en dan weet Umeeri/an 
geniet er ook von' Uiv zegels te vertellen ! 
PRIJS PER JAAR ƒ5. 't Verhoogt Uw vreugde! 
PRIJS PER 5 JAARƒ3-

De Bredase Postzegelhandel 
PA5SAGE 11, BREDA -

Levert alle philatelistische benoodigd-
heden, zoo juist ontvangen prima 

pincet-étuis, uitgevoerd in 
kalfsleer gegarandeerd 

vooroorlogsche kwaliteit prijs ƒ 2,—. 
Bestelt tijdig, de voorraad is gering! 

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

R»tterdam-N. — St. Agathastraat <5b 
Giro No. 490557 

Heeft U al eens kennis gemaakt met onze 
prima verzorgde rondzendingen ? Neen. 

Verzendt dan nog heden Uw aanvrage 
met opgave van Uw verzamelge-

bied Ned. O. G., Eur. L.P. 
ledere verzamelaar 

abonneert zich natuurlijk op 
het Vlaamsch Postzegeltijdschrift, 

het^ beste blad van Nederland. Abon
nementsprijs ƒ 5,50 per jaar. Tevens 

leverftig van alle philatelistische benodigdheden 

POSTZEGELHANDEL M a r i a W e s t e r h u i s 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C, Tel. 31319 
Nederland Zomer 1940 ongebr. ƒ 2,50 
Ned. Indië Bevrijding compl. ongebr. „ 9,— 
Ned. Indië Nr . 265, 5 Gulden gebr. „ 11,— 
Ned. Indië 10 Gulden Konijn, ongebr. „ 40,— 
Ned. Indië Spitfire compl. gebr. „ 12,50 
Nederl. Indië Porten Nr. 23—40 in 

blokken van vier ongebr. „ 55,— 
Curafao Herdenking compl. ongebr. „145.— 
Suriname Nr . 220—243, 1 cent—10 

Gulden ongebruikt „ 55,— 
Suriname Jubileum 1923 gebruikt op 

briefstukjes duidelijk datumstempel „340.— 
(59) 

Koopt bij onze adverteerders! 

ZUMSTEIN 1947 uit voorraad leverb. ƒ 8,— 
HOLLANDALBUM geheel bijgewerkt „ 15,— 
INSTEEKBOEKEN van ƒ0,35 tot „ 15,— 
100 GEMENGDE POSTZEGELS VAN 
FINLAND op briefstukjes „ 2,— 
GEMENGDE ZEGELS VAN ENGE

LAND pakken van 1 Kg. hoofdza
kelijk uitgifte 1937/42 op brief
stukjes, franco „ 4,50 

Finland 3Ó Mk. auto per stuk ong. „ 0,60 
Frankrijk Kathedralen 1946 5 st. ong.' „ 1,75 

Album Nederland en Koloniën verschijnt 
in April. Prijs ƒ 4,90. 

Bestellingen worden reeds aangenomen. 
R O N D Z E N D I N G E N — MAANDBERICHT 
VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 

Giro 65664 

Postzegelhandel „Hol land ia ' 
Denneweg 182 - 's-Gravenhage 

Rusland Lenin 5 en 10 Rb. Yv. 739—740 
ongebruikt . . . . 
* Luchtpost 
Italië. 

21 t /m 24 2,90 
32 t /m 38 4,— 
56 t /m 63 5,50 
64 t /m 67 4,— 

ƒ 1 5 , -
AUes Postfris 

Macao. 
7 t / m 15 6,— 

Cape Juby 
1 t / m 10 12,50 

Sp. Marocco 
1 t /m 10 5,— 

Spanje 
75 t /m 83 4,50 

Portugees Indië 
1 t /m 8 5,— 

CATALOGUS YVERT1947 
uit voorraad leverbaar 
è f 17.50 porto extra. 

Leidsche 
Postzegelhandel, 
H. LANSDAAL. 
Vrouwensteeg 3, Leiden. 

Postgiro 418573 ■ Telefoon 23233. 

Ethiopië. 
No. 22—28 gebruikt 

„ 2 9  3 5 
63—69 
77—78 

15—21 
22—28 
29—35 

Taxe. 

ƒ 9,50 
„ 9,75 
„ 15,50 
„ 1 8 . -

„ 9,50 
„ 10,50 
„ 4 , -

DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Postbox 85 — Dordrecht — Giro 243401 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilingliouders 

Gasthuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 

TE KOOP GEVRAAGD 
verzamelingen en partijen. 

Speciale aanbieding Nederland : 
Kind 1940 x 1,25 ° ƒ 0,80 

„ 1941 X 0,45 ° „ 0,35 
„ 1945 X 0,50 ° „ 0,40 

Zomer 1938 x 2,10 ° „ 0,95 
„ 1940 (6 w.) X 2,30 ° „ 1,25 
„ 1941 X 0,45 ° „ 0,35 

Vreemdelingen Verkeer ° „ 6,25 
Zeemans-Zegels 1933 ° „ 4,-
Tralie 1940 (18 w.) x „ 17,50 
Cour de Justice 1947 ° „ 0,90 
Curajao Eilanden (6 w.) x 0,90 
Suriname Weldadigheid 1940 x of ° „ 3,25 
Kon. Familie 1943 ,4 w.) , x „ 4,— 
Aan onbekenden levering na ontv. van post-
wissel. Beneden ƒ 10,— porti extra. 
POSTZEGELHANDEL W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 hs, — Amsterdam-Zuid 

ALLES PRIMA KWALITEIT 
Nederland 1872 1,— violet.gebr. ƒ 3,75 

1913 1,— wijnrood gebr. „ 2,75 
1913 5,— goudgeel gebr. „ 9,25 
de Ruyter-port 0,50 gebr. 

of ongebr. „ 14,25 
idem 1,— ongebr. „ 21,50 

Finland No. 299/302 ongebr. „ 0,60 
General-Gouvern. No. 107/11 ongebr. „ 2,20 

No. 123°127 „ „ 1,65 
No. 131/135 „ „ 1,50 

Boheme en Moravië No 112/114 „ „ 2,35 
Porten No. 1/14 „ „ 4,25 

Porti extra. Levering na ontvangst van.post-
w.ssel of storting op Postgiro 165298. 

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

N.Z. voorburgwal 316, Amsterdam-C. 

SINDS 
1 8 8 5 

I 
DRUKKERIJ 
KINSBERGEN 

DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING-CATALOGI, 
POSTZEGELALBÜMS, enz. 

N. Spiegelst!. 60, Tel. 37239, A'dam 
I M 



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

Dordrecht. 
ABONNEMENTSPRIJS 

(bij vooruitbetaling): 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
per jaar, franco p. post f j . — . . 
Buitenland, per jaar, franco p. post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers f o.jo. 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang f 1.25. Per nummer f 0.15. 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 
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ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

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

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

Prijs van een z.g. »Kleine Annonce" 
f 2.— per vakje. Advertenties groter 
dan 1/12 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts een adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 5-, 6- en 12 achtereenTOlgende 
plaatsingen resp. 2'/s> 5 en 10 "/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de 5e der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De administratie behoudt xieh 
het recht voor de plaatsing von 
advertenties, zonder opgaai van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peurtem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, telefoon 11.2S.72. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONELE AARD. 
REDACTEUREN A. M. «enders , arts te Maurik (Gld.), telefoon 220 (K 3449): POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 

Dr. l . Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J . P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. drs.. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394JI2: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, teleloon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't Haaii, Oostduinlaan 189, 's-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDEUNGEN. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

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

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

verenigingsberichten, adresveranderingen en alle brieven van administratieve aard te richten aan den admimstrateur E. J. v«n der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht; postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voof Philatelic. 

BUITEIVLANDSE BETREKKIIVGEN. 
In het vorige Maandblad hebben wij mededeling gedaan van de 

I instructie van De Nederlandsche Bank N.V., Kantoor Deviezen-
I vergunningen, betreffende het ruilen van postzegels met het bui
tenland. De algemene indruk, die ik uit de uitgebreide correspon
dentie over deze kwestie kreeg, is dat men verheugd is eindelijk 
weer postzegels te kunnen zenden aan vrienden en bekenden aan 
gene zijde van de grens. Uiteraard is niet iedereen voldaan; enige 
bezwaren zal ik hier vermelden. 

„Waarom alleen gestempelde zegels ?" is een vele malen ge
stelde vraag. Het antwoord daarop is eenvoudig. De bedoeling 
van De Nederlandsche Bank is, als ik het wel zie, de verzamelaars 
in de gelegenheid te stellen de nieuwere zegels te verkrijgen. Dus 
niet om vroeger verschenen uitgiften te ruilen. Tot heden kon 
men „nieuwtjes" alleen voor dikwijls veel te hoge prijzen kopen; 
thans kan men de nieuwtjes verkrijgen in ruil voor nieuwe Neder
landse zegels. Voor hen, die alleen gestempelde zegels verzamelen, 
bestaat sinds lang de mogelijkheid om te „ruilen", door het zenden 
van zegels als frankering van brieven, waarbij toegestaan is een 
matige „overfrankering" toe te passen. 

„Hoe kan ik nu aan al mijn relaties in het buitenland geregeld 
de nieuwtjes toezenden ?" is een tweede vraag. Inderdaad zal dat 
voorlopig moeilijk gaan; men is beperkt in het aantal zendingen. 
Hierbij zou ik willen opmerken, dat de maatregel kennelijk als 
eerste begin bedoeld is. Wanneer bevredigende resultaten worden 
bereikt, zal De Nederlandsche Bank zonder twijfel bereid zijn tot 
uitbreiding van haar vergunning over te gaan. 

„Hoe komen wij aan een bedrag van 20 gld?" Eenvoudig genoeg: 
men kan bv. een serie „tralies" zenden, die ook in het buitenland 
betrekkelijk hoge waarde heeft. De zeeheWen zal men moeilijk 
kunnen ruilen, want die zijn in het buitenland voor enkele 
dubbeltjes verkrijgbaar. 

Merkwaardig genoeg werd niet de vraag gesteld, op welke 
wijze men de zegels van het Internationaal Gerechtshof en de 
Guldenwaarden-1946 naar het buitenland kan zenden; deze zegels 
zijn immers slechts gestempeld verkrijgbaar. Het lijkt mij gewenst, 
dat het Bondsbestuur deze kwestie met de circulatiebank bespreekt; 
men is daar mijnerzijds op de hoogte gesteld. Moge spoedig t.a.v. 

deze zegels het verzenden van gestempelde exemplaren bij uit
zondering worden toegestaan. 

Inmiddels is aan alle aangesloten verenigingen door het Bonds
bestuur mededeling gedaan van de beschikking van het Kantoor 
Deviezenvergunningen. Aangezien vele leden der verenigingen de 
vergaderingen niet bijwonen, volgt hieronder een afschrift van de 
brief van den Bondsvertegenwoordiger. v. P. 

Mededeling van den Bondsvertegenwoordiger aan de Besturen 
der aangesloten Verenigingen, d.d. 14 Februari 1947. 

Bij beschikking van „De Nederlandsche Bank" van 5 Februari 
1947, is aan de leden van de verenigingen aangesloten bij de bond, 
vergunning verleend tot het ruilen van postzegels in het buiten
land. 

De instructie zult U vinden in het Maandblad van Febuari 
1947, blz. 9. 

Het bestuur van de bond heeft aan den heer J. G. J. P o 11 i n g, 
W a a i e r s l u i s D 42, H a a s t r e c h t opgedragen hierbij op te 
treden als vertegenwoordiger. 

Nu stelt het bestuur voor, dat de b e s t u r e n v a n de a an-
g e s l o t e n v e r e n i g i n g e n e e n s p e r m a a n d v a n h u n 
l e d e n , d i e a a n de r u i l i n g w i l l e n m e e d o e n , de z e n 
d i n g e n v e r z a m e l e n en d a n g e b u n d e l d a a n d e n 
h e e r P o l l i n g d o e n t o e k o m e n . 
. Dit spaart ongetwijfeld portokosten uit 

Om aan de voorwaarden tot deelneming te voldoen moet het 
volgende in acht worden genomen: 
Ie. Lijsten kunnen worden aangevraagd bij den heer Polling (lees 

aandachtig de instructie). 
2e. Alle brieven moeten o p e n , a a n g e t e k e n d v o o r h e t 

b u i t e n l a n d g e f r a n k e e r d aan den heer Polling wor
den toegezonden, (dus couvert niet sluiten). 

3e. Verder moet bijgevoegd worden een couvert met aangetekende 
frankering voor het binnenland (nodig voor toezending van 
uit het buitenland ontvangen zegels). 

http://11.2S.72
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4e. Tevens moet bijgevoegd worden ƒ 1 . — voor .vergunning-
rechten. 
4.4 "/o voor invoerrechten, wat ongeveer ƒ 0,90 bedraagt bij 
enkele, ƒ 1,80 bij dubbele en ƒ2,70 bij driedubbele zending 

5e. Er wordt uitdrukkelijk op. gewezen dat alle buitenlandse 
brieven eerst bij den heer Polling moeten komen en d u s a a n 
h e m m o e t e n w o r d e n g e a d r e s s e e r d , waarna deze 
door hem worden geopend en gecontroleerd. 

6e. Verspreid wonende leden kunnen zich rechtstreeks tot den 
heer Polling wenden. 

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot den heer 
Polling. 

Namensi het bestuur: 
J. G. J. POLLING, 
Bondsvertegenwoordiger 
Waaiersluis D 42. 
Haastrecht. 

I^igen "CAVI e l eu 1 
Tot mijn leedwezen moet ik nogmaals mededelen, dat het mij 

onmogelijk is alle brieven spoedig te beantwoorden. Daarvoor is 
het aantal té groot. 

! v. P. 

Nederland 
611 

Overzeese 
Gebiedsdeleit 

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

NEDERLAND. 
De nieuwe „Cour"-zegels. 

Voor de nieuwe uitgifte van de „Cour"-
opdrukken blijken afzonderlijke oplagen van 
de zegels zelf te zijn gebruikt. In tegenstel
ling met de gewoonte hebben de vele géén 
etsingnummer op den bovenrand, alleen 
staat daar het gebruikelijke boogje voor het 
inleggen in de perforeermachine. De boven-
randen zijn hoog en geheel doorgeperfo-
reerd; bij de gewone zegels zijn ze veel 
smaller en gewoonlijk niet doorgeperfo-
feerd. 

De opdruk zal waarschijnlijk wel weer 
in boekdruk zijn uitgevoerd; van grootte

verschillen, zoals ze bij de vroegere series wel voorkwamen, hebben 
we' nog niets vernomen. 

Een Persbericht van 25 Februari geeft de volgende geruststel
ling: 

„Onder de postzegelverzamelaars blijkt nogal wat ongerustheid 
te bestaan over de ter beschikking staande hoeveelheden series 
postzegels voor het „Cour Internationale de Justice". 

Deze ongerustheid is volkomen ongegrond. In verband echter 
met de grote toevloed van aanvragen kan de toezending, die, voor 
liefhebbers buiten 's Gravenhage woonachtig, geschiedt door den 
Directeur van het postkantoor aldaar, enige dagen vertraging 
ondergaan." 

In Den Haag staan 's Woensdags en 's Zaterdags geregeld einde-
looze rijen van liefhebbers bij de verzamelaarsloketten op hun 
beurt te wachten. 

Het Roosevelt-herdenkingsblok. 
Het fantasie-Roosevelt-blok, dat in het vorig nummer werd 

vermeld, heeft nogal wat reacties uitgelokt. In de eerste plaats 

een persbericht van P.T.T. van 21 Febr., onder het hoofd „OnderI 
valse vlag", dat men aantreft in de rubriek „Ter bescherming", 

In de tweede plaats wordt in het Amerikaanse „Stamps" vanl 
8.2.47 een waarschuwing van de Nederl. Handelaarsverenigingl 
vermeld, waarin o.a.: „Privépersonen hier te lande hebben eenl 
oplaag laten vervaardigen van een „zegel", dat als een officlëlel 
uitgifte van de Nederl. Posterijen wordt voorgesteld. Vooral in l 
het buitenland is dit product geadverteerd, en het is waarschijn
lijk dat vele verzamelaars het al hebben gekocht". 

Zoo staat b.v. in „Stamps" van 18 Januari de volgende adver
tentie: „Voor Uw Roosevelt-collectie bieden wij aan: 

De Nederlandsche jRoosevelt-Herdenkings-uitgifte. 
(Minder van gedrukt dan van eenige andere Roosevelt-ultgifte), 1 

gebruikt voor het Raketpost-experiment van 23 Dec. te Zandvoort. [ 
Serie van 2 losse exx., getand, nominaal ƒ 6 . — , voor $ 1.25,] 
blokken | 5.00. Serie van 2 ongetande velletjes van 4 stuks, nomi
naal ƒ 24.—, voor $ 5.50. Ook op geheele brieven verkrijgbaar." 1 

De Prinsessezegels. Gekleurde punten. 
Talrijke verzamelaars meldden ons gekleurde punten en puntjes 

op alle waarden van de Prinsessezegels, op de meest uiteenloo-
pende plaatsen voorkomend. De »punten of stippen zijn zeer 
verschillend van doorsnee. Het blijken niet anders te zijn dan 
inktspatjes, die op een of andere wijze bij het drukken op de 
vellen terechtgekomen moeten zijn. De spatjes vertoonen zich 
als een cirkeltje met aan één zijde, links of rechts, een verdikking, | 
dus ongeveer als een zegelring, van boven gezien. 

Merkwaardigerwijze openbaart zich ook hierin het verschil ' 
tusschen de vier laagste waarden (13^, 2%, 4, 5 cent) eenerzijds 
en de 7i4 en 12J^ cent anderzijds, waarop indertijd al is gewezen 
(blz. 98 vorige jaargang). Bij de vier laagste waarderi is er een 
dikke gekleurde streep op den rechter velrand; de spatjes zijn 
van dezen kant uit op het vel gekomen en vertoonen het cirkeltje 
met de verdikking naar links gekeerd. Bij de 7% en 12K cent 
bevindt zich de gekleurde streep op den linker velrand; de Inkt-
druppeltjes zijn van links naar rechts op het vel gespat en 
vertoonen zich hier als een cirkeltje met de verdikking naar 
rechts gekeerd. 

Wie nog veldeelen van de Prinsessezegels bezit, zal ongetwijfeld 
deze afwijking, op de zegels zoowel als op de velranden, kunnen 
vinden. -^ 

Nieuwe etsingnummers. 
Meeuwtje: 
Cijfer: 
Koningin: 

1% cent: L en R V. 
2 cent: L IH, L 4. 

10 cent: R 5. 
25 cent: III. 

Uitgespaarde knipteekens, altijd een aardige afwijking, blijken 
nogal eens voor te komen. We zagen onlangs het uitgespaarde 
teeken 'kruisje' op de nieuwe 2 cent blauw en op de 7/4 cent 
rood (Konijnenburg), en een vijfhoek op de 4 cent meeuwtje. 

>fieuWe 
Uitgiften 

Met veel dank ontving Ik berichten omtrent nieuwe zegels van 
het Hoofdbestuur der P.T.T., van de Pers- en Propagartdadienst 
P.T.T., van de postadministratles van België, Tsjechoslowakije, 
Zuid-Afrika en Zwitserland, van mevr. M. J. Matzen-Fleddérus 
en van de heren A. Bastiaanse L. v. d. Burg, C. G. Ljungerantz 
H. F. A. Miltenburg, G. J. Peelen, J. Poulle, J. van Schaijk, Dr. 
Vuk Simic-Vakanovic, M. J. H. Toorens, F. J. J. P. Wientjens en 
L. Yvert. 

ALGERIE. 
Frankrijk no. 677, „Ceres" 1 f roserood en no. 679, 1 f 50, 

verschenen met zwarte opdruk Algérie. 
Luchtpost no. 1, 5 f rood, verscheen met blauwe opdruk — 10 V«. 

BELGIË. 
Januari 1947. Aanvullingswaarde van de serie met toeslag ter 

bestrijding der tuberculose. Uitsluitertd verkrijgbaar bij inscbrij-
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Ling van 15 tot 30 Januari 1947. Voor frankeering geldig tot 30 
Beptember 1947. Inschrift België—Belgique. Wapen van Leuven 
fprovincie Brabant): in rood een balk van zilver. Boven het 
vapen, tussen twee Lotharingse kruisen, symbolen der Leuvense 
nijverheid. 

4 f 50 * 45 f 50 (!) l^^abruin. 

BULGARIJE. 
3 Maart 1945. Oorlogszegels. Zegels met 

portret van koning Boris III (Yvert no. 381/ 
383) met zwarte opdruk. 
a. Sbirajte chartieni otpadtsi (verzamelt oud 

papier). 
1 1 geelgroen; 2 1 karmijnrood; 4 1 oranje
rood. 

b. Sbirajte vsjekakbl partsali (verzamelt lorren) 
■HdJteÜi iMiMÉi 1 1 geelgroen; 2 1 karmijnrood; 4 1 oranje

rood. 
c. Sbirajte staro zjcljczo (verzamelt oud ijzer). 

i m i l t ^ ^ i w w j 1 1 geelgroen; 2 1 karmijnrood; 4 1 oranje
rood. 

IJ l iM»l 

1945. Idem. Postpakketzegels van 1944 (ge
tand 11><; met opdruk „Vsitsjko za fronta" 
(alles voor het front). 

1 1 karmijnrood; 4 op 1 1 karmynrood; 7 1 
lichtviolet; 20 1 lilabruin; 30 1 bruinviolet; 50 
1 oranje; 100 1 blauw (opdruk bruinrood). 

(Yvert: oorlogszegels 1—15). 

1945. Luchtpostzegels. Zegels met portret van koning Boris 
III (481 en 483) met opdruk: vliegtuig naar links + letters O.F. 
(Yvert aér 31/32). 

1 1 geelgroen; 4 1 oranjerood. 

1945. Idem. Postpakketzegels van 100 1 geel met opdruk: vlieg

tuig naar rechts + letters O.F. Ongetand. (Yvert aér 33/36). 
10 op 100 1, opdruk blauw; 45 op 100 1, opdruk rood; 75 op 

100 1, opdruk groen; 100 1 (alleen vliegtuig + O.F.), opdruk 
lil arose. 

1945/^6. Nieuwe zegels, alle met wapenleeuw of wapen; som
mige waarden met cyrillische, andere met latijnse letters, (c resp. 1). 

(Y^rt 438/445, 448/449, 452). 

.nsmsss, 

Iß 
ISEQSCII 

; 

30 St. groen (leeuw in ovaal, c); 50 st. blauwgroen (leeuw en 
' korenaren, c); 1 1 leikleur, 1 1 donkergroen, 1 1 grijsgroen (leeuw, 

1 en c); 2 1 bruin (wapen met kroon, c); 4 1 blauw (als 2 1); 5 1 
roodlila, 5 1 donkerlila (wapen met kroon, c); 9 1 violetgrijs (als 
5 1); 10 1 groenblauw (leeuw, landsnaam 1, waarde c); 15 1 olijf
bruin (leeuw in cirkel, landsnaam c, waarde 1); 20 1 karmijn, 20 
1 blauwgrijs, 20 1 leikleur (leeuw 1 en c); 

5 Juli 1945. Zegels voor de „vrijheidslening". Inschrift in cyril
lisch schrift: Blgarija. Zaem na svobodata. (Bulgarije. Lening voor 
de vrijheid). Ongetand; „papier verge" van rose tint (Yvert 
465/472); oplaag 250.000 series. 

50 1 oranje; 50 1 violetbruin: man verbreekt ketenen. 
100 1 bruin; 100 1 blauw: hand met munt van 1 L van 1945. 
150 1 karmijn; 150 1 olijf: machinerad, gedreven door waterval. 
200 1 ultramarijn; 200 1 olijfgroen: munt van 1 1 van 1945 en 

symbolische voorstellingen van industrie en landbouw. 
1945. Bovengenoemde zegels in blok; op de onderrand van 

het blok: Kongres O.F. 9 Mart 1945 g (g van godina, jaar) Sofia; 
oplaag 75000. . 

50, 100, 150, 200 1 rood. 50, 100, 150, 200 1 violet. 

1 September 1945. Overwinningsserie. In
schrift: Den na pobedata, 9 Mai 1945 Blga
rija (op de 10 1 Bulgarija in latijnse letters): 
dag van de overwinning, 9 Mei 1945. (Yvert 
446/447); oplaag 250.000 series. 

10 1 bruin en groen; 50 1 karmijnrod en 
donkergroen. 

4 April 1946. RodeKruisserie; alle waarden Inschrift Blgarija 
tsjerven krst (Bulgarije, rode kruis); op alle zegels een kruis in 
rode kleur. (Yvert 457/464); oplaag 150.000 series. 

WÊ WÊ 
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2 1 olijf (staand formaat; 2 kinderen); 4 1 violet (liggend for
maat; gewonde op brancard); 10 1 bruinviolet (als 2 1); 20 1 
blauw (als 4 1); 30 1 bruin (gewonde met verpleegster); 35 1 groen
grijs (rode-kruistrein); 50 1 roodlila (als 30 1); 100 1 grijsbruin 
(als 35 1). 

1946. Spaarbankjubileum. Alle waarden met jaartallen 1896— 
1946. (Yvert 453/456); oplaag 150.000 series. 

l » . P M M » i H i » i W 

4 1 rood, bijenkorf en wielrijder. Inschrift „50 Godini posjtsjenska 
spestovna kasa" (50 jaar postspaarbank). 

10 1 olijfgroen: biljet van de postspaarbank; 20 1 ultramarijn: 
meisje met spaarpot en eikenblad (inschrift: posjtsjenska spestovna 
kasa); 50 1 blauwgroen: gebouw van de postspaarbank. 

24 Mei 1946. Congres-zegels met inschrift 
„Blgaro-Svetska druzjba prvi pedoven kon-
gres 1946" (Eerste congres voor de vriend
schap — Bulgarije — Sowjetrusland). Wa
pens der U.S.S.R. en Bulgarije; oplaag 40.000 
series. | 

4 1 karmijn; 20 I lichtblauw. 
Deze zegels waren nagenoeg niet aan de 

postkantoren verkrijgbaar, 
20 Juli 1946. Dezelfde zegels in gewijzigde 

kleuren; oplaag 400.000 series. 
4 1 oranje; 20 1 blauwgroen. 

l i l I I I 

26 Mei 1946. Gelegenheidszegel ter gele
genheid van „de dag van de postzegel" (Den 
na posjtsj marka, 26 V 1946). (Yvert no. 
473); oplaag 460.000. 

20 1 lichtgroenblauw. 

14 Juni 1946. Herdenkingszegel ter ere 
van den groten staatsman Aleksandar Stam-
bolijski (geb. 1 Maart 1878 te Slavkovica, 
leider der radicale boerenpartij, fel anti-duits 
en daarom in 1916 gevangen genomen; na de 
capitulatie werd hij in 1919 minister van 
arbeid, weldra premier. In de nacht van 9 
op 10 Juni 1923 werd hij door een reVolu-
tionnaire beweging afgezet en enige dagen 
later, op 14 Juni, in zijn geboorteplaats ver
moord). Portret en jaartallen. 

Het herdenkingszegel was nagenoeg niet 
aan de postkantoren verkrijgbaar en werd 
gebruikt als „deviezenbron"; oplaag 60.000. 

100 1 oranjerood. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereeniging ! 

wm/wnnmiimmrrr 

U * * A « * * 

7 Juli 1946. Sportzegel, uitgegeven ter ge-J 
legenheid van de „Balkanski igri — 1946"| 
(Balkan-spelen-1946). Vier vlaggen, nl. linksl 
van Albanië en Bulgarije, rechts van Roe-I 
menie en Zuiddavië. (Griekenland deedl 
blijkbaar niet mA). Gedrukt in vellen vanl 
100 stuks, ten opzichte van elkaar geplaatsti 
in „volmaakte" tête-bêche: zowel horizon
taal als verticaal; oplaag 350.000. 

100 1 sepia. 

16 Juli 1946. Luchtpostzegels. Alle waarden inschrift: „Bulgaria! 
— Par avion". (Yvert aér. 37/49). | 
1 1 grijs violet (vliegtuig in stralenkrans); 2 1 leikleur (als 1 1); 
4 1 violetgrijs (duif met brief, liggend formaat); 

6 1 lichtblauw (vliegtuig met brief); 10 1 blauwgroen (gevleu
gelde posthoorn); 12 1 geelbruin (als 10 1); 16 1 violet (duif met 
brief, staand formaat); 19 1 karmijn (als 10 1); 30 1 roodoranje 
(vliegtuig in cirkel); 45 1 olijf groen (duif met posthoorn); 75 1 
brum (als 45 1); 100 1 oranjerood (vrouw met duif); 100 1 groen
grijs (vliegtuig). 

9 Augustus 1946. Oorlogsserie, ten doel hebbende aan te tonen 
hoe Bulgarije ook aan de strijd tegen zijn duitsen bondgenoot deel
nam. De waarden van 4, 10 en 20 1 inschrift Bulgaria"^ de andere 
zegels Blgarija (in cyrillische letters); 4 en 6 1 staand formaat, 
de andere waarden liggend formaat; 2 en 60 waardeaanduiding 
Iv. in cyrillisch schrijfschrift, "9 1 alleen een cyrillische 1, de andere 
waarden Iv. in cyrillische drukletters; oplaag 250.000 series. 

^mmw^ 
• ^Cs^^^s'it 
1 if ^ B S I H 
' nvw^nmw 

.jgmmsfi'^MM 

^!?^-. 

gSwSeHfc.iBa < 

Jni" IjJ" JH ' 
iPïiFiTjn * 

H 
2 1 roodviolet: vier soldaten bij Nisj (14-X-1944), 2 in de aanval, 

1 werpt handgranaat, 1 met machinegewees; 
4 1 violetgrijs: soldaat werpt handgranaat (bij Stratsin, 25-X-

1944) 5 1 oranjebruin: kanon, met 3 soldaten; 6 1 grijsbruin: 3 
duikbommenwerpers en 4 andere vliegtuigen; 9 1 lilarose: 3 sol
daten steken in rubberbootje een rivier over; vernielde brug; 10 
1 grijsviolet: 3 cavaleristen in aanval; 20 1 blauw (als 2 1); 30 1 
oranje (als 10 1); 40 1 geelolijf: fouragewagens; 50 1 grijsgroen: 
autocolonne; 60 1 bruin: tank, daarboven vliegtuigen (bij Poduevo 
3-XI-1944). 

(Nisj, Stratsin en Poduevo zijn gelegen in oostelijk Zuidslavië). 

26 Augustus 1946. Herdenking van het duizendjarig feest van 
St. Ivan Rilski, schutspatroon van Tsaar Boris III en nationale 
heilige. Alle waarden dragen de jaartallen 946—1946. Oplaag 
150.000 series. (Svety Ivan staat reeds afgebeeld op de 3 1 van 
1940). 
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1 1 bruin, portret van den heilige, inschnft m cyrillisch sier
schrift; 4 1 grijsbruin: „Rilski Monastir" (klooster van Rilski); 
10 1 groen, 20 1 blauw, 50 1 rood: kloostergebouwen. 

Dienstzegels. 
1944. Zegels in tekening b van 1942, tanding 10>^ : 11)4. 
1 1 blauw; 2 1 oranje. 

1945. Zegels met Inschrift „Osjinska 
posjtsja", in cyrillisch schrift 2 1 blauw
groen: gekroonde leeuw (getand en onge
tand); 3 1 bruin: gekroonde leeuw, met 
daarboven korenaren (get. en onget.); 4 1 
grijslila (als 3 1; get. en onget.); 5 1 wijn
rood; leeuw, links en rechts korenaren 
(onget.); 5 1 lilarose (idem). 

Postpakketzegels. 
7 Januari 1942. Zegels van 1941 in gewijzigde kleuren. Zelfde 

tekeningen. „ ■ /jv , i ■ / \ 
5 1 zwartgroen (tekening a); 6 1 roodbruin _(d); 7 sepia (a), 

8 1 groen (c); 9 1 ohjfzwart i{h); 10 1 oranje (d); (idem; dun 
papier); 20 1 grijsviolet (c); 30 1 bruingrijs (b). 

1944. Zegels met koninklijk wapen. In
schrift „Koletij pratki". Ongetand. Het 
vakje met het woord „Leva" is niet steeds 
gelijk. 

1 1 karmijnrood (met bruine of witte 
gom); 3 1 blauwgroen, 5 1 blauwgroen; 7 
1 lichtviolet; 10 1 violetblauw; 20 1 lila
bruin; 30 1 bruinviolet; 50 1 oranje; 100 1 
blauw. 

Republiek. 

f t f f W H I I W U W i l 

JÉÉttrlil 

BULGARIJE. 

September 1946. Herdenking van de 
volksstemming van 8 September 1946 over 
de vraag „Republiek of monarchie". Met 
verpletterende meerderheid wenste het 
Bulgaarse volk dat het duitse vorstenhuis 
zou heengaan. Op 15 September werd de 
republiek uitgeroepen. Twee zegels zijn 
verschenen met Inschrift „Narodna Repu
blika Blgarija — 8 Sept. 1946" (volksrepu
bliek Bulgarije, 8 September 1946); op de 
20 1 als dfrde waarde staat als naam, in 
latijnse letters, slechts „Bulgaria". Triom
ferende vrouwenfiguur met zwaard; oplaag 
500.000 series. 

4 1 lilarose, 20 1 blauw, 50 1 grijsblauw. 

i^r>*«*v > • < f • • • • I 

m/'U^k 
ß^AVAfWM 

M * M M * M M i 

3«*»AJDAl(Sm 

Ü M 

1946. Weldadigheidsserie. Inschrift op 
alle waarden „Zimna pomosjtsj" (winter
hulp) in cyrillische letters. Op de 1, 4, 
9 en 30 1 Blgarija; op de 10 1 Bulgaria; 
op de 20 en 40 1 Blgarija  Bulgaria. 

1 1 zwartbruin; 10 1 groengrijs en 50 1 
smaragdgroen; 4 1 oranje en 9 1 geel
olijf; 20 1 ultramarijn en 40 1 roodlila; 
30 1 bruinrood. 

2 December 1946. Partisanenserie, verschenen in een oplaag van 
220.000 series. Diverse voorstellingen van partisanen in de strijd 
tegen de duitsers. 
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1 1 lilabruin en 20 1 blauw in liggend formaat; 
4 1 groen; 10 1 rood; 5 1 bruin en 50 1 groenzwart; 30 1 olijf

geel in staand formaat. 

Januari 1947. Antifascistische propaganda. 
Inschrift op alle waarden "boitsi protiv fasjizma" (gevechten 

tegen het fascisme). Op 10 en 70 1 "Republika Blgarija" in cyril
lisch schrift, op de 20 1 "Republika Bulgaria". 

rs r

i 
MOHBÄHSA BfcArÄPHS 

F' 
^«lÊW^; . . « ^ ^ * ^ j , 

É 

i ,, „̂j 
I w 

m^^^ 
- f»Kn<JBAHRA • , 

BliATAPWa : 

10 1 violet op oranje (Septemvri 1923; ter herinnering aan 
Aleksandar Stambolijski); 

20 1 violetblauw (1941—1944; ter herinnering aan de partisa

nen); 70 1 roodlila en roselila (9 Septemvri 1944; ter herinnering 
aan het verbreken van de band met de „as"). 

Macedonië (duitsBulgaarse bezetting). 
Onder de duitsBulgaarse bezetting van Bitola (Monastir) — 

Zuidslavië — werden in 1941 locale zegels uitgegeven. 

Macedonië. 
In 1944 was Macedonië tijdelijk onafhankelijk. Er werden te 

Skoplje (Skopie) aparte zegels uitgegeven. 
Over deze beide uitgiften vindt men elders in dit nummer een 

gedetailleerde beschouwing van de hand van den heer J. Poulie. 

BUNDI 
1941. Serie in nieuwe tekening. Wapen, gehouden door twee 

heilige runderen. Wapenspreuk in devanagarischrift. In een „go
thische" boog boven het wapen „Bundi State Postage". (Yvert 
37—43). 

3 p blauw, 6 p donkerblauw, 1 a karmijn, 2 a bruin, 4 a groen, 
8 a donkergroen, 1 r ultramarijn. 

1941. De bovengenoemde zegels verschenen eveneens met opdruk 
"Service". (Yvert, dienst 41—47). 

CAMEROUN. 
(France libre). 

(De door „Vichy" gedrukte zegels, die nimmer naar Cameroun 
werden gezonden, zijn destijds in „De Mededeelingen" beschre
ven). 

1940. Zegels van vroegere uitgiften (1925: 119, 130—132; 1939: 
160, 161; 1939: 162—172; 174—177; 180—184; 186—187; 189— 
19],) met zwarte, resp. op de 2, 4, 10, 20, 80, 90 c, 1 f 60, 
1 f 75, 2 f 25 oranje opdruk in 3 regels: 

CAMEROUN FRANCAIS 27.8.40. 
De opdruk vertoont vijf verschillende vormen, echter voor iedere 
waarde afzonderlijk steeds dezelfde. Herdenking van het feit, dat 
Cameroun zich stelde achter generaal de Gulle. (Yvert 202—232). 

1940. Zegels van vroegere uitgiften met zwarte opdruk 
OEUVRES DE GUERRE + toeslag. (Yvert 233—235). 

H 2 f op 1 f 25 (no. 145); | 3 f op 1 f 75 (146); |
2 f (129). ^ -^f^^> 

5 f op 

1940. Zegels van 1939 met zwarte opdruk l 5 Frs. SPITFIRE 
(Yvert 236—239) oplaag 4000 series. 

+ 5 f op 25 c, 45 c, 60 c, 70 (169, 172, 174, 175). 

1941. Zegels van 1939 („NewYork" — 160, 161) met zwarte 
opdruk (2 zegels). SPITFIRE + 10 fr, Général de GAULLE. (Yvert 
243—244). Oplaag 5000 series. 

+ 10 f op 1 f' 25 en 2 f 25. 

1941. Dezelfde zegels met zwarte opdruk (3 regels) 
+ 10 Frs. AMBULANCE LAQUINTINIE (Yvert 245—246) 
+ 10 f op 1 f 25 en 2 f 25. 

1941/43. Zegels van vroegere uitgiften met zwarte opdruk (2 
zegels) Valmy + 100 Frs. (Yvert 240—242, 247—248). 

f 100 f op 1 f 25 (145 en 180), 1 f 50 (182); 1 f 25 en 2 f 25 
(„New York" 160—161). 

1941. Definitieve serie. Wapenschil4 met „Croix de Lorraine" 
en zwaard. Inschrift: France libre — R. F. (Het Lotharingse kruis 
werd reeds m 1940 door general CharlesAndréJosephMarie de 
Gaulle toegevoegd aan de Franse vlag, gelijk hij destijds voor de 
radio meedeelde. De toespraak komt voor in de onlangs bij 
BergerLevrault uitgegeven verzamelde redevoeringen van den 
eminenten generaal). Ontwerp van Edmond Dulac. 'Gedrukt te 
Londen. (Yvert 249—262). 

5, 10, 25, 30, 40,. 80 c. 1 f, 1 f 50, 2 f 50, 4 f, 5 f, 10 f, 20 f. 

1942. Luchtpostzegels. Ge
drukt te Londen. (Yvert aér. 
12—18). Beschrijving bij „Fran
se Koloniën. 

1 f, 1 f 50, 5 f, 10 f, 25 f, 
50 f, 100 f. 

1 :T / ' # itjxJX^;Ë 

■xNouvii i i CAI r:i>ciNii r ■ 
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1944. Bevrijdingszegel. Be
schrijving bij „Franse Kolo
nien". 5 1 2 0 . f roserood 
(Yvert 265). „Marianne". 

1945. Zegels van 1941 met opdruk van nieuwe waarde. Yvert 
266—273) 

50 op 5; 60 op 5; 70 op 5; 1 f 20 op 5; 2 f 40 op 25; 3 f op 
25; 4 f 50 op 25; 15 f op 2 f 50. 

1945. Herdenking van Félix Ebouc. 
(Yvert 274—275). Beschrijving bij „Fran
se Koloniën". 

2 f zwart; 25 f blauwgroen. 

mw^wmmf^i^'rw'^rwrrrwm'mmrwwwwwm 

-<2fj'^"T^»m: 

8 Mei 1946. Hcrinn»
ring aan de overwinning 
van 1945. Are de Tri
omphe met allegorie 
van de overwinning. 
Beschrijving bij „Franse 
Koloniën". (Yvert aér. 
31). 8 f bruinlila. 
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6 Juni 1946. Huldi
ging van de Franse 
strijdkrachten. „Du 
Tchad au Rhin". 
(Yvert aér ' 32—37). 
Beschrijving bij „Fran
se Koloniën". (Uitvoe
rig artikel Maandblad 
1946 blz. 78: „Wat 
ook gebeuren moge...") 

5 f, 10 f, 20 f, 25 f, 
50 f. 

1946. Nieuwe serie. Staaldruk 
van het „Institut de Gravure" te 
Parijs. (Sierrand met de letters 
LD.G.) getand \2% of ongetand. 

10 c. groen, 30 oranjerood, 
40 c ultramarijn; inheemse met 
zebu. Ontwerp en gravure (Del 
U- Sc , afkortingen van de latijnse 
woorden deliniavit et sculpsit; 
heeft getekend en gegraveerd) van 
G. Barlangue. 

50 c. olijfbruin, 60 c purper, 
80 c karmijnbruin: twee Tikar-
vrouwen. Ontwerp en gravure 
van G. Barlangue. 

POSTE ACRicnnc I V l 

1 fr. oranjerood, 1 f 20 groen, 1 f 50 karmijn: bananendragers. 
Ontwerp en gravure van Decaris. 
2 f grijszwart, 3 f karmijn, 3 f 60 bruinkarmijn, 4 f blauw: 

inheemse boogschutter. Ontwerp en gravure van Decaris. 
5 f bruinkarmijn, 6 f ultramarijn, 10 f grijsgroen: inheemse 

ruiters. Ontwerp en gravure van Decaris. 
15 f groenblauw, 20 f groen, 25 f zwart: inheemse. Ontwerp 

en gravure van G. Bètemps. 
Luchtpostzegels. Getand 12}^. 
50 f donkergroen, vlucht vogels in V-formatie boven bergland

schap. Ontwerp en gravure van G. Barlangue. 
100 f karmijnbruin: inheemsen te paard, links 3-motorig vlieg

tuig boven palmenlandschap. Ontwerp en gravure van Decaris. • 
200 f groenzwart: inheemse met groot masker voor propeller 

van vliegtuig. Ontwerp van G. Bètemps. 

De Postzegelsyan Macedonië 
door 

JAN POULIE. 

Aangezien ik mag veronderstellen, dat het algemeen bekend is, 
dat Macedonië steeds een der twistpunten tussen de Balkan-staten 
is geweest en nu nog is, zal ik in dit philatelistisch artikel hier 
niet verder op ingaan. 

Ongetwijfeld is het echter niet algemeen bekend, dat dit gebied 
in het jaar 1944 gedurende twee maanden zelfstandig is geweest 
en het zelfs heeft gebracht tot uitgifte van eigen postzegels voor 
internationaal verkeer, terwijl dit gebied bovendien postzegels 
voor locaalverkeer heeft gehad in 1941. 

Korte tijd nadat het Duitse leger in Mei 1941 Joego-Slavië was 
binnen gevallen werd het toen nog tot Joego-Slavië behorende 
gebied van Macedonië tussen Griekenland en Bulgarije verdeeld. 
Het Bulgaarse deel van Macedonië werd onmiddellijk met Duitse 
steun door de Bulgaarse autoriteiten onder beheer genomen. Naast 
Bulgaarse bleven echter ook Duitse troepen in dit gebied de orde 
handhaven. Alleen de Griekse stad Saloniki bleef volledig onder 
Duits beheer. In geheel Bulgaars Macedonië werd Bulgaars geld 
en werden Bulgaarse postzegels gebruikt. Natuurlijk was er ook 
Duits bezettings-geld, hetwelk echter door de filialen van de 
Bulgaarse nationale bank steeds onmiddellijk tegen Bulgaars bank-
papier werd omgewisseld. 

Uit deze tijd dateren ook de gemengde frankeringen met 
Joego-Slavische en Bulgaarse postzegels. Spoorwegen, postverkeer, 
alsmede het gehele burgerlijke bestuur werd door Bulgaren 
verzorgd. 

In die dagen werd te Bitola (Monastir) een kleine hoeveelheid 
Bulgaarse postzegels met behulp van twee verschillende handstem-
pels overdrukt in zwarte kleur. Deze zegels werden slechts voor 
locaal verkeer gebruikt, omdat postverkeer met het buitenland 
nog niet mogelijk was. 

Aangezien zeer spoedig het bevel kwam onmiddellijk op te hou
den met het verder overdrukken van de betreffende Bulgaarse 
zegels zijn de hoeveelheden, welke inmiddels waren verkocht zeer 
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gering. Volgens „insiders" variëren de oplagen van 15 tot 100 
exemplaren van elke waarde, soort en opdruktype, hetgeen echter 
inhoudt, dat intussen toch reeds circa 1000 zegels waren over
drukt. De opdrukken zijn: "Makedonija e nasja" (Macedonië is 
van ons) met een Bulgaarse leeuw tussen de beide regels. Met 
deze opdruk (afb. 1) verschenen: 

l " " . " j t i t f j 
BbArAPMfl 

iHitiii'Éi'tiirfifii'i 

10 Stotinki violet (Yvert no 362). 
30 Stotinki oranje (Yvert no 369). 
30 Stotinki donkergroen (Yvert no 

1 lev groen (Yvert no. 346). 
1 lev groen (Yvert no. 354). 

370). 

"BIgarija Trakija" (Bulgarije Thracië) eveneens met een Bul
gaarse leeuw tussen de beide woorden. Met deze opdruk (afb. 2) 
verschenen: 

10 Stotinki violet (Yvert no 362). i 
30 Stotinki oranje (Yvert no 369). 
30 Stotinki donkergroen (Yvert no 370). 

1 lev groen (Yvert no 354). 
Tijdens mijn laatste bezoek aan Sofia in Januari 1947 kreeg ik 

eindelijk echt gelopen enveloppen van deze uitgifte in handen. 
Deze enveloppen waren gezonden van Bitola naar Sofia. De 

afstempelingeni waren Bitola 27 Mei 1941 en Sofia 30 Mei 1941. 
Ik slaagde er echter nog steeds niet in een volledige serie machtig 
te worden. Wat betreft de juiste oplaag-cijfers doe ik nog naspo-
ringen, ze zullen echter wel niet veel afwijken van de oplagen 
der „Eesti-Post" opdrukken van Reval en de „Smilten" opdrukken 
van Letland. 

In een gespecialiseerde verzameling van Balkanzegels zag ik 
nog de Yvert-nummers Bulgarije 350, 351, 352 en 353 met de 
opdruk Bulgarije/Thracië. M.i. zijn deze zegels echter als proeven, 
die wegens geringe hoeveelheid niet werden verkocht te be
schouwen. Voorts schijnt nog te bestaan Yvert no. 377 eveneens 
met een der beide opdrukken. Dit laatste zegel wordt als een 
grote rariteit beschouwd. M.i. is het echter veiliger ook dit zegel 
als proef te waarderen. 

Nadat bovenomschreven overdrukken verboden waren bleven 
de normale Bulgaarse zegels in Macedonië in gebruik. 

Toen echter op 9 September Bulgarije uit de as trad en 
onmiddellijk hierop de oorlog aan haar vroegere bondgenoot 
Duitsland verklaarde werd met steun van de in Macedonië nog 
aanwezig zijnde Duitse troepen te Skopie (Skoplje), hoofdstad van 
Macedonië, de zelfstandige staat Macedonië uitgeroepen. 

Ook nu werden wederom de aanwezige Bulgaarse zegels over
drukt. Aangezien ditmaal geen bevel tot stopzetting kon worden 
gegeven, zijn de oplagen van deze uitgifte belangrijk hoger dan 
die van de uitgifte 1941. Voorts werden ditmaal 500 series der 
overdrukte zegels naar Bern gezonden en geschiedde de overdruk 

Speciale offerte 
1. YVERT 1947 Wereld catalogus 
2. ZUMSTEIN 1947 Europa catalogus 
3. SILOMBRA 1947 Vliegpost catalogus 
4. FOURCAUT 1946 Frankrijk & Koloniën 

ƒ 17.50 
„ 10. 
„ 6 . -
" °-5° 

Levering na ontvangst van remise of onder rembours. 
Vraagt toezending van onze maandelijksche offerte. 

RENNIE HAAGSMA - OEGSTGEEST 
Jaarabonnement L'Echo de Ia Timbrologie ƒ 6.— 

machinaal en onder controle, waardoor de juiste oplaagcijfers be
kend zijn. De opdruk werd aangebracht in de drukkerij Kraïnit-
chanetz S.A. te Skopie. Het overdrukken werd gecontroleerd door 
een commissie van 4 leden, t.w. de directeur en de bureau-chef 
van het filiaal der nationale bank te Skopie; de chef van dienst 
van P.T.T. te Skopie en de directeur van het Koninklijk Museum 
te Skopie. {' 

De opdruk luidde: Macedonië / 8.IX.1944 en de nieuwe waarde. 
Onderstaand vindt u de specificatie der overdrukte zegels met 

ernaast tussen haakjes de oplaaggrootte: 

I ^ I I I I I I I I M l 
I s l ^ ^ l l ; 
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10 s. oranje (Yvert no. 364) met opdruk 1 lev ,(144472) 
15 s. blauw (Yvert no. 365) (afb. 3) met opdruk 3 leva (154542) 
10 s. donkerblauw (Yvert no. 363) met opdruk 6 leva (104210) 
15 s. blauwgroen (Yvert no. 366) met opdruk 9 leva ( 64119) 
15 s. bruin (Yvert no. 367) met opdruk 9 leva ( 64119) 
4 leva bruinolijf (Yvert no. 397) met opdruk 15 leva ( 24684) 
7 leva blauw (Yvert no. 398) (afb. 4) met opdruk 20 leva ( 24689) 

14 leva bruin (Yvert no. 399) met opdruk 30 leva ( 24687) 
Alle opdrukken zijn rood behalve de eerste en de laatste opdruk, 

welke in blauw zijn uitgevoerd. Hoewel men uit de gebroken 
oplaagcijfers mag afleiden, dat mislukte opdrukken zijn vernietigd, 
vertonen de originele vellen de volgende zeer interessante opdruk
fouten: 

Opdruk 3 leva op 15 stotinki vertoont een maal per vel een 
zegel met kopstaande 3. 

Opdruk 9 leva op 15 stotinki in beide kleuren vertoont éénmaal 
per vel een zegel met opdruk 6 leva (dus een kopstaande 9). 

Opdruk 30 leva op 14 leva vertoont twee afwijkingen, t. w. 
het zeventiende zegel van het vel vertoont een kopstaande opdruk 
en het negentiende zegel vertoont de fout A als laatste letter in 
plaats van het cyrillische letterteken voor „ja". 

Tenslotte vertoont het 99e zegel der 1 lev op 10 stotinki nog 
de klein« opdrukfout 1914 in plaats van 1944, ontstaan door een 
beschadigde 4. Deze fout komt ook, echter op een andere plaats, 
voor bij de 3 leva op 15 stotinki. 

Hoewel de punt achter de 8 wel eens is weggevallen of ver
schoven, maakt de gehele opdruk een zeer verzorgde indruk. 

Bovendien bestaan er nog twee proefdrukken, n.1.: 1 lev op 
10 stotinki oranje met groene opdruk, en 6 leva op 10 stotinki 
donkerblauw met gouden opdruk. 

Ook bij de uitgiften van Macedonië wordt weer eens bewezen, 
dat de loop der geschiedkundige gebeurtenissen veelal op de voet 
gevolgd kan worden bij het bestuderen der postzegels. 

De bezetting van Macedonië door de Bulgaren in 1941 en het 
uitroepen der zelfstandige staat Macedonië, welke Bulgarije vijandig 
gezind was, in 1944. wordt door deze twee zegeluitgiften aan de 
vergetelheid ontrukt. Men kan m.i. Macedonië vergelijken met 
andere eveneens met Duitse steun tegelijk zelfstandig gemaakte 
gebieden, zooals b.v. Kroatië en Slovenië. Grappig is te constate
ren, dat de laatstbeschreven opdruk, welke op 28 October 1944 
werd uitgegeven, als datum draagt 8 September, terwijl op 9 Sep
tember de oorlogsverklaring van Bulgarije aan Duitsland plaats 
vond. Ongetwijfeld heeft men hierdoor in Macedonië willen aan
tonen, dat men aldaar reeds voor de oorlogsverklaring van Bul
garije aan Duitsland zich had vrijgemaakt van Bulgarije. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld dat Zumstein 1947 de uitgifte 
1944 reeds heeft opgenomen. Ongetwijfeld zullen de andere catalogi 
in het volgend jaar beide zeer interessante zegeluitgiften vermelden. 
Aangezien ook van de hogere waarden een hoeveelheid van minstens 
3000 stuks voor verkoop in de provincie werd gereserveerd, kunnen 
alle zegels dus ook met andere afstempeling dan Skopie voor
komen. De onafhankehjkheid van de staat Macedonië duurde van 
8 September tot 13 November 1944; tot laatstgenoemde datum 
waren deze opdrukken in gebruik. 
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Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot den 
heer J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam. 

NEDERLAND. 
IJsvluchten. 

Van den heer Miedema te Leeuwarden ontvingen wij nog de 
volgende opgave: 

31 Januari 1947. Leeuwarden—Ameland en Ameland—Leeu
warden. 

27 Januari 1947. Leeuwarden—Schiermonnikoog en Schiermon
nikoog—Leeuwarden. 

6 Februari 1947 
Q 

»» » , 
^ ' M » 1 
15 „ 
Leeuwarden—Ameland 
Ameland—Leeuwarden. 
.Nog niet gemeld in vorige opgave: 19 December 1946 Leeu

warden—Ameland. AS 19-12-46 - 2N. 
Proefvluchten naar Zuid-Amerika. 

Hieronder volgt een opstelling van de eerste 5 proefvluchten 
naar Zuid-Amerika met vermelding der aankomstdatums: 

AS. Rio de Janeiro. AS. Buenos Aires. 
Ie Proefvlucht, 6 Aug. 1946, 10 Augustus '46 
2e Proefvlucht, 2 Sept. 1946, 6 Sept. '46. 6 September '46 
3e Proefvlucht, 23 Sept. 1946, 26 Sept. '46. 27 September '46 
4e Proefvlucht, 18 Oct. 1946 22 October '4^ 
5e Proefvlucht, 25 Oct. 1946 29 October '46 
Speciale vluchten naar Zuid-Afrika. 

Van de Ie speciale vlucht op 6 October 1946 werd ook reeds 
buitenlandsche post gemeld, welke eveneens voorzien is van de 
speciale stempel der Nederlandsche Posterijen en de aankomst
stempel van de Holland—Afrika Lijn, en wel van de volgende 
landen: België, Zwitserland en Noorwegen. 

Zonder speciale stempel, doch met aankomststempel Holland— 
Afrika Lijn: Frankrijk. 

ZWITSERLAND. 
^ Op 2 Mei 1947 zal voor het eerst een passagiersvliegtuig van 

de „Swissair", dat ook post vervoert, een vlucht maken van 
Geneve naar New York. In verband hiermede geeft de Zwitser-
sche P.T.T. een speciaal zegel uit, waarvan de netto-opbrengst 
bestemd is voor de ontwikkeling van het intercontinentale lucht
verkeer. 

Het zegel is verkrijgbaar van 17 Maart tot 3 Mei 1947 en is 
alleen maar geldig voor die speciale vlucht. De waarde van het 
zegel bedraagt Zw.frs. 2,50; op het zegel is een Douglas DC 4 
in vlucht afgebeeld; rechts staat de Kathedraal St. Pierre van 
Geneve en links het vrijheidsbeeld van New York; het zegel is 
uitgevoerd in 3 kleuren, blauw, grijs en rood. 

Bovendien worden door de Zwitsersche Posterijen speciale cou
verten in twee-kleurendruk ter beschikking gesteld, welke vanaf 
begin April gratis tegen inzending van het retourporto door de 
„Wertzeichen Verkaufsstelle" in Bern worden verstrekt. 

Er zal ook een speciale stempel gebruikt worden (rond); in 
het midden is de staart van een vliegtuig afgebeeld, w a a r i n : " 2 . V. 
47" en rondomheen de woorden: "Maiden voyage / Swissair / 
Switserland — USA / Geneve". 

Er heeft eigenlijk al een 1ste postvlucht Zwitserland—USA plaats 
gehad, nl. op 8 April 1946 toen een vliegtuig met 7378 brieven 
en kaarten van Geneve naar Amerika startte. 

ZWEDEN. • 
In de „Berner Briefmarken-Zeitung (No. 2, 1947) komen nog 

enige bijzonderheden voor betreffende de openingsvlucht van de 
luchtpostdienst tussen Zweden en Zuid-Amerika, welke wij hier
onder laten volgen: 

Op 30 November 1946 had de opening plaats van de regel
matige luchtpostdienst tussen Zweden en Montevideo, door de 
„Scandinavian Airlines System". De 1ste vlucht had plaats van 
Stockholm met tussenlanding te Kastrup (de luchthaven van 
Kopenhagen). 

De speciale stempel, welke in Zweden op de stukken werd 
aangebracht luidde: "First Scandinavian Flight Stockholm—Mon
tevideo", en die in Denemarken werd gebruikt: "Danmark—Syd-
amerika—Kobenhavn Lufthavn / Aabnings-Flyvning / 30.11.1946". 
1946". 

Vanaf Kopenhagen liep het traject over Parijs—Lissabon—Dakar 
—Natal—Rio de Janeiro naar Montevideo. Het vliegtuig kwam 
3 December 1946 te Montevideo aan. Voorloopig wordt deze 
dienst éénmaal per 14 dagen uitgevoerd. 

crnideiLl 

' ' « C R t t ^ 

In het vorige nummer werd op 
blz. 17 meegedeeld, dat ter gele
genheid van het congres van de 
„Asocio de Laboristaj Esperantis-
to j" te Haarlem op 6 en 7 April 
a.s. een speciale stempel zal worden 
gebruikt. De Pers- en Propaganda
dienst der P.T.T. is zo vriendelijk 
ons thans reeds een afdruk van 
genoemde stempel te zenden. 

Kaarten met speciale afstempe
ling kunnen tegen betaling van 
25 cent worden aangevraagd aan 
den heer H. Hartman, Maastrich
terlaan 39, Waubach (L.). 

* Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

en tlandelaren. 
ONDER VALSE VLAG. 

Een persbericht d.d. 21 Februari 1947 meldt het volgende: 
„De Nederlandse Ruimtevaart Studio, met haar orgaan „The 

flying rocket", heeft een vignet uitgegeven, dat de indruk wekt 
een officiële Nederlandse postzegel te zijn. Het is een Nederland— 
Franklin D. Roosevelt-zegel ter waarde van ƒ 2,50 met een bijslag 
van ƒ 0,50. Vooral in de U.S.A. is hiervoor veel reclame gemaakt. 

DE NADRUK W O R D T ER OP GEVESTIGD DAT MIER 
GEEN SPRAKE IS VAN EEN NEDERLANDSE POSTZEGEL 
EN DAT, UIT PHILATELISTISCH O O G P U N T GEZIEN, DE 
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VIGNETTEN GEEN ENKELE POSTALE WAARDE VERTE
GENWOORDIGEN". 

Wij 
deeld 
maker; 
papier 
zwend 
groot 
P.T.T, 
weten 

betreuren het ten zeerste, dat — naar ons werd meege-
— géén strafvervolging is ingesteld tegen den grappen-

aan wiens onbaatzuchtige propagandabrein deze vodjes 
zijn ontsproten. Op deze wijze wordt, als destijds met het 

elproduct van G. A. G. Tooien, de philatelie een zeer 
nadeel berokkend. Wij hopen dat het Hoofdbestuur der 
ook de buitenlandse pers op de hoogte stelt. In Nederland 
wij heus wel dat het waardeloze rommel is. 

V. P. 

ederlandse 
ypstcnleii 

Minister Neher. 
Bij K.B. van 28 Februari jl. is de heer L. Neher, Directeur-

Generaal der P.T.T., benoemd tot Minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting. In een ander K.B. van dezelfde datum wor
den de namen van twee ministeries gewijzigd en sommige takken 
van dienst naar andere ministeries overgebracht. De zorg voor 
de zaken van het Staatsbedrijf der P.T.T. wordt tijdelijk overge
dragen van het hoofd van het Ministerie van Verkeer en Water
staat aan het hoofd van het Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting. 

De bij uitstek kundige Directeur-Generaal der P.T.T., destijds 
één van de Vertrouwensmannen der Regering, zal dus thans de 
verantwoordelijke Minister zijn. Een opvolger als Directeur-Gene
raal is niet benoemd. Moge het den nieuwen Minister gegeven zijn, 
ook in zijn tegenwoordige functie belangrijke ^diensten aan het 
vaderland te bewijzen. 

V. P. 

De weg van het woord. 
I 

Op 17 Februari werd te 's-Gra-
venhage door den Minister van 
Verkeer, Z.Exc. Ir. H. Vos, de 
P.T.T.-Tentoonstelling „De Weg 
van het Woord" geopend. Deze 
interessante expositie geeft een 
globaal beeld van het gehele 
P.T.T.-bedrijf in historische ont
wikkeling. Van zuiver philatelis
tisch belang waren o.a. originele 
drukplaten van postzegels in ver
schillende drukprocedé's en de 
grote sorteermachine. Daarnaast 
werd op zeer duidelijke wijze een 
indruk gegeven van de talrijke 

werkzaamheden aan het P.T.T.-bedrijf, verbonden. Een gevoel van 
bewondering krijgt de bezoeker vooral, wanneer hij ziet hoe de 
chaotische vernieling, welke de vijand bij telefoon en telegraaf 
achterliet, in minimale tijd vrijwel geheel is hersteld. Dan zien wij, 
tot welke enorme prestaties ons land sinds 1945 in staat bleek ! 

Zoals te verwachten was, werd op de tentoonstelling veelvuldig 
gebruik gemaakt van beeldstatistieken; voor vele bezoekers vorm
den de originele toestellen van telegraaf- en telefoondienst een 
bizondere attractie. Wij spreken de hoop uit, dat de tentoonstel
ling ook in de andere plaatsen zal worden gegeven. De grote be
langstelling van het publiek rechtvaardigt zeker een grote voort
zetting van deze geslaagde propaganda voor het grootste Neder
landse staatsbedrijf. De tentoonstelling, op 14 Maart reeds be
zocht door 140.000 personen, blijft geopend tot 22 Maart. 

Zo juist vernemen wij, dat met ingang van 1 April a.s. expresse-
besteying in het binnenlands verkeer wederom mogelijk is. Extra 
recht: 30 cent. 

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

Tigcisctiriften 
Catalo^i,en5.| 

De volgende werken kregen wij in handen: 
1. Annuaire International de la Philatelie. 1946—1947. Edi

tions Jacques Lafitte, Paris. 
Een boekwerk van 500 pag., waarin o.a. opgaven van de post

zegelhandelaren in vele landen, van de philatelisten-verenigingen, 
van de philatelistische pers en van bekende verzamelaars. Op 
blz. 183 komt een opgave van alle munteenheden met omrekening 
in Franse francs voor. 

Jammer, dat de gedeelten, die handelen over Nederland niet 
zijn gecorrigeerd; de zonderlingste drukfouten ontsieren het overi
gens zo voortreffelijk werk. 

2. Internationales Philatelisten Jahrbuch 1947. Uitgave van 
Ing. Rudolf Bohmann, Doblhoffgasse 5, Wenen. 

Bevat een beknopte opgave van de philatelistische pers, van de 
postbesturen in verschillende landvn en verder eéii aantal interes
sante artikelen. 

3. Timbres et Sports, uitgave Guy Depolier, 22 Rue Preschez, 
Saint-Cloud (S.-&-Ó). Een voortreffelijk boekje, vermeldende alle 
zegels, die op de sport betrekking hebben. Voor speciaal-verzame
laars onmisbaar. 

4. Dokumentär, Philatelistisch woordenboek. Onder redactie 
van J.' Meeusen en G. Debo, uitgave van Prophil, Antwerpen. 

Dit interessante boek bevat (alles in vijf talen: Nederlands, 
Frans, Engels, Duits en Esperanto . . . . waarom niet in het Spaans ?) 
een uitvoerige philatelistische nomenclatuur, vele termen, die op 
de postzegels voorkomen, beschrijving van zegels met andere dan 
latijnse letters, telwoorden in vele talen, een interessant over
zicht van de soorten postzegels (niet geheel volledig), en vele 
andere gegevens, die 'voor den verzamelaar van belang zijn. Wij 
bevelen het boek van harte aan. Vertegenwoordiger voor 
Nederland is de heer Chr. Heirman, Postbus 1, Hulst (Zld.)o 

V. P. 

\ \ H < ^ 

ERNEST DOLE 
President van de „Federation des Sociétés Philatéliques Franjaises" 

t 10 FEBRUARI 1947. 

Te Gagny bij Parijs overleed op 10 Februari j.l. na een smartvol 
lijden de heer E. Dole, President van den Franschen Bond, tevens 
Vice-President van de Federation Internationale de Philatelie en 
lid van de Academie de Philatelie in Frankrijk. 

Dit jaar zou de heer Dole zijn 25-jarig voorzitterschap van den 
Franschen Bond hebben »gevierd; de Fransche Philatelie had reeds 
plannen gevormd voor eene grootsche huldiging van haar leider, 
die gedurende een kwart eeuw den Franschen Bond op bewon
derenswaardige en succesvolle wijze heeft geleid en groot gemaakt. 

Dole was een man van hoogstaand karakter met een helderen 
geest en van opmerkelijke intelligentie; hij leidde de vergaderingen 
met autoriteit op zijn eigen bijzondere, doch beminnelijke manier, 
maar hij wist steeds overeenstemming te bereiken. Verzamelaar 
sedert 1892 had hij een voorliefde voor onze Nederlandsche zegels, 
welke hij ongebruikt verzamelde. 

Met Dole is een groot philatelist en de jarenlange, eminente 
leider der Fransche Philatelie heengegaan; het zal zeker niet ge
makkelijk zijn hem door een man van gelijke capaciteiten te 
vervangen. 

De Fransche Bond heeft een rouw van drie maanden aangeno
men; gedurende dezen tijd zal de Bond aan geenerlei philatelis
tische bijeenkomsten deelnemen waaraan feestelijkheden verbonden 
zijn. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 31 

In ons land was de heer Dole geen onbekende; meerdere malen 
heeft hij in gezelschap van zijne charmante gade den Franschen 
Bond op de Nederlandsche Philatelistendagen vertegenwoordigd. 
Zijn sympathieke, typisch Fransche persoonlijkheid maakte op ons 
Nederlanders een prettigen indruk. De Nederlandsche Bond heeft 
door het zenden van een krans blijk van zijn belangstelling voor 
den betreurden President gegeven. 

Zijn heengaan heeft mij persoonlijk diep getroffen; toen ik hem 
na het Congres van de F.I.P. in October vorig jaar te Brussel de 
hand ten afscheid drukte, wist ik, dat ik hem niet zou weerzien, 
want zijn toestand was toen reeds hopeloos. Het deed mij zeer 
leed, dat de omstandigheden niet toelieten mij aan te sluiten bij 
de velen, die hem naar zijn. laatste rustplaats begeleidden; zoo 
gaarne had ik hem dank gebracht voor de oprechte vriendschap, 
welke hij mij sedert ruim vijftien jaren heeft toegedragen. 

J. C. CRAMERÜS, 
Voorzitter van den Nederlandschen Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

B r e d a , Maart 1947. 

Tentoonstellingen 

SI 
Op de tentoonstelling van de „Vereniging van Postzegelverza

melaars Friesland", welke op 26 en 27 April a.s. te Leeuwarden 
wordt gehouden (zie Februari-nummer blz. 18) zal een tijdelijk 
postkantoor zijn gevestigd. Een speciale stempel en speciale aan-
Tekenstrookjes zijn beschikbaar gesteld. De herinneringskaart is 
verkrijgbaar tegen betaling van 25 cent, eventueel verhoogd met 
15 cent voor aantekenrecht, aan den heer A. C. Beeling, Nieuwe
stad 91, Leeuwarden. Nadere inlichtingen worden gaafne door den 
heer Beeling verstrekt. ' ' 

Ned. Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
De voorzitter en twee leden van het bestuur werden op 28 Fe

bruari jl. door den directeur-generaal der P.T.T. ontvangen. Bij 
het langdurige en aangename onderhoud werd den indruk gekregen 
dat de heer Neher de belangen van de postzegelverzamelaars een 
goed hart toedraagt en dat hij bereid is den Bond als hun vertegen
woordiger te beschouwen. 

Verschillende gewenschte zaken kunnen echter in de tegenwoor
dige omstandigheden niet verwezenlijkt worden. Zoo is beschik
baarstelling van ongebruikte zegels van ƒ 2.50, ƒ 5.— en ƒ 10.— 
uitgesloten. Wel kon worden toegezegd, dat zorg zal worden 
gedragen voor het beschikbaar houden van tenminste één serie 
voor de Bondsleden, indien de zegels worden vrijgegeven of uit 
koers raken. 
«r 

Internationale Postzegelbeurs. 
Onder auspiciën van de onlangs opgerichte Bond van Postzegel

handelaren in Nederland (niet te verwarren met de sinds vele jaren 
bestaande Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren !) 
wordt in „Krasnapolsky" te Amsterdam een internationale post
zegelbeurs gehouden op Vrijdag 18, Zaterdag 19 en Zondag 20 
April a.s. Op 18 April en op 19 April tot 12 uur is de beurs 
uitsluitend toegankelijk voor handelaren, op 19 April na 12 uur 
en op 20 April ook voor het publiek. Het bestuur heeft aan het 
hoofdbestuur der P.T.T. verzocht om een speciale stempel. 

De officiële opening vindt plaats door den wethouder van 
onderwijs, mr. A. de Roos, op Vrijdag 18 April om 3 uur. v. P. 

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 J 

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

betaling genomen. 

Ik ruil postzegels van elk land. 
Zend de Uwe en U ontvangt de 
mijne. ED. PETERSON, 

1265 NO. Harvard Blvd., 
Los Angeles, Calif. (64) 

Bod gevraagd op Ka-Be album 
Übersee, compleet tot en met 1942 
/43, ± 2000 zegels. NOMES, 

Scheveningschela*an 148, 
's-Gravenhage. (61) 

Te koop Ned. pfr. en gebr. Be
vrijding, Symbolen, Zeehelden, Kind 
'45, Kind '37. 

R. ZAMAN, p/a. dhr. Litjens, 
Zwaanstraat 26, Amenfoort. (58) 

Bod gevraagd voor 6 klemband 
»Briefmarken Album Übersee" ge
bruikt, zoo goed als nieuw. 

Brieven onder no. 47 aan het 
Bureau van dit blad, - • 

Verzamelaars en Handelaars. 
Spaart Uw tijd. Laat Uw Verkoopboekjes 
doop ons verzorgen. WiJ maken deze 
geheel voor U gereed. 
Vraagt inlichtingen onder no. 65 
aan het Bureau van dit Blad. 

GEVRAAGD: Nieuw schroef band 
Ned. en Kol. met prima houtvrije 
bladen 1940-1946. 
G. BUNSCHOTEN, Genieweg 34, 
Assendelft. (45) 

LUCHTPOST 
Uitgebreid nieuws, aankondiging van 
iezingen, in Luchtpost Journaal, 
Maandblad der B.Z.P.C., Schuytstr. 
107, Den Haag. 
Orgaan plus contributie f 3 . 5 0 . 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van i o,6o in zegels, postwissel o( giro 
266831. 

C. J. H. TER RIET, Veenstr. »2, Enschede 

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abkUtsch enz. van 
Rusland, Russ. L»vant, Ru». China, 
Ukraine, Aierbaidjan, Batoum, GvorgiS, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal-
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

DOUBLETTENBOEKJES 16 pag. royale 
afwerking liggend form, f 0,20 per 10 f 1,75. 
GOMSTROOKJES vooroorlogs prima kwa
liteit f 1,25 p. 1000 St., bij 10 pakjes i gratis. 
Alleen bij L . O. A . L U D E K E R , 
Postbus 5103. AMSTEROAM-Z. 
POSTZEGELPAKKETTEN 

lever ik in ieder kwantum, 
keuze uit vele soorten, alles 
opgemaakt in cellophane cou-
verts. Aangeboden zegels en 
series van Ned. en Kol. tegen 
billijke prijs engros. 
Levering alleen aan de handel. 

Te koop gevraagd massawaar van 
de hele wereld ook onafgeweekt. 
Postzegelhandel G. v. d. EIJNDE 

Merelstraat 25 — Utrecht 

Voor 100—300 |ebr. Ned. zegels ontvangt 
U 50—150 verschillende zegels van Italië en 
Palestina. 
Brieven (Eng.): Z. GRZESZCZAK, 
presso Catucci, TARANTO (Italy) 
Via Gorizia 24. (50) 
Aangeboden Zumstein Europa-Catalogus 1946 
in ruil voor geldige ongebruikte frinkeerbare 
HoU. zegels. 
Ruil gevraagd voor aanteeken-luchtpost-
strookjes, stempels, poststukken. 
Aanbiedingen onder no. 60 aan het Bureau 
van dit blad. 

Aang*bod«n Excelsior Europa Album 
compleet voorzoover verschenen, in 7 klem
banden. Als nieuw, slechts enkele landen 
gedeeltelijk ingeplakt geweest. Prijs f 150,—. 
Brieven onder no. 46 aan het Bureau van 
dit blad. 

BOD GEVRAAGD 
op een als nieuw losbl. Schaub. alb. Europa/ 
Overzee (z. zegels) no 68n, onzichtb. schroefsL 
houtvrij papier, bij tot 1944. 

G. DE WINTER, (49) 
Cromvlietkade 54 - Rijswijk Z.H. 

TE KOOP GEVRAAGD: Elkehoeveelh. 
Nederl. nos. 19 en 3j met puntstemp., als
mede nos. 50 t/m j j gebruikt. Oude laare. 
de Philatelist, Ned. Maandbl. Handboek voor 
Speciaalverz. van Postz. van Nederl. en andere 
phil. lectuur i/z NederL, Indic en Oostenrijk. 
H. Roselaar, Nie. Maesstr. 58, A'dam-Z. (52) 

E n t f e l s c h e K o l o n i ë n . 
Een goed verzorgde zichtzending krijgt U 
na aanvraag omgaand toegezonden. Veel hooge 
waarden in prima kwaliteit. 
H. RADEMAEKERS, De Bilt (Utr.) 
Burg. v. Heemstrakwartier 139 (52) 
Contact gezocht met verzamelaars 

U.S.A. en Zwitserland. 
Gevraagd toezending rondzendingen of rui
ling met verzamelaar (gespecialiseerd) boven
staande landen. Lid Ned. Ver. 

A. J. OTTO, Reijerskoop 115, • 
Boskoop. (62) 

Zoek connectie met speciaal
verzamelaars Dultschland van alle 
zegels in Michel 1943 v.d. land en ge
bieden vermeld voor ruil en verkoop. 
(S3) G.P. ROET, Lindenstr. 35, Haarlem(N) 

AANGEBODEN : Suriname Roode Kruis 
1942 $ waarden; Suriname 1945 compleet van 
1 cent t/m. 10 gulden; Roode Kruis 1946 
2 waarden alles ongebruikt. (43) 
Br. met bod aan W. B. H. STRUBBE, 
Bovenkerkerkade 27, Amstelveen. 

FISCALE ZEGELS 
uitsluitend van Nederland en O.G. gezocht. 
Van de in het November-nr. beschreven om
zetbelastingzegels koop ik tegen boegen prijs 
de waarden boven f loo.—. Geef desgewenschi 
goede postzegels van Curasao en Suriname 
m ruil. 

Eveneens gezocht: Couponbelastingzegels 
van f 100.-— en f 500.—, paspoort- en con
sulaire zegels en zegels van persoonsbewijzen. 
Alles bij voorkeur onafgeweekt! 
Mr. G. W. A. DE VEER, (42) 
Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage. 

H e b t U tfeen t U d * dan zullen 
wij Uw rondzendboekjes in orde maken t.w. 
so r t e r en , opplakken en prijzen resp. 
20, 50 en 50 cent per 100. 

Bij onze rondzenddienst is nog plaats voor 
U, maar zendt dan meteen wat goed materiaal 
in welke wij In comm. nemen i ICPIQ. 
Verzameling t e koop welke zeer mooi is 
voor uitbreiding.Vraagt inlichtingen. Prijs f70.-

Goede samenstelling pakketten-post extra. 
125 versch. w.o. 100 plaaties f3.75 

Pos t zege lhande l R. V l S S E ^ ! 
Leeuwarderstraatweg 51 — Heerenveen. 

Kilo's te koop gevraagd 1 (57) 
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0m 
RONDZENDYERKEER 
Postzegelvereniging 

„HELDER" 
vraagt inzendingen van boekjes 
Nederland en Overz. Gebiedsdelen 
alsmede Europa. 

Boekjes zenden aan den administrateur 

H. N. MUTS, 
Javastraat 139, Den Helder. 

(68) 

Nelcor's cellophane postzegel-étui's 
zijn de ideale beschermers van Uw zegels en 
worden reeds door zeer vele verzamelaars 

gebruikt. 
De étui's worden in twee uitvoeringen 
geleverd: 

1. Met zwarten inlegger, waarbij rond de 
zegels een 2 m/m rand vrijblijft en deze 
de verzameling tevens verfraaien. 

2. In enkel cellophane, welke étui's bijzonder 
geschikt zijn voor postfrissche verzame
lingen. 

Vraagt U ook eens bemonsterde offerte en U 
zult eveneens enthousiast bestellen. 

HANDELSONDERNEMING „NELCOR" 
Scherpenzeel (Gld.) Dorpstraat A 78 

Voor Ned. Oost Indië is onze agent: 
F. Dias Santilhano, Laan Trivelli 25, Batavia-C. 

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 POSTZEGELHANOEL, 
Emmalaan 25 - TeL 43985 - R'dam/Hill. 

Wij hebben nog enkele gloednieuwe 
4-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. 
Tevens bieden wij aan het 

2-deelig 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 

PHILATELISTISCHE 
LITERATUUR 
TE KOOP GEVRAAGD. 

Aanbiedingen met prijsopgave aan 
J. G. MILLAARD, 
Hoveniersweg 18, Tiel. 

i r - n r - g i IT 

18 

FRAAIE VLIEGBRIEVEN BESCHIKBAAR 
Speciale enveloppen met rood-wit-blauwe rand 

en duidelijk vertrek-, aankomst- en 
bijzonder stempel. 

1. A'dam—New York, 21 Mei 1946. 
2. A'dam—Curajao, 6 Juni 1946. 
Nummer 2 met K.L.M, toestel Schiedam en 

afbeelding gemeentewapen. Prijs ƒ 3,50. 
(Afzonderlijk ƒ2,—) 

Bijzondere P.T.T. afstempelingen op kaart. 
VAN DER LAAN BOUMA 

Alb. Thijmstraat 69 b — Schiedam. (56) 

Koopt bQ onze adverteerders! 

POSTZEGELHANDEL HEYMANS 
Postbus 897 — Rotterdam. 

Holland Album ƒ 15,— 
Album Frankrijk, z. afb., bij tot heden, 
nummering volgens cat. „Inter", ge-
kart, met onzichtbare schroefsluiting 
en houtvrij papier! „ 12,50 
Blanco-Album, form. 26 x 32 cm.y 
prima dik papier, onzichtbare schroef
sluiting, 60 blad „ 8,75 
Stockboeken, form. 22,5 x 23 cm., 40 
pag., 320 strooken - „ 9,75 
Form. 28 x 32 cm., 28 pag. 308 
strooken, met middenb. „ 10,50 
Form. 29 x 33 cm., 30 pag., 720 
strooken, met middenb. „ 13,75 
Porto extra. Betaling na ontvangst per post-

wissel of Postgiro 110.70 

^ * * * * * « * * * * * M M M MMMI* i 
• N.V, Postzegelveiling 

DE VRIES & DOLLEMAN 
Inzendingen voor onze volgende veiling 

worden gaarne ingewacht 
Noordeinde 126 a, 

's-Gravenhage 

Vraagt ons om regelmatige toezending 
van onze veilingcatalogi en 

opbrengstlijsten. 

INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS 
in KRASNAPOLSKY 
Groote zaal, Amsterdam. 

Vrijdag 18, Zaterdag 19 en Zondag 20 April. 
De beurs is geopend van 10—5 uur. 
Toegang voor het publiek uitsluitend 
Zaterdagmiddag van 12—5 uur en 
Zondag van 10—5 uur. 

VRIJ ENTREE. 
Bond van Postzegelhandelaren in Nederland. 
Secr. H. A. Gosman, P. C. Hoofdstraat 36, 
Amsterdam — Telefoon 98012. (51) 

Aanbieding: ' 
Indië 1 g. port blauw pfr. 1,— 
Bevrijdingsser. 1 c-2K g- pfr- 7,25 
Type Konijn. 60 en 80 c. pfr. 5,50 
Jap. bez. Java nrs 1-8 gebr. 3,— 
Idem ongebr 4,50 
Suriname Heemstra 1928 pfr. 7,— 
Groene Kruis 1929 pfr. 11,— 
Weldadigheid 1936 pfr. 4,75 
Idem 1938 pfr, 3,— 
Idem 1940 postfr. 3,75 
Nederl. Olympiade gebr. 6,— 
Nieuwe Cour International 0,90 
België Rubensserie gebr. 14,— 
Kerkenserie gebr. 11,50 
B.I.T.-opdrukken gebr. 6,50 
Orval 1939 gebr. 17,50 
Frankrijk transatlantic 

10 fr. gebr. 17,— 
Opdrukken General Gouv. 

30-55 compleet gebr. 30,— 
Postzegelhandel R. KLOEK, 
Rosmarijnsteeg 4, Amsterdam-C. 
Telefoon 42164 — Giro 365844 

EXTRA AANBIEDING 
NEDERLAND 

Complete series ongebr. 
1923 Toorop 6,50 
1924 Tentoonstelling 22,50 
1927 Rode Kruis 5,— 
1928 Olympiade 8,50 
1931 Goudse Glazen 5,50 
1932 Vreemdenverk. 11,— 
1933 Zeeman, 7,50 
1935 Luchtvaartfonds 3,50 
1940 Tralies 17,— 
1943 Zeehelden 1,15 
1934Cour Permanente 
1934 Cour Permanente 

gebr. 
6 , -

23,50 
4,50 
7,50 
5 , -
7,50 
4,75 
1,10 

16,— 
9 , -

Liefst betaling bij bestelling. 
Ook de andere series zo 
voordelig mogelijk. 
Levering volgens mancolijst. 

Postzegelhandel, 
DAMRAK 84, AMSTERDAM. 
J). 

Wij wenschen te koopen 
PARTIJEN, PAKKETTEN 
KILO WAAR, LOSSE 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 preciese 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., Boston 17, Mass.U S.A. 

F R A N K E E R A L T IJ D 

P H I L A T E L I S T I S C H 

ongebr. 5,50 
„ 6 , -
„ 2,20 

„ 1,40 
1,80 

„ 4,30 
„ 4 , -

7 w. 14,— 

Wij bieden aan! 
Toorop gebr. 4,75 
Olympiade „ 5,50 
Rembrandt „ 1,75 
G. Gl. „ 4,75 
1939 I „ 0,70 
1929 „ 1,— 
1931 „ 3,25 
Rode Kruis „ 3,60 
Cour Perm I cmpl 
Cour Perm. II. 
Kind '28 gebr. 1,— ongebr. 1,80 

„ '34 „ 1,15 
„ '37 „ 0,75 „ 2,— 
,, '38 „ 0,65 „ 1,40 

Hier eenige prijzen. Kom en ziet 
onze étalage. Ook voor kleine 
manco's. Bestellingen te richten: 

aan: JAC. M. ENGELKAMP. 
Spuitstraat 301, Amsterdam. 

Bij de N.Z.H. Tramhalte. 
Bankoverschrijving Incasso Bank, 
Damrak. Telefoon 31793. 

1 



koop gevraagd: Verzamelingen, Classieke 
jigetande emissies van Europa, "Weldadigheid-

Luchtpostzegels van Ned. Oost-Indië, Societé 
Is Nations van Zwitserland, enz. enz. 
jEen greep uit wat wij betalen: 
\\yi—yA Luchtp. Mercurius Ned. pfr. 20,— 
Xjyi lem postfrisch 12,50 
|o,30-73^ Luchtpost Ned. Indië pfr. 30,— 

1,10-1,50 Luchtp. No. 1/7 „Surin. pfr. 6,— 
|0,10-2,80 Luchtpost No. 4/15 Cura9ao 15,— 

vits. Nabablokje 1934 pfr. 25,— gebr. 20.— 
Ëem 3-10 fr. Soc. d. Nat. '22 100,— gebr. 50,— 
Sem 3-10 fr. Sdn. Bur. A'. Travail 

1922 105,— gebr. 55,— 
Stelt U zich eens met ons in verbinding. 
Vlotte afwikkeling — Contante betaling. 

| IRMA K. BABAJEFF 
Smidswater 27, Den Haag, Tel. 116416. 

lAAGSCHE POSTZEGELVEILINGEN 
Smidswater 27, Den Haag, Telef. 116416. 

GROTE VOORJAARSVEILING 
Onze eerstvolgende veiling vindt plaats op 

en 12 April 
Hotel „POMONA" Molenstraat, Den Haag. 

Onder de hamer komen o.a. een prachtafd. 
Ned. en Koloniën, engros. Modern Europa. 
Voor onze half MEI te houden veiling 
kunnen nog tot uiterlijk 15 APRIL goede 
inzendingen ingebracht worden. 

Zatalogi op aanvraag verkrijgbaar. 

NederL-Indië 1939 
50 c met watermerk, pfr. per stuk ƒ 95,— 
idem. Leger des H., s. 1932 gebr. p. serie „ 2,75 
idem, Chr. Mil. Tehuizen, serie 1935 

gebruikt per serie „ 4,50 
idem, Luchtvaartf., s. 1938 gebr. p . serie „ 1,90 
Curaf ao serie 1942 compl. 6 et.—ƒ 2,50 

ongebr. per serie „ 38i— 
Danzig serie 1936 Yvert 221—225 gebr. 

per serie „ 7,50 
Idem, serie 1937. Yvert 230—234, on

gebruikt en gebruikt per serie „ 11,— 
Idem serie 1938 Yvert 235—237 p. serie „ 3,50 
Voor wederverkopers, bij afname van tenminste 

5 stuks geven wij 10 "/o korting ! 
AMSTERDAMSCHE POSTZEGELHANDEL 

M. KUPFERMAN 
N.Z. Voorburgwal 314, Amsterdam. Tel. 33473. 

^ ^ ^ < i f e 

OPRUIMING 
van al mijn doubletten tegen 
1 è 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. 

S P B C I A I ^ B A A N B I B D I N C 
Spanje 

1930 Yvert Nr . 457/471 cmpl. pfr. ƒ 4,— 
1931 „ „ 512/521 „ „ „ 4,— 
1935 „ „ 539 „ „ „ 0,85 
1936 „ „ 540/554 „ gebr. „ 4,— 
1936/37 „ „ 566/575b „ pfr. „ 16,50 
1937 „ „ 594/596 „ „ „ 1,75 
1937 „ „ 597/600 „ „ „ 10,-
1938 „ „ 605 „ „ „ 0,70 
1938 „ „ 608/610 „ „ „ 1,25 
1938 „ „ 611 „ „ 0,40 
1938 „ „ 634 „ „ 0,25 
U W MANCOLIJST NAAR 

Postzegelhandel „PHILADELPHIA" 
J. M. GOSSE, Kruisweg 43, HAARLEM. 
Telefoon 15515. Giro 135793. 

| K I L O W A A R | 
Wij zoeken met spoed Nederlandsche kilowaar 

te koop tegen hooge prijzen. Alles komt 
aanmerking ook het aller-ordinairste 

goed. Per 10 en 100 kilo. 

Heeft U verder nog 
massawaar op te ruimen ? 

zendt ons Uw specificatie van de 
soorten en aantallen welke U te verkoo. 

pen heeft wij vullen dan onze biedprijs in. 
Postzegel-engroshandal 

H . F I O R A N I , 
Koninginneweg 61, Amsterdam Zd. 
Teleioon 27O0S. Giro 240655. 

pen I m. I 
Wegens verplichte militaire dienst van 
mijn zoon zullen wij ons in hoofdzaak 
moeten beperken bij den in- en verkoop 
van 

VERZAMELINGEN, PARTIJEN E N 
MASSAWAAR. 

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

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

Telefoon 39105 

Te koop aangeboden: 
Kind 1940 gebr. per 10 series ƒ 4,50 
Zomer 1941 gebr. per 10 series „ 3,25 
Kind 1941 ongebr. per 10 series „ 3,75 

Duitschland 
Nr 740—41 ongebr per 10 series „ 6,— 
Nr 744—46 ongebr. per 10 series „ 6,— 
Nr 822—23 ongebr per 10 series „ 5,— 

Te koop gevraagd: 
Zomer 1940 ongebr., 7% c kind 1940 gebr. 
Cour 1940, Indië weldadigh. series, luchtpost, 
betere zegels Zwitserland, Liechtenstein 3a on
gebr. 3b gebr. en ongebr.. (54) 
Aanbiedingen met prijsopgaaf aan: 
R. ROSENTHAL, Appelstraat 17, Den Haag 
Telefoon 393925 — Giro 243183. 

Postzegelalbums „Lado" 
Jeugd Album 24 pag. ƒ 0,80 
Blanco Album, 64 bladen eenzijdig bedrukt 
grijze netonderdruk ƒ 1,50 
id id. stevig gekart. „ 2,30 
Wereld album met 84 bladen eenzijdig bedrukt 
met plaats voor 3500 zegeb, 550 voorbeelden 
stevig gekart. ƒ 5,— 
Inplakboekjes voor 500 zegels ,, 0,45 

Porto extra. 

T H E O LAM, Postzegelhandel, 
Voorstraat 53, DORDRECHT. 

SPECIALE AANBIEDING NEDERLAND 
Zomer 1937° 

1939 ° 
•1940 ° (6 w.) 
1941 ° 

Kind 1927 ° rolt. 
., 1934 ° 

1939 ° 
1940 ° 

Zeemanshuis ° 
Tralie Series * (18 w.) 

Levering na ontvangst van postw. Porti extra. 
UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Adr. v. Ostadelaan 64bis A — U T R E C H T 

0,85 
0,90 
1 , -
0,25 
2,25 
2,25 
0,65 
0,50 
3,25 

14,50 

ZICHTZENDINGEN ! ! ! 
Momenteel geweldige Keuze ! 
Vraag direct aan ! 
' t Kost U niets ! 
U is altijd tevreden ! 
S.v.p. Landen opgeven 
Elk gevraagd land leverbaar 
Zendt p.o. een kaartje, 
en wij zorgen voor de rest. 

R O N D Z E N D VERKEER 

H. OYERDUIH 
ROZENHAGENPLEIN 12 - HAARLEM. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland Massagoed, complete series 

gebruikt of ongebiuikt, 'ook de 
oorlogsuitgaven zooals 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. 

Alleen aanbiedingen m. prijsopgave aan: 
A. J. DE W I T — AMSTERDAM 
Koninginneweg 175, Telefoon 93489 



Zeer belangrijke postzegelveiling 
op 17, 18 en 19 APRIL 
in „POMONA" DEN HAAG. 

In mijn 61ste veiling komt, buiten 
zeer belangrijk materiaal van het 
Beheers-Instituut, een prachtverza-
meling Europa onder den hamer. 
Catalogus tezijnertijd verkrijgbaar. 

Pottzegelhandtl R. A. WEEDA, 
ZOUTMANSTRAAT 14 a 

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

Voor de kosten van 1 briefkaart van 7K cent 
ontvangt U onze extra-aanbieding 1947/2, 
waarin o.a. voorkomen Nederland No. 16, 
45, 80, 104, Cour permanente, telegraafzegel 
No. 12, Ned. Indië 259, 290/4, Port 2, 
Curasao Luchtpost 1—3 (gekeurd!) en 4— 

- 16, Suriname 14, België No. 1, 12, Post
pakket 3, Frankrijk No. 44 en 71, Portu
gal No. 1. 
Zie ook advertentie vorig maandblad. 

Ned. Kindzegels en Zomerz. ook bij kwantums. 
J. W. O. BREIMER, ERMELO 

YVERTS nog enkele voorradig ƒ 18,— 
FAVORIET album Ned. & Kol. „ 15,— 
BLANCO Albums Schroefband ƒ 7. 9,— 
BELGIË en C O N G O Speciaal album, 

Klemband „ 20,— 
STOCKBOEKEN ƒ 0,75, 1,50, 4,50, 6,— en 
10,50. 
PRACHT STOCKBOEK " „ 20,— 
POSTZEGELZAKJES, zonder over

slag per 1000 „ 5,— 
FRANKRIJK nieuw 6 en 25 Fr. 2 w. „ 1,25 
ZUID AFRIKA, Kon. bezoek 1-2 en 3 d „ 1,10 
Gouvernement Gen., Yvert 68/71 „ 3,50 

Alle aangeboden zegels zijn ongebruikt 
POSTZEGELHANDEL HOFLAND 
W. P. VAN DER VEN 
Westzijde 44B — Zaandam 

Giro 235007, Bank: Incasso Bank N.V. 

p inillliiiiiiiiiiiilllliiiMHiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiî  
= = 
s Ik betaal hoge prijs voor: J 
W LEIDDRAAD VOOR DEN SPECIAAL- 1 
ä VERZAMELAAR VAN NEDERLAND. J 
= Uitgave van de Nederl. Bond. ^ 
£ Aanbiedingen, liefst met prijs, aan: J 
f A. VAN 'T HOEN, 1 
i NEWTONSTRAAT 2, SCHIEDAM. J 
f (55) 1 

1 
D E B U S S U M S C H E 1 

P O S T Z E G E L H A N D E L 1 
Kapelstraat 15 1 

W. H. E EC EN 
Telef. 6288 Giro 451627 

De zaak waar U steeds iets vindt. 
ZICHTZENDINGEN. 

Nederland en Overzeesche Gebiedsdeelen 
Duitsche en Fransche en Engelsche 

Koloniën, 
Japansche Bezetting, Republiek Indonesië 

Alle Europalanden enz. enz. 
Speciaal aangeboden: Zwitserland Nos. 
313/315, serie f 2.75, 10 series f 25.— 

(39 ) 

Aanbieding gezocht van 

NEDERLAND VANAF 1852 
SERIEGEWIJS, DAN WEL 
PER ZEGEL. Spoed gewenst. 

S. W. MELCHIOR, Hoevelaken. 
(48) 

Van Seventer's 
Postzegelhandel 

Nwi Binninweg ]2J b - ROnERDJlM 
GEVESTIGD 1910 

Levert in alléén prima kwaliteit, 
ook volgens mancolijst: 

NEDERLAND EN 
OVERZ. GEBIEDSDEELEN 

ook op typen en tandingen, 
EUROPA EN 

OVERZEE-LANDEN 
tegen lage prijzen. 

AANBIEDING NEDERLAND 
1923 Toorop ƒ 5,75 
1927 Kind „ 2,20 
1930 Rembrandt „ 3,— 
1930 Kind „ 2,90 
1931 Kind „ 6.55 
1937 Zomer „ 2,35 
1941 Zomer per 10 series „ 4,25 
1941 Kind per 10 series „ 4,25 
1941 Tralie „ 18,50 
1943 P.T.T. per 10 st. „ 0,90 
1943 Postkoets per 10 st. „ 0,75 
1943 id. blok a 25 met plf. 

gebr. ruitje „ 2,85. 
1943 id. blok ä 25 m. plf. 

gebr. zweep en ruitje 4,10 
1945 Herr. Ned; p. 10 st. 0,60 
1945 Bevrijding per 10 s. 28.50 

Alles postfrisch. 
G. BROERS, 

OORPLEIN ^^8, B U D E L . 
Porto tot ƒ 10,— extra 

Giro 411570 

r Postzegelhondel 

I H. D. POSTMA, 
I Uniabuurt 14 - LEEUWARDEN 

GIRO 295477. 

'«»ElijiBBiilllip 
De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58II. 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. 

INTERNATIONALE P0ST2EGELBEURS 
IN KRASNAPOLSKY 

Groote Zaai, Amsterdam, 
Vrijdag 18, ZaterfJag 19 en Zondag 2 0 AprlL 

De beurs is geopend van 10—5 uur. Toegang 
voor het publiek uitsluitend Zaterdagmiddag van 
12—5 uur en Zondag van 10—5 uur. 

VRIJ ENTREE. 
Bond van Postzegelhandelaren in Nederland. 

Secr. H. A. GOSMAN, P. C. Hooftstraat 3 6 
AMSTERDAM — Telefoon 98012. (51) 

SCHOORLSCHE 

Rondzendingen. 
♦ 

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

♦ 
Levert op mancolijsten bijna j 

ieder zegel van Europa 
♦ 

VRAAGT EENS NAAR 
ONZE PRIJZEN (83) | 

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 lyi 
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 
aanduiding van nummers volgens 
Hekker's of Yvert's catalogus 
voldoende is. 


