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JI.L¥ÄlilPDIi7iEi^ 
Winkelverkoop: Coolsingal A 3 , R'dam 
NOORDEINDE 3 7 — OEN HAAG 

Tel. 11.48.36 

i ^ WIJ ZIJN STEEDS KOOPERS 
van zeldzaamheden, rariteiten, foutdrukken, geheele 
verzamelingen. 
Voor uitgezochte exemplaren betalen wij hooge prijzen. 
Bijzonder gezocht Oud-Nederland gebruikt en onge
bruikt, paren, blokken en op brief. 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON, 
PASSAGE 2 5 - 2 7 
TELEFOON 11.24 .38 

DEN HAAG. 
POSTGIRO 4 2 6 2 . 

GEVRAAGD: 

Wereldverzameling 
J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

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

PHILEA 
BLANCO ALBUM in de bekend vooroorlogsche 

kwaliteit leverbaar, echter 
niet 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. h porto. Sedert 1940 is een der
gelijk album nog niet voor zoo'n lagen prijs aangeboden. 
AUF DER HEIDE'S HILVERSUM,Surinamei .31, giro 1700 
POSTZEGELHANDEL AMSTERDAM, N.Z. voorburgwal isi 
Vraagt gratis toezending van onze voordeelige Maart aanbieding, 

waarin vele nieuwe uitgaven en div. series zijn aangeboden. 

SPECIALE AANBIEDING CURACAO. * = ongebr. 
HEKKER en Spec. Cat. nrs * 1 ƒ 1.25, * 3 1.75, 4 3.50, 5 7.50, 
7 3.50, * 20 2.75, 20 2.50, * 24 1.25, 25 1.50, * 28 9.—, 
* 55—45, 55—45, 57 1.—, 58—30, 68—30, 69 5.50, * 82/88 13,-, 
82/88 15,—, 92 2.—, 94—45, * 95 3.25, 96 1.20, * 97 4.50, 99 
3._, * 102—60, * 103—70, 103—80, 112 1.—, 113 5.50, 117 5.—, 
118 7.—, * 121/37 25.—, * 164/67 2.—. Port * 1 1.40, * 3 14.—, 
* 5 9 _,, * 6 7.— '85.—, 8 7.—, 9 7.— * 10 12.—. 

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

J. K. R I E T D I J K 
P»©Sir îGIEI¥igDD.BINI®ili« 

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

SPECIALE CATALOGUS 1947 is verschenen: 
Ingen, f 1.25, gebonden f2.— porto extra fO.lOSaf f 0.25 indien 
aanget. toezending wordt verzocht. Indien gebonden exempl. besteld 
worden en deze zijn uitverkocht, volgt automatisch toezending inge
naaid exemplaar. Oplaag beperkt. Betaling nd ontvangst. 
L'Echo de la Timbrologie JAARABONNEMENT f7.20. (over te 
maken op giro 77077). Curasao Krijgsgevangenen cmpl. pfr. f 40.—. 
Indië Bevrijding compl. postfr. f 8.25. Indië Makassar porten compl. 
gebr. f 19.50. Curafao Luchtpost Prins Bernhard cpl. pfr. f 132.50. 

SUTHERLAND - Postbus 430 - 's-Gravenhage 
Kant.: Kon. Wiihelminalaan 98, Voorburg. — Tel. 722369 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

D E POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Ziüden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e UITGAVE 
1947 

IS z o JUIST VERSCHENEN. 

r 
Roell 

ß ?KC 

Voor mijn 22 e Veiling ontving 
ik weer enkele pracht objecten. 

. Verdere inzendingen kunnen tot 
ULIXLIIIU gjj,(j April worden aangenomen. 

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

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



OiMgnweurs en ordmerporS^ 
^ó heet de rubriek, die cp 
gezette tijden in Neerlands 
pc^laire postzegelblad 
yerschijnt! Ook dit zal 
tveer de liefhebberij i/an 
het postzegelverzamelen 
op eef7 hogerpJan bren
gen. Cees daarom mee. 

Abonneert U en dan weet Umeeruan 
geniet er ook von' (/i*' zegels te vertellen ! 
PRIJS PER JAAR/5. t Verhoogt Uwvreugde! 
PRIJS PEI? 5 JAARƒ3-

BEZITTERS VAN EXCELSIOR ALBUMS 
deelen wij het volgende mede: 

Het supplement voor het Europa-België- en 
Luxemburg album is in bewerking en omvat 
wat Europa betreft 400 bl. U krijgt t.z.t. be
richt van het verschijnen. 

Bezitters van de volgende Nederland Albums 
gelieven ons te berichten of zij prijs stellen op 
het suppl. ter vaststelling van het aantal te 
drukken supplementen, no's 1, IA, 2A, 4A, 5, 
5G, 6, 7, 850 en 1750. S.v.p. bericht op 
briefkaart. 

Deze supplementen verschijnen zoodra wij 
het juiste papier kunnen bemachtigen. 

Hoogachtend, 
INTERNATIONAAL UITGEVERSBEDRIJF, 

Rosmarijnsteeg 4, Amsterdamy Tel. 42164. 

D E E N 
w e n s c h t postzegelrui l 
met v e r z a m e l a a r . 

Alle brieven worden philatelistisch 
beantwoord. 

K. CALUMj Toldbodgade 18, Naestved, 
DENEMARKEN. (74) 

D E B U S S U M S C H E 
O S T Z E G E L H A N D E 

Kapelstraat 15 

W . H. EECEN 
Telef. 6288 Giro 451627 

ZICHTZENDINGEN. 
Ned. en Overzeesche Geb., Eng. 

Fransche Koloniën, Europa, Jap. Bezet
ting Indonesië enz. enz. 

Prins Bernh, Fonds Ned. Indië 
Ongebr. ƒ 17.50 per serie. 

„Holland Album" compleet tot heden 
ƒ 15.—. Toezending na ontvangst 

postwissel of giro. 
(57) 

Koopt bij onze adverteerders! 

posTZEGELHANDEL M a r i a W e s t e r h u i s 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C, Tel. 
Nederland Brandkast cpl. ongebr. ƒ 
Ned. Indië Brandk. compl. ongebr. , 
Ned. Indië ƒ 10,— Koijnenburg ong. , 
Ned. Indië ƒ 25,— Konijnenburg licht 

gestemp. , 
Ned. Indië Spitfire compl. gebr. , 
Cura9ao Herdenking gebr. of ongebr. , 
Suriname Jubileum compl. ongebr. , 
Suriname Do X ongebr. Keur Hekker , 
D'land Wagnes compl. gebr. , 
Bosnië, opdiuk Servië schuin gebr. , 

31319 
105,— 
105,— 

4 0 , -

90,— 
12,50 

1 4 5 , -
160,— 
190,— 
49,50 
24,50 

(84) 

kMi*4 

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. 

SPECIALE AANBIEDING 
Kind 1931 ° ƒ 3,25 

1933 ° „ 2,25 
1933 ° rolt. „ 2,50 
1935 ° „ 1,— 
1936 ° „ 0,85 
1937 ° „ 0,70 
1938 ° „ 0,65 

Zomer 1938 ° „ 0,75 
Suriname Vliegp. 1/7 * „ 8,— 

Vorige aanbieding blijft geldig. 
Levering na ontvangst van postw. Porti extra. 
UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Adr. V. Ostadelaan 64bis A — UTRECHT 

Postzegelhandel „Hol land i a " 
Denneweg 182 - 's-Gravenhage 

Biedt aan: Estland (postfr. z. pL): 
'27 86 t/m 90 Oorlogsslachtoffers 

131 3 kr. 
145a 1 kr. 
146 t/m 149 Kloosterserie 
158 2 kr. 
159 t/m 162 Geleerden 
167 t/m 170 100 j . Pernau 

24 Luchtpost (get., z. pi.!) 7 t/m 11 

VOORRAAD BEPERKT. 

Beneden ƒ 10,— porti extra. 

Yvert '47 
ƒ 2,90 

9,50 
1,50 
2,20 
5,50 
1,75 
2,75 
8,5C 

Pöstzegelalbums „Lado" 
Jeugd Album 24 pag. ƒ 0,8 
Blanco Album, 64 bladen eenzijdig bedruk 
grijze netonderdruk ƒ 1,5 
id id. stevig gekart. „ 2,3 
Wereld album met 84 bladen eenzijdig bedruk 
met plaats voor 3500 zegels, 550 voorbeelde 
stevig gekart. ƒ 5, 
Inplakboekjes voor 500 zegels „ 0,4 

Porto extra. 

THEO LAM, Postzegelhandel, 
Voorstraat 53, DORDRECHT. 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel . Veilinghouders 

Gasthuismoiensteeg 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. 

C. C. ENGELKAMP 
Leidschestraat 17 — AMSTERDAM 

Giro 395980 

Speciale aanbieding 
10 gld. 1913 prex O. 105 G ƒ 95,— 
Justitie 1—7 „ 12,50 
Suriname Hernhutter O. ' „ 5,75 

op speciaal envelop „ 6,75 
Overigens scherp concurreerende prijzen.' 
Uw mancolijst naar bovenstaand adres. 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland luchtpost Nr. 1-9 °, zomer 1040 *, 
Cour 1940 °, Indië weldadigheidsseries lucht
post ° en * enz., Curasao luchtpost no. 4-16 *, 
Suriname luchtpost No. 1-7 *, betere series of 
zegels van Zweden, Noorwegen, Denemarken, 
Zwitserland, partijen, verzamelingen enz.. 

TE KOOP AANGEBODEN: 
Bohemen en Moravië No. 112/114 * ƒ 1,25 
Bohemen en Moravië Porten No. 1-14 * „ 2,75 
Aanbiedingen met prijsopgaaf aan: (93) 

R. ROSENTHAL, Appelstraat 17, Den Haag 
Telefoon 393925 — Giro 243183. 



A l l e correspondeAtie betref
fende a b o n n e m e n t e n en 
a d v e r t e n t i e s u i t s lu i t end te 
richten aan de A d m i n i s t r a t i e , 
Maatschappij Dordrechtstraat 5, 

Dordrecht. 
ABONNEMENTSPRIJS 

(bij vooruitbetaling): 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
per jaar, franco p. post f 5.—. 
Buitenland, per jaar, franco p. post f 6.—. 

Afzonderlijke nummers f o.$o. 
Niunmers van oude jaargangen: 
Per jaargang f i .Jj. Per nummer f 0.15. 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 
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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 l/ia bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts êcn adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, 6- en 12 oehtereenTolgende 
plaatsingen resp. 2V2, 5 en 10 "/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de 5e der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De administratie behoudt zich 
het recht voor d e plaatiing ran 
advertentiei, zonder opgaaf Ton 
redenen Ie weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. »an Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, telefoon 11.jS.71. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONELE AARD. 
REDACTEUREN A. M. Benden , arts te Maurik (Gld.), telefoon aio (K 3449):'POSTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 

Dr. 1. Frenkel. Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 1581: POSTSTUKKEN. 
J. F. Traanberg, Brouwersplein 2$ R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 171c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. Tan der Willigen, ec. d n . . Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394;i2: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, telefoon 77.«i.oj: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't Haall, Oostduinlaan 189, 's-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDELINGEN. 
Dr. P. H. »an Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

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

ADMINISTRATIE. 
Opgaven van advertenties en alle brieven op 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 administrateur E. J. vsn der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht; postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. 

Een persoonlijk woord 
De Secretaris van de Raad van Beheer van het Maandblad heeft 

aan alle Verenigingsbesturen verzocht ter kennis van de leden te 
brengen, dat het niet op de weg van den hoofdredacteur ligt om 
brieven van persoonlijke aard te beantwoorden. 

Het is mij inderdaad onmogelijk om naast een ambtelijke werk
kring en de normale bezigheden, welke de redactie van een tijd
schrift meerbrengt, maandelijks 300 brieven te beantwoorden. De 
stroom van brieven vertraagt de behandeling van vraagstukken, die 
van algemeen philatelistisch belang zijn. Ik verzoek dus dringend 
geen vragen van zuiver persoonlijke aard te stellen. Betreft het een 
kwestie van algemene aard, dan kan ik deze ter kennis brengen van 
de lezers, voorzover de p laa t s ru imte . . . . en deze blijft voorlopig 
nog zeer b e p e r k t . . . . dit toelaat. 

Het Maandblad zal voortaan weer verschijnen op de 15e van de 
maand. In verband daarmee is het noodzakelijk, dat de copie vóór 
de eerste van de maand in mijn bezit is. Het was de bedoeling 
geweest, dit nummer reeds op 15 April te doen uitkomen, maar 
wegens ziekte was mij dit helaas niet mogelijk. 

Toen de Raad van Beheer mij in 1945 het hoofdredacteurschap 
aanbood, werd de afspraak gemaakt, dat ik als „Nieuwe Uit
gaven" zou beschouwen alle zegels, die nog niet waren vermeld 
in het Maandblad of het z.g. „Mededelingenblad". In October 1946 
werd deze opvatting uitdrukkelijk gehandhaafd. De lezersi hebben 
derhalve kennis kunnen nemen van een uitvoerige beschrijving van 
alle nieuwe zegels van de landen, welker naam begint met A of B, 
terwijl in het vorige nummer een aanvang werd gemaakt met de 
letter C. De copie, omvattende omstreeks 500 kolommen druks, 
was gereed.. Thans heeft de Raad van Beheer besloten, dat voort
aan een andere wijze van behandeling moet worden toegepast: 
alleen die zegels, welke van zeer recente datum zijn, zullen worden 
vermeld. 

VAN PEURSEM. 

Nederland 
CU Overzeese 

Gebiedsdelen 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 

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

NEDERLAND. 
Nieuwe frankeerzegels op komst ? 

Naar wij hooren zijn de eerste voorbereidingen gemaakt voor een 
geheel nieuwe serie frankeerzegels voor Nederland met het portret 
van H. M. de Koningin. Mogelijk een jubileumserie 1898—1948 ?? 
Postzegelboekjes met frankeerzegels van 2 cent. 

Aangemaakt zijn postzegelboekjes met 24 frankeerzegels van 2 
cent; binnenkort zullen deze op de postkantoren verkrijgbaar zijn. 

(Dienstorder H. 145 van 12 Maart en persbericht). 
De Nieuwe Cour-zegels. 

Van de nieuwe zegels met Cour-opdruk moet nog worden ver
meld, dat ze zijn uitgegeven in vellen van 100 stuks, terwijl de 
normale vellen 200 zegels tellen. Langs de zijranden de telnummers 
1 — 10 en 10 — 1; op den bovenrand, zooals al vermeld, geen 
etsingnummer. 

Nieuwe etsingnummers. 
Cijfer 2 cent: 

4 cent: 
Koningin 6 cent: 

10 cent: 

R 4. 
3. 
L en R 3., 
L en R 7, L en R 8. 

Afwijkingen. 
Ook andere waarden dan de reeds vermelde 2^ en 3 cent 

meeuwtje verschenen op duidelijk dikker papier, zoo b.v. de 
nieuwe 1 cent cijfer en eenige waarden in Konijnenburg-teekening. 
De gom van deze zegels is veel doffer en lijkt dunner dan van 

http://11.jS.71
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HERDRUK MAANDBLAD No. I (Sept. 1945), 

"Wegens onvoldoende liefhebbers gaat de herdruk van 
nr. 1 n i e t door. Degenen, die het geld hiervoor reeds 
overgemaakt hadden, zullen het weder terug ontvangen. 

vroegere drukken, misschien gedeeltelijk in het papier getrokken. 
Van de 10 cent Konijnenburg zagen we nog een duidelijke dub-

beldruk, met zeer smalle letters, de tweede (althans de lichtere) 
druk was hier naar links verschoven; op blz. 11 werd een ex. 
gemeld met de tweede druk verschoven naar rechts. 
Opgebruiken frankeerzegels „oorlogsuitgifte". 

Dienstorder H. 108 van 28 Febr. luidt: 
„Gebleken is, dat op vele kantoren van de frankeerzegels, die 

destijds in Engeland zijn aangemaakt, in het bijzonder van de 
waarden van 12 K en 17% cent, groote hoeveelheden aanwezig zijn. 
Deze zegels behooren in de eerste plaats te worden verkocht. 

Voorts moeten, tenzij de kooper hiertegen bezwaar maakt, bij 
vraag naar frankeerzegels van een of andere waarde zooveel moge
lijk zegels van bovengenoemde soort worden verstrekt, zoo noodig 
aangevuld met andere zegels (b.v. voor zegels van 35 cent twee 
zegels van 17H of één van 1234 en een van 2214 cent)". 
Overzicht van de voor verzamelaars verkrijgbare postwaarden. 

Uitverkocht is van de frankeerzegels de 22}^ cent, uitg. 1941 
(Meeuwentype). 

(Mededeelingen van 12 Maart 1947). 
Tabel geldige zegels. 

Een nieuwe uitgave is verschenen van het „Overzicht van de 
postzegels, welke nog voor de frankeering geldig zijn". 

Een exemplaar van dit overzicht is, na voorafgaande aanvraag, 
op de postkantoren gratis verkrijgbaar. 

NEDEKLANDSCH-INDIE. 
Kleurproeven, enz. 

De ongegomde, getande kleurproeven van de 50, 60, 80 cent, 1 
en 2 Gld. Konijnenburg, in iets afwijkende tinten, beschreven op 
blz. 111 van Oct. 1946, zouden volgens de veilingcatalogus van 
R. Boekema na de Japansche capitulatie aan het postkantoor in 
Bandoeng zijn verkocht (blijkbaar als gewone frankeerzegels). Wie 
van de Bandoengsche verzamelaars kan ons dit bevestigen ? 
De NICA-opdrukken van Soemba. 

Met opdruk NICA - SOEMBA en de paardekop kwamen nog 
voor den dag de 2 }4 en 3 cent karbouw (de eerste met, de tweede 
zonder wmk.), beide met den opdruk rechtop, over het oranje-
roode anker heen. 
De zegels van 1940—1942 (vervolg van blz, 11). 

„De eerste zegels zijn, alhoewel uitgevoerd in rotogravure, ge
drukt op voor offsetdruk bestemd papier. De oorspronkelijke 
opzet was n.1. geweest, alles in offset uit te voeren, doch hier is, 
met het oog op de met diepdruk te bereiken betere resultaten, van 
teruggekomen. De latere zegels zijn daarna op meer speciaal diep
druk-papier vervaardigd. 

Zooals echter te begrijpen was het ook hierbij een zoeken en 
tasten naar de juiste samenstelling, doch het mag gezegd worden, 
dat ook van de N.V. Papierfabriek „Padalarang" ten deze alle 
mogelijke medewerking werd verkregen en men was ook op dit 
gebied bij het uitbreken van de vijandelijkheden met Japan reeds 
tot een goed resultaat gekomen. 

Voor het maken van ontwerpen voor de lagere waarden werd 
in den heer J. F. Dickhoff een uitmuntend teekenaar gevonden. 

De door dezen helaas te vroeg ontslapen teekenaar ontworpen 
dansersserie, alsook de door hem geteekende Moehammadijahzegels 
doen hem alle eer. 

De briefkaarten van 3J4 cent en de postbladen van 7J^ cent 
zijn tot de capitulatie uitgevoerd in het karbouwentype, de brief
kaarten van 10 cent in het Konijnenburgontwerp, de verhuis-
kaarten in het danserstype. 

Een lijstje aangevende de verschillende aangemaakte zegels gaat 
hiernevens. 

Waarde 

i o,oi 
- 0,02 
- 0,021/2 
- 0.03 
- O.O3I/3 
- 0,04 
- 0.05 
- O.O/Vü 

- 0,10 
- 0.15 
- o.i7Vs 
- 0.20 
- 0 2 5 
- 0.30 
- 0.35 
- 0 4 0 
- 0,50 
- 0.60 
- 0.80 

- 10 — 
- 25.— 

Datum Serie-
ie druk letter 

niet verschenen 
15.1.42 A 
24,10.41 „ 
13,11.41 

niet gedrukt 
9.7.41 
1.10.41 „ 
27,6,41 „ 

i ! - i i .40 
271.4" 
"45 41 
27.1-4I 
14,11,41 
«•3-41 
411.41 
28.3,41 
29.1,41 
16,1.41 „ 
18.12.40 „ 
16.1.41 ,. 
16,1,41 „ 
12.11.41 „ 
24.5-4I 
24-S-4I 

Etsingno. Perf. 

L/R 38 
.. 39 

10 
6 

25 

9 
35 

7 
34 
13 

3 
5 
4 

35 

K 12I/. 

K 12I/2 

L ,3 

24 
26 
27 

Nederland zal Herrijzen. 
5 + j c. 6.3.41 A L/R 
10 + IOC. 15.4.41 
f i , - H - f i - 15.441 

Moehammadijahzegels. 
2 c, 28.7.41 A L/R 28 
31/2 c. 12.5.41 „ „ 29 
7V2 c: 10.7.41 „ „ 30 

l o c 29.7.41 „ . . 3 ' 
15 c. 29.7.41 „ „ 3 2 

Portzegels. 

K 12V2 

K 12V2 

KIe' 

Rood Menaridanseres. 
Magenta Niassche danser. 
Groen Legon danseres. 

D.sepia Wajangwongdanser. 
Blauw Padjogedanseres. 
Paars Dajaksche dans. 
Ontwerpen van J. F. Dickhoff. 
Rood Konijnenburg. 
Blauw „ 

Oranje „ 
Magenta „ 
Blauwgroen „ 
Geeisepia „ 
Paars „ 
Lichtgroen „ 
Terracotta „ 
Blauw 
Rood „ 
Paars „ 
Blauwproen „ 
Geeisepia „ 
Lichtgroen „ 
Oranje „ 

Oranje/Blauw Offset 
Rood/Blauw 
Grijs/Blauw „ 

I c. 
5 '̂ - , 10 c. 

15 c. 
20 c. 
30 c. 

22.441 
2S.7.41 
2J.7.4I 
2 2 4 4 1 
2 5.7.4.1 
2S 7 4 1 
25.7.4. 
22.4 41 

L/R .4 
„ 40 
.. 41 
„ 16 

.. 27 
„ 18 
.. 42 
.. 15 

Groen 
Bruin 
Paars 
Rood 
Blauw 

Rood 

Ontwerpen 
van 

Dickhoff 

Ontwerp 
emissie 

1913 

Blauw Ontwerp 1939 

Verder zijn nog uitgegeven Roode Kruiszegels door overdruk 
op de 12K c. oranje van de Kreislerserie met 10-1-5 Ct." 

De Port-opdrukken van Makassar. 
Bij deze noodporten is, volgens het Mededeelingenblad van de 

N. I. Vereen, v. Postz. verz., een aardige afwijking in den opdruk 
"Te betalen Port" te vinden. De afstand tusschen "Te betalen" 
en "Port" bedraagt'normaal 10 mm. In de vierde rij van boven 
is deze afstand 11 mm, dus 1 mm meer. Aangezien deze afwijking 
zoowel bij de 10, 20 als 40 cent voorkomt blijkt hieruit, dat voor 
deze waarden hetzelfde zetsel gebruikt werd. Op iedere 10 zegels 
kan dus één exemplaar .van deze afwijking aangetroffen worden. 

Bij de 214 op 10 cent in de normale afstand tusschen de regels 
„Te Betalen" en „Port".7% mm.; op de geheele vierde rij is deze 
afstand S% mm. 

Naar verluidt zou bij deze noodporten een vel met kopstaanden 
opdruk aangetroffen zijn. Bij welke waarde is onbekend. Of dit 
vel vernietigd, dan wel verkocht werd, is vooralsnog ook 
onbekend. 

Kleurproeven. 
Van de proeven in Konijnenburg-teekening met inscriptie 

NEDERL.-INDIE inplaats van NED. INDIE bestaan, behalve de 
op blz. 111 van het Octobernummer genoemde zes kleuren, ook 
nog: 10 cent lichtstaalblauw en 10 cent oranjerood. 

Veilingopbrengsten. 
Twee exemplaren van de 50 cent Kreisler met watermerk (Spec, 

cat. 260) brachten bij de Nederl. Postzegelveiling te Amsterdam 
op resp. ƒ 120.— en ƒ 125.—. 

Een ongebr. 35 cent Konijnenburg bracht op ƒ110.—, een 
ongebr. 5 Gld. van deze serie ƒ 340.—. 

J a p a n s c h e b e z e t t i n g s z e g e l s . 
D«i geschiedenis van de nooduitgifte van Bandjermasin. \ 

In het nummer van Mei 1946, blz. 45, werden twee noodzegels 
van Bandjermasin beschreven, die we hier nogmaals afbeelden. , 
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In een lezing, gehouden voor de Royal Philatelie Society te 
Londen, gepubliceerd in The London Philatelist van Sept./Oct. 
1946, heeft Major "Walker bijzonderheden over deze zegels mede
gedeeld. Daarbij werden echt-gebruikte exemplaren en een geheel 
vel gedemonstreerd (de velgrootte werd helaas niet opgegeven). 

De zegels, geheel samengesteld uit boekdrukkerstypen, werden 
door de Japanners uitgegeven als locaalzegels op Borneo en de 
naburige eilanden gedurende de eerste maanden van 1945. In den 
zomer van 1944 kwam een Japansch postambtenaar in de kleine 
boekdrukkerij van de Missie te Koeala Kapoeas (op Borneo, bij 
Bandjermasin) en vroeg of er eenig papier was om te bedrukken. 
Ds. H. E. Göttin, een Zwitser, die aan het hoofd van de Missie 
stond, had toevallig een behoorlijke voorraad wit, ongewater-
merkt papier, dat gebruikt werd voor het drukken van het 
„Missie-Nieuws". Hij vertelde den Japanner, dat hij dit papier had, 
maar weigerde het te verkoopen. Later in het jaar verschenen 
de Japanners opnieuw, en „vorderden" niet alleen het papier, maar 
ook de drukpers. — Maanden later kwam Ds. Göttin toevallig op 
het plaatselijk postkantoor om eenige zegels te koopen en zag 
deze noodzegels, waarvan hij terstond het papier als het zijne 
herkende ! Door de welwilljendheid van een postambtenaar, die 
zijn opvoeding in de Missie had genoten, kreeg hij eenige vellen, 
hoewel de Japanners niet toestonden dat er zegels aan blanken 
werden verkocht, behalve wat ze persoonlijk noodig hadden. 

Bij de overgave van de Japanners was er nog een voorraad van 
deze zegels aanwezig, en deze werden vernietigd mét een aantal 
zegels met anker-opdrukken. 

Nader vernemen we nog over deze zegels, dat de velgrootte 10 
X 8 zegels was. Op 1 vel van het gevorderde papier konden 4 
vellen zegels worden afgedrukt. Er werd 11 riem papier gevorderd; 
in theorie zou er dus een oplaag van omstreeks 1.700.000 stuks 
(voor beide waarden samen) mogelijk zijn; in werkelijkheid zal de 
oplaag wel heel wat geringer zijn geweest. 

De oudst-bekende afstempelingen op de 10 sen zijn van Rantau 
3.3.20 ( = 3.3.45) en Bandjermasin 10.5.20; van de 5 sen Rantau 
3.7.20. Bij de bevrijding op 5.11.45 waren nog zegels aanwezig, 
die vernietigd zijn. Er bestaan echter ook brieven uit Bandjer
masin met deze zegels, gestempeld 5.11.45, dus zeer waarschijnlijk 
welwillendheidsstempels. 

Nog eenige „losse opmerkingen" over de Jap. bezetting uit de 
bovengenoemde lezing. 

— In tegenstelling tot de gangbare opvatting zijn de Jap. 
postambtenaren nooit zelf verzamelaars — tenminste officieel. 
De Keizerlijke Regeering had een zeer sterke afkeer van het fabri-
ceeren van onnoodige uitgiften, die aan verzamelaars zouden 
kunnen worden verkocht. Dit werd herhaaldelijk aan de beamb
ten voorgehouden, en toch lijken er den verzamelaar heel wat 
meer zegels te zijn dan met mogelijkheid door de posttarieven 
gerechtvaardigd. Voorbeelden zijn de 5 dollar-zegels van ver
schillende Maleische Staten, terwijl geen enkel tarief hooger was 
dan 70 cents. De reden hiervoor is, dat er wél veel verzamelaars 
waren onder de hooggeplaatste Jap. ambtenaren (de opperbevel
hebber van het Zuidelijk gebied, graaf Terauchi, had een schitte
rende collectie), en deze konden alle zegels, die zij „vonden", 
inleveren om te overdrukken. Een andere reden is dat alle op 
Malakka op de kantoren aanwezige Britsche zegels werden opge
zonden naar Koeala Loempoer om daar overdrukt te worden, 
waar inderdaad alles een opdruk kreeg, of het een 1 cent- of 5 
dollar-zegel was, en ook werd uitgegeven. 

— Sumatra behoorde tot 1943 voor alle administratieve dien
sten, ook voor de postdienst, onder Malaya; van 1943 tot 1945 

was het een afzonderlijke eenheid onder het gezag van de marine. 
Volgens Major Walker zouden afzonderlijke Malaya-opdrukken 
uitsluitend op Sumatra gebruikt zijn. Dit is het geval met de 
zegels met de tweede handstempel-opdruk (no. 322 en volgende 
van de lijst in het Meinummer 1946), waarvan alleen de 1, 2, 3, 
8 en 15 cents voor Malaya bestemd waren, de overige uitsluitend 
voor Sumatra. 

— Over de Repoeblik-opdrukken van Java vermeldt Major 
Walker nog, dat in Batavia inderdaad alles wat ten postkantore 
werd aangeboden van een handstempel-opdruk werd voorzien. 
Hij heeft zelf een paartje van de 3^d. van Engeland, Koning 
George VI, gezien, met opdruk Repoeblik Indonesia ! 

CURACAO. 
Nieuwe Guldenwaarden in Konijnenburg-type verschenen. 

Omstreeks 20 Februari 1947 zijn de bij de firma Enschedé te 
Haarlem gedrukte zegels in het Konijnenburg-type (de tien waar
den van 6 tot en met 50 cent, die in November j . l . aan de Nederl. 
verzamelaarsloketten verkrijgbaar kwamen) voor het eerst aan de 
loketten te Curajao verkocht. Tegelijk werden uitgegeven 

1 % Gulden grijsbruin 
2% Gulden wijnrood, 

beide in het type van de nieuwe Nederlandsche Gulden-waarden. 
Op 1 Maart werd de serie aangevuld met, in hetzelfde type, 

5 Gulden olijfgroen, 
10 Gulden oranje. 

Deze vier nieuwe zegels zijn (nog) niet aan de Nederlandsche 
verzamelaarsloketten te krijgen. Zou hiervoor hetzelfde verbod 
gelden als voor de Nederlandsche Gulden-zegels ? 

Een nieuwe luchtpostserie op komst. 
Op het postkantoor te Curafao is een geheel nieuwe luchtpost-

serie aanwezig, gedrukt bij de firma Enschedé te Haarlem. Het is 
nog niet te voorspellen, wanneer deze uitgegeven zal worden; van 
sommige waarden van de vorige luchtpostserie zijn nog groote 
hoeveelheden aanwezig. 

De eilandenserle. 
Wij danken een correspondent voor de juiste beschrijving van de 

afbeeldingen op de eilanden-zegels. 
1 c. Bonaire: gezicht op Kralendijk (de hoofdplaats) van de 

reede af (er is geen haven). 
\% c. St. Eustatius: het oude fort bij Oranjestad met rechts op 

den voorgrond het monument ter herinnering aan het bezoek 
van Adm. de Ruyter in Juni 1665. 
2 c. Saba: het eiland zelve. I 
2K c. St. Maarten: gezicht op de Simson-lagune met links vooraan 
de toegang naar zee (de Simsonbaai). 

5 c. Aruba: Oranjestad van de Paardenbaai af gezien. 
6 c. Curafao: (als vroeger al beschreven) Gouvernementsgebouw 

en VSit. 

Uitverkochte waarden. 
Na het lijstje p p blz. 102 van den vorigen jaargang zijn op 

Curajao nog uitverkocht: 
— van de Sluierserie: de 25 en 50 cent. 
— Konijnenburgzegels: de 20 en 50 cent. Volgens niet-officieel 

bericht zouden de nieuwe, in Haarlem gedrukte Konijnenburg
zegels in Maart op Curafao worden uitgegeven. 

— Eilandenserie: de 6 cent. 
— Luchtpostserie (die inderdaad ook voor gewone frankeering 

kan worden gebruikt): de 25 cent, 30 cent en de meest-gebruikte 
waarde 45 cent. 

De Steuncomité-series. 
De oplaag per serie (zoowel „Nederland" als „Onze Oost") was 

100.000; de geheele oplaag is naar Curafao gezonden. Hiervan 
werden verkocht ongeveer 38.000 series van elk, waarbij inbe
grepen zijn 15.000 series van elk, die naar Nederland zijn gezon
den om daar tegen nominaal onder de aangesloten verzamelaars te 
worden verdeeld. De verkoop is ver onder de raming gebleven. 

Er zijn dus overgebleven 62.000 series van elk van beide teeke-
ningen, die op Curajao vernietigd zijn of nog zullen worden. 

De series waren verkrijgbaar tot en met 31 Dec. 1946 en zijn 
nog een jaar voor frankeeering geldig. 
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De tanding, bij de oorspronkelijke melding als 11 : 11 aange
geven, is anders dan toei^ vermeld, n.1. K 11 : 11J4. — Is deze 
kam van de firma Enschedé ook voor andere uitgiften bekend ? 

Zooals te verwachten was is hetzelfde cliché (zonder de waarde) 
voor a l l e waarden vn eenzelfde serie gebruikt; dezelfde plaat
foutjes vindt men op dezelfde plaats van het vel bij alle waarden 
van een serie. 

In de zwarte waarde-aangifte komen allerlei kleine afwijkingen 
voor. Zoo is de onderste krul van de t van et. nogal eens 
gebroken. 

Dank aan inzenders. 
Dank voor medewerking aan mevrouw M. J. Bsse van Heerdt-

Kolff en de heeren D. Andréa, T. P. Ang, A. M. F. Boeye, H . A. 
A. Degen, J. Dercksen, F. A. v. Dongen, J. W. Dutman Jr., F. v. 
Eyk, Dr. J. Haeseker, A. Th. v. Hüben, Ds. F. Offeringa, G. J. H . 
Pelt, Kapt. A. C. H. Philippens, B. Posthuma, J. Poulie, Postz.-
handel J. Prent Sc Co., M. W. Pijnappel, C. Ricardo, H. L. I. M. 
Schellart, A. Schipper, J. Theelen, G. C. Tops, A. J. Uylen, A. 
V. d. Willigen, G. J. E. te Winkel, Dr. Th. v. Wijk. 

?-#ƒ NieufVe 
Uitc|iifteri 

Hartelijk dank voor de berichten van het Hoofdbestuur der 
P.T.T., de Pers- en Propagandadienst der P.T.T., de Postadministra-
ties van Hongarije, Tsjechoslowakije en Zwitserland, de dames M. J. 
Matzen-Fleddérus en F. Robbers en de heeren J. van Anrooy, A. 
Bastiaanse, Dr. A. M. Benders, William Ostfeld, J. Poulie, Dr. 
Ë. J. Tobi en L. Yvert. 

CANADA. 

Op 3 Maart verscheen een zegel 
van 4 c blauw, ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de geboorte van 
Alexander Graham Bell. Portret van 
den uitvinder; jaartallen 1847—1947; 
symbolische vrouwenfiguur boven 
globe. 

CHINA. 

1946. Veldpostzegel, zonder nominale 
waarde, in rode kleur. 

1946. Jubileumserie ter gelegenheid 
van de 60ste verjaardag van Maarschalk 
Tsjiang Kai-chek. 

20.00 karmijnrose, 30.00 grijsgroen, 
50.00 oranjerood, 100.00 geelgroen, 
200.00 geelbruin, 300.00 purper. 

J p Cf 

"5 

f^f!': ,̂ ,, j S 
* *'*¥**^ 

November 1946. Serie, uitge
geven ter herinnering aan de ope
ning van de Nationale Vergade
ring te Nanking op 15 Novem
ber. De Inschriften op alle waar
den zijn gelijk, behalve de laatste 
twee tekens, onderaan-rechts. 

20.00 groen; 30.00 lichtblauw; 
50.00 lilabruin; 100.00 rose. 

Formosa. 
Het destijds door Japan geroofde Formosa heeft weer eigen 

zegels. In verband met de sterke waardeverschillen van de dollar 
in de verschillende delen van China verschenen ook voor het 
eiland Formosa de zegels van China met opdrukken of gewijzigde 
Inschriften. 

1946. 60ste verjaardag van Maarschalk Tsjiang-Kai-chek; naast 
het portret vier karakters. 

70 c karmijnrose; 1.00 grijsgroen; 2.00 oranjerood; 3.00 geel
groen; 7.00 geelbruin; 10.00 purper. 

November 1946. Nationale vergadering; zegels van China met 
opdruk van 6 karakters + nieuwe waarde. 

70 op 20.00; 1.00 op 30.00; 2.00 op 50.00; 3.00 op 100.00. 

Noordoostelijke Provincies. 
Ook voor dit, lange jaren door Japan bezette gebied verschijnen 

voorlopig afzonderlijke zegels. 
1946. 60ste verjaardag van Maarschalk Tsjiang-Kai-chek; naast 

het portret vier karakters. 
2.00 karmijnrose; 3.00 grijsgroen; 5.00 oranjerood; 10.00 geel

groen; 20.00 geelbruin; 30.00 purper. 
November 1946. Nationale vergadering; zegels van China met 

opdruk van 5 karakters en nieuwe waarde. 
2.00 op 20.000; 3.00 op 30.00; 5.00 op 50.00; 10.00 op 

100.00. 

Marionettenregering. 

In het door Japan bezette gebied versche
nen ontelbare Chinese zegels met opdruk; 
het aantal is zo groot, dat wij voorlopig van 
vermelding afzien. 

COLUMBIA. 
Onlangs verscheen een aantal zegels met drie-regelige opdruk 

"V Juegos C / A. Y del C. / 1946". Wij zagen de 50 c. 
rose, in tekening van no. 387, met de opdruk in groen en in 
blauwzwart. De raadselachtige opdruk is een afkorting van V. 
Juegos (deportivos) Centro-Americanos y del Caribe: vijfde sport-
feesten van Middenamerika en van de landen rond de Caribische 
zee. (Ter gelegenheid van de „vierde" feesten verscheen in Panamd 
in 1937 een serie zegels en een blok). 

ECUADOR. 
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Serie ter herdenking van het overlijden van de Zalige Mariana 
de Jesus Paredes y Flores, bijgenaamd „la azucena de Quito", de 
witte lelie van Quito. Op de 10 c grijsbruin, 20 lichtgroen en 
30 bruinlila zien wij de Zalige Mariana met een lelie in haar 
handen voor een crucifix; op de 1 sucre karmijnbruin een reliek
schrijn. Ook verscheen een luchtpostserie. 

FRANKRIJK. 

Op 15 Maart verscheen ter gelegen
heid van de dag van de postzegel een 
zegel van 4 f 50 + 5 f 50 karmijnrose, 
ontwerp en gravure van Raoul Serres. 
Inschrift „Journée du Timbre 1947 — 
R.F." Portret van Franfois - Michel Le 
Tellier, Marquis de Louvois, „surinten-
dant des Postes" van 1668 tot 1691, 
stichter der „Invalides". 

Het zegel verscheen voor Algerië en 
Tunis in andere kleuren, met opdruk 
van de landsnaam. 

^^^^^% ^WW 

FRANS EQUATORIAAL AFRIKA, 

touarasiüit 

k«kte* t« l lAlÉM* 

•AIKtOlSt ' - - * " 
"ÉOyAlnitlAI E y 

iSM m 

;.. . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . 4 - . . . , ^ . . ^ - , > 

1947. Nieuwe serie. Alle waarden gedrukt in staaldruk bij het 
Institut de Gravure te Parijs, met de bekende sierranden; ont
werp en gravure van Gandon. 

10 c blauw,, 30 c lilazwart, 40 c oranjerood: neushoren. 
50 c ultramarijn, 60 c karmijn, 80 c groen: oerwoud. 
1 f. oranje, 1 f 20 purper, 1 f 50 groen: bergmeer. 
2 f bruinviolet, 3 f roserood, 3 f 60 bruinrood, 4 f blauw: oer

woud. 
5 f lilabruin, 6 f blauw, 10 f groenzwart: inheemsen in kano's. 
15 f geelbruin, 20 f purper, 25 f zwart: inheemse vrouw. 

Advertentie-teksten uiterlijk de eerste der maand 
inzenden aan de Administratie. 

mmmmmm 

1947. luchtpost; gedrukt bij het Institut de Gravure te Parijs; 
ontwerp en gravure^ van de 50 f en 200 f van Gandon, van de 
100 f van Raoul Serres. Inheemse landschapsbeelden. 

50 f bruinkarmijn; 100 f groen; 200 f blauw. 

FRANS MAROKKO. 

1946. Weldadigheidsserie. Standbeeld te 
Casablanca van den Maarschalk van Frank
rijk Louis- Herbert- Gonzalve Lyautey. 

2 f + 10 f. bruinzwart; 3 f -f 15 f kar-
mijnrood; 10 f -f 20 f ultramarijn. 
Idem: luchtpost; Inschrift „Poste aérienne" 
i.p.v. „Postes". (het Arabische inschrift is 
hetzelfde als op de gewone zegels); boven 
het standbeeld een vliegersembleem. 

10 f -1- 30 f groen. 

1 
V 

1 
m 

Is AM \ 
IP^^^^ 1 IPJ 
IMarociJE.' 1 1947. De 4 f 50 lilarose, type „gazellen", 

in kopergravure, verscheen met opdruk 
„Journée du, Timbre + 5 f 50". 

GUATEMALA. 

Ter gelegenheid van de 125e verjaar
dag der onafhankelijkheid verscheen een 
serie herdenkingszegels in uniforme teke
ning (die sterk doet denken aan die van 
no. 137): 5 c karmijnrose, 6 c bruin-
olijf, 10 c lichtviolet en 20 c hemels
blauw. Inschrift CXXV Aniversario de 
la independancia, links de vrijheidsmuts. 

MADAGASCAR. 

VfVfVttiVH 

5f 
XJ^ MADAGASCAR i ; 

ÉÉIMÉÉÉÉ*Éi t l iTlÉllI lil Ititï 

mm0$mmmwm9mimmtmmmmr0^9m>mm 
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1947. Aanvullingswaarden van de serie van 1946. 
1 f 50 oranjerood: generaal (de latere Maarschalk van Frankrijk) 

Joseph-Simon Gallieni. 
3 f 60 lilarose: Betsiminasaraka's. 

1947. luchtpost, hélio-Vaugirard, Parijs, ontwerp en gravure 
van Grenet; landkaart van het eiland. 

200 f blauwgroen en bruin. 

MALTA. 

WWWWiffWfH 3 December 1946. Victory-
zegels, 1 d groen, 3 d ultra
marijn. De aandacht wordt 
gevestigd op „Victoria-Cross" 
en „George-Cross" naast de 
landsnaam. Deze onderschei
dingen werden aan de eilan
dengroep Malta verleend. 

OOSTENRIJK 

PUBIIK 
ERREICH 

Ter herinnering aan den dichter Franz Grillparzer, die 75 jaar 
geleden overleed, verscheen een door F. Lorber ontworpen jubi-
ieumzegel van 18 g lilabruin. Er moge op gewezen worden, dat 
Grillparzer ook reeds staat afgebeeld op de 20 g. van 1931, één 
yan de zegels van de dichtersserie. 

Ter herinnering aan den Componist Franz Peter Schubert (geb. 
31 Januari 1797) verscheen in Maart een jubileumzegel van 12 g, 
ontworpen door F. Lorber. Het portret van Schubert komt ook 
reeds voor op de 10 Kr. van 1922. 

POLEN. 

(Legioen in Italië). 
In October 1946 verscheen een 

aanvullingswaarde van 5 Zl op 2 Zl 
bruin, met portret van generaal An
ders; oplaag 10.000 stuks. 

^ Fr animeer altijd philatelistisch! 

UKRAINE. 

Een serie zegels kwam mij in handen, waarvan ik de authenti
citeit absoluut niet kan nagaan; het Inschrift luidt Ukratiska 
Narodnja Respublika, dus Ukrainsche Volksrepubliek, welk in-
schrift wij ook zien op de zegels van 1921 van de Ukraine. De 
waardeaanduiding is eveneens in Griwen, links van het portret 
(waarschijnlijk van Simon Petljura) een kruis met zwaard en de 
data 21-XI-1920 — 21-XI-1945j#Ongetand en getand zag ik 5 g 
grijsbruin, 10 g bruin, 15 matblauw, 20 lichtviolet en 50 karmijn-
rose, alle met zwarte waardecijfers. Waarschijnlijk hebben wij te 
doen met een particuliere uitgifte van uitgeweken Ukrainers. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 

w 
1 19 H H ; 

XJMHH: 

11 Februari 1947. Herdenkingszegel 
ter gelegenheid van het eeuwfeest van 
de geboorte van Thomas Alva Edison. 

3 c purper. (Men zie de 2 c van 1929, 
Yvert no. 282). 

ZWITSERLAND. 
Sinds 31 Maart 1947 zijn de zegels van Zwitserland met opdruk 

voor de Volkenbond niet meer verkrijgbaar; evenmin zijn zij 
voor frankering geldig. 

Het Concilie van Trente (1545-1563) 
door \ 

PATER DRS. G. JANSEN O.F.M. 

Ter gelegenheid van het vierde Eeuwfeest van het Concilie van 
Trente (1545—1563), dat werd geopend op 13 December 1545, 
verscheen een serie van 12 gewone frankeerzegels en twee expresse-
zegels; koperdiepdruk in twee kleuren; gravures van Corrado 
Mezzana naar bekende schilderwerken; gedrukt in de Italiaanse 
Staatsdrukkerij. 

Op alle zegels staat onder of aan weerszijden van het medaillon: 
Concilium Oecumenicum XIX Idibus Dec. MDXLV initum Tridenti 
(op 13 December 1545 werd in Trente het 19de Algemene Concilie 
geopend); (op het zegel van 10 Lire: Paulus III opende — inivit). 
Boven het medaillon de persoonsaanduiding, links de naam en 
rechts de waardigheid vn de afgebeelde persoon. Tanding 14 : 
14K. _ I 

5 c. sepia en bruin. Kathedraal van de stad Trente. (S. Vigilio; 
11e eeuw). Hier vond de opening van het Concilie plaat'», en 
"»'erden de meeste plenaire zittingen <;ehoudcn 

De vijf personen, die nu volgen, hebben niet onmiddellijk be
trekking op het Concilie; zij hebben door hun hervormingsarbeid 
het werk van Trente voorbereid. 

25 c. blauwviolet en bruin. H . Angela Merici (1474—1540), stich
teres van de Orde der Ursulinen (1535) (beschermheilige: Sint 
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POSIEAÄTCÄNE 

Ursula). Doel: onderwijs der vrouwelijke jeugd en ziekenverpleging. 
Zegelbceld naar een olieverfschil^erij van een onbekende schilder 
uit de 17e eeuw. 

50 c. geelbruin en bruin. H. Antonius Maria Zaccaria (1502— 
1539), st ichter van de Orde der Barnabieten (1530), welke zich 
toelegde op onderwijs en volksmissies. Naar een kopergravure van 
Hubert Vincent. 

■ 
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75 c. zwart en bruin. H. Ignatius van Loyola (1491—1556), stich
ter van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten; 1540), welke door uit
stekende theologen als Lainez en Salmeron op het Concilie 
vertegenwoordigd was. Naar een olieverf van Jacopino del Conté. 

1 Lire, paars en bruin. H. Cajetanus van Tiene (1480—1547). 
Stichtte met Petrus Caraffa (de latere Paus Paulus IV) de Orde 
der Theatijnen (1524). Deze Orde werd door haar voortreffelijke 
geest „een kweekschool voor bisschoppen" genoemd. Naar een 
olieverfschilderij van een onbekende schilder uit de 17e eeuw. 

1,50 Lire, oranjerood en bruin. H. John Fisher (circa 1469— 
1535), kardmaalbisschop vn Rochester (episcopus Roffensis). Voor
al door zijn geschriften stond hij op de bres voor de zuiverheid 
der katholieke leer. Om wille van zijn geloof werd hij in 1535 in 
Londen onthoofd; met Thomas More heilig verklaard (1935). Naar 
een tekening van Hans Holbein. 

2e Lire, olijfgroen en ^ruin. Cristoforo Madruzzi (1512—1578), 
kardinaal en bisschop vn Trente tijdens het Concilie, waarop hij 
grote invloed uitoefende, ook als vertrouwensman van keizer 
Karel V. Naar een olieverfschilderij van Titiaan. 

» » w > t » w w m n » w 
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2,50 Lire, staalblauw en bruin. Reginald Pole (1500—1558), kar
dinaalaartsbisschop van Canterbury. Deze en de twee volgenden 
werden door Paus Poulus III als zijn afgevaardigden (Legati) en als 
voorzitters (Praesides) van het Concilie benoemd. Naar een olie
verfschilderij van Sebastiane del Piombo. 

3 Lire, karmijnrood en bruin. Marcello Cervini (1501—1555), 
kardinaallegaat en voorzitter van het Concilie. In 1555 werd hij 
tot Paus gekozen (Marcellus II). Palaestrina componeerde te zijner 
eer de Missa papae Marcelli. Naar een olieverfschilderij van Jacopo 
Pontormo. 

f»iimtmnmmmmmm 
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4 Lire, bruingeel en bruin. Giovanni Maria del Monte (1487— 
1555) kardinaallegaat en voorzitter van het Concilie. Als Paus 
Julius III (sinds 1550) heropende hij in 1550 het Concilie. Naar 
een olieverf van Scipione Pulzone. 

5 Lire, azuurblauw en bruin. Karel V (1500—1558), Rooms 
Keizer (Romanorum Imperator) van 1519 tot 1556. Hij ondersteun
de de bemoeiingen der Pausen om een algemene Kerkvergadering 
bijeen te roepen, en bevorderde krachtig de godsdienstvrede in zijn 
uitgestrekt gebied. Naar een olieverfschilderij van Titiaan. 

10 Lire, wijnrood en bruin. Paulus III (1468—1549), uit het ge
slacht der Farnesi. Als Paus (Pontifex Maximus) werkte hij onver
moeid aan het plan van een Algemene Kerkvergadering, die 
tenslotte na verschillende vergeefse pogingen in 1545 te Trente 
door zijn toedoen kon geopend worden. Naar een olieverf van 
Titiaan. 
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Expresse-zegels. 
6 Lire, donkergroen en bruin. Matteo Giberti (1495—1543), bis

schop van Verona. Hij hervormde zijn bisdom reeds vóór Trente; 
zijn decreten dienaangaande dienden het Concilie tot voorbeeld. In 
1536 werd hij door Paus Paulus III tot lid der voorbereidingscom
missie benoemd. Naar een kopergravure van J. Filosi. 

12 Lire, bruinrood en bruin. Gaspare Contarini (1483—1542), 
kardinaal-bisschop van Belluno. Een irenische figuur, die door zijn 
heilig leven en zijn geleerdheid een krachtige stoot heeft gegeven 
aan de innerlijke hervorming der Kerk. Lid der voorbereidings
commissie van het Concilie. Naar een marmeren buste van Alessan-
dro Vittoria. 

Op alle zegels is onder het portret in de omlijsting het teken 
der kerkelijke waardigheid van de afgebeelde persoon aangebracht: 
de pauselijke tiaar, kardinaalshoed of bisschopsmijter. Bij Karel V 
scepter en keizerskroon; bij de Ordestichters het wapen der Orde. 

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

NEDERLAND. 
Dienstorder 158 der P.T.T. (19 Maart '47) meldt dat voor brief

wisseling met Nederlandsche en Nederlandsch-Indische militairen 
in Nederlandsch-Indië verblijvend twee soorten postbladen zullen 
worden uitgegeven: 

Zegelafdruk van 10 cent (prijs 11 cent), gemerkt met een „L" 
voor genoemde militairen, behoorende tot de Land- en Lucht
macht; gemerkt met een „M" voor hen, die bij de Marine dienen. 

De controleur zal een voorraad aan de kantoren zenden. Met 
verkoop aan het publiek moet tot nader bericht worden gewacht. 

Deze postbladen zullen per luchtpost worden verzonden. 
De volledige tekst van „L" luidt als volgt: 
LUCHTPOSTBLAD / (uitsluitend voor correspondentie met mili

tairen in Nederlandsch Indië, I Niet behoorende tot Marine of 
Mariniers). Daaronder: ADRES. 

Vier gestippelde adreslijnen, beginnende resp. met Naam, Rang, 
Leger no. en Troepenond. Daaronder: VELDPOSTKANTOOR 
BATAVIA. 

„M" (geplaatst in de linkerbenedenhoek) vermeldt: (uitsluitend 
Marinepersoneel in Nederlandsch Indië). Hier worden de 

adreslijnen voorafgegaan door: Naam, Rang, Stbnr., en Schip of in
stelling. Daaronder: Marinepostkantoor Batavia (C) . 

Waardestempel: 10 cent lila (Konijnenburg-type). 

NED. INDIE. 
Dank zij een mij verstrekte mededeeling is het thans mogelijk 

de in Indië uitgegeven briefkaarten na 1940 naar tijdsorde te 
rangschikken. 

1. Bij Kolf f & Co. te Batavia werden eerst de briefkaarten van 
3K cent grijs (Karbouw-type-Kreisler) gedrukt in offset. De in 
Nederland gedrukte waren in rotogravure gedrukt. 

2a. Op het zelfde karton verscheen de eerste Japansche 
briefkaart 3J4 cent grijs met DAI N I P P O N in de waardestempel. 

De tekst onderging geen wijziging. BRIEFKAART bleef behouden. 
Daarna verschenen de briefkaarten met Japansche karakters 

bovenaan. BRIEFKAART verviel. Links kwamen vier (i.p.v. 2) 
afzenderslijnen: ,' 

b. wit carton (beide zijden) 
c. op dik carton, bestemd voor cigarettendoosjes, voorzijde 

roomkleurig, achterzijde wit. 
Van de onder 1 en 2, a, b en c genoemde kaarten verschenen 

ook de correspondeerende briefkaarten 3 ^ en 3J^ (met betaald 
antwoord). 

Daarna werd het formaat verkleind. 3M cent karbouw grijs. 
De eerste oplage onderscheidt zich door een witte punt achter 

het juk der donkere karbouw (naar rechts ploegend). 
In Juni 1944 verscheen hiervan de laatste oplage (carton ver

schillen voornamelijk). 
Voor Java verschenen daarop (in boekdruk gedrukt bij Kolff 

& Co.) briefkaarten met waardestempel liggende rechthoek met 
naar links ploegende karbouwen tegen achtergrond van vulkaan. 

a. 3 / ^ Sen zwart (twee cartonsoorten). 
b . 5 Sen zwart (twee cartonsoorten). 
Deze laatste verscheen een dag of tien vóór V-J-dag. 
Deze kaart (b) werd door de Repoeblik overdrukt, zooals reeds 

eerder gemeld. 
Door gebrek aan materiaal van gebruikte kaarten is het nog 

niet mogelijk de uitgifte precieser te dateeren, maar deze volgorde 
is in ieder geval, naar mij verzekerd werd, de juiste. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
Briefkaarten. 

Mij werden ter inzage gezonden: 
1. een briefkaart: Kartoepos Peringatan hari Kemerdekaan, 17 

Agoestoes 1945—1946. Waardestempel vermeldt behalve de lands-
naam Repoeblik Indonesia, tevens 10 sen en Fonds Kemerdekaan. 
Afbeelding van een vuist, die een stok omklemt tegen een achter
grond van rokende fabrieksschoorstenen. Aan de adreszijde 'Alamat 
en daaronder vier stippellijnen (wijd), waarvan de onderste korter 
en met een balk onderstreept. Links van de dubbele scheidingslijn 
Nama dan 'Alamat pengirim en twee stippellijnen. Carton: licht 
roomkleurig. Druk: zwart. 

In dit type werd mij ook nog gemeld een zelfde kaart op twee 
verschillende soorten groenachtig-grijs carton. Deze waren welwil
lend gestempeld te Djakarta - 1 - - (onduidelijke datum dus !). 

2 en 3. een briefkaart, waarvan de waardestempel een verpleeg
ster en het roode kruis vertoont, 10 sen, en Palang Merah Indo
nesia. Boven de waardestempel rechts Berlakoe s/d achir 1947, 
onderstreept. KARTOEPOS AMAL, waaronder 'Alamat en vier 
nauw gestippelde adreslijnen (even lang). Links beneden: („Mer-
deka"). Links van de dubbele scheidingslijn: Nama dan 'Alamat 
Sipengirim. 

De eerste kaart werd gedrukt in vermiljoen op wit carton, de 
andere in karmijnrood op grijsachtig carton. Deze laatste werd 
welwillend gestempeld te Djakarta op 19.8.1946. 

Kent een der lezers deze kaarten en weet hij wellicht mede te 
delen in hoeverre zij officieel zijn uitgegeven ? 

Den beeren Benders, Cserno, Polling en van der Zwan vriendelijk 
dank voor hun medewerking. 

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

Nieuwe K.L.M.-Lijn Curasao—Aruba—Barranquilla— 
San José, v.v. 

Met ingang van 25 Maart 1947 vliegt het West-Indisch Bedrijf 
der K.L.M, op de 2 x wekeüjksche verbinding Curafao—Aruba— 
Barranquilla 1 x per week door naar San José, de hoofdstad van 
Costa Rica. , 
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Door deze nieuwe K.L.M.verbinding naar Costa Rica krijgt 
Europa, via Curajao, een directe verbinding met dit land. 

Nieuwe luchtlijn van de K.L.M. in. Europa. 
Er bestaan plannen bij de K.L.M, tot instelling van een nieuwe 

luchtlijn Amsterdam—Luxemburg (met de luchthaven Beek (L.) 
als tusschenstation). Voorts zal de K.L.M, in Mei een lijn Amster
dam—Manchester—Dublin openen. 

De K.L.M.vIucht Amsterdam—Johannesburg op 
6 October 1946. 

Naar aanleiding van het feit, dat de met deze vlucht vervoerde 
stukken bij aankomst te Johannesburg geen aankomststempel van 
de Posterijen ontvingen, doch in plaats daarvan de bekende vier
kante groene stempel d.d. 8 October 1946 van de HollandAfrika 
Lijn (soms ook blauw), heeft de Int. Ver. „Philatelica" te 'sGra
venhage zich tot het Hoofdbestuur der P.T.T. aldaar gewend met 
de vraag of deze stempel nu als officieel poststempel wordt 
beschouwd. 

Van genoemde vereeniging ontvingen wij afschrift van het 
antwoord van het Hoofdbestuur der Posterijen d.d. 26 Februari 
1947, hetwelk wij hier, ter informatie van onze lezers, in extenso 
laten volgen: 

„In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven kan ik U het 
volgende mededeelen: 

De ZuidAfrikaansche Postadministratie had er bezwaar tegen om 
in afwijking van den gewonen gang van zaken de philatelistische 
stukken, verzonden per extra KLMvlucht Amsterdam—Johannes
burg dd. 6 October jl. bij aankomst van een stempelafdruk te 
voorzien. 

De eenige oplossing bleek toen de stukken te laten afstempelen 
door den agent der KLM te Johannesburg, de Holland—Afrika
Lijn, die ook de zorg voor het retourzenden op zich nam. 

Dit groene stempel kan dus niet aangemerkt worden als offi
cieel poststempel; het is echter wel het eenige merkteken, dat 
bewijst dat het desbetreffende poststuk inderdaad in Johannesburg 
is geweest". 

Ie Postvlucht K.N.I.L.M. Soerabaia—Manokwari 
Augustus 1940. 

Van Dr. A. M. Benders, Maurik, ontvingen wij een speciale 
enveloppe ter inzage van de eerste K.N.I.L.M.vlucht Soerabaia— 
Manokwari. Daar tot op heden deze vlucht nog niet in onze 
rubriek is gemeld, geven wij hierbij volledigheidshalve nog de bij
zonderheden, alsmede een afbeelding van den gebruikten specialen 
stempel. 

Het ons toegezonden luchtpoststuk is een speciale enveloppe 
waar op de linkerhelft boven een vliegtuig is afgebeeld met de 
letters KNILM, daaronder een routekaartje, en daaronder de woor
den: „Augustus 1940 / Opening van de / K.N.I.L.M. Lijnen in de 
/ „GROOTE OOST" / Prijs 25 et / Opbrengst ten bate van het 
/ NederlandschIndische Luchtvaartfonds", Rechts onder op de 
enveloppe staat „Per Openingsvlucht Augustus 1940". 

De zegels zijn afgestempeld Semarang 19/8/40 10, terwijl boven
dien op de voorzijde onderstaande stempel is aangebracht. 

■ 

f^j 

WISÊÊ&OÈÊÊ 

■ • " • ' • ^ 

)m 

ie 
&)!*»S«'ti|.l)»Mt.S'feä 

ftÜSÜSïüS 

■ 

^ « \ V 

k-\ 
1940 \ g ) 

 r i ___ ■ 

AS op de achterzijde luidt: Manokwari 23/8/40 2—3N. 
Wij zagen ook nog een stuk met deze vlucht naar Ambon ver

zonden: AS Amboina 22/8/40 3, alsmede een speciale couvert 
waarop de frankeerzegels met den specialen stempel waren afge

stempeld. Dit laatste stuk droeg AS Babo 23/8/40 11 (Nieuw 
Guinea). 

BELGIË. 
Uit België vernamen wij dat binnenkort door; de SABENA een 

eerste vlucht naar New York zal worden gemaakt; verdere 
bijzonderheden zijn nog niet bekend. 

U.S.A. 
Hélicoptère—luchtpost. 

Van Dr. Benders, Maurik, ontvingen wij ook een aardig hélicop
tèreluchtpoststuk. Dit stuk draagt geen specialen stempel, doch 
in plaats daarvan heeft de Kamer van Koophandel een vignet uit
gegeven, dat op de voorzijde van de enveloppe geplakt is. Op 
dit reclamezegel (in violetblauwe kleur) is een waterval afge
beeld, waarboven de woorden „Wings across America / Salute to 
/ Inaugural Flight / Helicopter Mail Service", onder staan de 
woorden: „Paterson N.J. January 6, 1947 / Chamber of Commerce, 
Paterson N.J." 

Het stuk draagt VS „Paterson N.J. Jan 6 1947 10 AM" en 
AS „Newark N.J. Air Mail Field Jan 6 1947 12 M." 

clinöenl 
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Op blz. 1 van het Januarinummer werd melding gemaakt van 
de wijziging van de stempel van „Geneve—10". Hierbij geven 
wij naast elkander een afstempeling van 31 December 1946 op naam 
van de Volkenbond en van 2 Janauri 1947 op naam van de „Nations 
Unies". 

Hierbij tevens efn afbeelding van de op blz. 31 aangekondigde 
stempel, welke zal worden gebruikt op de tentoonstelling van de 
Vereniging „Friesland". 

VEREENIGING VAN POSTZEGEL 
= V E R Z A M E L A A R S 

' «FRIESLAND» 
T E N T O O N S T E L L I N G 

1 = L E E U \ A / A R D E N 
I 9 I 7 2 6 A P R I L  I 9 4 7 

. 27 
Sinds enige tijd worden in Hongarije, op verzoek, poststukken 
welke zijn gefrankeerd met nieuwe postzegels op de dag van uit
gifte voorzien van een aardige stempel in ruitvorm. In het midden 
het nieuwe Hongaarse wapen (zonder Istvankroon) met posthoorn 
en lauwertak; in de rand „eerste dag" in Frans, Engels, Russisch 
en Hongaars, resp. „Premier jour", „First day", „Perwij den" en 
„Elsö nap". 
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j j l ^ ^ ^ ^ ^ Ter besclierinin^ | | 
J Q H " ^ ^ Van Verzamelaars m 
^^^m£^m er Handelaren, ^p 

Zo juist bereikt ons het bericht dat vele zeer gevaarlijke ver
valsingen van zeldzame zegels te koop worden aangeboden; ook 
zeer gevaarlijk gerepareerde zegels. 

Aan de Lezers ! 
Gelieve klachten over onbetrouwbare handelaars of verzamelaars 

niet te richten tot den Hoofdredacteur van het Maandblad, doch 
tot ondergeteekende. 

J. A. KASTEIN, 
Beheerder van het Bonds-

Inform atiebureau, 
Koninginneweg 192, Amsterdam-Z. 

1. De weg van het woord. Uitgave van het Staatsbedrijf der P.T.T. 
Beknopt historisch overzicht van posterijen, telegrafie, telefonie 
en radio in de loop der tijden. Toelichting- van de te 's-Graven-
hage gehouden tentoonstelling. Talrijke interessante foto's. 
Prijs ƒ 0,50. 

2. Prix-Guide. Belgique. Congo. Ruanda. 2e druk. „Les Editions 
Prix-Guide", Av. de Stalingrad, 71, Brussel, Prijs 20 frs. Prijslijst 
van alle zegels van België, Congo en Ruanda; vermeld worden 
ook de zg. „timbres-publicité", de -10°/o en tête-bêche. 

3. Prinet-België. 20e druk. Uitgave Philac, Zuidstraat 6, Brussel. 
Catalogus van de zegels van België, Congo en Ruanda. Vermeld 
worden o.a. ook de zegels van Moresnet en de spoorwegzegels 
van de Congo, terwijl van de „Message"-bladen afbeeldingen 
worden gegeven. ' 

4. Grammatica's voor dagelijks gebruik. Uitgave W. E. J. Tjeenk 
Willink, Zwolle. Prijs ƒ 4 , — , gèb. ƒ4,80. Nu het ruilen met 
het buitenland weer mogelijk is, zullen velen, die de „moderne" 
talen niet goed beheersen, het op prijs stellen een overzichtelijke 
grammatica van Frans, Engels en duits in 1 deel te bezitten. De 
drie afdelingen zijn volgens dezelfde richtlijnen ingedeeld. 

5. Ultravioletlampen door Dr. J. J. M. van Santen. Uitgave N.V. 
Focus, Bloemendaal. Prijs ƒ 8,65. Uitvoerige bespreking van de 
betekenis van de ultraviolet-lampen voor de fotographie, o.a. 
van groot belang voor het onderzoek van verschillende druk
ken van postzegels, voor het herkennen van vervalsingen en 
reparaties van postzegels en schilderijen. v. P. 

Van „Het Postzegelboek" door J. D. van Brink, verschijnt bin
nenkort een nieuwe druk, welke zal worden bewerkt door Ds. 
G. van Veldhuizen. De bewerker zou het zeer op prijs stellen op 
de hoogte te worden gesteld van eventuele verlangens t.a.v. wijzi
gingen, verbeteringen en aanvullingen. Zijn adres is: Ds. G. van 
Veldhuizen, Waldeck Pyrmontlaan 13, Rotterdam-Oost. 

V. f>. 

Speciale Catalogus van de postzegels van Nederland en de 
Overzeesche Gebiedsdeelen, 1947, Achtste Editie. Officieele 
uitgave van de Nederlandsche Vereeniging van Postzegel
handelaren. Prijs ƒ 1,25. 

In het laatste nummer van het Maandblad, dat in de oorlogs
jaren verscheen. Juni 1943, werd de zevende editie van den 
Speciaalcatalogus gerecenseerd. N u eindelijk, na vier jaar, heeft 
vrijwel ieder verzamelaar zich de achtste editie aangeschaft, lang
verwacht en begin April verschenen. 

De omvang is met 25 blz. plus een supplement van vier blz. 
uitgebreid tegenover den vorigen druk, vooral het gevolg van een 
uitvoerige beschrijving, met de voornaamste afwijkingen, van de 
West-Indische zegels sinds 1940, en dat zijn er heel wat. We hebben 

hier nu een betrouwbare catalogiseering met vermelding van 
oplaagcijfers en bijzonderheden. 

Velen zullen met spanning de' bladzijden van Indië na 1941 
hebben opgeslagen, om een leidraad te vinden in den chaos van 
bezettings- en na-oorlogs-uitgiften, en bijna even zoovelen zullen 
diep teleurgesteld zijn geweest, toen zij zagen dat er op dit gebied 
alleen maar de enkele „definitieve" uitgiften van de Japanners 
en niets van de Repoeblik gecatalogiseerd werd. „De Commissie 
van Samenstelling acht den tijd nog niet gekomen om te trachten 
tot catalogiseering over te gaan", aldus wordt bij de Jap. bezetting 
vermeld, en bij de Repoeblik: „Door de Repoeblik zijn vele zegels 
in omloop gebracht. Hierbij is veelal sprake van maakwerk. — 
Wel dient te worden opgemerkt, dat al deze zegels niet geldig 
zijn of zijn geweest buiten het gebied van de Repoeblik, zoodat 
het nog zeer onzeker is of aan deze uitgiften een officieel karakter 
kan worden toegekend". 

Dit is waarschijnlijk de eenig juiste weg. De Spec. Cat. heeft 
een groote mate van gezag verkregen in den loop der jaren en kan 
het zich niet veroorloven, uitgiften op te nemen waarvan later 
zou blijken dat ze weer geschrapt moeten worden. 

Van het „oude" gedeelte van den catalogus is de tekst onver
anderd gebleven. De bewerking is blijkbaar al bijna een half jaar 
geleden afgesloten; niet meer in den catalogus, maar in een sup
plement, zijn b.v. de Prinsessezegels opgenomen, die verschenen zijn 
in Sept. 1946. In het geheel nog niet vermeld zijn de reeds in 
November verschenen 1, 234 en 7/4 cent van Indië, Australische 
druk, daarentegen wél al een nieuwe luchtpostserie van Curasao, 
die als hoogste waarde een ƒ 25,— zou hebben, maar waarvan nog 
niet bekend is wanneer deze uitgegeven zal worden. 

De prijzen, een belangrijk onderdeel voor velen. We zien de 
„groote stukken", die door de speculatiezucht in de oorlogsjaren 
tot angstige hoogten waren gestegen, een eindje naar beneden gaan, 
maar toch altijd nog ver boven de prijzen van 1941 (6e editie) 
blijven, waaraan het feit wel niet vreemd zal zijn dat het mate
riaal door verkoop aan de Duitschers veel schaarscher is geworden. 
De „gewone" zegels echter, en vooral de ongebruikte, zijn in veel 
gevallen wat in prijs gestegen. Waaruit blijken kan dat de vraag 
naar zegels aan blijft houden en onze liefhebberij ook in dezen 
tijd van geestelijke malaise nog springlevend is. 

Al met al is de nieuwe editie weer een zeer bruikbare gids, 
die tallooze malen geraadpleegd zal worden. 

A. M. B. 

De brieven, verzonden door de bemanning van de „Willem 
Barendsz" worden afgestempeld met een grijsblauwe stempel; 
„a/b M.S. Willem Barendsz—Zuidelijke Ijszee". In het volgende 
nummer volgt afbeelding. 

Op 26 April herdenkt de „Haagsche Philatelisten Vereeniging" 
haar vijftigjarig bestaan. De H. Ph. V. behoort dus tot de oudste 
verenigingen van ons land. Welbewust heeft zij niet gestreefd naar 
een grote uitbreiding van het ledental, zij zocht het in innerlijke 
verdieping. Vele bekende verzamelaars hebben steeds tot deze 
Haagse club behoord. 

De receptie vn de vereniging vindt plaats op 26 April om vijf 
uur in „La Paix", Oude Scheveningse weg, tegenover het Vredes
paleis; de leden verenigingen zich des avonds aan een feestmaaltijd. 

Ook vanaf deze plaats onze hartelijke gelukwensen aan de 
gouden vereniging van de residentie. 

— VAN DIETEN 
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Op 26 en 17 April vindt te Leeuwarden een tentoonstelling 
plaats van de Vereniging „Friesland" ter gelegenheid van het 
lertig-jarig bestaan van de vereniging, welke vooral in het Noorden 
^ele leden telt. Van de expositie hopen wij in het volgende maand-
)lad een kort verslag te geven; thans moge ik volstaan met het 
jitspreken van de gelukwensen van het Maandblad aan de jubi

lerende vereniging. 
v. P. 

De heer A. Wildschut, Pernambucolaan 7, Overveen is, zoals 
|op blz. 6 meegedeeld werd, vertegenwoordiger van Nederland voor 
de grote tentoonstelling te New York. De heer Wildschut ver
zoekt dringend, in verband met plaatsbespreking in hotels enz. 
in kennis te worden gesteld, w i e op de tentoonstelling inzenden 
en wie naar New York gaan. 

Vrijdag 25 April, V.A.R., Hilversum I, 16.45, 
Mr. J. H. van Peursem. 

Woensdag 30 April, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, 
de heer G. J. Peelen. 

Zondag 4 Mei, V.A.R.A., Hilversum I, 9.15, 
Mr. J. H. van Peursem. 

Woensdag 14 Mei, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, 
de heer G. J. Peelen. 

c Veilinóer 
¥..fi '!i i^AiUSi ,i öö 

Op de 315e veiling van de firma van Dieten waren twee exem
plaren van de 50 op 150 luchtpost van Indië met kopstaande 
opdruk. De beide zegels, welke behoren tot de grootste zeldzaam-
heden van Ned. en O.G. brachten resp. 1800 en 1700 gulden op, 
waarbij nog het opgeld komt. 

De Nederlandsche Postzegelveiling, Rokin 58, Amsterdam. 
Veiling 14—17 Mei in gebouw Frascati, Nes, Amsterdam. 

BELANGRIJK B E R I C H T ! 

Willen H.H. adverteerders er mede rekening houden, dat 
de teksten van te plaatsen advertenties uiterlijk den eersten ^ 
van de maand, waarin het Maandblad verschijnt, bij de 
administratie moeten zijn ontvangen, daar anders plaatsing 
voor dat nummer niet meer mogelijk is. 

Tekst van deze annonces 
vóór den len in te zenden 

aan de administratie. 

Bod gevraagd op de 5, 10 en 25 
gulden Ned.-Indië Konijnenburg. 
Alles postfrisch. Ook afzonderlijk. 

J. M. KLEINENDORST 
Julianalaan 30, Schiedam (99) 

Te koop gevraagd oudt Zwitsersche 
zegels. Alleen prima exemplaren. 
J. W. VAN WOENSEL KOOY, 
Maliesingel 34, Utrecht (100) 

Aangeboden: Liechtenstein No. 172 
Yvert, postfris, onberispelijk fr. 3750 
ä f. 60.— 

VISSER 
Pr. Hendr. straat 68, Axel (94) 

Aangabodsn prachlvananialing China, 
Setchouan, Yunnan, Mandchourije, Turkestan, 
Shanghai, Manchoukwo, Thibet, Mongolië, 
Johore, Negri-Scmb. Selangor, Siam, Brunei, 
Kedah. Alles op Yvert bladen in dito band. 

Brie%en onder no. 97 aan het bureau van 
dit blad. 

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

Patanell Philatelic Club 
Sell your stamps on the English 

Market. Rules and conditions from 
Secretary: 35a St. Paul's Road, 
Southsea Hampshire, England. (81) 

POSTZEGELPAKKETTEN 
lever ik in ieder kwantum, 
keuze uit vele soorten, alles 
opgemaakt in cellophane cou-
verts. Aangeboden zegels en 
series van Ned. en Overz. Geb. 
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 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

IN MIJN 62STE VEILING 
EINDE MEI, 

bevindt zich wederom een 
grote partij materiaal, af
komstig van het Beheers-
Instituut. 
Inzendingen voor deze 
veiling tot plm. den 
lOden Mei. 

Postzegelhandel K. A. WEEDA, 
ZOUTMANSTRAAT 14 a 

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

NELCOR'S CELLOPHANE • 
POSTZEGEL E T U r S 

de ideale beschermers van Uw zegels, in 
twee uitvoeringen leverbaar, zijn ook bij 

"TJw handelaar verkrijgbaar. 
Alleen verkoop aan H.H. Handelaren: 
S. A. MENIST, Alb. Thijmstraat 8, 
Rotterdam-W. 
Agent voor N . O . Indië: 
F. Dias Santilhano, Laan Trivelli 25, 
Batavia. 
Nadere inlichtingen worden gaarne op 
aanvraag verstrekt. 

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

FRAAIE VLIEGBRIEVEN BESCHIKBAAR. 
Speciale enveloppe met rood-wit-blauwe rand en duidelijk ver
trek-, aankomst- en bijzondel stempel, i A'dam-New York, 
21 Mei 1946; 2 A'dam-Curasao, 6 Juni 1946. Nummer l met 
K.L.M, toestel Schiedam en afbeelding gemeentewapen. Prijs 
f 3,50 (Afzonderlijk f a,—). 
BIJZONDERE P.T.T. AFSTEMPELINGEN op kaart, j ver
schillende van 1946, totaal f l,—. Met speciale aanteeken-
strookjes f 1—. K.L.M, envelop A'dam-Jahannesburg 6 Nov. 
1946 f I.— 
Bestelling per brief of postw., waarna franco toezending volgt. 

VAN DER LAAN BOUMA, (56) 
Alb. Thijmstraat 69 b — Schiedam 

POSTZEGELVERZAMELAARS ! ! 

Sluit U aan bij de Rondzenddienst „Prinses 
Marijke". Geeft Uw naam op en U 
ontvangt regelmatig een zending. 
Zendt ons Uw boekjes met doubletten. 
Provisie slechts 10 Vo. 
Rondzendboekjes verkrijgbaar k ƒ0 ,15 . 

RONDZENDDIENST „PRINSES MARIJKE" 
Kerkstraat B 235 — Rijen (N.B.) (98) 
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POSTZEGELS GEVRAAGD 
Als de grootste groothandel 
in postzegels in de Ver. Sta
ten, koopen wij geregeld 
groote hoeveelheden van: 

Partijen, Pakketten, Kilowaar 
Enkele Postzegels. 

Zendt ons een gedetailleerde 
lijst van Uw aanbiedingen, 
waaraan wij onmiddellijk 
onze bijzondere aandacht 
zullen besteden. Referenties 
zullen op aanvraag worden 
toegezonden (als U ons niet 
reeds kent), zoodat U in 
vol vertrouwen zaken met 
ons kunt doen. 

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

Speciale aanbieding I 
NED. INDIE: Spitfire ƒ 15,— 
CURACAO: 

Krijgsgevangene „ 42,— 
1 ct-2,50 Konijnenb. '42 „ 35,— 
Kon<, Familie | „ 2,— 
Eilanden „ 0,75 

SURINAME: 
R. Kruis '42 met Lucht
post compl. „ 27,50 
Portoserie 1946 I „ 1,25 
Alles compleet, ongebruikt. 

Ook alle andere series van 
Ned. en Overz. Geb. 
Uw mancolijst naar: (89) 

POSTZEGELHANDEL J. REISZ, 
Vaartweg 25, Hilversum. 

1. SCANDINAVIË 

2. LUCHTPOST (geh. Wer.) 
1—134 cent per Fr. Yv. 

3. NEDERLAND & O.G. 
volgens mancolijst 

W. PIETERS 
Tolstraat 36, AMSTERDAM Z. 

Door onze vele relaties 
kopen wij nog steeds alles 
op postzegelgebied tegen 

de hoogste dagprijs. 
Zowel de kleinste verza
meling als het grootste 
beleggingsobject worden 
vlot door ons verwerkt. 

Ook massagoed, kilo-
waad e.d. 

S. R I E T V E L D 
Postbus 19 
's-GRAVENHAGE 
Giro 493606 

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

betaling genomen. 

T E KOOP AANGEBODEN 
Y V E R T 1946-in zeer goeden staat 
voor f 12.—. 

W. B. BROCX, 
V. Straelenlaan 13a, Soestdijk. (86) 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, postwissel of giro 
166851. 

C. J. H. TER RIET, Veenstr. 12, Enschede 

Grote passerdoos, Nuss-Präcision 
en Hensoldt Microscoop 

25—225a Fami in ruil aangeb. voor collectie 
Nederland en O.G.D. of Duitschland, 
A. DESMIT, Brnderodestr. 75, A'dam. (/y) 

Aangeb. KABE Wohlfeile No. 2841 
Overzee, 6 linnen sehr, banden in 
prima staat f 125.—. 

WEBER, Watteaustraat 26. 
(17) Amsterdam-Z. Tel. 97717. 

B n t f e i s c h e K o l o n i ë n . 
Een goed verzorgde zichtzending krijgt U 
na aanvraag omgaand toegezonden.Tevensaan-
geboden i Yvert 1947a f i j .—, nieuw -|-porto 
H. RADEMAEKERS, De Bilt (Utr.) 
Burg. v. Heemstrakwartier 139 (52) 

AANGEBODEN in ruil voor ongebruikte 
voor frankering geldige Nederl. zegels (liefst 
hogere waarden bijv. duifjes). Duitschland: 
Yv. 773/74 ao series, Yv. 779'80 4J series. 
Gen. Gouv.: Yv. 80/81 20 series, i blok Yv. 
bloes no. I, 4 bloks .Kopcrnikus" 1943, (88) 

D. Groeneveld, Oosterweg 82, Groningen. 

Wensch te ruilen complete series en betere 
zegels van Holland en Overzeesche Gebieds-
deelen. Geef series en betere zegels van 
Scandinavië, Europa, U S.A., New-Zceland, 
Australië en Oost-Azië. Verzoeke eerst te 
zenden. (78) 

Hjalmar Holmquist. NYKöPING. Sweden. 

Verschenen: 
De Mensch en zijn Wereld op 

Postzegels prijs fr. f 0.96 
E e r d e r v e r s c h e n e n : 
De Dierenwereld op Postz. prijs fr, f 1.56 
De Plantenwereld op Postz. prijs fr. f 1.22 
Letterk. en Muziek op Postz. prijs fr. f 1.74 
Beroemde Zeevaarders en Ont-_ 

dekkingreizigers op Postz. prijs fr. f 0.86 
Levering volgt na vooruitbetaling per post
wissel. Bestellmgen aan 

Mevr. M. J. VAN HEERDT—Kolff. 
91 E*ran»u*rw*9, Baarn. 

Van Seventer's 
Postzegelhandel 

Hwi Binninweg 121 b - ROÏÏERDAM 
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. 

Scott Catalogus '46 Ie deel (Amerika 
en Eng. Kol.) te koop of in ruil 
voor zegelt. 

Brieven onder no. 95 aan het 
bureau van dit blad. 

500 verschillende postzegels der 
wereld uit mijn doubletten ƒ 2,80 
franco. D. v. O M M E N , Epe, 
populierenlaan, Postgiro 132330. 

(70) 

AAHGEBODiN: AUe nummers compleet 
van het Ned. Maandblad v. Philatelie van 
22 Jan, 1922 af t/m. Juni 1943 en zijn voor
ganger het Philatelistisch Maandblad van Mei 
1920 t /m. Dec. 1921. 

Brieven aan J. DE KORT, Akerstraat 
Nrd. 39, Treebeek. (72) 

Wist U 
H.H. ^Wederverkopers dat er af en toe ■ 
goed verkoopbaar materiaal aanwezig is. ^ 
Schrijf even om een zichtzending. 

Pos tzege lhande l R. VISSER, 
Leeuwarderstraatweg 51 — Hecrenveen. (71) 

Aangeboden; Albanië 241/48, Aér, 36/43 ; 
Bulgarije 287/298, 329—349, Aér. 15/30; 
Kerk. Staat 26/59, ^6/94; Letland Aér. 25/27 
opspec. couvert; Lichtenstein 135/52; Turkije 
918^21, 936/38; vanaf 2 cent per franc. 

Brieven onder No. 46a aan het Bureau 
van dit blad. 

Te koop of in ruil gevraagd; zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abkiatsch enz. van 
Rusland, Russ. L*vant, Russ, Chino, 
Ukraine, Aierbaldjon, Batoum, Gaorgië, 
Arm»niJ(. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

DOUBLETTENBOEKJES i« 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 I— J . A . L U D E K E R , 
Postbus 5 1 0 3 , AMSTERDAMZ. 

Enkhuizer Boekbinderij 
voor AL uw bindwerk! 
Maandblad Philatelie inbinden, 
speciaal urief. 
Franco retourzending. 

Adresseeren aan: J. BLOK, Zuider Haven
dijk 32, Enkhuizen. (79) 

Extra goedkope aanbieding van 
YougoSlavië en Kroatië. 

Verschillende series voor % tot 
% et. de Franc (Yvert). 
YOUGOSLAVIE: Nr. 388 
Gutenberg frs. 750, — ƒ 4,50 
Nr. 401/05 Opdr. frs. 270 ƒ1 ,40 
2 D rood (Macedonië) „ 0,40 
Split 1945 (Kroatië^ opdruk 

(Zumstein frs. 30,) ƒ 22,— 
Nr. 7/16 luchtp. frs. 1657 ƒ 2 5 , — 
KROATIË: 
Nr . 1/8 opdr. frs. 2160,— „ 15,— 
Nr. 9/23 opdruk wapen frs. 

1920,— ƒ 12,50 
Nr . 26/27 gouden opdruk, 
frs. 3000 „27,50 
Nr. 32/45a landschappen 

frs. 675 „ 5,50 
Uw adres voor nieuwtjes tegen 

zeer concurrerende prijs. 
VRAAGT PRIJST IJST AAN ! ! ! 
Wm- . .HET POSTZEGELHUIS" 

L. HOUBAER 
Utrechtsestraat 39 — Amersfoort. 

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 

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

ALLES POSTFRISCH. 
NEDERLAND 

1905 l a Gulden ƒ 135,— 
1913 10 Gulden Jubil. „ 145,— 
1923 Jubileum compl. „ 90,— 

INDONESIË 
1928 Luchtp. opdr. cpl.„ 10,— 
1928 Luchtpost compl. „ 12,50 
1931 Luchtpost compl. „ 47,50 

CURACAO 
1923 Jubileum compl. „ 150,— 
1928 Gew. Jub. cmpl. „ 20,— 
1934 Herdenk, cmpl. „ 150,— 
1936 Sluier compl. „ 25,— 
1931 Luchtpost compl. „ 24,— 

SURINAME 
1923 Jubileum' compl. „ 160,— 
1927 Gew. Jubil. cpl. „ 20,— 
1936 Sluier compl. „ 50,— 
1930 Luchtpost compl. „ 10,— 
1931 Do. X compl. „ 200,— 

Dl I ^ Ä ^ S r Postzegelhandel, 
DAMRAK 84, AMSTERDAM. 

WIJ BIEDEN AAN: 

Toorop 
Olympiade 
G udsche Gl. 
Roode Kruis 
Vreemdelingenverk 
Zeeman 
Rembrandt 
Tentoonstelling 
Cour Perm> I 7 w 

gebr. ongebr. 
4,75 
5,50 
4,75 
3,60 

eer 6,— 
3,60 
1.75 

Compl. 
Cour Perm. II 4 w „ 

5,50 
6,— 
5,— 
4,— 
7,50 
5,50 
2,20 

2 0 , -
14,— 

8,— 
Vraag de door ons gratis 
verspreide prijslijst. 
Orders onder de 10 gld. 
porti extra. 
Bij niet vooruitbetaling, volgt 
zending onder rembours. 
Zendt Uw mancolijst aan: 

J A C . M. E N G E L K A M P 
Spuistraat 301 - AMSTERDAM. 
Bij de N.Z.H. Tramhalte. 
Tel. 31793. Bank Incasso, Damrak 



ONZE VOLGENDE POSTZEGEL VEI
LING ZAL GEHOUDEN WORDEN 
OP ZATERDAG 26 APRIL A.S. TE 
LEIDEN. 

Vraagt toezending van de Catalogus 
voor deze belangrijke Veiling. 

Voor onze volgende veilingen kan steeds 
goed materiaal worden ingezonden. 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H. LANSDAAL, 

Vrouwensteeg 3, Leiden, Tel. 23233 

AN LEEUWEN BIEDT AAN: 
ONDZENDINGEN waarin opgenomen 

zegels per stuk en series. Ook nieuwtjes 
zijn in deze rondzendingen. 

PECIAALCATALOGUS Nederland en 
O. G. ƒ 1,25 per stuk. 

ERELDALBUM voor de jeugd. 550 afbeel
dingen ruimte v. 3500 postzegels ƒ 5,—. 

INSTEEKBOEKEN van 35, 60, 75, 85 ct., 
ƒ 1,10, 1,50, 2,50, 4,50, 6,— enz. 

GEVOUWEN GOMSTROOKJES doosjes van 
1000 stuks 40 et. prima strookjes. 

BLANCO ALBUMS ƒ 1,50 en ƒ 6,25. 
MAANDBERICHT op aanvraag gratis. 
VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 

Giro 65664 

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 WIT — AMSTERDAM 
Koninginneweg 175, Telefoon 93489 

Philatelisten ! 
In 1948 verschijnt het Philatelistisch 
Naam Vademecum „Nederland". 
Hierin worden de namen, adressen, 
verzamelgebieden opgenomen van ver 
zamelaars die ons bovenstaande ge-
gegeven verstrekt hebben. (82) 

De kosten hiervan bedragen ƒ 1,25. Beta
ling na verschijning van het Vademecum. 
Voor inschrijvers zal de prijs van het werk 
ƒ 1,—i bedragen. Voor anderen ƒ 3,—. 

U raadpleegt straks het Vademecum en U heeft 
een keur van verzamelaars voor uw doubletten, 
die wat belangrijk is, er interesse voor hebben. 

Zendt een kaart met uw naam, adres, verza-
Zendt een kaart met uw naam, adres, verzamel-
gebied aan onze administratie, voor inschrijving. 
GROENE KIJKERWEG 8, APELDOORN. 

ALLES PRIMA KWALITEIT 
Nederland alle compl. series Kind in 

roltanding (8 s. gebr. ƒ 45,— 
Nederland Hoekversterking cmpl. serie 

(14 w.) ' „ 5,40 
België serie 623/24 ongebr. „ 7,50 

„ 615/22 „ „ 2,25 
„ 593/601 „ „ 3,85 

Frankrijk serie 602/05 ongebr. „ 1,25 
Brazilië comp. Condor-serie 22/24 „ 1,65 
Speciaal-catalogus 1947 Nederland & 

O.G.D. ƒ 1,25 pr. ex. pr. post „ 1,35 
Levering na ontvangst van postwissel of 
storting op Post-giro 165298. Porti extra. 

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

N.Z. voorburgwal 316, Amsterdam-C. 

Voor onze 

9e VEILING 
is nog gelegenheid tot inzenden 

tot uiterlijk 4 Mei. 

POSTZEGELHANDEL HOFLAND 
W. P. VAN DER VEN 
Westzijde 44B — Zaandam 

Giro 235007, Bank: Incasso Bank N.V. 
" Telefoon 2098 (K 2970). 

Speciale aanbieding Spanje Vliegpost 

1929 Yvert Nr. 31/36 compl. ong. ƒ 8,50 
1930 
1930 
1930 
1930 
1938 
1938 
1938 
1938 
1944 
1945 
1945 

37/49 
50/55 
56/67 
68/74 

182/183 
187 
188/192 
194b 
221 
222 
224 
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5 . -
11,50 
3,75 
3 , -
0,75 
0,85 
4,— 

2 0 , -
2,50 
4 , -
1,75 

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

«AM MMidMMMhAAÉift 

^ k — ^ 
OPRUIMING 

van al mijn doubletten: 
Engelsche Koloniën. U.S.A., Rest Overzee 

k 1 cent per franc Yvert. 
Europa van A tot Z ä 2 cent p . fr. Yvert 

(geen manco-lijsten). 
Landsgewijs samengestelde keuze-zendin
gen van ruim 50 duizend verschillende. 
Voor eigen verzameling ruil en koop ik 
zelf vol gaarne tot diezelfde prijzen. 
W . B R A N S , Philatelist van 1871. 

WEST VEST 76 F, SCHIEDAM. 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
BUNDELWAAR ENZ. 

—o— 
ALLEEN AANBIEDINGEN MET 

PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 
W O R D E N GENOMEN. 

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

Telefoon 39105 

NEDERLAND 
1923 Jubileum 5 Gld postfr. 
Port 50 c / l Gld type III, postfr. 
Port tête-bêches 4 stuks, postfr. 

NED. INDIE 
1905 2K' Gld. get. 11 postfr. 58A 
1923 Jubileum 5 Gulden, postfr. 

CURACAO 
1942 Konijnenburg, 20 et. postfr. 

21 et. „ 
21 et. gebr. 

„ 25 ct. postfr. 
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42,50 
3 3 , -

3,75 

30,— 
3 1 , -

1,50 
5 , -
5 , -
3,25 

De Speciaalcatalogus Ned. & Overz. Geb. van 
de Nederl. Ver. v. Handelaren is verschenen. 

Prijs ƒ 1,25 plus ƒ 0,10 voor porto. 
X. D A U D T . Postzegelhandel GOUDA 

Zeugestraat 62 - Giro 277730. 

Momenteel keuze uit een groote 
Wereldcollectie 

Alle landen prachtig vertegenwoordigd. 
Ook voor Overzee Verzamelaars een 
geweldige keuze. 
Europa Verzamelaars kunnen hun 
hart ophalen. 
Verder Nederland en Koloniën ook 
zeer mooi. 
Zendt ons even bericht. 

U ontvangt dan p.o. een prachtzending. 
Geen kosten en franco zending. 
Gewenschte landen s.v.p. opgeven. 

RONDZENDVERKEER H. OVERDUIN 
ROZENHAGENPLEIN 12 - HAARLEM 

i » - R O N D Z E N D V E R K E E R ! ! 
Hierbij Uw zending retour, ik be

tuig U mijn compliment voor de goede 
ve rzo rg ing . . . . 
. . . . Wat verder de prijzen aangaat, die 
vond ik zeer schappelijk, daartegen heb 
ik dus geen b e z w a a r . . . . 

Deze en soortgelijke brieven ontvang ik 
geregeld op mijn RONDZENDINGEN. 
Zoudt U niet ook eens een zichtzending 
willen aanvragen ? U zult er tevreden over 
zijn. U vindt betere zegels en series als
mede klein goed (alleen Europa) en de 
prijzen zullen U wel meevallen. 

Postzegelhandel E. G. A. HIRSCHLER 
Dijkgravenlaan 21, Amstelveen. (91) 
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Postzegelhandel 

M. D. POSTMA, 
Uniabuurt 14 LEEUWARDEN 

GIRO 295477. 

■njgSlOO De Nederlandsche Postzegelveiiing 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58II , AmsterdamC 
Filiaal: N.Z. Voorburgwal 256, AmsterdamC 

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

R O N D Z E N D I N G : Sluit U aan als lid van ons 
prima verzorgd rondzendverkeer. Nadere in
lichtingen en proefzending op aanvrage. 

VAN 
SPECIALE CATALOGUS 

DE POSTZEGELS VAN NEDERLANI 
EN DE O.G.D., uitgave 1947 

officieele uitgave van de 
NEDERLANDSCHE VEREENIGIN< 
VAN POSTZEGELHANDELAREN. I 

Opgericht 1928. 

De nieuwe editie is van af heden verkrijgbaar bij all« 
erkende postzegelhandelaren. 
Verkoopprijs ƒ 1,25, gecartonneerd ƒ 2,—, exd. e.v| 
portokosten. 
Postbus 111, Namensi het bestuur: 
DEN HAAG. P. J. HEKKER, Voorzitter, 

M. J. H. TOORENS, Secretaris.] 
N.B. Aan wederverkoopers wordt niet geleverd 

korting op kwantiteiten wordt niet verleend. 

Heeft U interesse voor I 
NIEUWE UITGIFTEN OOSTENRIJK 

spec, stempels, 1st. dagafstempeling 
Wilt U een phil. fraaie gefrankeerde brief 
ontvangen, gelieve dan 1 int. antwoordcoupon 
in te sluiten. Tegen 1 serie Voor het kind of 
andere gelegenheidsuitgiften ontvangt U 5 ver
schillende spec, stempels van Oostenrijk, inge
sloten in een fraai phil. gefrankeerde aan
getekende brief. (96) 
H . CHRISTAMENTL Wr. Neustadt, 

Siedlung am Fischabach 7, Oesterreich. 

De Nij meegsche 
Postzegelveiling 

GAAT EINDE MEI D O O R . 

Inzendingen voor de 
eerste veiling te Nijme
gen uiterlijk 1 Mei a.s. 
aan: 

P. A. J. VEEN, 
ST. ANNASTR. 123, 

(77) Erkend Veilinghouder. 

Speciale aanbieding Nederland: 
prima kwaliteit gegarandeerd 
Zomer 1936 x 2,75 ° 1,— 

1940 (6 w.) X 2,30 ° 1,25 
1941 X 0,45 ° 0,35 

Kind 1935 x 2,50 ° 1,30 
1938 X 1,60 ° 0,75 
1940 X 1,10 ° 0,75 

Vreemdelingen Verkeer ° 6,25 
Ned. Indië Karbouw met watermerk 

1 t/m 7,5 et. (7 w.) X 0,45 
Suriname Weldadigheid 1940 x of ° 3,25 

Vraagt voor andere series uitgebreide 
prijslijst gratis. 

Aan onbekenden levering na ontv. van post-
wissel. Beneden ƒ 10,— porti extra. 
POSTZEGELHANDEL W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 hs, — Amsterdam-Zuid 

Z O JUIST VERSCHENEN ! 
Nieuwe inkoop-
lijst van massa
waar en kilo
goed, gratis op 
aanvraag. 

Postzegel-engroshandel 
H . P I O R A N I , 

Koninginneweg 61, Amsterdam Zd. 
Telefoon 27006. Giro 240655. 

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

DUITSCHLAND EN GEBIEDEN 
1939—1945 

Aanbiedingen met prijs aan 

BASTIAANSE's POSTZEGELHANDEL, 
Emmalaan 25 - Tel. 43985 - R'dam/Hill. 

BOD GEVRAAGD OP: 
Nederland 1927, 7K cent violet 3 gaats vler-

zljdige roltanding postfrissche strip van 
9 exemplaren. 

Curajao 1929 6 et. op 7% cent oranje kop-
staand (met keur) postfrisch blok van vier 
gebruikt exemplaar op origineele brief. 

Suriname 1923 5 cent t/m 5 gulden Jubileum-
serie. 25 series ongebruikt in vellen. 

IndIë 1874 5 cent port bruingeel ongebruikt 
blok van vier met 3 lichte roestvlekjes en 
de 2 rechter zegels iets gedecentraliseerd. 

Brieven aan no. 75 van dit blad. 

ROLTANDING 
Vierzijdige roltanding in blokken van vier.I 

2 cent ongebruikt ƒ 1,75| 
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gebruikt 
DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Postbox 85 — Dordrecht — Girc 

„ 1,35 
„ 1,35 
„ 1,35 
„ 1,75 
„ 2,25 
„ 3,25 
„ 47,50 
„ 2,75 
„ 9 , -
„ 8,50 
„ 1 6 , -

> 243401 

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

RoHer'dam-N. — St. Agothastraat f Sb 
Giro No. 490557 

Wij verzorgen prima rondzendingen 
en leveren alle phil. artikelen. 
Prima gomstrookjes ƒ 0,60 
blanco boekjes ƒ 0,20. 
Ook verzorgen wij abonnementen op 
het Vlaamsch Postzegeltijdschrift. 
Het beste blad van Nederland ƒ 5,50 
per jaar. 
Alle gewenste phil. Inlichtingen op 
aanvraag. 

100 Vo SERVICE. 

i 
i 

DE BREDASE POSTZEGELHANDEL 
PASSAGE 11 - TEL. 7910 - GIRO 257891 

Levert uit voorraad: 
Favoriet album ƒ 15,— 

„ supplementen 1940/47 „ 3,50 
1945/47 „ 1,50 

Holland album „ 15,— 
„ „ supplementen 1947 „ 1,75 
Exelsior Europa album 5 dellg „ 150,— 
Verder alle Philatelistische benodigdheden 
Porti extra. Levering na ontvangst van 

I postwissel of storting. 


