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N E D E R L A N D en O.G. 
Complete speciale catalogus uitgave 1947 

plus 10 cent porto. 
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1 1897 - 1909 - 1920 - 1934 -1947. 1 
1 De jaren vliegen om! 1 
1 De ti jd gaat rusteloos voort! 1 
1 Zegt U 50 jaar postzegelervaring iets? 1 

POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON, 1 
PASSAGE 2 S - 2 7 - DEN HAAG. ■ 

1 8 9 7 - I S J U N I - 1 9 4 7 1 

GEVRAAGD: 
U I T G E B R E I D E VERZAMELING: 
Z U I D - en/of M I D D E N - A M E R I K A 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

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

PHILEA 
B L A N C O A L B U M •'^'^^ bekend vooroorlogsche 

kwaliteit leverbaar, echtei 
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. 
A U F D E R H E I D E ' S HILVERSUM,Surinamel .31, giro 1700 
P O S T Z E G E L H A N D E L 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. 

Groote Postzegelveil ing 
in „Frascati" Nes 59 te AmsterdamC. op 20—23 Mei a.s. 

Onder den hamer komen: Vele zeldzaamheden van Nederland en 
O.G. en Europa. Voorts een belangrijke afdeeling Restantverzamelingen 
en Engros partijen van Nederland en O.G. Catalogus gratis op aanvraag. 
Voor de ZomerveiUng kan nog tot 10 Juni worden ingezonden. 

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

J. K RIETDIJK 
P O S T Z E G E L V E I L I N G E N 
S I N D S 1919 

DEN HAAG LANGE POTEN 15a 

SPECIALE CATALOGUS 1947 
Bestelt deze omgaand, alvorens de oplaag is uitverkocht Prijs 
ƒ 1,25 of gebonden ƒ 2,—. Porto extra ƒ 0,10 of ƒ 0,25 indien 
aanget. toezending verlangd wordt. Geen vooruitbetaling. 
Jaarabonnement L 'ECHO DE LA TIMBROLOGIE F 7,20 
kan iedere maand aanvangen. Vooruitbetaling op giro 77077. 
Zichtzendingen N E D E R L A N D EN KOL. E N E U R O P A 
Toezending op aanvraag onder opgaaf referenties. 
SUTHERLAND - Postbus 4 3 0 - 's-Gravenhage 

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

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

P O S T Z E G E L V E I L I N G 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & Telller-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e UITGAVE 
1947 

fXoelf 
jDoeL erna 

De 22e Veiling . 
zal in JUNI a.s. plaats hebben. 

Geïllustreerde catalogus gratis 
op aanvrage. 

L 
's-GRÄVENHAGE, Prinsestraat 58-éO, heek Juffr. Idastraat 

Telefoon 110319. Correspondentie-adres: Postbus 45. 
■■ ^m « M T l ^ ■■ ^ mm m^ a m 

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



^ 
§ 

GOUDEN JUBILEUM SERIE 1948 ! 
NIEUWE LUCHTPOST-ZEGELS ! 
ZOMER-ZEGELS ! 
KINDERZEGELS ! 

Hoe zou U die graag uitgevoerd zien??? 
„Mijn Stokpaardje", Neêrlands Populair 
Postzegelblad, houdt in het Mei-nummer 
(dat zo juist verscheen) een grote En
quête daarover ! ! ! Het resultaat wordt 
voorgelegd aan de bevoegde instanties ! 

DOE OOK MEE, en vraag direct het 
Mei-nr. met bijvoeging van 50 et. 
aan gangbare Ned. Postzegels ! ! ! ! ! ! 
H E T V E R H O O G T U W VREUGDE 
VAN H E T VERZAMELEN ! ! ! ! ! ! 

„MIJN STOKPAARDJE", 
Postbus no. 1, Hulst, Zld. .0, 

-^ "" ^ -- ^ " 

C. C. ENGELKAMP 
Leidschestraat 17 — AMSTERDAM 

Giro 395980 

Speciale aanbieding 
10 gld. 1913 pr. ex. eng. ƒ 105,— ge.st. ƒ 95,— 
Justitie 1—7 „ 12,50 
Suriname Hernhutter O. „ 5,75 

op speciaal envelop „ 6,75 
Spitfire Ned. Indië compl. gest. „ 11,— 

Overigens scherp concurreerende prijzen. 
Uw mancolijst naar bovenstaand adres. 
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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 delig „ 150,— 
Verder alle Philatelistische benodigdheden 
Porti extra. Levering na ontvangst van 

postwissel of storting. 

OPRUIMING 
van al mijn sinds tientallen van 
jaren gegaarde DOUBLETTEN. 

Engelse Kol. \ \ .t 
jT c \ I '-^"' P '̂̂  franc Yvert 
Europa a 2 cent per franc Yvert 
Tot dezelfde prijzen ruil en koop ik voor 
eigen verzameling volgaarne bij. 

Keuze-zendingen van ± 50 dui
zend soorten, landsgewijs samen
gesteld, aan solvente kopers. 

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

mm 

Koopt bQ onze adverteerders! 

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, 
Messchertstraat 32 a, 

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

Posfzegelliandel 
R. POSTEMA 

H e e r e n g r a c h t 2 2 7 , A m s t e r d a m 
Telefoon 49749 

O N Z E N APRIL VEILING WAS WEER 
EEN G R O O T SUCCES. 

Laat daarom Uw collectie of 
doubletten door ons veilen. 
Vlotte afwikkeling, eventueel 
renteloos voorschot. 

ONZE VOLGENDE VEILING VINDT 
PLAATS OP 4 EN 7 J U N I A.S. 
(126) Catalogus gratis op aanvraag. 

Wij leveren aan de handel alle „Lado"-artlkelen 
Tandingmeters zeer zuiver. Verkoop ƒ0,10. 
„LADO" Wereld albums met 500 voorbeelden 

voor 3500 zegels. Gebonden in stijve kaft 
Verkoop ƒ 5,—. 

„LADO" Jeugd Album met 200 voorbeelden 
voor 1000 zegels in modern kaftje. 
Verk. ƒ 1 , - . 

„LADO" Droogboek zeer goed artikel. Prima 
filtreerpapier. Verkoop ƒ 1,25. 

„LADO" inplakboekjes voor 160 zegels prima 
papier met afr. tabel. Verkoop ƒ 0,15 p. st. 

„LADO" Tandingmeters. 'Zeer zuiver. Ver
koop ƒ0 ,10 (125) 
POSTZEGELHANDEL „ S P E C I A A L ' 
Mart. Steijnstraat 19 R — Dordrecht. 
VRAAGT ONZE PAKKETTENLIJST. 

POSTZEGELHANDEL M a r j a W e s t e r h u j s 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C, TeL 31319 
Nederland 4/6 gebr. ƒ 30,— 
Nederland 163/165 ongebr. „ 38,— 
Nederl. Indië Konijnenburg 

licht' gestempeld 
Curajao, Prins Bernhardfonds ongebr. 

Krijgsgevangenen ongebr. 
Suriname Spitfire ongebr. 
Estland luchtp. 7/11 Yv. frcs. 675,— 
Spanje luchtpost 194 b. 

, 25,— 
, 90,— 
, 130,— 
, 4 0 , -
, 2 4 , -
, 4,— 
, 1 2 , -

(113) 

Postzegeihandel J. HORCHNER 
(HAAGSE POSTZEGELHANDEL) 

Laan van Meerdervoort 323 

TELEFOON 330436 — GIRO 354469 
DEN HAAG 

maakt zichtzendingen van zegels 
der gehele wereld tegen hoogstens 
1% cent de franc Yvert 1947. 
Voor Nederland en Overzeese ge
bieden verzorgen wij Uwe manco-
lijsten genummerd volgens speciaal 

> catalogus of volgens Yvert's. 

TE KOOP GEVRAAGD: verzamelingen en 
landencollecties van de volgende landen: Dene
marken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Fin
land, Liechtenstein, Frankrijk, Ned. & O. G. 
Voorts zijn wij kopers van alle ongetande 
oudere emissies der gehele wereld. Speciaal ge
zocht, Cantonale & Localposten van Zwitser
land, classieke uitgiften van Zweden, ongetande 
O.D. Staten, Luxemburg No 1/2, België N o 
1/2, Frankrijk No 1/49, Engeland N o 1/2 enz. 
Alleen luxe kwaliteit komt in aanmerking. 
Een greep uit wat wij betalen: 
Liechtenstein: ongebr. gebr. 
No 3b 25h ultramarijn 55,— 40,-
No 44a/51 getand 9J^ 50,— —,-
FIRMA K. BABAJEFF — DEN HAAG 
Smidswater 27, Tel. 116416. 

VOOR ONZE VOLGENDE 

VEILINGEN 
KAN STEEDS PRIMA MATE
RIAAL WORDEN INGEZONDEN. 

Postzegeihandel Hofland 
W. P. van der Ven 

Westzijde 44b 
Zaandam 
Telefoon 2098 

ROLTANDING 
Tweezijdig zonder watermerk. 

3 cent ongebruikt ƒ 3,50 
6 „ „ „ 17,50 

10 „ „ „ 4,50 
15 „ „ „ 17,50 
25 „ „ „ 11,50 

Vierzijdige roltanding. 
123^ cent ongebruikt ƒ 10,—^ 

Weldadigheid 1925 
in verticale paren ongebr. „ 32,50 

Andere roltanding levering op mancolijst. 
DORDTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Postbox 85 — Dordrecht — Giro 243401 



Alle correspondentie betref
fende a b o n n e m e n t e n en 
advertent ies uitsluitend te 
richten aan de Administratie, 
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.jo. 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang f i.aj. 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. 

24e Jaargang Mei 1947 No. 5 (273) 

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. Advertentie» groter 
dan l/l2 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts èin adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, £- en 12 achtarcenvolgcndc 
plaatsingen resp. 2Vs> 5 en 10 °/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De admtnUtrati« behoudt zich 
hel recht iroor de plaatsing Ton 
advertenliei, zonder opgaaf van 
redenen te weigeren. 

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

REDACTIONELE AARD. 
REDACTEUREN A. M. Benders, arts te Maurik-(Gld.), telefoon 220 (K 344((): 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. dr».. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394512: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, teleioon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't HaoH, Oostduinlaan 189, 's-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDELINGEN. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

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

KONING CHRISTIAN X f 

Wij leven snel. Toch is het pas twee jaar geleden, dat de be
volking van de Westelijke provincies van ons vaderland dreigde 
uit te sterven door honger en gebrek. Voor tienduizenden te laat, 
voor miljoenen juist op het uiterste moment, kwam de redding. 
Ons land werd bevrijd. Levensmiddelen stroomden van alle zijden 
naar Nederland. 

Een van de meest actieve personen bij deze hulpverlening was 
de Koning van Denemarken, zelf ook slachtoffer van de tweede 
wereldoorlog. Op deze plaats moge dit nogmaals met grote dank
baarheid in herinnering worden gebracht. 

Christian X werd op 26 September 1870 te Charlottenlund ge
boren. In 1905 werd zijn broeder Koning van Noorwegen, terwijl 
zijn vader als Frederik VIII in 190é de Deense troon besteeg. Wei
nige jaren later, op 14 Mei 1912 volgde Christian X zijn vader 
reeds op als Koning. Sinds October 1913 komt de beeltenis van 
Christian X voor op talrijke postzegels van Denemarken, IJsland, 
de vroegere Deense Antillen en Groenland. Wij wijzen in het 
bizonder op de zegels van 1930 (60ste verjaardag), 1937 (zilveren 
regeringsjubileum) en 1945 (bevrijding en 75ste verjaardag). 

De op 20 April jl. overleden Koning streefde naar zelfstandig
heid in de buitenlandse politiek en naar democratisering van de 
binnenlandse staatkundige verhoudingen. Wil men de persoon
lijkheid van den vorst kennen? Een (authentieke) anecdote verhaalt, 
hoe de Koning, die sinds jaren de gewoonte had, dagelijks te paard, 
zonder gevolg, door de straten van Kopenhagen te rijden, een dui
delijke wenk kreeg van den vijand om dit na te laten. Het ant-

pwwww^nmiiiii 

P A N M A R K 

woord was evident: voortaan tweemaal per dag! Op 29 Augustus 
1943 werd de Koning dan ook in zijn paleis geïnterneerd. 

Moge het den nieuwen Koning, wiens gemalin en oudste doch
tertje wij reeds van de postzegels kennen, gegeven zijn in vrede het 
werk van zijn vader voort te zetten. 

VAN PEURSEM. 

r i jgen n)asi dexi 
TftooifdlircdlaccftcTUTr I 

De „nieuwe spelling", die reeds sinds vele jaren bij alle onder
wijsinstellingen werd gebezigd, is op 1 Mei j.L de enige juiste 
spelling van de Nederlandse taal geworden. In alle staatsstukken en 
alle Nederlandse dagbladen wordt thans gebruik gemaakt van 
deze spelling. 
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ï -föÖH Nederland vn'"^^ 
X^Mr Overzeese j j g ^ 

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

NEDERLAND. 

Er is »litzonderlijk weinig Nederland-nieuws deze maand, en de 
plaatsruimte laat helaas nog niet toe om niet-actueel nieuws voor 
den dag te halen. Uit Amerika ontvingen we nog diverse circu
laires, enz., over de Roosevelt-herdenkingblok-zwendel, maar 
daaraan zullen geen woorden meer verspild worden. 

Nieuwe etsingnummers. 
Cijfer: 2 cent: 6. 

4 cent: 3. 
Koningin: 5 cent: R 9 

Afwijking. 
De 36 cent rood en ultramarijn van 1931 zagen we met een 

sterk verticaal verschoven blauwe druk, waardoor een deel van 
deze blauwe druk zich onderaan vlak tegen het medaillon (en 
voor een klein deel zelfs daarin) bevindt. 

NEDERLANDS-INDIE. 
Proeven van de firma G. Kolf f & Co. (vervolg van blz. 12). 

S p i t f i r e - z e g e l s „Nederland zal herrijzen". Papier zonder 
watermerk. Zonder gom. Uitvoering geheel gelijk aan de defini
tieve uitgifte. 

5 '+ 5 oranje en blauw, getand K 1 2 ^ : 12}^. 
10 -f- 10 rood en blauw, ongetand. 
1 gld. + 1 gld. grijs en blauw, eveneens ongetand. 
Er zijn ook nog proeven gemaakt van de 1 -f 1 gld. in de 

kleuren geel en blauw, en in groen en blauw. 
M o e h a m m a d ij a h - - z e g e l s . Papier zonder wmk. Zonder 

gom. Ongetand. Behalve dat deze proeven ongetand en onge-
gomd zijn, is de uitvoering geheel gelijk aan de definitieve uitgifte. 

2 -f 1 cent groen, 3% + I K cent bruin, 7% +2% cent 
lila, 10 -f- 2J^ cent rood, 15 -t- 5 cent blauw. 

(De ongetande 15 -|- 5 cent kwam het vorig Jaar op een 
velling voor hier te lande). 

P o r t z e g e l s . Papier zonder watermerk. Zonder gom. Onge
tand. Type I (34 schakels). 

1, 10, 15, 20, 30 cent lichtrood; 1 gld. blauw. 
Van de medeverschenen 5 en 40 cent zijn geen proeven aan

wezig. 
Voor de proeven van Cura9ao en Suriname zie men bij die 

twee gebieden. 

De 5 cent in Australische druk. 

Volgens bericht uit Indië zou de Australische 5 cent van meer 
dan één plaat zijn gedrukt. De plaatfouten, die op de eerste 
plaat op beide helften voorkomen, zijn op de nieuwe plaat ge
bleven, maar de foutjes, die bij de eerste plaat alleen op de linker 
óf op de rechter helft te vinden waren, zijn verdwenen, in plaats 
daarvan vertoont de nieuwe plaat weer andere foutjes. 

Een andere correspondent zond ons zegels van deze 5 cent, 
die van twee verschillende oplagen lijken te zijn. De ene is 
donkerblauw, op wit papier, met witte gom; de andere is meer 
grijsblauw, op iets geel getint papier, met gelige gom. Papier en 
gom zijn echter vaak gevoelig voor de tropenzon, zodat we nog 
niet geheel overtuigd zijn. 

De dansersserie. 

De 2 cent rood wordt gemeld met ongetande bovenrand. 

De port-opdrukken van Makassar. Nu ook ongebruikt. 

Overal in Indië blijken nu de beroemde vier port-opdrukken 
van Makassar aanwezig te zijn. Te Ternate is een hoeveelheid 
ontvangen, waarmee alle kantoren van de Molukken zijn voor
zien; te Bandoeng en te Batavia zijn (of waren) ze verkrijgbaar; 
te Medan werden uit.Batavia 100 series ontvangen, die, één serie 
per persoon, aan verzamelaars zijn verkocht, ongebruikt, tegen 
de nominale prijs van 72 K cent per serie. Het verkoopverbod 
voor ongebruikte zegels is blijkbaar ingetrokken. 

De serie verscheen op 11 Maart 1946; als oplagen werden toen 
opgegeven: 2K op 10 cent 86.800, 10 cent 19.800, 20 cent 
19.400, 40 cent 10.000 stuks. In dat jaar moeten er in Makassar 
duizenden series aan en voor verzamelaars zijn verkocht, en nu 
zou er nog genoeg over zijn om de hele archipel ervan te 
voorzien? We kunnen dan ook niet anders aannemen dan dat 
óf de oorspronkelijk opgegeven aantallen veel te laag zijn geweest, 
óf dat er een behoorlijke oplaag is bijgedrukt. Dit zal onge
twijfeld van invloed zijn op de nog steeds behoorlijke prijs van 
deze serie. 

Japanse bezettingszegels. 

Anker-opdrukken. 

Een nog niet vermelde anker-opdruk is die op de 30 cent drie
hoek voor bijzondere vluchten. Te Pontianak zouden enkele 
vellen aldus zijn overdrukt, die door de Jap. „officials" van het 
postkantoor onder elkaar verdeeld zijn. — Het is daarom niet 

» zeker dat dit zegel bij de Nederlandse of Indische verzamelaars 
voorkomt. 

Plaatselijke opdrukken van Sumatra. 

In het Amerikaanse blad N.C.P. verschijnt een vertaling van 
een artikel over de Jap. bezettingszegels uit een Jap. philatelistisch 
tijdschrift. 

Over de opdruk voor A t j e h vernemen we, dat het op een 
P. gelijkende teken in de vijfstralige ster het katakana-teken 
„A",is , welke A de afkorting is voor „Achin", de Jap. naam voor 
Atjeh. Er bestaan drie typen van de opdruk, door het gebruik 
van drie rubber stempels. De opdruk komt ook voor in com
binatie met de opdruk van drie tekens in kastje. De ster 
symboliseert het leger. 

Gewaarschuwd wordt voor v a l s e Atjeh-opdrukken, te scherp 
afgedrukt (metalen stempel?), en zelfs voorkomend op de 2 cent 
danser, die in de Jap. jaren nog niet wa? uitgegeven. 

Bij de opdrukken van T a p a n o e l i , de rode bol in recht
hoek, blijkt een grote verscheidenheid voor te komen, dikke en 
dunne, vierkante en meer langwerpige omranding, grote en 
kleine bol, en dit alles ook nog gecombineerd met de bekende 
drie tekens in kastje. 

Weer eens iets nieuws is de opdruk van een zwarte of violet-
zwarte bal van 7}^ mm doorsnede, gezien op 8 waarden van de 
Konijnenburg- en 2 van de Kreisler-serie (20 en 35 cent). Op al 
deze waarden was over de bal heen de machinale balk-en-T-
opdruk geplaatst. Plaats van oorsprong nog onbekend. 

De opdrukken „liggend kruis". 

De oudste Sumatra-opdrukken, die met een liggend kruis, zagen 
we nu ook met daarboven de vijf tekens voor Dai Nippon Jubin 
door de oude landsnaam. De 40 cent Konijnenburg had een zwart 
kruis waarboven de tekens in groot formaat (± 27 mm lang); de 
60 cent Konijnenburg had een violet kruis met langere benen 
dan op de 40 cent, waarboven de 5 tekens van kleinere afme
tingen. 

Opdruk „Nippon/M.A." 

Gemeld wordt ons een opdruk in twee regels „Nippon/M.A."; 
we hebben deze echter nog niet zelf gezien. De opdruk, gummi
stempel, lettertype ongeveer als van schrijfmachine-hoofdletters^ 
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werd gezien in zwart op de 1 cent karbouw met wmk. en in 
violet op de 5 cent cijfertype; er zouden nog meer waarden mee 
bestaan. 

Volgens onze gegevens zouden zegels met deze opdruk zijn ge
bruikt door het Jap. hoofdkwartier in Fort de Koek, en ook in 
Djambi(?). We wachten nadere gegevens af. 
Uitgiften voor Malakka. 

Een uitvoerige catalogus van de Jap. bezettingszegels voor Ma
lakka (en het overige Verre Oosten) is in Engeland verschenen 
(The „Reliant" Stamp Catalogue, published by the Reliant Stamp 
Press Ltd., 12, Mount Zion, Tunbridge Wells). Van de definitieve 
uitgifte 'voor Malaya (de bij Kolff gedrukte serie) worden gecata
logiseerd de ons nog niet bekende 2 en 4 cents ongetand zowel 
als met roulette-tanding. 

Uit^ifter 
Met veel dank ontving ik berichten betreffende nieuwe uitgiften 

van de postadministraties van Frankrijk, Groot-Britannië, Italië 
Luxemburg, Noorwegen, Polen, Sowjet-Rusland en Tsjechoslowa-
kije, van mevr. M. J. Matzen-Fleddérus en de heren A. G. Bastiaan-
se. Dr. A. M. Benders, M. J. F. Buikema, J. G. F. Coolegem, C. M. 
Donck, J. Geway, J. Poulie, Bol. Skandera, J. O. Stensdal en 
L. Yvert. 

BASOETOLAND. 
Ter gelegenheid van het bezoek van de Britse koninklijke familie 

verscheen op 17 Februari eert» herdenkingsserie. Alle waarden heb
ben het Inschrift „Royal Visit 1947". 

1 d oranjerood, George VI, 
2 d groen. Koningin Elizabeth 
en Koning George VI; 3 d ul
tramarijn, prinsessen Margaret 
Rose en Elizabeth; 1 / rood-
lila: Margaret Rose, Kon. Eli
zabeth, George VI, pr. Eliza
beth. 

BECHUANALAND PROTECTORIAAT. 
Op 17 Februari verscheen een serie zegels, geheel identiek met de 

serie van Basoetoland. 
1 d oranjerood; 2 d groen; 3 d ultramarijn; 1 / roodlila. 

BULGARIJE. 
De op blz. 23 vermelde serie Rode Kruis-zegels van 4 April 1946 

verscheen in gewijzigde kleuren. Op alle waarden een rood kruis. 

Munrwwnrrrwwrwwt 

2 1 geelbruin; 10 1 blauwgroen: 2 kinderen. 
4 1 bruinviolet; 20 1 lichtblauw: gewonde op brancard. 

30 1 geelgroen; 50 1 bruinkarmijn: verpleegster met gewonde. 
35 1 grijsgroen; 100 1 blauw: Rode Kruis-trein. 

CHINA. 
1946/47. Zegels met portret van Dr. Sun Yat-sen, verdeeld over 

vier series. 

ï\ 
Srail 

a. In de tekening van no. 409/417. 
40 c bruinkarmijn, 2 d bruingrijs, 3 d karrriijn, 6 d matlila, 10 d 

lilakarmijn, 30 d oranjerood. 
b. In de tekening van N o 447. 
30 d blauw, 40 d oranje, 50 d groen, 100 d bruin, 200 d lilabruin. 
c. Nieuwe tekening. 
5 c purper, 10 c oranje, 20 c geelgroen, 25 c grijs, 50 roodoranje, 

1 d blauw, 2 d violet, 2,50 staalblauw, 3 d bruin, 4 d bruinoranje, 
5 d grijsgroen, 10 d karmijnrose, 20 d olijf, 50 d violet. 

d. Nieuwe tekening. 

30 d staalblauw, 50 d 
violet, 70 d oranje, 100 
d purper, 200 d groen, 
500 d blauwgroen, 700 
d roodbruin, 1000 d 
lila, 3000 d ultramarijn; 
5000 d groen en oranje. 

(Formosa). 
CHINA. 

1946. Zegels van de Japanse bezetting overdrukt met Chinese 
karakters; rechts „Chinese Republiek" (zie opdruk China 1912!), 
links „Formosa". ^ 

3 roodkarmijn, 5 blauwgroen, 10 ultramarijn, 30 blauw, 40 violet, 
50 grijsbruin, 1 En olijf: cijfertekening. 

5 En olijf, portret Van Fujiwara no Kamatari (overleden 663), 
10 En lila, pruimenbloesem. 

(5 en 10 En: resp. no. 277 en 278 van Japan, ongetand). 
1946. De bij China onder „d" genoemde zegels met opdruk van 

Chinese karakters. 
500 d blauwgroen 700 d roodbruin, 1000 d lila, 300 d ultra

marijn. 

CUBA. 

Zegel van 2 c rood, uitgegeven ter 
gelegenheid vanf de „E<posición N a -
cional de Ganaderia 1947" (nationale 
veetentoonstelling). Boven de os de 
woorden „rancho boyeros" (ossen-
fokkerij). 
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VOORMALIG DUITSE RIJK. 
Geallieerde Bezetting; Amerikaanse, Britse enen Russische zones. 

1947. Serie zegels ter vervanging van de 
cijferzegels. 

6 p donker violet, 25 p bri^ingeel: boer zet 
plantje in de grond, (plagiaat van Italië, 1945!); 

8 p rood, 40 p roodlila; boer koren zaaiend; 
12 p blauwgrijs, 60 p karmijnbruin, 80 p grijs

blauw, arbeider met hamer (plagiaat van Rus

sische zegels!); 
16 blauwgroen, 24 geelbruin, 84 smaragd, 

boer en boerin. 

Geallieerde Bezetting; Franse zone. 
Eind 1946 werd de franse zone van het voormalige duitse 

Rijk verdeeld in afzonderlijke bestuursgebieden. Het Saargebied, 
dat van 1920 tot 1935, in naam van de Volkenbond, door Frank

rijk werd bestuurd, werd begin 1947 economisch bij Frankrijk 
gevoegd, al blijft het „bezet duits gebied", voor de verschillende 
gebieden, welker wapens op de eerste Franse serie voorkomen, 
worden afzonderlijke postzegels uitgegeven. 

Saargebied. 

15 Maart 1947. 2—80 pf klein formaat. 
2 p grijs, 3 p geel, 6 p blauwgroen, 8 p oranjerood, 10 ' p lila, 

12 p donkerolijf: mijnwerker; stadsbeeld» op de achtergrond. 
16 p ultramarijn, 20 p karmijnbruin, 24 p oranjebruin: arbeiders 
in hoogovenbedrijf. 

30 p geelgroen, 40 p bruin: 2 vrouwen;»hoogovens op de 
achtergrond. 

80 p oranje: kasteel. 
84 p tipuin: maarschalk Ney. (Michel Ney, due d'Elchingen, 

prince de la Moskova, werd te Sarrelouis geboren op 10 Januari 
1769; in 1788 gewoon soldaat; nam deel aan vele gevechten van 
Napoleon, die hem bij Friedland noemde „Ie brave des braves". 
Maréchal de France sinds 1804. Op 7 December 1815 werd hij 
als Bonapartist gefusilleerd in de tuin van het Luxembourg te 
Parijs). 

1 M groen, de Saar. • 
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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 

1947. Zestigjarig bestaan van de postspaarbank. 
Inschrift s „postisäästöpankki — Postsparbanken", resp. het 

Finse en het Zweedse woord voor postspaarbank. 
„1887—1947 — LX". 
10 mk roodlila. 

1947. Portret van president J. K. Paasikivi, 
10 m leikleJr. 

GRIEKENLAND. 
Begin Mei verscheen een serie oorlogsherdenkipgszegels. Bespre

king in het Juninummer. 

ITALIË. 

X « T A 

ÏIRE3.20 POJTA AEREA 
MÉiHitlÉlMI mé ÉMÉÉHÉIIIIÉÉ 

1947. In de tekening van de 5 1 (ontwerp Paschetto) luchtpost) 
verscheen een 25 1 geelbruin; een 50 1 violet is uitgegeven in de 
tekening van de 3.20 1 (ontwerp Lalio). 

LUXEMBURG. 
Op de Pinksterdagen verschijnt een door S. Hartz ontworpen 

serie ter herdenking van St. Clemen» Willibrordus. Afbeelding en 
bespreking in het Juninummer. 

N O O R W E G E N . 
15 April 1947. „Det Norske postverkets 300ärs jubileum 1647 

1947", het derde eeuwfeest der Noorse post gaf aanleiding tot 
de uitgifte van een schitterende jubileumserie. 

5 ö purper: Hannibal Sehested, 1609—1666 viceregent van 
Noorwegen tijdens h»t Deense bestuur^ op zijn initiatief werd de 
Noorse post opgericht. Achter het portret het stadje Akkershus. 

10 ö groen: postbode omstreeks 1700. 
15 ö bruin: admiraal Peter Wessel Fordenskjold (1690 of 1691 

—1720), nationale held zowel in Noorwegen als in Denemarken. 
25 ó roodoranje: Christian Magnus Falsen, de geestelijke vader 

van de Noorse grondwet van 1814. (De Nationale Vergadering 
van EidsvoU, 1814, is afgebeeld op de zegels van 1914. Falsen is 
de staande persoon, precies in het midden). 

30 ö grijs. „Utvandring"emigratie: naar Amerika. (Zie U.S.A. 
263/264). Vooraanstaande figuur: Cleng Peerson. 

40 ö ultramarijn, het stoomschip „Constitutionen" in de haven 
van Oslo, 1827. 

45 ö brulnllla: de eerste spoorlijn geopend, 1 September 1854. 
50 ö roodbruin: walvisvangst; portret vaan Svend Foyn (1809— 

1894) uitvinder van het harpoenkanon. 
55 ö oranje: de bekende poolreizigers Fridtjof Nansen (1861— 

1930) en Roald Amundsen (1872—1928), met de „Fram" op de 
achtergrond. 

60 ö blauwgrijs: kroning van Koning Haakon VII en Koningin 
Maud in de Kathedraal van Nidaros (1906). 

Postzegelhandel „HOLLANDIA", 
Denneweg 182, 'sGravenhage, 

biedt aan 
Curasao Noodhulpuitgifte 1918 gebruikt f 1.90 

Te koop gevraagd 
Japansche Bezetting en Rep. Indonesië. 
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80 ö donkerbruin: Kóngens 
hjemkomst —' 's KoBings thuis
komst. Na de moordaanslagen 
dooi] vijand en landverrader ver
liet de Koning, op 7 Juni 1905 
tot zijn ambt geroepen, juist 35 
jaar later, op 7 Juni 1940 zijn 
vaderland; op 7 Juni 1945 keerde 
hij terug. 

De historische motieven dezer 
zegels zijn voorgesteld door Prof. 
Sverre Steen, terwijl advies werd 
irTgewonnen van Dr. Sig. Wdloch 
en den bekenden philatelist Jarle 
O. Stensdal. De ontwerpen van de 
zegels zijn van Per Frenger; roto
gravure van Emil Moestue A/S. 

1 Mei 1947. Dienstzegel van 
30 ó werd in nieuwe kleur uitge
geven, nl. grijs. 

mmmmmmmmmtmmm 
W iE NEK A\ESSB 
!9 47f 

ÖSfERRÉlCtti 
HIMtMM tÉÊéêMi 

OOSTENRIJK. 
Zegels, ter gelegenheid van de Weense 

jaarbeurs uitgegeven. Ontwerp van Hein
rich Blechner; gravure voor de 3 G van 
Georg Wimmer, voor de 8, 10 en 60 
van Herbert T. Schimek, voor de 12, 
18, 30 en 35 van Rupert Franke. 

Boven: Wiener Messe 1947, links het 
monogram van de jaarbeurs W I M , 
onder: Republik Oesterreich, naam ont
werper — aanduiding voorstelling — 
naam graveur. ^ 

3 f 2 g geelbruin (landbouw); 8 1
2 g blauwgroen f houtvlot); 

10 f 5 leikleur (cementfabriek); 12 
| 8 g donkerlila (bruinkoolmijn); 

18 + 2 g olijf (petroleumboortorens); 
30 f 10 g roodlila (textielfabriek met 
Jacquardmachine); 35  j  15 karmijn
rose (hoogoven in Stiermarken); 60 f
20 donkerblauw (masthoogspanning). 

POLEN. 
Maart 1947; eerste waarden van de serie „Poolse cultuur". In 

een oplaag van enige miljoenen exf verschenen, zowel getand als 
ongetand. 

1 z blauw, portretten van de drie beroemde Poolse schilders. 

Jan Matejko (1838—1893); (men 
zie ook de jubileumbriefkaarten 
van 1938 !), Jacek Malczewski 
(1855—1929) en Jozef Chelmonski 
Onder de namen het woord Ma
larstwo, schilderkunst; 

2 z bruin, pater Albertins van Krakow (Brat Albert), stichter vatl 
de eerste orde voor maatschappelijk werk. Als schilder bekend 
onder de naam Adam Chmielowski (1846—1916); 

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

3 z groenblauw, de vermaarde componist Fryderyk Franciszek 
Chopin, 1810—1849 (zie 40 g van 1927); 

10 z bruingrijs, Maria Sklodowska 1867—1934, gehuwd met den 
Fransen hoogleeraar Pierre Curie. 
Als „Madame Curie" één van de meest verheven vrouwenfiguren 
der geschiedenis. Haar beeltenis komt voor op talrijke zegels, 
meestal tezamen met haar man. ' 

Vier andere waarden verschijnen weldra. 

■ i t É É t t i i i i i m i l 

1946. Zegels uitgegeven ter gelegenheid 
van het „III Centenario da proclamafäo 
da padroeira", derde eeuwfeest van de uit
roeping van de Heilige Maagd tot Patrones 
van Portugal. Madonna; links wapen 
van Portugal. „1646—1946". Ontwerp Mar. 
tins Barata; druk van Bradbury, Wilkinson 
& Co. Ltd. 

30 c grijs; 50 c groen, 1 c karmijnrose; 
1 $ 75 ultramarijn. 

PORTUGAL. 
1947. Nieuwe „normale" serie met klederdrachten. Ontwerpen 

van Mello e Castro, druk van Courvoisier op draadjespapier. 
10 c bruinlila (Caramulooplaag 5 miljoen); 30 c roodbruin 

(Malpique — 2 m); 35 c olijf groen (Monsanto — l m ) ; 
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50 c sepia (Avintes — 26 m); 1 Esc. 
bruinrood (Maia — 2 m); 

1 $ 75 staalblauw (Algarve   2 m); 
2 Esc. groenblauw (Miranda do Duro 
— 1 m); 3 $ 50 zwartgroen (A9ores — 
1 m). 

De zegels verschenen ook in blokvorm 
inl nagenoeg gelijke kleuren; grijsgroene 
omranding; prijs (prejo) 15 $ 00; oplaag 
50.000 ex. Over dit blok schrijft „ O 
Filatelista" naar onze mening terecht 
„Hoe lang zal de P.T.T. doorgaan met 
die blokken. Het zou een slechte dienst 
zijn voor de Portugese philatelie". 

ROEMENIE. 
1947. Nieuw portret van Mihai I naar rechts. Groot formaat; 

links onder kroontje; ontwerp Murnu, druk van de „Fabricica 
de Timbre". 

3000 lei ultramarijn; 7200 lei bruinviolet. 

RUSLAND (SOWJETUNIE). 
9 Februari 1947. Serie ter herinnering aan de verkiezingen voor 

de opperste Sowjet. Op de 16 verschillende zegels van 30 kop. 
staat telkens het wapen van één der 16 republieken — steeds sikkel 
en hamer, met verschillende achtergrond. In de bovenrand staat 
in Russische letters de naam van de desbetreffende republiek. In de 
band onder het wapen staat de naam in de eigen taal van het 
land — voor de eerste maal ook van de veroverde gebieden Estland, 
Letland, Litauen, FinsKarelië en Moldavië. Op alle zegels de slot
woorden van het „communistisch manifest" in het Russisch, evt. 
óók in de eigen taal van het land. 

30 k oranjebruin, R.S.F.S.R. (het eigenlijke Rusland); 
30 k bruin, Armjanskaja S.S.R. (Armenië); 
30 k grijsbruin, Azerbaidzanskaja S.S.R. (Azerbaidzan); 
30 k grijsviolet, Estonskaja S.S.R.—Eesti N.S.Y. (Estland); 
30 k lilabruin, Gruzinskaja S.S.R. (Georgië enz.); 
30 k grijslila, KareloFinskaja S.S.R. (Karelië); 
30 k oranje, Kazachskaja S.S.R. (Kazakstan); 
30 k bruinviolet, Kirgizckaja S.S.R. (Kirgiezenstan); 
30 k geelbruin, Latvijskaja S.S.R. — Latvijas'P.S.R. (Letland); 
30 k donkerolijf, Litowskaja S.S.R. — Lietuvos Taryba S. Rep. 

(Litauen); 
30 k donkerlila, Moldawskaja S.S.R. — R.S.S.M. .(Moldavië); 

P > I > V | I I I < I « » » • ■ » * » • • « • » » • ' ■ » • « » i i n » • » » ! 

EPB cce? 
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30 k donkergroen, Tadzikskaja S.S.R. (Tadzikstan); 
30 k zwartviolet, Turkmenskaja S.S.R. (Turkmenië); 
30 k lilablauw, Ukrainskaja S.S.R. (Ukraine); 
30 k olijfbruin, Uzbekskaja S.S.R. — Uz. S.S.R. (Uzbekistan); 
30 k groenolijf, Welorusskaja S.S.R. — W.S.S.R. (Witrusland). 
Tenslotte een 1 r. rood, lichtblauw, goud met Inschrift Gosu

dartswennij gerb S.S.R.: Staatswapen der Sowjetunie. In de rode 
band rondom de korenaren staat weer de slotzin van het Com
munistisch manifest van Marx en Engels. „Proletariers van alle 
landen, verenigt U", in 16 talen. 

». 23 Februari 1947, serie ter gelegenheid 
van de 29e verjaardag van het rode leger; 
(Inschrift op alle zegels dienovereenkomstig: 
„XXIX. godowscina sowetskoj Armij"); 
ongetand. 

20 k violetzwart, militair met vele deco
raties (staand formaat); 30 k blauwgrijs, 

•militairen op de krijgsschoolles in de aard
rijkskunde (staand formaat); 30 k bruin, 
liggend formaat: piloot, matroos, soldaat. 

29 Februari 1947, dezelfde zegels getand. 
20 k j^violetzwart; 30 k blauwgrijs; 30 k 

bruin. " 

11 Maart 1947, zegels uitgegeven ter gelegenheid van 'de inter
nationale vrouwendag op 8 Maart. , 
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15 k ultramarijn, vrouw als onderwijzeres in een schoollokaal. 
30 k oranjerood, groep vrouwen met vlag, waarop de portretten 

van Lenin en Stalin; op de achtergrond toren van het Kreml te 
Moscdu. 

SAN MARINO. 

1947. Luchtpost. 100 1 bruin; 
vliegtuig boven wereldbol, 
waarop het „symbool" van San 
Marino (de drie bergtoppen) 
staat aangeduid. 

SPANJE. 
1946/47. In de tekening van no. 705 (40 c roodbruin van 1942 

— portret van Franco, omgeven door wapens) verschenen drie 
aänvuUmgswaarden: 

75 c donkerblauw; 90 c lichtgroen; 1*35 Pts violet. 

SWAZILAND. 
17 Februari 1947. In volkomen gelijke uitvoering als voor Basuto-

land verschenen enige zegels ter gelegenheid van het bezoek der 
Britse koninklijke familie aan Zuid-Afrika. 

1 d oranjerood: 2 d groen; 3 d blauw; 1/— roodlila. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

23 April 1947. Ter gelegenheid van het 
feit dat 950 jaar geleden, op 23 April Svaty 
Vojtjech) overleed, verscheen een serie her
inneringszegels. Ontwerp K. Dvorsjak, gra
vure Jmdra Schmidt. 

1.60 groenzwart; 2.40 karmijnrood; 5 
Kcs. groen. 

Svaty Vojtjech, in het Westen bekend als 
St. Adalbertus, ligt begraven in de St. 
Vitus-dom te Praag. 

Zijn beeltenis — met de naam Sw. Woj-
ciech — komt ook reed^ voor op de 5 g 
van Polen, 1938. 

Praha — 10 — Hrad stempelde de zegels op 23 April af met 
een speciale stempel, waarop de bisschopshoed en de woorden „950 
vyroci smrti sv. Vojtjecha" — 950 jaren sinds de dood van St. 
Adalbertus.. 

ZUID-RHODESIA. 

DPyfff iWWi^mHHHWIiHll i i 
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1 April 1947. Ter gelegen
heid van de „Roayl Visit — 
April 1947" verschenen ook 
hier twee zegels. 

3^ d groen en zwart; links 
prinses Elizabeth, rechts prin
ses Margaret Rose. 1 d kar
mijnrood en zwart. Koning 
George VI en Koningin Eli
zabeth. 

ZUID WEST AFRIKA. 

17 Februari 1947. De zegels 
van de Unie van Zuid-Afrika 
van 1, 2 en 3 d — Engelse en 
Kaapse Inschriften — versche
nen met opdruk S W A. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAHD 
door 

JAN POULIE. 
XXXIII. 

(Vervolg van blz. 94 in Nr . 6 van Juni 1943). 
Letland Nr . 98 t/m 109. 

Sedert einde Augustus 1921 verschenen in Letland geleidelijk de 
nieuwe frankeerzegels in het wapentype. Dit type is ontworpen 
door prof. A. Sarrinsch. De zegels zijn in steendruk uitgevoerd. 
Deze uitgifte is gedrukt in vellen van 400 stuks, welke zijn samen
gesteld uit 4 vakken van 100 zegels. % veldeel bestaat dus uit 10 
(hoogte) X 10 (breedte) = 100 stuks. De randschriften van deze 
veldeelen luiden; 100 MARKAS A 50 K—50 RUB 100 MARKAS 
A 1 R—100 R enx 

Veelal kwamen slechts de in vieren gedeelde vellen aan de 
post. De onderlinge afstand tusschen de veldeelen is mij niet 
bekend. Misschien is deze 13% mM. Paren met een tusschenstrook 
van deze breedte hoeven echter niet afkomstig te zijn van een 
linker- en rechterhelft of van een boven- en benedenhelft. Afb. 
186 vertoont een dergelijk horizontaal paar met een blanco tus
schenstrook. Dit paar zou dus afkomstig kunnen zijn van een 
linker- en rechterhelft. Het is echter ook mogelijk, dat dit paar 
afkomsttig is van proefvellen voor postzegelboekjes. 

Dit paar heeft nog de bijzonderheid, dat de rechtertanding van 
het linkerzegel is weggevallen. Van het wapentype met munt
waarde Santimi (zie het volgende hoofdstuk XXXIV) bezit ik n.l. 
veldeelen, welke oorspronkelijk voor niet-uitgegeven postzegel
boekjes bestemd waren. Voorts vindt men bij deze Santimi-uitgifte 
paren met tusschenstrook, waarbij de tusschenstrook verschillende 
breedten vertoont. Men mag dus niet zonder meer aannemen, dat 
de breedte der tusschenstrook tusschen veldeelen steeds 13J4 mM. 
is. Schrijver dezes houdt zich dus ten zeerste aanbevolen voor 
toezending van veldeelen of blokken of paren met een tusschen
strook. Wanneer aankoop van dergelijke stukken niet mogelijk 
is, ziet hij toch gaarne opgave tegemoet. Kosten worden per om
gaande vergoed. 

H.H. handeleren wilt U mij het groote genoegen doen uw voor
raden Letsche zegels hierop eens na te zien? Met uw aller mede
werking kan deze thans nog niet opgehelderde philatelistische 
vraag misschien toch nog worden beantwoord. 

Het watermerk bestaat uit verticale gegolfde lijnen. Deze lijnen 
staan op een afstand van 23 m.M. van elkaar. Eenmaal per veldeel 
van 100 stuks komen tusschen deze lijnen de woorden voor: 
PACTIEN LIGAT MILLS. Hieronder drie lijnen lager eveneens 
eenmaal per vel het jaartal 1858. 

Losse zegels kunnen dus soms een of twee letters of cijfers 
vertoonen. Men vindt dit watermerk in 4 standen. Het watermerk 
loopt verticaal oveu de zegels, dus van boven naar beneden, afb. 
187, van beneden naar boven, verkeerdstaand van boven naar be
neden en verkeerdstaan^ van beneden naar boven. De serie wordt 
tenslotte gecompleteerd tot de volgende waarden. Tevens vermeld 
ik de oplaag-cijfers. 

50 kap violet 
1 rbl. geel 
2 rbl. groen 
3 rbl. geelgroen 
5 rbl. rood 
6 rbl. lilarood 
9 rbl. roodoranje 

10 rbl. blauw 
15 rbl. ultramarijn 
20 rbl. lila 

ca. 5.000.000 stuks 
ca. 3.000.000 stuks 
ca. 6.000.000 stuks 
ca. 500.000 stuks 
ca. 8.000.000 stuks 

^ . 400.000 stuks 
ca. 500.000 stuks 
ca. 3.500.000 stuks 
ca. 800.000 stuks 
ca. 300.000 stuks 

De ze'gels bestaan in verschillende tandingen, t.w. l l j ^ , U K 
en U K X l l j ^ tezamen door mij genoemd 11/4. In deze tandingen 
verschenen alle waarden tot en met de 15 rbl. De 20 rbl. bestaat 
in tandingen 10, l l j ^ x 10 en \^ x I I K . Dit laatste zegel is een 
rariteit. In de tanding 10 x 11}4 bestaan ook nog de waarden 1 
en 10 rbl. 

Tenslotte heb ik nog in mijn bezit een 9 Rublizegel met „toe-
valstanding": 3 x 1 1 ^ 1 x 1 0 . Toevalstandingen ontstaan door het 
voorkomen van een tandingskam, welke in maat afwijkt van de 
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Afb. 187 

Afb. 186 

overige kammen. Een en ander kan het gevolg zijn van een repa
ratie of doordat een ongetand gebleven gedeelte met behulp van 
een in maat afwijkende kam wordt nagetand. 

Plaatfouten komen voor. Ik wil alleen de duidelijkste noemen, 
t.w.: 
50 Kap: Hierbij is van de vpet van de L alleen de omranding 

overgebleven. 
2 Rubli: a linker 2 heeft links een ophaal 

b rechter 2 heeft links een ophaal. Voet van linker 2 
is verlengd met dwarsstreepje 

c U is bijna gevuld. 
9 Rubli: wit puntje boven B 
15 Rupli: punt boven U. 

Een zeer zeldzame afwijking is de aan weerszijden bedrukte 15 
Rubli. , 

Onderstaande tandingafwijkingen zijn in mijn bezit: 
1 "Rupli: rechtervelrand ongetand 

benedenvelrand ongetand 
horizontaal dubbel getand 

2 Rubli: bovenvelrand ongetand 
rechtervelrand ongetand 

5 Rubli: linkervelrand ongetand 
bovenvelrand ongetand 
rechtervelrand ongetand 

6 Rubli: linkervelrand ongetand 
benedenvelrand ongetand 
bovenvelrand ongetand 

9 Rubli: bovenvelrand ongetand 
10 Rubli: rechtervelrand ongetand 
15 Rubli: rechtervelrand ongetand. 

Bij deze zegels komen voorts sterk verschoven tandingen voor. 
Ongetande zegels bestaan van deze uitgifte niet. Eventueel aange
boden ongetande exemplaren of paren met zeer breede randen zijn 
ontstaan, doordat bij exemplaren met verschoven tanding een en 
^nder zoodanig is beknipt, dat men den indruk krijgt, dat de 
zegels echt ongetand bestaan. Papiervouwen komen dikwijls voor 
(zie afb. 46). Proefdrukken zijn mij van deze zegels niet bekend. 

In September 1922 werd deze wapentypeserie nog uitgebreid 
met twee hooge waarden, t.w. 50 Rubli (jjruin en lichtbruin) en 
100 Rubli (blauw en lichtblauw), echter in groot formaat (27% 
X 27i4 mM.) ^ e z e zegels zijn eveneens ontworpen door Prof. 
A. Sarrinsch en in steendruk uitgevoerd. Deze uitgifte is gedrukt 
in vellen van 200 stuks, welke zijn samengesteld uit 4 vakken 
van 50 stuks. Aan de post kwamen slechts de in vieren gedeelde 
vellen. De onderlinge afstand tusscheq deze veldeelen is mij niet 
bekend. Het watermerk is hetzelfde als bij de lage waarden: het 
loopt nu echter horizontaal ^ e r de zegels. _Het komt weer voor 

mmtmmrnmmmH^fmrmmfmmwm^mm 

Afb. 189 

afb. 188 
in vier standen, t.w. normaal staand, verkeerd staand (afb. 188), 
kopstaand, verkeerd en kopstaand (afb. 189). De oplaagcijfers van 
beide waarde zijn elk ca. 100.000 stuks. Deze zegels bestaan alleen 
getand 1134. Ze zijn blijkbaar gedrukt in twee drukgangen. De 
onderdruk is in de lichte kleur. 

Ik heb in mijn bezit een 50 Rubli met naar rechts verschoven 
onderdruk. Plaatfouten zijn mij niet bekend. Wel bezit ik een 
exemplaar van de 50 Rubli, waarbij de vlag van de linker 5 is 
verbonden met de ronding door een lichte punt. Deze afwijking 
zou echter ook een druktoevalligheid kunnen zijn. Onderstaande 
tandingsafwijkingen zijn in mijn bezit: 
100 Rubli: rechtervelrand ongetand (afb. 190) 

benedenvelrand ongetand 
verticaal dubbel getand. 

Proefdrukken in zwarte kleur bestaan van beide waarden zoowel 
van de onderdruk als van de bovendruk. Vervalschingen van deze 
w apentypeuitgifte zijn niet bekend. 
Er is te catalogiseeren: 
Nr. 98: 50'Kap. licht tot donkerviolet getand: i\%. 

1 Rublis licht tot donkeroranje getand: 1134 en 
10 X 113^. 

2 Rubli licht tot donkergroen getand: 1134. 
3 Rubli geelgroen getand: HM
5 Rubli roserood tot karmijn getand: 113^. 
6 Rubli lilarood getand: 1134
9 Rubli roodoranje getand: 1134. 

10 Rublu blauw tot donkerblauw getand: 1134 en 
10 X 1134. 
15 Rubli ultramarijn tot blauw ultramarijn get.: 113^. 
20 Rubli lila getand: 10 en 10 x 11K en 113^ x 10. 
50 Rublu bruin en lichtbruin getand: 1134. 

100 Rublu blauw en lichtblauw getand: 1134. 

Nr. 99: 

Nr, 
Nr, 
Nr, 

100 
101 
102 

Nr. 103 
Nr. 104 
Nr. 105 

Nr. 106 
Nr. 107 
Nr, 
Nr, 

108 
109 

Afb. 190 

; 

• 

■ii 
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(Wordt vervolgd). 

Postzegelhandlel 1 

M. D. POSTMÄ, 
Uniabuurt 14 - LEEUWARDEK I 

GIRO 295477. 
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DUITSCHLAND 
MEI 1945-DECEMBER 1946 

door 
J. C. NORENBURG. 

Het zal ieder „Duitschland"verzamelaar den laatsten tijd meer
malen overkomen zijn, dat hij zegels van'dit land ontving of onder 
de oogen kreeg, waarvan hij niet wist wat het nu feitelijk waren. 
Waren het officieele zegels of fantasieproducten ? Het eerste is 
meestal gemakkelijker uit te maken dan het laatste, want zonder 

1 nu direct fantasieproduct te zijn, zijn er van die semiofficieele 
uitgaven, althans zegels die daar de schijn van hebben. En hoe 
dit vooral van byitenlandsche'zegels na te gaan? Ook in Duitsch
land zelf bleek menig verzamelaar met deze moeilijkheid te kampen 
te hebben ten opzichte van zegels in bovenvermelde periode ver
schenen, althans bleek mij zulks uit een schrijven van een philate
list te Halle a.d. Saaie, mij van bevriende zijde ter beschikking 
gesteld. 

Deze philatelist sloot bij zijn schrijven een rondschrijven in van 
de BriefmarkensammlerClub „ H A L L E N S I A " aldaar, die volgens 
hare mededeeling de belangen van de sterkste (philatelistische) 
groepen in middenDuitschland behartigt. Ten einde de zwendel 
in allerlei fantasieproducten' tegen te gaan, alsmede het te hoog 
aanslaan van allerlei twijfelachtige uitgaven, heeft zij een lijst 
samengesteld, waarin door haar zijn opgenomen alle in bovenver
meld tijdsverloop in Duitschland' verschenen zegels en door haar 
gegroepeerd in een 4tal groepen. Hieraan doet zij een algemeene 
beschouwing vooraf gaaji, waarin zij uiteen zet, waaraan volgens 
deze club een zegel moet voldoen om in philatelistische zin als 
volwaardig te worden beschouwd. Als eerste eisch stelt zij niet 
alleen, dat eeiï zegel door een postinstelling moet zijn uitgegeven 
met het doel om opgeplakt gebruikt te worden tot inning of 
verrekening van postale heffingen, doch ook, dat zulke zegels ge
durende kortere of langere tijd voor e,en ieder ■ aan postloketten 
verkrijgbaar zijn gesteld. • ' 

IS aan deze eisch voldaan, dan komen nog de volgende over
wegingen in aanmerking: 

1. Was er werkelijke behoefte, — d.w.z. was er een postale 
noodzakelijkheid — om in de plaats van de algemeen voorgeschr
ven baarfrankeering, eigen zegels uit te geven ? 

2. Had op dat tijdstip de post geen andere middelen ter be
schikking, in het bijzonder „geldige postzegels"? 

3. Was de oplage zoo groot, dat alle postloketten in het 
desbetreffende gebied aan de dagelijksche behoefte van het publiek 
konden vol'doen? Of was er maar een verkoop voor den vorm 
(proforma) om de oplage een officieel karakter te geven ? 

4. Kwam het overwegende deel der oplage in z.g. loketverkoop 

of verdween 50 tot 90 Vo daarvan om ze over te leveren aan 
daarbij geïnteresseerden ? 

5. Werden de zegels werkelijk gebruikt voor frankeering van 
poststukken in dagelijksch verkeer of dienden ze alleen om brieven 
van verzamelaars en handelaren samen te stellen, die opzettelijk 
voor dit doel gemaakt en ingeleverd werden ? M.a.w. bestaan 
er werkelijk normaal gebruikte brieven met de desbetreffe'nde 
zegels ? 

6. Naderhand afgekomen erkenning van zegels die niet van 
postzijde zijn uitgegeven, kan ons, philatelisten, niet de vrijheid 
geven zulke zegels als volwaardig te erkennen. Het postbestuur 
kan haar doelstellingen zoo uitleggen als zij zelf dienstig oordeelt. 
Dit kan en mag ons als verzamelaars niet in ons oordeel 
beïnvloeden. 

7. Vaak lieten postmeesters en particuliere personen ongetande 
uitgaven tanden of doorsteken (soms zelfs met radeerwieltje als 
door kleermakers gebruikt !) Voor speciaalverzamelaars kunnen 
dergelijke zegels eenige beteekenis hebben, wanneer zij' zich op 
echt geloopen brieven bevinden, doch dè daar voor meestal ge
vraagde buitensporige hooge .prijzen, in het bijzonder voor onge
bruikte stukken, zijn absoluut niet gerechtvaardigd. 

8. Evenzoo is het gelegen met de zegels die op min of meer 
onregelmatige wijze uit de aanmaak zijn verdwenen. Deze worden 
dan met groote reclame als „zeldzame" kleurafwijkingen, foutdruk
ken" enz. aangeprezen. (Ook hier wordt voor buitensporige prijzen 
gewaarschuwd). 

Na deze 4'unten gesteld te hebben, worden, zooals reeds boven 
vermeld, de zegels in 4 groepen ingedeeld, zooals dit bij vele cata
logi de gewoonte is, en wel: 
groep l. volwaardige zegels. 

(in catalogi met doorloopende nummers en gewoon schrift 
aangegeven), 

groep II. niet volkomen volwaardige zegels, die w«l van daartoe 
bevoegdei ambtelijke zijde zijn uitgegeven, doch niet aan alle 
bovenvermelde eischen voldoen. 
(in catalogi met doorloopende nummers doch in kleiner schrift 
aangegeven), 

groep III. zegels die slechts aan weinige van bovenvermelde eischen 
voldoen. 
(in catalogi met bijzondere nummering en schuin schrift 
aangegeven), 

groep IV. zegels die door daarbij belanghebbenden zijn uitgegeven 
en niet als postwaarden erkend kunnen worden. 
(niet geschikt om in catalogi te worden opgenomen niettegen
staande ze soms afgestempeld voorkomen). 

Hierna volgt het overzicht, waarbij eerst de indeeling in een 
der vier groepen met een X is aangegeven, terwijl daar achter 
vermeld staat welke der bovenstaande 8 punten in het bijzonder 
in aanmerking komen. 

N r 

I. 
1. 

II. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

PLAATS VAN 
UITGIFTE: 

Berlijn 

Berlijn ^ . 

Dresden 
Erfurt ■ 

Halle 

Leipzig 

• 
Schwerin 

UITGAVE: 

ALGEMEENE UITGAVE 
Gezamenlijke waarden 
Tentoonstellingsblok (1946) 

UITGAVEN D O O R POSTDIRECTIES 
Gezamenlijke uitgaven + 5 doorstoken 
doorstoken uitgave der overige waarden 
Gezamenl. uitgaven uitgez. de „IIOYTA" 
Gezamenlijke zegeluitgaven 
Blokken 
3—12 pf ongetand 
Gezamenlijke uitgaven 
Opdruk 4 op 20 pf. 

Gezamenlijke uitgaven 
„ blokken 
„ velletjes ♦ 

Blok ten bate van de Leipziger Messe 

Gezamenlijke uitgaven 

GROEP 
I 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

II 

X 
X 

X 

X 

III 

X 
. 

» 

X 

X 

IV 

X 

X 

VOLDOET NIET 
AAN DE EISCHEN 

* 

3, 4, 5. 

3, 4. 
3, 4. 

3, 4. 
3, 4, 5. 

Zwendel 

3, 4. 
3, 4, 5. 
Speciaalzegels 
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Nr. 

m. 
8. 

9. 

IV. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

r 21. 
22. 
23. 

24. 

25. 
26. 

27. 
28. 
29. 
30. 

31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 
37. 

V. 

38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

PLAATS VAN 
UITGIFTE: 

Engelsche en Ameri
kaansche zone 
Fransche zone 

Apolda 

Barsinghausen 
Chemnitz 
Chrimmitschau 

■ Dresden 
Döbeln 

HolzhausenZwenkau 
Falkensee 
Frankenberg/SA 
Glauchau 

Gottleuba/Sa 

Görlitz 
Lichtenstein/Sa 
Löbau/Sa i 

Keulen 

Mainz 
Meinzen 

Mühlberg/Elbe 
Naumburg 
NeustadtGlewe 
Netzschkau

Reichenbach 
Niesky 
Perleberg 
Säckingen 
Strausberg 

• Schwarzenberg 

Würzen ^ 
WittenbergLutherstadt 

Arnsberg/Westf.' 
Aschaffenburg 

Berlstedt/Th 
Demmin/Medkl. 
Eckartsberga 
Elsterberg i 

. UITGAVE: 

BEZETTINGSUITGAVEN 
Gezamenlijke uitgaven 
id. met opdruk „GERMAN" 
Gezamenlijke uitgaven tot 1 RM 
2 en 5 R M 

STADS (lokaal) UITGAVEN 
(3 waarden) getand 

ongetand 
Overdruk op Hitlerkopzegels 

id. 
id. 
id. 

Boekdrukoverdruk (1 w.) 
•Jeugddag 
3 waarden (boekdrukoverdruk) 
* ^ 

, 

Boekdruk over Hitlerkopzegels 
id. over Partij en Dienstzegels 
Pfennigwaarden 
Markwaarde 
Gezamenlijke uitgaven 
Overdruk over Hitlerkopzegels 
id. pfennigwaarden 
id. Volkssturm 

ida Markwaarden 
Posthoorn over Hitlerkopzegels 

id. 
Handstempelopdruk 
Boekdruk opdruk 6 | 12 pf 
Boekdruk opdruk 8 j 5 pf 
(„Aufbau" zie onder VI) 
Boekdruk opdruk) alle waarden 
Roode doorsteking 
wigvormige insnijding in Hitlerkopzegels 
3, 4, 5, 6, 12 pfwaarden 
1, 10, 15, 16, 20 pfwaarden 
Gezamenlijke uitgaven 
Stadswapen over Hitlerkop 
Overdruk „Sackingen a/Rh" 
Hitlerkop en gedenkzegels 
Hitlerkop overdr. pf. waarden 

„ „ Mk waarden 
„ „ Gezamenlijke waarden 
)» j ï » )» 

POSTDIRECTEURUITGAVEN 
(heffingsetiketten) 

■ 

• 
• 

Hitlerkop met steroverdruk 

GROEP 
I 

X 

X 

X 

X 

II 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

III 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
• 

IV 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

^ X 

'x. 
X 

X 
X 
X 

X 

VOLDOET NIET 
AAN DE EISCHEN 

Valsch 

1, 3, 4, 5. 
id. 
id. 
id. 

Speciaalzegels 

1, 3, 4, 5. 
Speciaalzegels 

3, 4, 5. 
3, 4, 5. 
I, 2. 3, 4, 5. 

1, 3, 4, 5. 

3. 4, 5. 
1, 2, 3, 4, 5. 
Particulier
maakwerk 

id. 
1, 3, 4, 5. 

4, 5. 

Speciaalzegels 
id. 

1, 3, 4, 5. 

3, 4. 

1, 3, 4, 5. 
id. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

3, 4, 5. 
1, 3, 4, 5. 

id. 

3, 4, 5. 
id. 

3, 4, 5. 

Maakwerk 
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1 Nr. 

44. 
45. 

46. 
47. 

48. 
1 49. 

50. 
51. 
52. 

1 53. 
1 '̂*' 
1 55. 
1 56. 

1 ^̂' 
1 58. 

59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

VI. 
64. 
65. 
66. 
67. 

68. 

1 ^̂' 
1 ̂ °" 
1 '^^■ 
1 ^^■ 
1 ̂ "̂ 
1 ^^^ 

PLAATS VAN 
UITGIFTE: 

Flensburg 

Fredersdorf 

Freudenstadt 

Groszräschen 

Hamm i. Westf. 
Lohne i. Oldenb. 
Löhne i. Westf. 
Lüttgenburg (Schlesw.) 
Mindelheim 
Bad Nauheinv 
Niederlahnstein 
Ründeroth 
Bad Saarow 

Saulgau 
Schönau Schwrzw. 

Sigmaringen 

Spremberg 

Ravensburg. Würt . 

Tittisee 

Unna i. Westf. 

Kottbus 

Dessau 
Eilenburg 
Finsterwalde 

Lübbenau 

Meiszen 

Plauen/Vogtld 

Spremberg 

Strausberg 
Storkow 

Wittenb.Luth. 
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UITGAVE: 

kleine blauwe etiketten en zwartomrande etiketten 
alle overige uitgaven , 

alle uitgaven uitgez. laatste beelduitgaven 
laatste beelduitgaven 

(nog bestreden) 
etiketten als bij Spremberg 

laatste uitgave (postsluitetiketten 
Overdruk 

Heffingsetiketten („Aufbau" zie onder VI) 

„AUFBAU"UITGAVEN 
Gezamenlijke uitgaven ' 
Blokken 

id. 
Aufbauzegels 

„ blokken 


Aufbau 6 + 12 pf 

„ 5 + 8 pf 
Blok 

Aufbau, wit papier 
„ rood papier • ^ 

„ gezamenlijke uitgaven 

id. 
Lutherblokken 

OPMERKING : 
Er bestaan nog andere overdrukken over 

Hitlerkopzegels | 

GROEP 
I 

" 

n 

' x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

III 

X 
X 

X 

X 
X 

? 

» 

X 

X 

X 

X 

IV 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
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VOLDOET NIET 
AAN DE EISCHEN 

3, 4, 5. 
id. 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 

1, 5, 6, 7.' 
3, \ 5. 
Zwendel 
3, 4, 5. 

id. 

1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Maakwerk 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 
3. 4, 5. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Speciaalzegels 

id. 
id. 

3. 4, 5, 6, 7. . 
4, 5, 6. -" 

4, 5. 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 

3, 4, 5. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
id. 

Speciaalzegels 

drukt zegel 10 ct. lila (Konijnenburg), bestemd voor de corres
pondentie met onze troepen in NederlandschIndië. Op de ene 
soort staat links onderi een „M"; deze bladen dienen uitsluitend 
voor correspondentie met Marinepersoneel in Ned. Indië, terwijl 
op de andere luchtpostbladen een „L" staat; deze zijn uitsluitend 
bestemd voor correspondentie met militairen in Ned. Indië, niet 
behorende tot Marine of Mariniers. 

Deze correspondentie wordt per luchtpost vervoerd. 

Nieuwe luchtverbindingen K.L.M, in Europa. 
Op 21 April j.1. opende de K.L.M, een luchtverbinding Twente— 

Eindhoven—Brussel, die op werkdagen wordt gevlogen, waardoor 
deze beide belangrijke industriecentra dus een vlugge rechtstreekse 
verbinding met België hebben verkregen. 
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correspondentie 
C. E. M. Dell 

over deze rubriek 
enbag. Statenweg 

te 
172 

richten tot de 
c, Rotterdam. 

NEDERLAND. 
Luchtpostbladen. 

Op 14 April j.1. verschenen i soorten luchtpostbladen met inge
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Op 9 Juni a.s. wordt een nieuwe luchtverbinding Amsterdam— 
Geneve—Rome v.v. geopend (3 x per week), naast de bestaande 
4 X wekelijkse Bataviadienst, die ook Rome aandoet. 

Door de Romedienst wordt tevens een dagelijkse verbinding 
met Geneve geschapen, daar ook de driemaal wekelijkse verbinding 
Amsterdam—Geneve—Madrid—Lissabon v.v. via deze plaats gaat. 

Op 2 Juni a.s. wordt de luchtverbinding Amsterdam—Zürich 
doorgetrokken naar Barcelona. Deze dienst Amsterdam—Zürich— 
Barcelona betekent een groot voordeel voor het Catalaanse han
dels en 'industriegebied en voor de gebieden, die met dit nijver
heidscentrum betrekkingen onderhouden. 

Op een nog nader aan te kondigen datum wordt de luchtlijn 
Amsterdam—Parijs—Lissabon v.v. geopend, welke route 3 x per 
week met Douglas DC 4 toestellen zal worden gevlogen. 

Op 20 Mei a.s. opent de K.L.M, een driemaal wekelijkse dienst 
Amsterdam—Manchester—Dublin v.v. Voor het eerst in haar ge
schiedenis gaat de K.L.M, een geregelde verbinding onderhouden 
met Ierland en krijgt hierdoor ook een aandeel in het drukke 
zakenverkeer tussen de Midlands en de Vrijstaat. Op deze lijn zal 
worden samengewerkt met de Aer Lingus, de Ierse luchtvaart
maatschappij. 

Van 27 Mei 'a.s. af zal een verbinding op werkdagen tussen 
Eindhoven en Londen tot stand gebracht worden via Antwerpen. 

O p 2 Juni a.s. zal een luchtverbinding Amsterdam—Maastricht— 
Luxemburg v.v. worden geopend. 

Nachtluchtpostverkeer. Op 20 Mei a.s.. zal het nachtluchtpost
verkeer weer "worden hersteld, zodat zakenbrieven, die na kantoor
tijd b.v. in Bazel worden gepost, reeds de volgende dag in Zweden 
en Engeland besteld kunnen warden. De K.L.M, zal de nacht
diensten Amsterdam—Londen v.v. en Amsterdam—Kopenhagen^— 
Malmö v.v. voor haar rekening nemen. 

clmdeiil 
_m 

^ ^ ^ ^ H M I ^ H M 
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Hl 
Hierbij geven wij een af

beelding van de stempel, waar
mee alle poststukken op de 
„Willem Barentz" werden af
gestempeld. Dank aan den heer 
J. van Anrooy. 

'Tlfclsclirifteïi, 
Catalogi, eng.} 

DE MENS EN ZIJN WERELD OP POSTZEGELS. 

Beknopte handleiding ten dienste van jeugdverzamelaars, door 
M. J_. van HeerdtKolff 1947. 

Dé bedoeling van dit boekje is onze jeugdverzamelaars een opzet 
te geven van een verzameling met een bepaalde lopende draad. 
Gaarne had ik wat meer toelichting gezien, nu domineren de af
beeldingen van zegels. Waarom „Het aspect van de Wereld, alge
meen", geen onderdeel vormt, maar bij Europa is getrokken, 
ontgaat mij. 

Bewoners van de Indische archipel horen thuis onder Azië. 
Dit zijn enkele opmerkingen. Voor vele onderwerpen zal toelich
ting door ouderen niet kunnen worden gemist, zodat het doel, 
dat gesteld was, m.i. niet is bereikt. H. 

BELGIQUE—OBLITERATIONS 1918—1919. 
"Essai de Classification par Richard Bijl. Editions Philac. 

Bruxelles 1946. 
Voor de stempelliefhebbers van België een interessante studie, 

waarin de auteur de gedurende meer dan 25 jaar verzamelde stem
pels van de bevrijding van België in de vorige wereldoorlog syste
matisch behandeld. De stempels komen in het algemeen slechts 
voor op de goedkope serie varf 1915 en op enkele Rode Kruis 
series in de oorlog uitgegeven. Vele stempels zijn haast niet te 
vinden. 

Echter onthoudt de heer Bijl zich m.i. terecht van het geven 
van prijzen, zodat ieder kan proberen in hoeverre hij het opge
somde, wat wel volledig lijkt, kan vergaren. De uitvoermg is 
keurig en een groot aantal duidelijke afbeeldingen verluchten de 
tekst. H. 

CATALOGUE PHILAMAT. 
Catalogue Philamat 1947 des Timbresposte du monde 
entier, émis ä 1'occasion d'Evcnements philatéliques ou 
postaux. 
Uitgave van Roland Lefèvre, 72 Rue de Buzenval, St. 
Cloud. (S. &: O). Prijs 100 francs. 

In dit boekje worden vermeld alle postzegels, die zijn uitge
geven ter gelegenheid van philatelistische tentoonstellingen en 
congressen, de „dag van de postzegel", ten bate van postmusea, 
ter herinnering aan Rowland Hill, bizondere vluchten, jubilea van 
de postzegels zelf en van postcongressen. Dus in het algemeen 
een opsomming van die postzegels, welke een „philatelistisch" doel 
hadden. v. P. 

De „oude heer Keiser", een van de meest bekende en geziene 
personen in de kring der Nederlandse philateKsten, had als devies 
voor zijn zaak: trouw en eerlijkheid tot elke prijs. Lange jaren 
heeft hij, naar beste weten en met succes, deze lijfspreuk trachten 
te verwezienlijken. Op 10 Januari 1943 overleed de oude Keiser; 
de stichter van de Firam G. Keiser en Zoon gaf 45 jaar van zijn 
leven aan de zaak, die hem lief was en bleef tot op hoge ouder
dom. Zijn levenswerk wordt voortgezet door zijn zoon, den heer 
S. Th. Keiser. 

In 1897 werd in de Passage te 'sGravenhage een postzegelhandel
Keiser gevestigd, die weldra naar de overzijde werd verplaatst. 
Op no. 25 is de zaak steeds gevestigd gebleven; een tiental jaren 
geleden werd de winkel uitgebreid met no. 27. Wanneer wij de 
geschiedenis van de Firma Keiser bezien, dan is het wel zeer 
opvallend, dat zij niet alleen sinds zo lange tijd in hetzelfde pand 
is gevestigd, maar ook, en dit is eigenlijk nog méér sprekend, dat 
zij, die de naaste medewerkers van den eigenaar zijn, de heren 
L. Blok en W. A. R. Kok beiden nu reeds tientallen jaren aan de 
zaak verbonden zijn. Dit lijkt ons een bewijs voor ouderwetse 
degelijkheid en stabiliteit. T r o u w e n s . . . . niet zonder reden werd 
dikwijls een beroep gedaan op de deskundigheid van de firma 
Keiser; wij noemen slechts de Bondskeuringsdienst, bestuur van 
Handelsvereniging en Vakgroep, talrijke jury's in binnen en 
buitenland. 

Op Zondag 15 Juni bestaat de firma Keiser 50 jaar. E::.", 
jubileum, waaraan ook in het Maandblad een kort woord moet 
worden gewijd. Wij weten, dat de heer Keiser, die in de oorlog 
door zware slagen werd getroffen, niets gevoelt voor een feest. 
Maar anderzijds weten wij evenzeer, dat talrijke verzamelaars en 
handelaren het zouden betreuren, ^nneer zij later van het jubi
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leum zouden horen. "Wij zijn er van overtuigd, dat velen op 
Maandag 16 Juni naar de Passage zullen komen om hun geluk
wensen aan te bieden. Vijftig jaar is een lange t i j d , . . . de firma 
Keiser heeft die tijd wèl besteed. 

Vriend Keiser! Ik hoop op 16 Juni niet te ontbreken. O p deze 
plaats dus slechts deze woorden: van harte gelukgewenst; nog vele 
j a r e n . . . . als steeds, overeenkomstig het devies van Uw vader. 

VAN PEURSEM. 

Op 11 Mei 1922 werd te Delft een plaatselijke philatelistenclub 
opgericht, die spoedig tot grote bloei kwam. Ter gelegenheid van 
het zilveren jubileum van de „Vereniging van Postzegelverzamelaars 
Delft" wordt op Zaterdag 31 Mei een feestavond georganiseerd 
in de Stads Doelen in de Prinsenstad, terwijl het bestuur van de 
jubilerende vereniging recipieert op dezelfde dag, des middags van 
3 tot 5 in zaal Koot, Broerhuisstraat 5. 

Ik stel het op prijs een woord van hartelijke gelukwens aan te 
bieden aan de zilveren jubilaresse. In de loop der jaren heb ik 
menigmaal, als niet-lid, de vergaderingen van „Delft" bijgewoond 
en werd dan steeds getroffen door de aangename sfeer. De jubileum
maand zal in het bizonder ook voor den vroegeren voorzitter, den 
biina tachtigjarigen heer Wemmers, het bewijs leveren, dat het 
initiatief van 1922 volkomen gesjaagd is. v. P. 

Vraag 8: Hoe kan men een zegel afweken, dat op rood pak
papier is geplakt, dat onherhoepelijk vlekken geeft als men zegel 
en papier in het water legt? Dezelfde vraag voor zegels op oranje 
briefkaartformulieren. 

De (tweede) postzegeltentoonstelling te Leeuwarden, op 26 en 
27 April, heeft zich in een zeer druk bezoek mogen verheugen. 
Er waren 55 inzendingen, alle onder mot to; naast enige interes
sante speciaal-verzamelingen van. Nederland en Ov. Geb.d. (in
zender N. Feenstra), Nederland, 1ste emissie (B. K. Bakker), 
Zwitserland en België (A.( v. d. Schoot), Canada (A. C. Beeling), 
Tsjechoslowakije-vliegpost (R. Rodenburg) en Japanse bezettings
zegels (Dr. A. L. Heerma van Vos — buiten mededinging), waren 
er vele verzamelingen, opgezet volgens de moderne verzamel
methode, waarvan wij noemen: „oorlog en bezetting" (D. L. 
Looyenga) en dieren op postzegels (A. Nijhuis). 

VERSLAG VAN DE JEUGDPOSTZEGELTENTOONSTELLING 
OP 19 APRIL 1947 TE UTRECHT. 

Op Zaterdag, 19 April ' had de Jeugdafdeling van de Utr . Phil, 
vereniging te Utrecht in de school Domplein 4 een jeugdpost-
zegeltentoonstelling georganiseerd, om haar 10-jarig bestaan te 
vieren. De jeugd had zich niet onbetuigd gelaten. 126 inzendin
gen waren tentoongesteld, ingezonden door jonge verzamelaars 
uit geheel Nederland. 

De heer H . v. d. Vlist, wethouder van onderwijs te Utrecht, 
opende de tentoonstelling met een toespraak, waarbij hij de jubi
lerende vereniging gelukwenste en wees op de opvoedkundige en 
culturele waarde van het postzegelverzamelen in het algemeen en 
speciaal voor de jeugd en waarbij de( heer v. d. Vlist tevens de 
hoop uitsprak, dat men dit ook in onderwljskringen zou gaan 
beseffen. 

Meerdere sprekers voerden nog het woord o.a. de heer v. d. 
"Westering. De tentoonstelling mocht zich in een druk bezoek 
verheugen. 

M. J. V. H.—K. 

NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING TE 
MAASTRICHT. 

Juist voor het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons de 
eerste circulaire betreffende de op 15, 16 en 17 Augustus 1947 te 
houden tentoonstelling, welke te Maastricht wordt georganiseerd 
door de „Philatelisten Vereniging Zuid-Limburg". In het volgende 
nummer hopen wij nadere mededelingen te doen. Thans moet 
worden volstaan met de vermelding dat inschrijvingsformulieren 
verkrijgbaar zijn bij den heer J. H. J. du Saar, Parallelweg 14, 
Meerssen. Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een grote 
loterij - gehouden. 

Inlichtingen omtrent de tentoonstelling worden verstrekt door 
den heer J. H. J. du Saar. 

"Woensdag 28 Mei, N.C.R.V,, Hilversum II, 16.00 uur, 
de heer G. J. Peelen. 

Vrijdag 30 Mei, V.A.R.A., Hilversum I, 16.45 uur. 
Mr. J. H . van Peursem. 

Zondag 8 (of 15) Juni, V.A.R.A., Hilversum I, 9.15 uur. 
Mr. J. H. van Peursem. 

"Woensdag 11 Juni, N.C.R.V., Hilversum II, 16,00; uur, 
de heer G. J. Peelen. 

MEDEDEELING 
NEDERLANDSCHE BOND VAN VEREENIGINGEN 

VAN POSTZEGEL"VERZAMELAARS. 

In de bestuursvergadering van 12 April j.1. is vastgesteld een 
nieuw reglement voor den "Wisselbektr, luidende als volgt: 

REGLEMENT 
VOOR DE T O E K E N N I N G VAN DEN "WISSELBEKER. 

ARTIKEL 1. 
Door den Nederlandschen Bond van Vereenlgingen van Post

zegelverzamelaars wordt een zilveren wisselbeker ter beschikking 
gesteld voor hen, die op de Nederlandsche Philatelistendagen 
voordrachten houden. 

De toekenning geschiedt zoo mogelijk telkenjare volgens de 
hieronder volgende regelen aan hem, die het hoogste aantal punten 
heeft behaald. 
ARTIKEL 2. 

"Wanneer aan iemand de beker is toegekend wordt zijn naam 
met jaartal van toekenning daarop gegraveerd en wordt hem daarna 
de beker ter hand geseld. De beker blijft in zijn bezit, totdat 
deze aan een ander wordt toegekend, of totdat de bezitter overlijdt. 
ARTIKEL 3. 

Mocht aan eenzelfden persoon de beker driemaal zijn toegekend, 
dan wordt deze zijn eigendom en zal een nieuwe beker worden 
aangemaakt. 

ARTIKEL 4. . 
De voordrachten moeten dienen tot bevorderen van het ver

zamelen van postwaarden en moeten bij voorkeur van weten-
schappelijken aard zijn. Zij mogen een tijdsduur van 20 minuten 
niet overschrijden. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 



58 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

ARTIKEL 5. 
De beoordeeling geschiedt door een door het Bestuur van den 

Bond benoemde commissie van tien leden. 
De leden der commissie zullen voor elke voordracht punten 

toekennen tot een maximum van 100 en wel ten hoogste 20 voor 
de graad van wetenschappelijkheid, ten hoogste 10 voor de wijze 
van voordracht en ten hoogste 70 voor den inhoud. 

De vijf puntenlijsten worden gemiddeld. 
Bij gelijk aantal punten beslist het hoogste aantal punten voor 

de graad van wetenschappelijkheid. 
Om voor toekenning in aanmerking te komen moet een totaal 

van tenminste 60 punten zijn verkregen. 
ARTIKEL 6. 

De toekenning en uitreiking geschieden zoo mogelijk op den 
Nederlandschen Philatelistendag. 
ARTIKEL 7. < 

Zij die een voordracht wenschen te houden moeten voor 1 Juli 
hiervan, onder opgave van het onderwerp, mededeeling doen aan 
den Secretaris. 
ARTIKEL 8. 

Wanneer de beker niet in iemands bezit is, blijft deze onder 
berusting van den Secretaris. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Bondsbestuur op 
12 April 1947. 

Plv. Voorzitter: 
J. POULIE. 

Secretaris: 
P. S. VAN 'T HAAFF. 

Tevens werd opgemaakt een voorioopige agenda voor de Alge-
meene Vergadering, welke gehouden worden te Maastricht op 15 
Augustus 1947, ten 20 uur, om te worden voortgezet op 16 
Augustus d.a.v. te 9.30 uur. 

De genda luidt: 

VOORLOOPIGE AGENDA 
OM DE ALGEMEENE VERGADERING TE HOUDEN TE 

MAASTRICHT, 15/16 AUGUSTUS 1947. 
1. Opening. 
2. Aanwijzing stemopnemers en leden stembureau. 
3. Notulen algemeene vergadering gehouden te Utrecht, 

7 September 1946. 
4. Ingekomen stukken. 
5. Jaarverslag 1946—1947. 
6. Rekening en verantwoording van den Penningmeester; verslag 

finantieele commissie. 
7. Jaarverslag van den Bondsraad. 
8. Jaarverslag van het Bondsinformatiebureau. 
9. Jaarverslag van den Bondskeuringsdienst. 

10. Begrooting 1947—1948. Vaststelling contributie 1947—1948. 
(Voorstel onveranderd 35 et.) 

11. Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement: 
In artikel 1 worden de woorden: „Augustus tot en met 
Juli" vervangen door „Juli tot en( met 30 Juni". 

12. Bestuursverkiezing. 
13. Aanwijzing leden finantieele Commissie 1947—1948. 
14. Wallermedaille. 
15. Costerus-medaille. 
16. Ned. Maandblad voor Philatelie. 
17. Aanwijzing plaats Algemeene Vergadering 1948. 
18. Eventueel nagekomen voorstellen. 
19. Rondvraag. y 
20. Sluiting. 

De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Candidaatstel-
lingen worden voor 1 Juli a.s. ingewacht bij den secretaris. 

Ook kunnen voor dien datum nog voorstellen ter plaatsing op 
de agenda worden ingediend. 

De wisselbeker zal op de komende Nederlandsche Philatelisten
dag beschikbaar worden gesteld. Het zal zeer op prijs worden 
gesteld, indien men zich vroegtijdig opgeeft. 

Op aandringen van den Bond heeft de Nederlandsche Bank 
toegestaan dat er enkele verzamelingen deelnemen aan de Inter
nationale Tentoonstelling te New York. 

ZEGELS CURACAO. 
Naar bekend is hebben verschillende verzamelaars bij de be

stelling van de zegels „Curasao helpt Nederland" en „Curafao 
helpt Onze Oost", gemeend dat er een onvoldoende aantal zou 
zijn en bleven zij zeer bescheiden in hun aanvraag. 

Er blijken thans nog series over te zijn, zoodat deze op de 
gebruikelijke wijze alsnog kunnen worden aangevraagd. 

RUIL MET HET BUITENLAND. 
De bijzondere aandacht wordt gevestigd op punt 4 van de aan

vulling op de instructie, inzake rullen met het buitenland voor
komende in het Februari-nummer van het „Maandblad", welke 
als volgt is gewijzigd. (Zie ook Maandblad van Maart). 

4e. 2 alinea. ^ 
4.4 % voor invoerrechten, wat ongeveer ƒ 0,90 bedraagt bij 

enkele, ƒ1,80 bij dubbele en ƒ2,70 bij driedubbele zending. 
Verder wordt ter kennis gebracht, dat de ƒ 2,50, ƒ 5,— en 

ƒ 10,— zegels koerserende uitgifte en de Cour Internationale (de 
Justice, gestempeld mogen worden geruild, mits de nominale waarde 
wordt berekend. 

Tevens is toegestaan, dat het bedrag van ƒ20,— per maand 
gesplitst wordt, met dien verstande, dat voor elke zending ƒ 1,— 
vergunningsrechten wordt betaald. 

Namens het bestuur, 
J. G. J. POLLING 

Bondsvertegenwoordiger. 
In verband met de ruiltransacties volgt hier een lijst van koersen 

van de Nederlandsche Bank. 
Landsnaam: 

Argentinië 
Ausö-allë 
Nieuw Zeeland 
Papoea 
Nieuw Guinea 
Cook-eilanden 
Gilbert en Ellice 

eilanden 
Sangou 
Solomon-Eilanden 
België 
Bolivia 
Brazilië 
Brits Indië 
Bulgarije ! 
Canada 
Chili 
Columbia 
Costa Rica 
Cuba 
Curajao 
Denemarken 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Ethiopië 
Finland 
Frankrijk 
Groot-Brltannië en 

Noord Ierland 
Guatemala J 
Hongarije 
Hong Kong 
Ierland 
Indo China 
Irak 
Iran 
Italië 
Japan 
Libanon 

Geldaanduiding: 
100 Pesos 

Australisch Pond 

100 Francs 
100 Bolivianos 
100 Cruzeiros 
100 Roepi 
100 Leva 
1 Dollar ' 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Colon 
1 Peso 
1 Gulden 
100 Kronen 
1 Peso 
100 Sucre 
1 Pond 
100 Dollar 
100 Mark 
100 Francs 

1 Pond 
1 Quetzal 
1 Fonins 
1 Dollar 
1 Pond 
100 Piasters 
1 Dinar 
100 Rial 
100 Lire 
100 Yen 
1 Pond 

ƒ 

)) 

„ 
»» 
» Ï 

»» 
»» 
„ 
J » 

»> 
J Ï 

j > 

»» 
( '* 

)» 
J » 

J » 

J ) 

» 
» 
» 
Ï » 

>» 
» J 

' n 

») 
J » 

»> 

Koers: 
65,50 

8,55 

6 , -
6,10 

1 3 , -
8 0 , -
0,92 
2,65 
8 . -

152,-
47,25 
2,65 
1,40 

5 5 , -
2,65 

2 0 , -
10,70 

105,8f>^ 
1,50 
2,25 

10,70 
2,65 
0,23 
0,67 

10,70 
37,75 
10,70 
8,30 
1.00 
5,30 
1,21 
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iechtenstein 
uxemburg 
'exico ■ 
ed. Indië 

"icaragua 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Panami 
Paraguay 
Peru 
Philippijnen 
Polen 
Portugal 
Roemenië 
SowjetUnie , • 
Spanje 
Straits Settlements 
Suriname 
Syrië 
Tchechoslowakije 
Turkije 
Uruguay 
Venezuela 
Verenigde Staten van 

Amerika 
IJsland 
ZuidAfrika 
Zweden i 
Zwitserland 

100 Franken 
100 Francs 
1 Peso 
1 Gulden 
100 Cordoba 
100 Kronen 
100 Schilling 
1 Balboa 
100 Guarani 
100 Sol 
100 Pesos 
100 Zloti 
100 Escudo 
20.000 Lei 
100 Roebel 
100 Peseta 
1 Dollar 
1 Gulden 
1 Pond 
100 Kronen 
100 Pond 
100 Pesos 
100 Bolivares 

1 Dollar 
100 Kronen 
1 Pond 
100 Kronen 
100 Francs 

61,63 
6 , 

0,55 
1 

5 3 , 

53,50 
26,50 

2,65 
84,50 
4 0 , 

132,50 
2,65 

10,69 
1 , 

50,— 
2 4 , 

1,25 
1,40 
1,21 
5,30 

92,— 
147,— 

80,— 

2,65 
41,— 
10,70 
73,80 
61,63 

U^O N D Sj 
'̂ INFORMATIEBUREAU 

Over onderstaande personen worden door mij gaarne inlichtingen 
verstrekt. (Postzegel voor antwoord s.v.p. insluiten). 

De Beheerder van ' t BondsInformatiebureau 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam 

a. J. A. Toebosch, Amsterdam. 
b. De Winschoter Postzegelcentrale (G. W. Timmer te Winscho

ten). 
c. Betreffende de Asser Postzegelcentrale (Dir. W. J. de Jong) 

moeten alle vorderingen ingezonden worden aan den deur

waarder H. van Loozenoord, Vaart N.Z. 68, te Assen, die voor 
afbetaling zal zorg dragen. 

Il Veilingen | | 

Hekker's Postzegelhandel Q.V., Rokin 10, AmsterdanfC. Veiling 
van 20 tot 23 Mei. 

QJINDiliC 
Doublettenboekjes i6 pagina's ä lo vakjes 
royale afwerking, goed papier, formaat 
17 bij 13 cm. liggend, neutrale ultToering: 
f 0.20,p. lof 1.7J p. lOof 15. o/pof 135.
In gebruik bij vele verenigingen en rond
zenddiensten, desgewenst leverbaar vanaf 
500 stuks met Uw eigen tekst op omslag. 

vooroorlogse gomstrpokjes voor gebruikte 

zegels (extra dun), voor postfriise zegels 
(laten gemakkelijk los) pakje van looo 
strookjes f 1.3J. 10 pakjes f 12.JO. 

liC©®IPAIE 
voor belegging zeer geschikt Ned. Indië 
bevrijdingsserie 13W. compleet f 6,2 j 
(Ieder aantal leverbaar, posifris) bij 

liyiPil^iE^ 
Postbus J103, AMSTERDAMZUID, 

Postg. 31332» 

LUCHTPOST 
Uitgebreid nieuws, aanicondiging 
van lezingen in Luchtpost Journaal. 
Maandblad dar B.Z.P.C, S9huyt-
straat 107, Den Haag. 

Orgaan plus contributie f 3 . 5 0 . 

Engelsche Koloniën. 
Rondzea4ing totaal 5000 vnrschillende. 
Vele hoge waardcnj volgens Yvert 1944" 

uitgeprijsd. 
Op, aanvrage volgt toezending. (101) 

M. SCHOUTEN, Goejanverw.dijk 13, Gouda. 

Aangeboden zegels van Danzig, Frankrijk 
'934'44> Franse Kol. Luchtpost R F, Zwit
serland, Lethland 178, Sarawak tot 1931, 
U.S A. , Palestina, Philippijnen. AlUan vol
gens moncoliist. 

Brieven onder No. 46 b aan het Bureau 
van dit Blad. 

Voor prima rondzendingen 
naar 

Postzegelhandel „ N e e r l a n d l a " 
St. Agathastr. 15 b, RotterdamN. 

XJiro 490557. 

RUIIADRESSEK en correspondentie over 
de gehele wereld. Clubs in Nieuw Zeeland, 
Zd. Afrika un U.S,A. Lidmaatschap vanaf 
f 2.J0 per jaar. Vraagt inlichtingen. 
J. C. SLUIS, Holendrechtstraat 41, 

AmsterdamZuid. (106) 

TE KOOP GEVRAAGD 
f 7.50 vliegp. Ned., postfr. los, 
strip van 2 en bloc van 4. ' 

C. BLANK, Beukenweg 15 
Wormerveer. (102) 

AANGEBODEN: Nederland: Kinder en 
Zomerz.', compl! series, gebr. en ongebr., rol
tandingen. gebr., alles 70% Spec. Catalogus 
Ned. 1947. Frankrijk: Al mijn doubl., voor
namelijk de jaren i938'46, bied ik aan v.af 
1 et. p. fr. Yv. G. J. M. de Valk, Wieringer
straat 14 b, RotterdamZ. Giro 475271. (104) 

POSTZEGELPAKKETTEN 
Lever ik in ieder kwantum, keuze uit vele 
soorten. Alles opgemaakt in cellophane 
couverts. 

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. 

j 
BOD GEVRAAGD op «»n 

postfrisch prochtexemploar van 
do 10 Sh. Dolfuss, Oostenrijk. 

Cat. waarde Yvert 1947 2J.000 frs. 
Brieven onder No. , 124 aan het Bureau 

van dit blad. 

GEVRAAGD: ProevenboekNeder

land en Koloniën (Korteweg '31). 

J. A. AEIJELTS, (111) 

Prof. Sproncklaan 47 — Zeist. 

KLEMBANDJES te koop gevraagd: 
Kwarto afm. 2 3 X 2 9 X 3 cm. (z.g. 
Philatelica) in zwarte of gekleurde 
uitv., ook dunnere. Frans Blom, 
Sweelinckplein 35, Den Haag (131) 

Te koopPostfr.opdrukserieBöhmen/ 
Mähren 1939 zegels voorz. v. orig. 
keur. Yvert nos. 1 t/m 19 frs. 7300. 
Prijs f 1 3 0 .  A. Th. SMIT 
Madesdestraat 23, Winterswijk (129) 

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

betaling genomen. 

Dringend bovkjes m«t i»g«Is in com
missi« gsvraogd ä 10*̂ /o, geen massawaar, 
billijk uitgeprijsd. 

U bent tevens hartelijk welkom in ons 
rondzendverkeer. 

Pos tzege lhande l R. VISSER, 
Leeuwarderstraatweg j i - Hcerenveen. (122) 

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 1.52 
De Plantenwereld op Postz. prijs fr. f 1.19 
Letterk. en Muziek op Postz. prijs fr. f 1.74 
Beroemde Zeevaarders en Ont

dekkingreizigers op Postz. prijs fr. f 0.86 
Bestellingen worden uitgevoerd na ontvangst 
van postwissel aan 

Mevr. M. J. VAN HEERDT—Kolff. 
91 E»mn»ss»rw«g, Boarn. 

B n t f e l s c h e K o l o n i e n . 
Een goed verzorgde zichtzending krijgt U 
na aanvraag omgaand toegezonden, 
H. RADEMAEKERS, De Bilt (Utr.) 
Burg, V. Heemstrakwartier 139 (115) 

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 
2££83i. 

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

Wie helpt mij aan de volgende nummers 
van 1923: 5 et. tand 11: 12, 2 et. tand 
12 : iiVi, 25 et. tand 12 : 11I/2, 1 et. tand 
12 : 12, 10 et. tand 12 : 12 

Allen postfrisch. 
Adres G. BERKHOUT-Verweij, Meer en 

Bosehlaan 6, Heemstede. (llo) 

Dordise Luchtpostclub 
„DE POSTJAGER" 
vraagt voor haar rondzending boekjes met 
luchtpostzegels. Prov. 10%. 

PH. SEBUS, (108) 
Toulonschel. 63 , Dordrecht. 

Hollandia Club. Intern, postzegel-
en correspondentieclub met leden 
in alle delen der wereld. Vraagt 
gratis prospectus aan J. P. Adrianii 
Breestraat 130a, Leiden. (105) 

Verxamelaars en Handelaars 
Spa«-t Uw tijd. Laat Uw verkoopboekjes 

door. ons verzorgen. Wij maken deze geheel 
voor U gereed. 

Vraagt inlichtingen onder no. 116 aan 
het Bureau van dit Blad. 

Te koop gevroagd 
Massagoed Nederland per 100 en per 1000 
(eventueel ook in ruil). Aanbiedingen aaii 
J. H. HENDRIKS Archimedesplantsoen lohs. 

^ Amsterdam (Oost). (114) 

AANGEBODEN 
Volledig Europa album 

KaBi Wohlfeile, uitgave 194t in vier banden 
z.g.a.n. zonder zegels. Prijs f 65.—. 

J. DEKKER, (119) 
Weesperzijdfc 911 — Amsterdam-Oost. 

Tekst van deze annonces 
•TÓór den Sen in te zenden 

aan de administratie. 
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AANBIEDING NEDERLAND. 
ƒ 2,90 

3,95 
3,35 
2,85 
2,45 
4,25 
8,75 
1,70 
1,70 
1,30 

0,22 
0,38 

3,40 
8,50 
9,25 

Heils 

Heils 

1931 70 cent 
1931 80 cent 
1935 Zomer / ,; 
1936 Zomer ,; 
1940 Tralie ƒ 1 , — 
1940 Tralie ƒ2,50 
1940 Tralie ƒ 5,— 
1941 Zomer bloc ä 4 ,. 
1941 Kind bloc 4 4 „ 
1946 Nat. Hulp 
1929 Luchtp. 1J4, 4H en 

7K G. „ 32,50 
1944 Luchtp. Kraai Horiz 

W. M. 
1912 Port IVi c. type I „ 
MONACO 
1939 Yv. 169/83 met a no. 

zonder 179, 181, 
18 w , „ 

1947 Roosevelt cpl. 9 w „ 
1941 Luchtp. 2/7 6 w „ 

' Alles Postfris — Giro 411570 
G. BROERS, Dorpl. 128, Budel 

' WIJ BIEDEN AAN: 
ongebr. gebr. 

Ned. Indie '37 A.S.LB. 

1930 Jeugdzorg 
1932 Leger des 
1933 A.M.V.F. 
1936 Leger des 
1937 Jamboree 
1938 K.N.I.L.M. 
1938 Missie Bureau 
1941 Spitfire 
1945 Bevrijdingsserie 
1941 Moehammadija 
1941 Danseresjes 

De vorige annonce is nog 
geldig. Vraag onze prijslijst. 
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 

Extra goedkope aanbieding ! ! ! ! 
LEVERING FRANCO 

Toorop, ongebr. ƒ 5,40 
Kind 1924, ongebr. „ 1,40 
Rode Kruis, gebr. „ 3,50 
Kind 1927, gebr. „ 1,10 
Olympiade, ongebr. „ 5,75 
Olympiade, gebr. „ 5,50 
Kind 1930, gebr. „ 1,60 
Salve Hospes, gebr. „ 5,75 
Kind 1932, gebr. „ 3,15 
Zeeman, gebr. „ 3,50 
Tentoonstelling ongebr. . „19,— 
Kind 1933, gebr. „ 2,90 
Kind 1934, ongebr. „ 4,— 
Crisis, p. stel, ongebr. „ 2,— 
Onze boekjes zijn momenteel ge
weldig. Alle landen der wereld 
voorradig. Vraagt p.o. een zicht-
zending en U is zeker tevreden. 

Rondzendverkeer H. Overduin 
Rozenhagenplein 12, Haarlem. 

3,— 
3,50 
3,25 
3,— 
4,— 
0,80 
2 -
3,— 

14,50 
7,50 
9 , -
1,60 

2 , -
3,— 
3 , -
2,— 
3 , -
0,55 
1,80 
2 , -

1 1 . -

Zeer belangrijke Postzegeiveiling 
op 12, 13 en 14 Juni in „Pomona", Den Haag 
0,a. komen onder den hamer zeer grote partijen, afkomstig 

Tan het Beheers-Instituut. 
Postzegelhandel K. A. WEEDA — Zoutmanstraat 14 a 

Telefoon 394543. DEN HAAG. Postrekening 27773 
Bankier: Nederl. Hand. Mij. 

Van Seventer' 
Postzegelhandel 

Nwe Binnenweg I2J b - ROTTERDA 
GEVESTIGD 1910 

PHILATELISTEN-VEREENip iNG „ZUID-UIMBURGS". 
PHILATELISTEN ! 

BEZOEKT 16, 16 en 17 AUGUSTUS A.S. DE 

POSTZEGEL-FEESTEN 
te MAASTRICHT. 
ZUID-LIMBURG 25 JAAR; 35e NED. PHIL. 
DAG; BONDS JAAR VERGADERING, en 
NATIONALE POSTZEGEL-: ENTOONSTELLING 
waarbij de grootste tot nu toe gehouden 
POSTZEGEL-VERLOTING. 
goedgekeurd bij Min. Besluit d.d. April 1947. 

F 3000.— aan Postzegelprijzen. 
Ie Pr. Ned. ƒ 10,— No. 80 -f-

ƒ10,— No. 101 
2e Pr. Jub. Serie Suriname 1923 
3e Pr. Ned. ƒ 5,— Kon. No. 48. 

PRIJS PER LOT F 1,— 
4e Pr. Cur. Luchtp. 1929 1—3. 
5e Pr. Cur. Luchtp. Prins Ber-

nard-fonds. 
Enz. enz. tot 500 prijzen, 

r)$loo 

Reglement en inschrijvingsbiljetten voor tentoonstelling bij alle 
Vereenigingssecretarissen of bij J. H. J. du Saar, 
Parallelweg 14, Meerssen. 
LOTEN VERKRIJGBAAR NA ONTVANGST VAN BEDRAG 

-f AANGETEKENDE PORTO BIJ P. JACOBS, 
BRUSSELSCHEWEG 18, MAASTRICHT. (120) 

De Nederlandsche Postzegelveiling 
HOOFDKANTOOR: Rokin 58 H, Amsterdam-C 
Woensdag, 14 Mei 1947, Engros en Ned. en O.G. 
Vrijdag, 16 Mei 1947: Europa. 
Zaterdag, 17 Mei 1947: Diversen en Restanten. 
Maandag, 19 Mei 1947: Overzee. 
Telkens vanaf 13 u. 30 in geb. „Franscati", Nes, 
A-msterdam. JULI 1947-VEILING. Met het* oog 
op tijdige voorbereiding sluit de inzendtermijn 
voor deze veiling op 16 Juni 1947. Op belangrijke 
objecten voorschot. 

B e l a n g r i j k ! Zijn de prijzen welke ik betaal voor zegels 
van alle landen. Speciale aandacht voor uitgebreide verzanne-
lingen van leden land. Verder verzamelingen gezocht van f 5,— 
tot f 3000,—,- ook van handelaren. Steeds bereid voor het 
geven van alle mogelijke inlichtingen, ook voor grote objecten. 
Steeds betere zegels en series te koop gevraagd. Hebt U 
zeldzame zegels nodig? vraag dan aan 

"Fa, H, NORDEN, 
SPUI 164 — TEL. 115310 — 's-GRAVENHAGE. 

N.V. Postzegelveiling De Vries en Dolleman 
Onze eerstvolgende veiling wordt gehouden te 

's-GRAVENHAGE 
op Dinsdag 20 Mei a.s. in Café Rest. De Kroon, Spui 10; 
des ochtends te 11.30 uur en des middags te 1.45 uur. Geveild 
wordt een uitgebreide Europa-collectie, alsmede interessante 
proeven van Nederland. 
Catalogus wordt op aanvraag gaarne toegezonden. 

's-Gravenhage - Noordeinde 126a. 

Levert in alléén prima kwaliteit, 
ook volgens mancolijst: 

NEDERLAND EN 
OVERZ. GEBIEDSDEELEN 

ook op typen en tandingen, 
EUROPA EN 

OVERZEE-LANDEN 
-tegen lage prijzen. 

-1. SCANDINAVIË 
2. LUCHTPOST (geh. Wer.) 

1—1J4 cent per Fr. Yv. 
3. NEDERLAND & O.G. 

volgens mancolijst 

W. PIETERS 
Tolstraat 36, AMSTERDAM Z. 

scmioiiisciiE 
Rondzendingen. 
♦ 

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

♦ 
Levert op tnancolijsten bijna 

ieder zegel van Europa 
♦ 

VRAAGT EENS NAAR 
ONZE PRIJZEN ' (83) 

BOD gevr. op: 1. 10 st. elk Suri
name Vliegpost ongebr. no. 3,4 en 5. 
2. 30 stuks elk tralieserie gebr. 

5? 7 ^ , 10, 123^, 17J4, 20, 
22K, 25, 30, 40 en 50 et. 

3. Ongebr. „Zeehelden" en 
„Germ. Symb.". Alle waar
den vertegenwoordigd nom. 
waarde ƒ25,60. 

W. J. Siewers, St. Janstraat 40 
Enkhuizen (128) 

Frankeer 
altijd 
philatelistisch l 



1 Postzegelalbums „Lado" 
IWereld album met 84 bladen eenzijdig bedrukt 
p e t plaats voor 3500 zegels, 550 voorbeelden 
ttevig gekart. ƒ 5,— 
Blanco Album, 64 bladen eenzijdig bedrukt 
trijze netonderdruk ƒ 1,50 
fd id. stevig gekart. „ 2,30 
Jeugd Album met voorbeelden 24 pag. „ 1,— 
Inplakboekjes voor 500 zegels „ 0,45 
Inplakboekjes voor 160 zegels „ 0,15 
Postzegeldroogboek „ 1,25 
Tanding meter, zeer zuiver „ 0.10 

Porto extra. i^^£//\ 

Theo Lam, Postzegelhandel ( ^ § 1 ) 
Giro 306603 ^ ^ ^ i y 

Voorstraat 53 - Dordrecht |TiB] 

1 Fa. TEN KATE & BORCHERS 
1 PostzegelKandel - Veilinghouders 
1 Gasthuismolensteeg 13 
1 Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 
1 Voor onze volgende veilingen 
1 kan steeds beter materiaal 
1 worden ingezonden. 
1 Snelle, coulante afwikkeling 

TE KOOP GEVRAAGD 
1 verzamelingen en partijen. 

HEYMANS biedt aan: (x = ongebr., ° = gest.) 
Nederland, Tralies x ƒ 1 5 , — ; Bevr. x ƒ 3,25 
Ned. Indië, Soc. Bur. ° 2,— ; Rode Kr. opdr 

° ƒ 1,—. Spitfire x of ° ƒ 17,50; Moeham-
midija ° ƒ7 ,50 ; Bevrijding x ƒ7 ,50 ; 1 Gld. 
1931 Luchtpost ° ƒ10 ,—. 

Curajao, Eilanden x ƒ 0,50; Prins Bernhard 
Luchtpost X ƒ 125,—. 

Suriname, TBC x ƒ3,25. 
Slowakije, 1943 Frontstrijders x ƒ3 ,25 ; Spoor

weg X ƒ2 ,75 ; Kuituur x ƒ 2,25. Tsj. Slo
wakije, 1946 Benesj x ƒ 1 , 1 5 ; Gerepatrieer-
den X ƒ 1,45. Geen geld vooruit s.v.p. 

Postzegelhandel HEYMANS 
Postbus 897 - Rotterdam 

1 Voor onze ruil met het buitenland 
1 te koop gevraagd: 
1 Alle uitgiften, 
1 postfris van Duitsland 
1 Elzas-Lotharingen, 
1 Luxemburg, etc. 
1 uit de jaren 1939-1944 
1 BRAZILIË, Yv. Nos. 1-67, 
1 postfris en prima gebruikt 
1 ZWEDEN, Zumstein Nos. 
1 1-257 pfr., 1-122, 169-216 
1 (zonder massawaar) 
1 prima gebruikt. 
1 Aanbiedingen met prijs aan: 

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

1 PHILATELISTISCHE 
LITERATUUR [H 

1 TE KOOP GEVRAAGD. 1 
j Aanbiedingen met prijsopgave aan 11 

1 J. G. MILLAARD, 
1 Hoveniersweg 18, Tiel. ;| 

llll 'V\ II ~i" II '1 » Il —■"î ~ ^ 

Ter overname goodwill, alsmede zetsel en 
cliché's van bestaande speciale postzegel

catalogus Nederland en Overzeesche 
Gebiedsdelen. Ook in exploitatie 

te verkrijgen tegen nader te 
bepalen vergoeding. Reden: 

uitgever niet meer in 
philatelic werkzaam. 

Brieven etc. onder no. 130 bureau van dit blad. 

NELCOR'S CELLOPHANE 
POSTZEGEL E T U r S 

de ideale beschermers voor Uw zegels 
worden, zowel in Nederland, alsook in het 
buitenland reeds door vele verzamelaars 
gebruikt. 

Vraagt U ook eens b monsterde offetre 
en U zult eveneens tot de enthousiaste 
gebruikers gaan behoren. 

HANDELSONDERNEMING „NELCOR" 
Scherpenzeel (Gld.) Dorpstraat A 78 
Voor Ned. Oost Indië: 
Agent voor N.O. Indië: 
F. Dias Santilhano, Laan Trivelli 25, 
Batavia. 

« BIJ EEN POSTZEGELHANDEL TE # 
» ' s  G R A V E N H A G E g 
0 ' is plaats voor een T 
1 PHILATELISTISCHE KRACHT | 
o (Dame of heer) S 
o en voor een jonge dame of heer ó 
p om als zodanig te worden opgeleid. 2 
O Eigenhandig geschreven brieven te fi 
5 richten aan Postbus 45 te den Haag. £ 

SPECIALISTEN f 
1 van eerste emissie C 

NEDERLAND [ 
1 Waarschijnlijk heb ik wat voor U. ► 
1 Hetzelfde tegen goede prijzen te L 
1 koop gevraagd. t 

J. KAAS, [ 
1 Rijnstraat 80, . t 
1 Amsterdam (Z.) t 

Suriname Sluier •̂  22 w ƒ 37,50 
ƒ2 ,50 Sluier ° „ 11,— 
Jub. 1938 3 w * ƒ2 ,25 ° „ 2,85 
Weid. 1936 4 w *i ƒ4 ,50 ° „ 5,50 
Weid. 1938 4 w * ƒ2 ,85 ° „ 3,25 

Curasao Sluier 17 w * „ 21,— 
Jub 1938 3 w * ƒ2 ,10 ° „ 2,35 
1931/32 1 ^ / 2 K c ° „ 2,15 
Vliegp. 1931/38 13 w * „ 18,50 

Nederland Tentoonstelling * 3 w „ 18,— 
Vorige aanbiedingen blijven geldig. 

Levering na ontvangst van postw. Porti extra. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Adr. V. Ostadelaan 64bis A — U T R E C H T 

Schitterende collecties aangeboden: 
Zweden w.o. 8e Postcongr. compl ƒ 275,— 
Zeer waardevolle coli. Turkije „ 260,— 
Sovjet Rusland met compl. series „ 210,— 
Saargeb. AUenstein, Marienweber etc. „ 35,— 
Zeer fraai IJsland „ 130,— 
Yougo Slavië „ 115,— 
Würtemberg, w.o. Kroontjes „ 95,— 
Algiers w.o. 87-100 „ 35,— 
Duits China, Levant „ 65,— 

M. S A N D E R S , (109) 
Wolfert van Borsselenweg 78, Amstelveen. 

S Zendt mij 100—500 Postzegels van J 
■ Uw land en ik zend U hetzelfde S 
■ aantal en gelijke kwaliteit S 
■ van Denemarken. (127) S 
' u 
: BilleFolkmar,Laessdgade22 i 
: ODENSE  DÄNEMARK [ 
s ■ 

▲ TE KOOP GEVRAAGD: 
X VERZAMELING NED. EN 
J OVERZ. GEBIEDSDELEN. 
▼ POSTFRISCH. 
^ r Alle betere series Europa 
^ ^ postfrisch. 
^ ^ Aanbieding met prijsopgaaf 
^ POSTZEGELHANDEL K. BEUNDER 
X^ Krimpen a/d Lek 

^ Telef. 419 (103) 

Bezoekt de 

ISTE NIJMEEGSCHE POSTZEGEL VEILING 
op Zaterdag 31 Mei a.s. in de achterzaal 
van Café Union, Molenstraat 55, te 
Nijmegen. Aanvang half twee. 

Kijkdagen Donderdag 29 en 
Vrijdag 30 Mei, telkens van 
10 tot 4 uur en Zaterdag 31 
Mei van 10 tot 12 uur in 
dezelfde zaal. 

Voor de volgende veiling kan nu reeds 
worden ingezonden aan: 

P. A. J. VEEN, Erkend Veilinghouder. 
St. Annastraat 123, Nijmegen. (121) 



V. LEEUWEN BIEDT AAN: 
R O N D Z E N D I N G E N waarin opgenomen 

zegels per stuk, series en nieuwtjes. Ook 
goedkopere soorten zijn in de boekjes 
aanwezig. 

POSTZEGELALBUM VAN NED. en O.G. 
geheel bijgewerkt tot op heden met vele 
afbeeldingen, slap kaft, 61 blz. eenzijdig 
bedrukt, ƒ 4,75 + porto. 

SPECIAALCATALOGUS NEDERLAND EN 
O.G. uitgave 1947. 

ƒ 1,25 per stuk + 10 et. porto. 
Voor onze rondzendingen kunnen boek
jes met zegels worden ingezonden. Pro
visie 10 "/o van de verkoop. Inlichtingen 

' worden gaarne verstrekt. 
VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll JllllllllllUIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII l p 

= G R A T I S een kleine advertentie in het | 
g Vlaamsch Postzegeltijdschrift. ^ 
= (Het leidend blad van de duizenden post- g 
1 zegelverzamelaars, van het vijf millioen f 
i groote Vlaamsche Volk, dat in België ook | 

s Uw Nederlandsche taal spreekt en Uw ^ 
=. vriendschap zeer waardeert!) indien U zich f 
1 voor een jaar abonneert direct ingaand | 

= f 5,50, drie actueele proefnummers ter = 
5 kennismaking voor f 1,— bij = 
I RENNIE HAAGSMA'S | 
= Postzegelhandel en Philatel. Boekhandel g 
M Terweeweg 9 2 , Oegstgeest, Giro 336559 p 
1 Vraagt ons hnisorgaan „Het laatste nieuws" f 

giliiiiiiillllllliMiiiiiiiiiliiiiii ll||||lliiiiiuii||||||iiiiiiiiiil|||||liiHiiiii||||||iiiimi|g 

Speciale aanbieding Nederland: 
Olympiade 1928 x 8,— o 6,— 
A.N.V.V. 1932 X 11,— o 6,25 
Zeeman 1933 x 6,50' o 3,50 
Zomer 1937 x 2,25 o 0,95 

1938 x 2,— t ) 0,95 
Kind 1936 x 2,40 o 1,— 

1940 X 1,10 o 0,75 
Indië Crisiswerk AMVJ 1933 o 2,50 

Chr . Milit. Tehuizen 1935 x 6,50 
Dansers 1941/45 x 2,— 
Java-Australië Vlueht 1931 x 12,— 

Curafao Kon. familie 1943 x 2,— 
Voor andere series uitgebreide prijslijst. 

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

f Indië: Christ. Milit. Tehuizen gebr. f 
k Suriname: Rassenserie 1940, gebr. „ 
1 „ Spitfire, on gebr. „ 
r Estland: Nrs. 146—149 
\ , „ 1 5 9 - 1 6 2 „ 
f „ „ 1 6 7 - 1 7 0 
i ^ 2KrooniNr . 158 „ 
1 „ 3KrooniNr . 131 „ 
[ Albanië: Nrs. 273—279 

\ L. A. HARPENAU 

4,50 
3,50 

25,— 
2,25 
1,90 
2,95 
4,50 
7,50 
6,50 

1 Gravenstraat 30 — Postgiro 288605 J 
B Amsterdam-Q. 

■ 

Haagsche 
Postzegelveilingen 
Smidswater 27  Den Haag 

Telefoon 116416 
Voor onze eerstvolgende 
Veiling kan nog prima 
materiaal worden inge
zonden. 
VRAAGT CONDITIES. 
H O GE P R IJ Z E N . 

C O U L A N T E A F W I K K E L I N G 

ALLES PRIMA KWALITEIT 
Nederland: 

Alle compl. series Kind 23/41, 45, 46 
(21 s.) ƒ 34,60 

Alle compl. series Zomer (7 s.) „ 8,05 
Alle compl. series Cour Perm. (16 w.) „ 21,40 
Rode Kruis gebr. „ 4,— 
Olympiade gebr. „ 6,— 
Goudse Glazen gebr. „ 4,75 
Salve Hospes gebr. „ 6,50 
Zeeman gebr. „ 4,— 
Luchtvaaartfonds gebr. „ 1,10 
Speciaal-Catalogus 1947 Nederland & 

O.G. a ƒ 1,25 pr ex. pr post „ 1,35 
Post-giro 165298 — porti extra. 

A. M. N . v. d. BROEKE, Ned. Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam-C. 

M a n c o i i j s t e n l Door aankoop van een 
grote wereldcollectie kunnen wij, op de 
allergrootste zeldzaamheden na, practisch 
alles leveren. Zend ons daarom Uw manco-
lijsten. Daar er uiteraard van de meeste 
stukken slechts één voorradig is, gelieve 
U deze lijsten spoedig in te zenden. Voor 
verzamelaars van post'risch Zuid-Amerika, 
hebben wij prachtig materiaal in voorraad, 
b V. Argentinië 2 Pesos Bruin, rood en 
blauw, zonder watermerk met opdruk 
Official; 5 Pesos blauw en olijfgroen, zon
der watermerk met opdruk Official, enz. 

Postzegelhandel A. JAASMA, 
Nieuwe Schrans 24, Leeuwarden. 
Gironummer 480272. Postbus 280. 

SPECIALE AANBIEDING 
Finse Bezetting 
1941 Yver 
1941 
1942 
1942 
1943 
Roemenië: 
1943 
1943 
1943 „ 
getand of 
1945 „ 
1945 

Nr. 

ong. 

Carelië: 
1/7 
8/15 
16/21 
22/27 
28 

732 
733/736 
742/746 

833/835 
882/885 

compl. ong. ƒ 1 5 . -
„ 12,50 
„■■ 2,50 
„ 2,50 
„ 0,75 

„ 2,50 
„ ' 8 , 
„ 7,75 

„ 7,50 
„ 4 5 , 

250.000 fr. Europarariteiten, Yv. 47 in boekjeJ 
geplakt, te koop voor slechts ƒ 3000,— beten 
dan geld ! Uitgave 1940 te koop met randve^ 
lijnen, tegen 10 x nominaal. 

POSTZEGELNIEUWS 48e jg. ƒ 3 , — p.jJ 
proefnr. met honderden offerten a l c en 13^1 
c. p. fr. 25 c. De POSTZEGELVERZAME-f 
LAAR, 172 pag. kunstdruk en 400 afb. ook ir 
de biblioth. H.best. P.T.T. ƒ3 ,50 fr. Europa 
rariteiten, o.a. Hannover 10 gr., Saksen 10 gr.l 
Dtschl. 5 m. Reichsp. Sicilië 50 gr. Noorwegen! 
1 en 7 alles zéér billijk. Nederland rolt. 6 c. z.l 
wm. blok van 4 gebr. ƒ 75,—, enz. Zichtzen- | 
dingen op aanvraag, landen s.v.p. opgeven. 
REINOU KINGMA, Villa Philatelie, (107)| 
(Geen winkel), Apeldoorn, Tel. 3536. 

Uw mancolijst naar .Postzegelh. Philadelphia. 
J. M. GOSSE, Kruisweg 43, Haarlem, 
Tel. 15515, Giro 135793, Bank: Incasso-Bank 

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. 

Buitenlatid Massagoed en beleggingspar
tijen per 100 of meer series. 

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

lllllllllllll Illlllllllll IlillJllillJlllllllllllilllllNlllllllllllllllllllllillllllulllllllllllllll 

Kent U reeds de 

Bison Exchange & Corresponiience Club 
met haar 6800 leden over de geheele wereld? 
Zij is opgericht in 1932. Neen? Tegen porto
kosten verstrek ik U gaarne volledige inlichtingen, 
en wel per omgaande. Nu het ruilen weer lang
zamerhand mogelijk wordt^ wordt dan lid van 
een soliede Vereeniging. Volle tevredenheid ver
zekerd. De contributie inclusief tijdschrift Bison 
Star Journal bedraagt per jaar f 4,—. Leden be
talen voor verlenging van hun lidmaatschap f 3,25. 
Meldt U ! Betalingen op postrekening 501291 van 
SUB-CONSUL B.E.C. M. P. Breel, Middelb.str. 
36, GOES. 
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