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N E D E R L A N D en O. G. 
Complete speciale catalogus uitgave 1947 ƒ 1.25 

plus 10 cent porto. 
Omgaand toegezonden na ontvangst op giro 17369 

Jl.LVÄNPfliiril^ 
NOORDEINDE 3 7 , DEN HAAG 
COOLSINGEL A 3, ROTTERDAM 

1897 - 15 Juni - 1947 
VRAAGT GRATIS TOEZENDING VAN ONZE 

JluMieum-aanêieding. 

G. KEISER & ZOON RASSAGE 2 5 - 2 7 
D E N HAAG 

De z a a k m e t 5 0 l a a n p o s t z e g e l - e r v a r i n g ! 

GEVRAAGD: 
U I T G E B R E I D E V E R Z A M E L I N G : 
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. 

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

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

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

licht geruite onderdruk. Smaakvolle banden in moderne kleuren, linnen 
rug en kanten. Prijs slechts f 7.— + porto. Sedert 1940 is een der
gelijk album nog niet voor zoo'n lagen prijs aangeboden. 
AUF DER HEIDE'S H I L V E R S U M , surinameL 31, giro 1700 
POSTZEGELHANDEL A M S T E R D A M , N . Z . Voorburgwal 151 
Vraagt gratis toezending van onze voordeelige Maart aanbieding, 

waarin vele nieuwe uitgaven en div. series zijn aangeboden. 

België. No. 217 frs. 375,— 
237-239 frs. 225,— 
466-470 frs. 248,— 
481-83 frs. 350,— 
488-95 gbr. frs. 542,— 
496-503 frs. 914 
504-11 gbr. frs. 1414,— 
512 frs. 175,— 
519-26 gbr. frs. 1142,— 
538-46 frs. 188,— 

HEKKER - Rokin 10 

ƒ 4 , -
„ 2,50 
„ 3 , -
„ 5 , -
„ 6 , -
„ 1 0 , -
„ 1 6 , -
„ 2,50 
„ 1 2 , -
„ 2 , -

China Nrs. 441-44 
frs. 235,— 
435-40 frs. 460,— 
luchtp. 31-34 frs. 240 

Polen. Ballonbl. frs. 500 
Turkije. Ataturkblok 

frs. 450,— 
luchtp. 1-5 frs. 540,— 
Weid. 64-73 frs. 640,— 

IJsland bl. nr. 1 frs. 375 

- AMSTERDAM-C. - Giro 

ƒ 1,50 
„ 3,25 
„ 1,60 
„ 6,50 

„ 6 , -
„ 8 , -
„ 7,50 
„ 4,50 

21278 

J . K. R I E T D I J K 
POSTZEGELVEIL INGEN 
S I N D S 1919 

DEN HAAG — LANGE POTEN 15a 

WIJ BIEDEN AAN: — — — ^ — ^ — — i ^ — ^ 
Nederland 1913 10 Gulden gebruikt, prima ƒ 115.— 
Curasao 1929 Luchtpost compleet postfrisch ƒ 117.50 

1941 Prins Bernhardfonds postfrisch ƒ 130.— 
Ned. Indië 1930 No. 171F, opdruk kopstaand, oplaag 100 st. 
postfr. gekeurd, wij hebben hiervan 1 exempl. prijs ƒ 275.— 
Maakte U al eens kennis met onze „ZICHTZENDINGEN" 
tegen billijke prijzen ? 
SUTHERLAND - Postbus 4 3 0 - 's-Gravenhage 

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

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

D Ë POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e UITGAVE 
1947 

r 
Roeir 

erna 

De 22e Veiling 
zal 4 en 5 Ju li plaats hebben 

Geïllustreerde catalogus gratis 
op aanvrage. 

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

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



Onsce nieuwe Zomer^eéels! 
Een interessant en boeiend artikel vindt 
U daarover in het nieuwste nummer van: 

„iViiaiV STOKRAARDJE" 
P o s t b u s 1 - H u l s t C Z l d . ) 
Vraag ook eens een gratis proefnummer. 
Het zal U a a n g e n a a m v e r r a s s e n ! 

Door middel van „DE ORANJE WIMPEL" 
Goede vrienden in alle delen der wereld. 

Infernationaie Correspondentie 
en Ruil Club„De Oranje Wimpel" 

Correspondentie-Adres: F. VINK, 
Leidschevaart 466, Haarlem (Holland) 

|iiiiiiiiiiiiitfmiiiffflniiiiffl)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 

s Bestel heden de nieuwe speciale Cata- = 
^ logus voor de zegels van Duitsland = 
s welke na 5 Mei 1945 zijn uit- W 
g gegeven. Prijs ƒ 1.—. g 
M Specialiteit in nieuwtjes van = 
^ Europa tegen ^ 
^ scherp concurrerende prijzen. p 

! F. VAN BERKEL l 
I AMSTERDAM | 
I Spuistraat 328, Telefoon 32164 f 
1 Postgiro 461617. (158) f 

illli'llllll<'l||||fii||||||nini||ii||||||M||HllintlHliiUII{l"l||l|lii||||||ii||||||M||||||ii|||i 

TE KOOP GEVRAAGD 
Complete series en losse waarden van Ned. 
en Overzeesche Gebiedsdelen. Moderne Europa-
Uitgiften in ongebruikte series. Verzamelingen 
van Nederland en O.G., Europa en Overzee. 
Bestelt reeds heden bij ons de : 

YVERT 1948 
ZUMSTEIN 1948 

wij leveren onmiddellijk na verschijnen tegen 
de vastgestelde prijs ! ! ! 

Postzegelhandel HEYMANS, 
Postzegels, Albums, Catalogi, Benodigdheden. 
Levering van Ned. en O.G. volgens mancolijst. 
Nieuwe Uitgiften in abonnem. Zichtzendingen. 

Postbus 897 - Giro 110.70 - Rotterdam. 

RONDZENDING 
Op aanvraag wordt U per omgaand 
toegezonden alle betere zegels en 
series Nederland en Europa geprijs d 
vanaf 1 cent tot 1 Va fr. Yvert 1947. 

J. KAAYK 
E T T E N 321 ( G M . ) (I67) 

Zichtzending [ 
van alle landen! 

Goed verzorgd! 
Billijk geprijsd! 

Geen kosten! 

RONDZENDVERKEER H. OVERDUIN 
Rozenhagenplein 12 - Haarlem 

IETS AP ARTS ! 
Op brief met eerstdagstempel! 

CURACAO: Kon. Familie ƒ 2,25 
Krijgsgevangenen, luchtpost „ 40,— 
Juliana, R. Kruis luchtpost „ 22,50 
SURINAME: R. Kruis met luchtpost 

compleet „ 27,50 
Spitfire op brief „ 25,— 
BOHEMEN EN MORA VIE compleet ! 
Frankeer, gedenk, krant, dienst en 

portzegels totaal 181 stuks onge
bruikt voor slechts „ 97,50 

POSTZEGELHANDEL 
J. REISZ 

VAARTWEG 25, HILVERSUM (164) 

t^ÊM MAAM M A M 

Bekere verzamelingen en 

part i jen fegen goede prijzen 

TE KOOP 
GEVRAAGD 

J. KAAS, 
Postzegelhandel 
Rijnstraat 80, 
Amsterdam (Z.) 

Verzamelaar v. postz. v. alle landen 
wenst te ruilen, tot 10 van elke 
soort, in ruil zelfde waarde Skan
dinavische. 
Corresp. in Engels of Duits. 
SHAUNULSEN, Margrethevej 40, 

Holte, Denemarken. 

VORSTELIJK. Wij verzorgen Mancolijsten ook 
voor betere zegels 1 a 1 ' 2 c. per franc modern 
en klassiek, prima kwaliteit, onze veilingservice 
biedt U vele voordelen, onze rondzenddienst 
wordt geroemd, zichtzendingen van nieuwtjes op 
prettige voorwaarden, wij sturen U ons maand
bericht met honderden aanbiedinge T op aanvraag 
gratis, kortom, wanneer U vorstelijk wilt worden 
behandeld, ■̂ telt U dan eens met ons in verbinding. 
U zult tevreden zijn en ons bij uw vrienden 

EEN KLEINE GREEP U I T 
ONZE ENORME VOORRAAD !! 

Costa Rica 1945: Luchtpost 5 centimos 
t/m 5 Col. compleet ongebr. ƒ 16,— 

Uruguay: 1929/31 Luchtpost: 
no. 27/55 pfr. (behalve 48a 
gebr.) to tad „275,— 

Lichtenstein: 1930 Luchtpost 
no. 1/6 ongebr. „ 27,50 
1931: Luchtp. no. 7/8 ongebr. „ 75,— 
1936: Luchtpost no. 15/16 
ongebruikt „ 17,50 

Zend mancolijsten en vraagt 
zichtzendingen. 

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

aanbevelen. 
RENNIE HAAGSMA - OEGSTGEEST 

Van S8Veater*S Postzegelhandel 
Nieuwe Binnenweg 127 b, Rotterdam 
Gevestigd 1910. 
Levert in alléén prima kwaliteit ook volgens 
mancolijst: Ned. en Overz. Geb i edsde l en 
ook op typen en tandingen, Europa en 
Overzee - l anden tegen lage prijzen. 

i 
< 

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

Levert uit voorraad: 
Favoriet album ƒ 15,— 

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

Holland album „ 15,— 
„ supplementen 1947 „ 1,75 

Exelsior Europa album 5 delig „ 150,— 
Verder alle Philatelistische benodigdheden 
Porti extra. Levering na ontvangst van 

postwissel of storting. 

SINDS 
1 8 8 5 

I 
DRUKKERIJ 
KINSBERGEN 

DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING - CATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

N.Spiegelstr . 60, Tel. 37239, A 'dam 



A l l e correspondent ie betref
fende a b o n n e m e n t e n en 
a d v e r t e n t i e s u i t s l u i t e n d te 
r ichten aan de A d m i n i s t r a t i e , 
Maatschappij Dordrechts t raa t 5, 

Dordrecht . 
ABONNEMENTSPRIJS 

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

Afzonderlijke nummers f 0.50. 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang f 1.25. Per rummer f 0.15, 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 

NEDERLANDSGH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" 
H O O F D R E D A C T E U R M R . J. H . V A N P E U R S E M , 

Z E E S T R A A T 40, ' S - G R A V E N H A G E . 

OFFICIEEL O R G A A N V A N 48 V E R E N I G I N G E N 

B E K R O O N D O P 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

24e Jaargang Juni 1947 N o . 6 (274) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

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

Prijs van een z.g. «Kleine Annonce" 
f 2.— per vaiïje. Advertenties groter 
dan i/i2 bladzijde worden niet geplaatst: 
ieder adverteerder mag slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, 6- ea 12 achtereenvolgende 
plaatsingen resp. 2^/2, 5 en 10'^/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De adminlitratle behoudt zich 
het recht voor de plaatsing van 
advertentie!, zonder opgooi van 
redenen te weigeren. 

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

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

Dr. L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. dri.. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394; 12: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperwcg 80, 's-Gravenhage, tcleioon 77.61.oj: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't Haafi, Oostduinlaan 189, 's-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDELINGEN. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Hcukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS: H. J. L. de Bie (Nijmegen); M. J. Baronesse van Heerdt-Kolf f (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (Sittard-Watersleyde); J. A. Kastein (Amsterdam-Zuid) 
P. C. Korteweg (Bennebroek) 1 J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam). 

ADMINISTRAHE. 
Opgaven van advertentiei 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. van der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht; postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelic. 

VRAGEN VAN HET KAMERLID DEERING. 
D o o r den V o o r z i t t e r v a n de T w e e d e K a m e r de r S t a t e n - G e n e r a a l 

zijn o p 21 Mei jl. aan de R e g e r i n g medegedee ld de vo lgende inge

volge a r t . 116 v a n h e t R e g l e m e n t v a n O r d e inged iende v r agen 

v a n den heer D e e r i n g aan den Min i s t e r v a n W e d e r o p b o u w en 

Vo lkshu i sves t i ng : 

1. Is h e t juis t , da t de N e d e r l a n d s e f rankeerzegels v a n ƒ 2 , 5 0 , 

ƒ 5 en ƒ 10 o v e r e e n k o m s t i g d i e n s t o r d e r H . 357 v a n 22 Mei 

1946 n i e t onges t empe ld aan h e t p u b l i e k m o g e n w o r d e n 

v e r k o c h t ? 

2. Is h e t juis t , da t deze m a a t r e g e l w e r d ge t rof fen o p v e r z o e k 

v a n D e N e d e r l a n d s c h e B a n k N.1V., o m d a t o n g e s t e m p e l d e 

postzegels v a n hoge n o m i n a l e w a a r d e o p gemakkel i jke wijze 

c landes t ien k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d en d e r h a l v e een b e d r e i 

ging v o r m e n v o o r de o p d i t p u n t bes t aande d e v i e z e n - v o o r 

schr i f ten ? 

3. Is h e t de Min i s te r bekend , d a t n i e t t e g e n s t a a n d e h e t o n d e r 

v raag 1 bedoelde v e r b o d de N e d e r l a n d s e f rankeerzegels v a n 

ƒ2 ,50 , ƒ 5 en ƒ 1 0 in h e t b u i t e n l a n d in g r o t e h o e v e e l h e d e n 

onges t empe ld verkr i jgbaar zijn in de pos tzege lwinke l s , m e t 

n a m e in België, en d a t de prijs, t egen w e l k e d e zegels w o r d e n 

v e r k o c h t , beneden de n o m i n a l e w a a r d e ligt ? 

4. Is de Minis te r be re id m e d e te delen, of een o n d e r z o e k is 

ingeste ld n a a r d e o o r s p r o n g v a n deze in h e t b u i t e n l a n d aan

wezige zegels, we lke in gehele vel len te k o o p w o r d e n aan 

geboden ? 

5. Is de Min i s t e r v e r d e r bere id , ind ien v raag 4 beves t igend w o r d t 

b e a n t w o o r d , h e t r e su l t aa t v a n di t o n d e r z o e k aan de K a m e r 

m e d e te delen ? 

6. Is de Min i s t e r t en s lo t te be re id alle noodzake l i jke m a a t r e g e l e n 

te treffen, t e n e inde te v o o r k o m e n , d a t de in h e t b u i t e n l a n d 

aanwezige g ro t e h o e v e e l h e d e n zegels, die eerst o p k laa rb l i jke 

lijke o n w e t t i g e wijze in o m l o o p zijn g e k o m e n en o v e r de 

N e d e r l a n d s e grens zijn geb rach t , d a a r n a o p evenzeer o n w e t 

t ige wijze in N e d e r l a n d t e r u g k o m e n en h i e r b e n e d e n de 

n o m i n a l e wijze te k o o p w o r d e n aangeboden , w a a r d o o r v o o r 

ieder zegel t w e e m a a l de dev iezenvoorschr i f t en w o r d e n o v e r 

t r e d e n en t w e e m a a l onze deviezenposi t ie w o r d t benadee ld ? 

D e dagb laden , die in n o g erns t iger m a t e d a n de t i jdschr i f ten 

te k a m p e n h e b b e n m e t pap ie rgebrek , m a a k t e n v a n de v r a g e n v a n 

h e t K a m e r l i d D e e r i n g (P. v . d. A.) slechts in h e t k o r t me ld ing . 

D e v e r z a m e l a a r s zu l len gaa rne de vol ledige t eks t v a n deze v o o r 

de ph i la te l ie u i t e r s t be langr i jke v ragen lezen. Wi j zijn d e n h e e r 

J. C . D e e r i n g -oprecht d a n k b a a r v o o r zijn ini t iat ief . M e t g ro t e 

be langs te l l ing z ien wij h e t a n t w o o r d v a n den Min i s t e r v a n W e d e r 

o p b o u w en Volkshu i sves t ing , Z .Exc . den hee r L. N e h e r , t egemoe t . 

http://77.61.oj
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In verband met de vragen van het Kamerlid Deering is het van 
belang de „Bondsmededelingen" onder Verenigingsnieuws in dit 
nummer te lezen. Met teleurstelling zullen vele verzamelaars van 
het bericht op blz. 31 van het Maartnummer kennis hebben 
genomen. 

Meer dan eens heb ik in het Maandblad geschreven, dat hec 
toch wel zeer gewenst ware, dat de Nederlandse verzamelaars, die 
lid zijn van een van de aangesloten verenigingen, langs wettige 
weg de ongestempelde zegels van ƒ 2,50, 5,— en 10,— kunnen 
verkrijgen. Tot mijn grote vreugde werd ik in de gelegenheid 
gesteld om mondeling mijn opvattingen ter bevoegder plaatse toe 
te lichten en blijkbaar heeft het Hoofdbestuur der P.T.T. mijn 
gedachten niet onaanvaardbaar geacht. Ook verzamelaars, die zich 
strikt aan de wettelijke bepalingen wensen te houden, kunnen 
thans de zegels verwerven. Weer een st3p „in de goede richting". 

V. P. 

( Hnc 

^d<exi "Oasi d e n 
TKO off dl r e claffiftenrr 

) 

1. Het is mij een grote vreugde aan de lezers van ons Maandblad 
te kunnen mededelen, dat de bekende verzamelaar de heer Jan 
Poulie uit Amsterdam op de grote tentoonstelling te New York 

een tweetal onderscheidingen heeft 
behaald. Zijn inzending „Neder
land" werd bekroond met de 
eerste prijs, terwijl zijn vermaarde 

' collectie „Letland", die indertijd 
op de Baltische tentoonstelling 
werd onderscheiden met de bi-
zondere prijs van Z. Exc. Presi
dent Ulmanis en met een gouden 
medalje, thans met de tweede prijs 

bekroond werd; niet omdat een nóg belangrijker inzending van 
Letland te bewonderen viel (die is niet denkbaar !): de eerste prijs 
werd in deze klasse toegekend aan een inzending IJsland. 

Wij wensen den heer Poulie, steunpilaar van het Maandblad, 
hartelijk geluk met zijn beide onderscheidingen. Een uitvoerig 
verslag van de tentoonstelling is hieronder opgenomen. 

2. Het is mij nog niet mogelijk geweest, alle brieven te beant
woorden; geleidelijk aan hoop ik de achterstand te kunnen inhalen. 

V. P. 

Internationale Philatelistische 
Eeuwfeest-Tentoonstelling. 

door JAN POULIE 

Op 17 Mei 1947, omstreeks 10 uur 's morgens, werd de Inter
nationale postzegeltentoonstelling, genaamd „Centenary Interna
tional Philatelic Exhibition" (afgekort Cipex) te New York met 
muziek en zang geopend. 

De tentoonstelling werd gehouden op 3 etages in het Grand 
Central Palace gelegen aan de Lexington Avenue, tussen de 
46e en 47e straat. 

Omdat niet alle standaards tijdig klaar waren konden sommige 
inzenders pas Vrijdag met opzetten beginnen, terwijl ook na de 
opening nog enkele verzamelingen moesten worden opgezet. Dit 
opzetten ging echter vlug. De standaards waren van hout ; aan 
beide zijden is een Oregon Pine Triplexplaat in de afm. 305 
X 122 C.M. aangebracht. De vakken zijn ca. 100 x 120 c.M., 
zodat zelfs 16 bladen van Kabeformaat op een vak konden 
worden geëxposeerd. Elk vak is afgedekt met een glasplaat. De 

NITTvnr> I n u ' r.n'V.' 

^HiLAiEL'lC .EXHIBITION' 

glasplaten gaan in een sponning, later ging een lat eveneens v a n | 
een sponning voorzien over de bovenkant van het geheel heen,| 
zodat de vakken dus zeer moeilijk te forceren waren. 

Op de triplexplaten werden op maat zijnde kartonnen platen 
gelegd, die reeds voorzien waren van drie groeven, waarin de 
onderzijde der postzegelbladen werd ingeschoven. Het opzetten 
kon dus vlug en zonder punaises geschiden. Beschadiging der 
bladen was uitgesloten. Dit was m.i. wel het beste systeem van 
opzetten dat ik ooit zag toegepast. 

Er waren ruim 800 inzendingen, welke per inzending maximum] 
5 vakken ter beschikking kregen. Het overblijvende deel der in
zendingen werd goed en overzichtelijk ondergebracht in een 

ruimte naast het jurylokaal. Elke verzameling die de jury wenste 
te zien kon onmiddellijk worden gevonden en bezichtigd. 

Er waren o.m. juryleden overgekomen uit Noorwegen, Dene-1 
marken, Engeland, België, Egypte en Australië. Dit laatste jury
lid legde ± 10.000 K.M. of om van Australië naar de U.S.A. 
te komen en had deze afstand nog eens voor de boeg toen 
hij terugging. 

De juryleden die uit Nederland en Zweden zouden komen ble
ken op het laatste ogenblik verhinderd. Uit Frankrijk waren | 
geen inzendingen. Van de Europese landen waren belangrijke 
inzendingen uit Noorwegen, Engeland, België, Portugal, Zwitser
land en Griekenland. In tegenstelling met Europese tentoonstellin
gen, kregen de juryleden geen vergoeding voor reis- of verblijf
kosten en moesten zelfs inzenders voor het bezoeken der ten
toonstelling entree betalen. 

Aangezien het tentoonstellingblok zonder toeslag werd ver
kocht, moesten de onkosten wel laag worden gehouden. 

Ook de medailles ontbraken, inplaats van: 
goud krijgt men een porseleinen bord met blauwe rand. 
verguldzilver krijgt men een porseleinen bord met rode rand. 
zilver krijgt men een porseleinen bord met gele rand. 

De 4e prijs d.w.z. brons bestaat. Het is mij nog niet bekend 
wat hiervoor wordt gegeven. Een bord krijgt men voor een 
4e prijs echter niet. Waarschijnlijk blijft het bij de vermelding. 

Persoonlijk vind ik het jammer, dat geen medailles worden 
gegeven, omdat porselein gemakkelijk breekt. 
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Aan de achterzijde der porseleinen borden staat: 
„first", „second" of „third award" met vermelding van naam 

van den inzender en inzending waarvoor de bekroning werd 
gegeven. 

De inzendingen waren gesplitst in zeven secties t.w. U.S.A. 
(3 groepen). 

Brits Imperium (11 groepen). 
Europa (zonder Brits Imperium) (8 groepen). 
Centraal- en Zuid Amerika (incl. Mexico) (3 groepen). 
Overige gebieden (2 groepen). 
Luchtpost (4 groepen). 
„General Collections" (5 groepen). 
Peze laatste sectie was bedoeld te zijn voor verzamelingen die 

in de overige secties niet konden worden ondergebracht zoals 
b.v. Religie op postzegels. Muziek op postzegels, Portzegels, 
Scheepsbrieven, Kopstaande middenstukken enz. Men mag hier 
„General" dus niet door algemeen vertalen. 

Onderstaand noem ik enkele der groepen waarin de grote 
secties waren onderverdeeld. 

U.S.A. — postale uitgiften 19e eeuw. 
— postale uitgiften 20e eeuw. 
— „postmasters, carriers, local and private posts". 
— „proofs, essays, specimens". 
— verzamelingen van historisch belang. 

Brits Imperium — „Great Britain". 
— Canada, Newfoundland. 
— Brits Guyana, Kaap de Goede Hoop, Ceylon, 

Mauritius, 
Europa — Roemenië, Spanje, Zwitserland. 

— Oostenrijk, België, Nederland, Portugal, Turkije. 
— IJsland, Groenland, Tsjechoslowakije, Letland, 

Liechtenstein, Marienwerder, Saar, Opper-Silezië. 
Centr. & 2d. Amerika — Argentinië, Brizilië, Chili, Dominicaanse 

Republiek, Venezuela. 
Overige gebieden — Afghanistan, Soedan, China, Japan, Egypte, 

Perzië, Indische Kleinstaten. 

Het algemene oordeel is dat de Jury uitstekend werk heeft ver
richt, ondanks» het feit dat ze voor een zware taak stond. Niet 
gespecialiseerde verzamelingen werden niet bekroond. De Jury heeft 
zich m.i. bij het vaststellen der bekroningen laten leiden door de 
phik'telistische kennis van den inzender en de opzet der verza
meling. 

Er waren verzamelingen in voordrukalbums tot zelfs 20 delen, 
die op vroeger gehouden Europese Tentoonstellingen hoge be
kroningen ontvingen en die hier zonder bekroning bleven. 

Wanneer men de inzendingen op deze Internationale Postzegel
tentoonstelling, de grootste welke ooit werd gehouden, nauw
keurig bestudeerde, kwam men tot de conclusie dat er niet alleen 
in Amerika, maar ook in een groot aantal andere landen, verza
melaars zijn die van het philatelistische terrein een diepgaande 
studie maken. 

Van de meeste inzendingen, was zeer veel werk gemaakt, wat 
betreft: duidelijke, korte, overzichtelijke beschrijving, zodat men 
ook zonder catalogus kon zien, wat de inzender bedoelde weer 
te geven. 

Zelfs de nieuwste philatelistische gebieden, zoals bijv. Japanse 
opdrukken op de Malakkazegels waren op de tentoonstelling 
vertegenwoordigd. 

Het was jammer dat de catalogus geen beschrijving der inzen
dingen bevatte. Met een enkele regel was slechts aangegeven wat 
werd geëxposeerd. 

Mededelingen zoals: Speciaalverzameling Griekenland zeggen niet 
veel. 

Men was dus verplicht elke inzending te bezichtigen om te 
weten wat werd geboden. 

Dit was lastig voor die bezoekers, die slechts korte tijd be
schikbaar hadden. Speciale gedeelten, waarvoor men bijzonder veel 
interesse had en die ook aanwezig waren, kon men aan de hand 
van de catalogus niet direct vinden. 

Een ander bezwaar was, dat slechts de vaknummers waren aan
gegeven en niet de nummers der inzendingen. Na enkele dagen 

heeft men echter bij de inzendingen U.S.A. ook de nummers der 
inzendingen vermeld. 

De buiten mededinging ingezonden 5 vakken met albumbladen 
uit de verzameling van den Engelsen koning, waren slechts aan de 
hand van de catalogusbeschrijvnig te vinden. Pas na enkele dagen 
werden deze vakken voorzien van de mededeling dat dit de inzen
ding van George VI was. Voorts waren er collecties waarbij elk 
nummer ontbrak. Dit waren de collecties in de „Court of Honor". 

Hier vond men inzendingen betreffende de oudste zegels van die 
landen, welke reeds zeer vroeg postzegels uitgaven. De inzenders 
dezer collecties werden alleen gezamenlijk in de catalogus vermeld, 
terwijl het grootste deel dezer inzendingen afkomstig was uit de 
vermelding van den inmiddels overleden „Vader der tentoonstel
ling" A. F. Lichtenstein, wiens vergroot portret aan het einde 
der za'al boven de „Court of Honor" was geplaatst. 

In deze „Erehof" zag men de grootste rariteiten der wereld, zoals 
bijv. de oudste zegels van Brits Guiana, waarbij alleen de be
roemde „One cent", waarvan slechts één exemplaar bekend is, 
ontbrak. Ook dit zeldzaamste zegel was echter op de tentoon
stelling te zien en wel in een speciaal ingerichte standaard vast
gehecht in een imitatie-oesterschelp. 

Men zag er ook Europa-rariteiten. Er was bijv. een collectie die 
o.m. drie gebruikte, een ongebruikt en een gebruikt exemplaar op 
brief bevatte van de 3 Lire Toscane. 

Trouwens in de verschillende klassen zag men prachtmateriaal 
om over Moldavië, Oud-Zwitserland en Oud-Brazilië maar te 
zwijgen. Speciaal v in Brazilië was voor Europa ongekend materiaal 
ingezonden, daarentegen ontbrak Oud-Hawaiï. 

Het was jammer dat de catalogus reeds na enige dagen was 
uitverkocht. Men had echter geen 5 k 10.000 bezoekers per dcg 
verwacht. De oplage van de catalogus was gelijk aan die van de 
tentoonstelling, gehouden in 1936; toen bleef echter de helft 
onverkocht. 

De hoofdprijs der tentoonstelling („Grand Award") een bronzen 
beeld, een Indiaan voorstellend werd toegekend aan Mr. Newberry, 
Chicago, voor U.S.A. 1847—69. 

Voorts kregen ereprijzen („Awards of Honor") 
F. A. Daver, Bandra Bombay voor Brits Indië. 
D. F. Hermes, Rio de Janeiro voor Brazilië. 
W. Byam, London, voor Egypte. 
J. Starf, Philadelphia, voor China en „Treaty" havens. 
Voorts kregen „Special Awards" 
K. van Velthoven, Brussel, voor beste verzameling U.S.A., opge

zet door iemand in het buitenland. 
M. Scheerlinck, Brussel, voor mooist opgezette verzameling, op 

de tentoonstelling aanwezig. 
In sectie: Europa (zonder Brits Imperium) waren 8 inzendingen 

Nederland. Hiervan werden bekroond: 
Jan Poulie, Amsterdam, goud. 
M. de Groot, New York, verguld zilver. 
J. Vilain, Brussel, brons. 
J. Decastraux, Ganshoun, brons. 
Voorts kreeg: L. Schermerhorn-Longmeadow, verguld zilver. 
Deze laatste bekroning was voor de gecombineerde inzendingen 

Nederland, Ned. Indië, Curafao en Suriname. 
Tenslotte werd een andere inzending van schrijver dezes t.w. 

Letland bekroond met verguld zilver. 
Deze collectie werd echter in Europa meerdere malen met goud 

bekroond. Ook de vroeger reeds met goud bekroonde verzameling 
Liechtenstein van R. Traugott, Bazel, kreeg thans eveneens slechts 
verguld zilver. 

In de klasse waarin mijn verzameling Letland werd bekroond 
waren in totaal 15 inzendingen. Behalve de inzendingen Letland 
en Liechtenstein werden bovendien nog bekroond: 

V. Weiergang, Washington, goud voor IJsland. 
M. E. Uznanski, Chicago, zilver voor Marienwerder. 
J. Jager, New York, brons voor IJsland. 
Tien inzendingen in deze klasse bleven zonder "bekroning. De 

collectie van V. Weiergang zou op een Europese tentoonstelling 
m.i. voor de „Grand Prix" in aanmerking zijn gekomen. Deze 
Ijslandcollectie was iets geweldigs. 

Vermeldenswaard is tenslotte nog dat op de tentoonstelling 130 
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stands van handelaren waren. Voorts was er een afdeling die een 
overzicht gaf van de afleiding der verschillende kleuren resp. 
tinten. 

Tijdens de tentoonstelling werden films vertoond over het post
vervoer en werden door verschillende postzegelverenigingen mede
delingen gedaan en voordrachten gehouden. 

Handelaren konden geen lid van de Jury zijn. 
Voor de drie speciale uitgiften ter gelegenheid van de tentoon

stelling uitgegeven in een oplage van vele muloenen exemplaren en 
de tentoonstellingsstempels, verwijs ik naar Nieuwe Uitgiften. Er 
stonden dagelijks lange rijen voor de loketten, zodat het uren kon 
duren, voordat men aan de beurt kwam. Het was dus gemakke
lijker deze uitgiften met een kleine toeslag van 2 ä 4 dollarcent 
van de handelaren te kopen. 

Kort samengevat kan men zeggen dat deze tentoonstelling een 
geweldig succes is geworden. Het zou te ver voeren iedereen te 
vermelden die hieraan onder de algehele leiding van Harry Lind-
quist deel had. Eén naam wil ik echter nog noemen n.1. van den 
man die verantwoordelijk was voor de „binroom". Dit was de 
localiteit naast de jurykamer, waar de collecties bestemd voor de 
Jury gesorteerd lagen opgeslagen, alsmede waar albumbanden en 
lege hulzen werden bewaard. 

Tevens werden vanuit deze „binroom" ook de collecties die 
geëxposeerd waren geweest, teruggeven. Ook al had men niet zelf 
voor het afnemen kunnen zorgen, kwam de zaak toch in orde. Het 
was Harry H. Konwiser die hiervoor zorgde. 

Nederland 
Overzeese 

Gebiedsdeleif 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan 

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

NEDERLAND. 

Nieuwe Koninginnezegels. 

Een persbericht van 23 Mei 1947 meldt: 
Binnenkort zullen nieuwe ko

ninginnezegels verschijnen naar 
ontwerp van S. -L. Hartz, met een 
rand-ornament, tekst en waarde-
canduiding van J. van Krimpen. 

Voorlopig zullen verkrijgbaar 
zijn alleen de waarden van 6 et 
(bruinzwart) en 10 et (roodviolet), 
voorzover tenminste de voorra
den van de vorige uitgave — type 
Konijnenburg — zijn uitgeput. 
Verzamelaars kunnen ze echter op" 
verzoek wel krijgen. 

De overige waarden zullen ge
leidelijk aan in omloop worden 
gebracht, deze omvatten: 

5 et (geelgroen), 7% et (roodbruin), 12 K et (rood), 15 et 
(paars), 20 et (donkerblauw), 22 K et (sepia), 25 et (lichtblauw), 
30 et (oranje), 35 et (blauwgroen) en 40 et (bruinrood). 

De verdere bijzonderheden van dit zegel zijn: 
druk: rotogravure, papier: met cirkeltjes, watermerk, perforaat: 

kamtanding, 13K x \2%, zegelgrootte: 21 x 25 mm en beeld
grootte 18 X 22 mm. 

Dienstorder H. 287 van 21 Mei zegt nog: „Omtrent de ver
schijning van de nieuwe zegels in de andere waarden dan die van 
6 en 10 cent, alsmede die boven 40 cent, z d t.z.t. nader worden 
bericht". 

Begin Juni is de 10 cent verschenen in dezelfde kleur als de 
oude 10 cent. 

Nieuwe Cura$ao-zegels aan het verzamelaarsloket. 
Aan de verzamelaarsloketten worden de volgende frankeer-

en luchtpostzegels van Curajao verkrijgbaar gesteld: 
a. frankeerzegels (type Konijnenburg): 

ƒ1,50, verkoopprijs ƒ2,10. 
b. luchtpostzegels: 

10 cent, verkoopprijs 14 cent, 
15 „ „ 21 „ 
20 
25 
30 
35 

28 
35 
42 
49 

40 
45 
50 
60 
70 

56 
63 
70 
84 
98 

ƒ1,50, verkoopprijs ƒ2,10. 
In verband met het huidige koersverschil moesten de prijzen 

met 40 % worden verhoogd. 
Desgewenst kunnen de zegels ook bij de Directeur van het 

Pcstkantoor te 's-Gravenhage worden besteld (giro 211). 
Aldus Dienstorder H. 274 van 13 Mei en persbericht van 

20 Mei.. 
Volgens de „Mededelingen P.T.T." van 7 Mei eijn aan het 

verzamelaarsloket uitverkocht de 21 en 50 cent van de Konij
nenburg-serie van Curasao. We mogen toch wel aannemen dat 
deze onlangs verschenen waarden nog wel eens herdrukt zullen 
worden ? 

Nieuwe etsingnummers, enz. 
(Koningin) 5 cent: L 9. 

60 cent: 4. 
Heel merkwaardig is, dat aan enkele kantoren in de afgelopen 

maand vellen zijn verstrekt van Konijnenburg-zegels in de oude 
uitvoering van 1940, dus met oplaagletters A en een dubbele 
lijn op de velranden. Aldus werden ons gemeld van de 5 cent 
A de nummers L 13 en R 13, van de 10 cent A de nos. L 1, 
R 1 en L 2, en van de 20 cent A no. 1. De uitvoering is precies 
gelijk aan de oude. De nummers van de 10 en 20 cent waren 
in 1940 ook al bekend; no. L/R 13 van de 5 cent kenden we 
echter toen nog niet (de ongetande 5 cent heeft no. L 12). Zeer 
waarschijnlijk is' het een oude, misschien in 1940 nog niet geheel 
afgewerkte voorraad geweest, die nu in omloop wordt gebracht. 

De 50 cent Konijnenburg (No. I) is in een nieuwe oplaag ver
schenen. De oude glansde sterk, vooral bij schuin-opvallend licht. 
De nieuwe is geheel dof. 

Verschillende lezers maakten er ons opmerkzaam op, dat bij 
de vellen COUR-zegels van 20 cent aan het telnummer 10 op 
de linkerrand de 1 ontbreekt, zodat alleen de O te zien is. 

Opbrengst „Prinsessezegels". 
Van de z.g. Prinsessezegels 1946 werden, volgens een persbe

richt van 22 Mei 1947, de volgende hoeveelheden verkocht: 
van I K ( 3 et) 1.919.205 stuks 
van 2K ( 4 et) 0.622.705 „ i) 
van 4 ( 6 et) 1.449.411 
van 5 ( 7 et) 1.923.596 
van 734 (10 et) 2.471.823 
van 12K (20 et) 1.435.428 

De opbrengst boven de frankeerwaarde bedroeg ƒ290.041,4634. 

^) Dit zal zeer waarschijnlijk moeten zijn: 1.622.705 (Red.) 

Afwijkingen. 
In de 133e veiling-Hekker kwamen een paar nog niet beschre

ven tandingafwijkingen voor. In de eerste plaats een zegel van 
1 gld. uitg. 1899 met daarnaast een deel van het naburige zegel, 
tussen de zegels ongetand. In de tweede plaats een paartje van de 
1 gld van 1926 (type Veth), eveneens ongetand tussen de zegels. 

NEDERLANDS-INDIE. 
Het Rode Kruis-zegel van 1940. 

Het Rode Kruis-zegel van 10 -f- 5 op \2% cent staat in de 
Spec. cat. (no. 273) vermeld als te zijn verschenen in 1941. We 
zagen echter een exemplaar met duidelijke afstempeling Soerabaja 
27.12.40, zodat het zegel vroeger is uitgegeven dan tot dusver 
aangenomen werd. 

De opdruk is overigens eigenlijk niet zwart, maar donkerviolet, 
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Geen hogere waarden in Australische druk. 
Op onze vraag of er ook zegels van hogere waarde dan de 

7K cent (dus met Koninginnetekening) in Australië gedrukt waren 
of zouden worden, vernamen we, dat er daarover niets bekend is. 
Alle orders in Australië zijn van 1 Februari 1947 af geannuleerd, 
nieuwe mogen niet plaats vinden. Eventuele nieuwe zegels zijn 
van de firma Enschedé te verwachten. 

Australische zegels op Borneo, en elders. 
Voor de Australische troepen op Borneo zijn alleen de vol

gende Australische zegels gebruikt: ld. bruinlila (Y. 143), 3d. 
bruin (Y. 1)3), 6d. lichtbruin (Y. 116) en 1/- groen (Y. 118). Ze 
komen voor op door Nederlandse burgers en militairen verzon
den brieven, meestal echter met afstempelingen van Australische 
Army Post Offices met een nummer. Zo had het postkantoor te 
Tarakan no. 026, dat te Morotai (Molukken) no. 439. — Een nieuw 
hoofdstuk voor de postgeschiedenis in Indië tijdens de bevrijding. 

De Baarfrankeringen. 

FRANKEERING 
BETAALD 

Afdrukken van bijgaand baarfran-
keringstempel (beschreven in het 
nummer van Oct. '46 blz. 112) wer
den ons gemeld van Merauke van 
29.8.44 en 4.12.44, en van Digoel van 
31.7.44, alle met de waarde 17% 
cent (op brieven naar Australië). 

Japanse bezettingszegels. 
Diverse meldingen. 

Gekocht op het postkantoor van BiUiton kort na het vertrek 
van de Japanners: 30 cent driehoekzegel met Bangka-opdruk in 
rood zowel als in zwart, met dezelfde opdruk in violet 3 ^ cent 
port, in rood 1 Gld. Konijnenburg. 

Opdruk Jap. tekens en „Lampong" in zwart op 3 % cent 
karbouw. 

De nieuwe 1.50 gld. 

CURACAO. 

Hierbij de afbeelding ven de 
nieuwe 1.50, die nu ook in Neder
land verkrijgbaar is. Uitvoering als 
de Nederlandse guldenwaarden, kleur 
sepiabruin, kamtanding 13% : 13%. 
Vellen van 100 met een dubbele lijn 
op de randen; plaatnummer 1 op 
onderrand. Staaldruk. 

Nieuwe luchtpostzegels. 
De nieuwe luchtpostserie, waarv£.'n het 

verschijnen al werd aangekondigd, is nu 
verkrijgbaar en, tot en met de ƒ 1,50, sinds 
21 Mei ook in Nederland. Over de kleuren 
van de hoogste waarden hebben we uit 
Cura9ao nog geen bericht ontvangen. 

De lage waarden (t/m 70 cent) zijn uit
gevoerd in rotogravure en hebben staand 
formcat; de guldenwaarden zijn in staaldruk 
en hebben liggend formaat. De grootte van 
de zegels is 24K x 32 mm, van het zegel
beeld 21K X 28K mm. 

De lichte plekken in de tekening van de 
lage waarden zijn in dezelfde kleur als de 

rest van het zegel, alleen in veel lichter tint. Met een vergrootglas 
zijn de puntjes van het raster te zien. 

Verschenen zijn, alle in 
10 cent rood, 
15 cent blauw, 
20 cent olijfgroen, 
25 cent bruingeel, 
30 cent lilagrijs, 
35 cent bruinor:.'nje, 

In de tekening van de 
1,50 gld. zwart. 

rvwmwtmmwm 
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den waarden K 12 ill'A, 
Nederlandse Zomerzegels. 

De tekening kunnen we 
„koud" aan na de voorafj 
cent-waarden. De Douglas 
hoogteroer. 

dezelfde tekening (gestyleerd vliegtuig)i 
40 cent groen, 
45 cent violet, 
50 cent lilarose, 
60 cent groenblauw, 
70 cent olijfbruin. 

guldenwaarden (vliegtuig boven zee): 

Wit papier zonder watermerk. 
Lage waarden: vellen van 100, boven-
en onderranden blanco, op de zij-
randen telnummers. Guldenwaarden: 
vellen v;:'n 100(?), blanco randen, 
alleen een dubbele lijn. Nog niet 
bekend of de vellen een plaatnum
mer hebben. 

De tanding is voor beide teke
ningen dezelfde, d.w.z. voor de lage 
waarden K 123^ : 12, voor de gul

dezelfde perforatie als b.v. van onze 

niet erg bewonderen, deze doet wel erg 
;aande pk'atjesserie, vooral die van de 

op de ƒ 1,50 vliegt rustig zonder 

Uit Curafao vernemen we, dat daar de serie op 19 Mei is uit
gegeven. In de bladen verscheen een bekendmaking van de post
directeur: „Op 19 Mei a.s. uitgifte nieuwe luchtpostzegels, waiT-
den: (volgt de opsomming). Geen bizondere afstempeling op eerste 
dag van uitgifte." 

Behalve de boven reeds vermelde waarden werden in Cura9ao 
nog uitgegeven, in de tekening van de afgebeelde ƒ 1,50: 

ƒ 2,50 karmijn, 
ƒ 5,— groen, 
ƒ 7,50 blauw, 

ƒ 10,— violet, 
ƒ 15,— oranje, 
ƒ 25,— bruin. 

Curasao in de Speciaalcatalogus. 

In verband met de prijzen voor ongebr. Curafi'o-zegels van de 
laatste jaren in) de Spec, cat., laatste uitgave, zond een lezer uit 
Curasao ons een afschrift van een brief, door hem gericht aan 
de Commissie van Samenstelling van de Spec. cat. We ontlenen 
er aan: 

„Allereerst het „Sluier"-type 1936. De zegels van dit type zijn 
nog alle op het postkantoor te verkrijgen, behalve de 25 c , 50 
c , 1,50 en 2,50. Waarom nu b.v. de 15 c. op 0,40 en de 20 c. 
op 1,25 geprijsd staan, is mij onbegrijpelijk. Ook de andere 
zegels vertonen variaties in prijs, die bij nog steeds verkrijgbare 
en koerserende zegels geen reden van bestaan hebben. 

Ten tweede het „Oude Konijnenburg"-type 1941/42. Hiervan 
zijn thans nog steeds op het postkantoor verkrijgbaar de 6 c , 10 
c , 12 J^ c , 15 c. en 30 c. Waarom jtaat nu de 15 c. op 0,50 en 
de 12J^ c. op 0,75 genoteerd ? 

Ten derde het „Cijfer"-type, Indische druk, 1942. Het zegel, 
dat het moeilijkst te verkrijgen is, en ook het eerst van alle 
uitverkocht was, ik meen reeds in 1943 of '44, is de 1% cent 
ongebruikt. Tot mijn verwondering staat dit zegel (no. 154) het 
laagst van allemaal geprijsd, n.1. 0,15, n.b. nog lager dan de 2% 
c. (no. 156), die nog steeds verkrijgbaar is." 

Dank aan inzenders. 
Voor hun medewerking worden zeer bedankt de heren: 
Dr. Bernard H. Brouwer, K. W. Coppoolse, J. Dekker, F. A. 

V. Dongen, F. v. Eyk, K. Filet, L. Frank, G. H. v. Grunningen, 
C. J. Maas, G. J. H. Pelt, F. H. M. Post, J. Poulie, Ir. H. J. W. 
Reus, A. G. de Rooy, F. J. Schepp, J. Schram, Mr. A. W. L. 
Talma Stheeman, J., Theelen, J. W. Trip, A. J. Uylen, G. Ver
meulen. 
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Uit^ifleïi 
In de afgelopen maand hebben wij van vele kanten berichten 

aangaande nieuwe uitgiften ontvangen. Onze oprechte dank aan de 
Pers en Propagandadienst der P.T.T., de Postadministraties van 
België, Denemarken, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Noor

wegen, Tsje:hoslowakije en Zwitserland, aan mevrouw M. J. Mat

zenFleddérus en de heren A. G. Bastiaanse, Dr. A. M. Benders, 
M. J. F. Buikema, L. v. d. Burg, H. B. Gümoes, Dr. M. de Jong, 
B. G. Kok, Dr. A. A. W. M. Lievegoed, Drs. G. J. Peelen, K. H. 
Philips, Prof. Dr. J. de Pool, J. Poulie, J. R. Prent, A. G. de 
Rooij, F. Vingerhoed, Dr. Vuk SimicVakanovic en L. Yvert. 

ARGENTINIË. 
1947. Op 22 Februari 1904 werd door Argentinië de eerst» 

postverbinding tot stand gebracht met het Zuidpoolgebied. Ter 
herinnering aan dit feit werden onlangs twee herdenkingszegels 
uitgegeven. ' 

Inschrift „Primer correo antartico (eerste postverbinding met 
het Zuidpoolgebied). „1904. 22 de Febrero — 1947". In een 
rechthoek ziet men een landkacTt van het Zuidpoolgebied, gezien 
vanaf de zuidelijke punt van Argentinië, tot aan de „polo sur". 
Het gebied, waarop Argentinië aanspraak maakt, is in kleur 
aangeduid. In het bizonder moge worden gewezen op de Falk

landeilanden. Onderaan links het Argentijnse wapen, rechts de 
waardeaanduiding. 

5 c. roodviolet, 20 c. karmijnrood. 
21 Mei 1947. Zegel van 5 c groen, uitgegeven ter gelegenheid 

van de opening van de brug tussen Argentinië en Brazilië. (Zie 
ook het Braziliaanse zegel van 40 c grijsviolet van 1945). Voor

stelling: de grote verkeersbrug, vanuit het Zuiden gezien. In

schriften: „Puente internacional ArgentinaBrasil, 21 Mayo de 
1947". Boven de brug staat „Todo nos une, nada nos separa", 
alles verenigt ons, niets scheidt ons. 

BELGIË. 
Mei 1947. Bij inschrijving werden uitgegeven zes series wel

dadigheidszegels in de tekeningen van de series „Pater Damiaan, 
Emile Vandervelde en Franfois Bovesse" van 1946, in andere 
waarden en met opdruk voor luchtpostdoeleinden. De oplaag is 
beperkt tot 100.000 series. Ten behoeve (s ic ! ! ) , van de verzame

b. opdruk Poste aérienne — Luchtpost, 
(toeslag ten bate van de Paters der Heilige Harten te Leuven), 

Emile Vandervelde, 1 h 2 f, 1.50 + 2.50 f, 2 I 45 f. 
a. en b. opdrukken als boven, 

(toeslag ten bate van het Instituut Vandervelde). 
Franfois Bovesse, 1 f 2 f, 1.50 | 2.50 f, 2 +( 45 f. 

a. en b. opdrukken als boven, 
(toeslag ten bate van de vereniging „Les Amis et Disciples de 
Fr. Bovesse"). 

De oude waarde is overdrukt met twee strepen. Opdruk: blauw

zwart of rood (op de groene, violetblauwe en violette zegels). 
(Voor frankering geldig tot 30 September l948). 

BOLIVIA. 
1946 (?) Zegels, uitgegeven aan 

het eeuwfeest van het Departe

ment El Beni. Drukkersteken 
„Tall. Offset La Paz'. 

Inschrift „Centenario de la 
Creación del Departemento del 
Beni. Ley de 11 de diciembre 
1944". 

30 ets. oranjerood, 50 ets. vio

let, 1 B. blauw. 

BRAZILIË. 
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1946. Vijftigjarig bestaan 
van de Braziliaanse Academie 
voor Letterkunde. 1896— 
1946. Afbeelding van de „Aca

demia Brasileira de letras" 
40 c. groenblauw. 

14 Maart 1947. Zegel van 40 ets 
blauwgroen, uitgegeven t.g.v. het eeuv 
feest van de geboorte van den dichter 
C a t r o Alves, geboren 14 Maart 1847 te 
SalvadorBahia. (Castro Alves overleed 
in 1871). Op het zegel zien wij onder 
beeltenis van Gastro Alves de woorden: 

Auriverde pendao de minha terra 
Que a brisa do Brasil beija e balanja, 
Estandarte que ä luz do sol encerra 
As promessas divinas da esperanya. 

■ niii i inoPWipyp» 
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laars werden 3 maal 10.000 enveloppen vervaardigd om de series 
(telkens in twee taalcombinaties !) te verzenden naar Amerika, 
ter gelegenheid van de Internationale Postzegeltentoonstelling. 
Deze enveloppen worden verhandeld voor „slechts" 125 frans per 
stuk; de opbrengst is ten bate van de comité's. Hoe lang zal 
België voortgaan met het uitgeven van officiële sensatieproduc

ten; wij meenden, dat een wet in voorbereiding was om het uit

geven van dergelijke zegels te verbieden. Niet ten onrechte spreekt 
de Belgische pers van „een nieuw philatelistisch schandaal." 

Volledigheidshalve vermelden wij: 
Pater Damiaan, 1 f 2 f, 1.50 + 2.50 f. 2 + 45 f. 
a. opdruk Luchtpost — Poste aérienne. 

De vertaling dezer woorden, ontleend aan de voorlaatste strofe 
van een lang gedicht „O navio negreiro" („Het negerschip), luidt: 

Goudgroene vaan van mijn land. 
Welke het Braziliaanse briesje kust en wiegt. 
Standaard, die in het licht der zon omsluit 
De goddelijke beloften van de hoop. 

Op de dag van uitgifte gebruikte Salvador een bizondere stempel, 
met portret van den dichter; daaromheen de woorden „Centenario 
de nascimento de Castro Alves — 1847 — 14de Marjo — 1947" 

BULGARIJE. 
April 1947. Ter herinnering aan het voor Bulgarije wel uiterst 

gunstig uitgevallen vredesverdrag, dat op 10 Februari jl. werd 
ondertekend, verscheen een drietal jubileumzegels 

4 1 olijf. Inschrift: „SkljuCwane mira s Blgarije, Republika Blga

lija" ( vrede voor Bulgarije, Bulgaarse Republiek). Tak. Wa

penschilden van de Sowjetunie, Verenigde Staten van Amerika en 
GrootBritannië, rechts dat van Bulgarije, (leeuw zónder kroon !). 

10 1 bruinrood en 20 1 blauw. Inschriften „Sklucwaneto na mira
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Republika Blgarija" (op de 20 staat in latijnse letters Republika 
Bulgarija) ( naar vede) Vredesduif. 

CANADA. 
16 September 1946. Serie, syboliserend „de overgang van oorlog 

naar vrede", ter vervanging van de „oorlogsserie." 
8 c bruin, beeld van een farm 

in Oostelijk Canada, Quebec; 10 
c olijf. Great Bear Lake, beeld van 
de ontdekking van pekblend; 14 
c dohkergrijsbruin, waterkracht

installatie, Saint Maurice rivier, 
Quebec; 20 c leiblauw „combine" 
(landbouwmachine) in de Prairie

gebieden; 50 c groen, houtkap in 
Brits Columbia (was het papier 
maar in Nederland !), 1 dollar 

purper, nieuwe veerboot en vissersschuit. Prince Edward Eiland. 
Luchtpostzegel, 7 c blauw, Canadese gans m vlucht boven Sud

bury, Ontario. .. . , -r c ■ i n.i: 
Luchtpostexpreszegel, 17 c ultramarijn, inschnft Special Ueli

veryExprês Air. Vliegtuig van de transatlantische dienst boven 
Quebec. In October 1946 verscheen het zegel met verbeterd in

schrift „Expres". (Zoals de lezers weten, verschijnen de zegels V.TI 
Canada sinds 1927 met Inschriften in 2 talen: Engels «" F""^) 

Expreszegel. 10 c groen, 
wapen van Canada, met 
lauwer en olijftakken als 
symbolen van „Victorie" 
en vrede. Wapenspreuk „A 
mtri usque ad mare" (van 
zee tot zee). Op het expres

zegel van 1942 stond even

eens het Canadese wapen 
doch toen omgeven door 
de oorlogsvlaggen van het 
British Empire. 

Deze serie is tot op ze 
kere hoogte te beschouwen, als „Victory"serie. 

CHILL 
1946 Herdenking van den taalgeleerde en staatsman Andres 

Bello, geboren te Caracas, Venezuela, op 20 November 1781; 
opvoeder V2.'n Simon Bolivar; één van 
de grootste geleerden op het gebied der 
Spaanse linguïstiek. Woonde jarenlang in 
Chili, waar hij de toonaangevende figuur 
was van de Universiteit van Santiago. 
(Zijn portret komt voor op de volgende 
zegels: Venezuela, 1911, 1 B (Onderwijs

zegel), 1946; Chili, 1942, 40 c; Colum

bia, 1946, serie). De in 1946 uitgegeven 
zegels zijn ter herdenking van de dood 
van Andres Bello op 15 October 1865, 
te Santiago de Chile. Inschrift „80° 
aniversario de la muerte de Andres 

Bello"; drukkersteken: „Especies ValoradasChile". 
40 c groen, ? 1.80 blauw. 

kHMËÉtfi f " - " " -

CHINA. 
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1946. Spaarzegels, 1.00 
grijsgroen, 2.00 bruin. 
10.00 blauw. 

1947. „Bezuinigings

zegels", voor franke

ring geldig. Portret van 
Lin Sen (ook reeds af

gebeeld op de rouwserie 
van 1945). 

Zonder waardeaan

duiding, kleuren rood 
bruin. 

(Kwantung). 
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1945. Zegels van China' met zeer kleine 
opdruk onder op de zegels. 
a. op zegel van 1931: 2 c 
b. op martelarenzegels: 1 en 20 c 
c. op zegels in type „q" (1938) 3, 8, 10, 

16, 30, 50 c; 1, 2, 5, 10 en 20 d 
d. op zegels in tekening van 1941 (Sun 

Yatsen) 1, 5, 8, 10, 17, 30, 50 c. 

1945. Zegels van China met opdruk van 
vier Chinese karakters: 
a. type „q" (zonder watermerk) 2, 3, 5, 8, 

10, 16, 25, 30, 50 c; 1, 2,' 5, 10, 20 d 
b. idem met watermerk 1, 2, 5, 10, 20 d. 
c. tekening van 1941 (Sun Yatsen): 2, 5, 

8, 8, 10, 17, 25, 30, 50 c; 1, 2, 5, 10, 
20 d. 

COLUMBIA. 

1946. Propaganda voor de Colom

biaanse koffie. „Café suave". Druk

kersteken. „Waterlow & Sons Limi

ted, Londres". 
5 c grijsbruin, geel, groen, rood. 

COREA. 
Na tienallen jaren Japanse bezetting, is Corea thans verdeeld 

in een Russische (het Noorden) en een Amerikaanse zone (het 
Zuiden met de hoofdstad Seoul). Er ziji^ reeds ontelbare zegels 
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in beide zones verschenen; tot heden zagen wij alleen de vol
gende zegels: 

1946. Familie met vlag van Corea. 3 c (cheun) bruingeel, 5 c 
groen, 10 c karmijnrood, 20 c bkoiw. 

Coreaanse wapen (zoals ook voorkomt op de zegels van 1885 
tot 1901). 

50 c donkerviolet; 1 Wen geelbruin. 

COSTA RICA. 

1946. Als aanvullingswaarde van de grote serie portretzegels 
verscheen de 55 c luchtpost purper met portret van Próspero 
Fernandez, die in 1882 president van de republiek was. (Zijn por
tret komt ook reeds voor op de zegels van 1883 en 1889). 

1946. Niet alleen de luchtpost
zegels verschenen met opdruk 
1945 (zie Yvert), ook de lucht
postzegels met opdruk OFICIAL 
(dus luchtpostdienstzegels) ver
kregen deze opdruk, waardoor de 
zegels voor verdere frankering 
geldig bleven. 

Wij zagen tot heden de num
mers 1—10 met de opdruk „1945" 
in sierrand, de 10, 25, 60 c en 
1 C met zwarte opdruk, de an

dere waarden met rode opdruk. Het woordje „OlicitA" gaat bijna 
geheel verscholen achter het jaartal. 

CUBA. 

r 
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12 April 1947. Ter herdenking 
van de dood van President Franklin 
Delano Roosevelt op 12 April 1945 
verscheen een zegel van 2 c rood 
op rood getint papier. 

DENEMARKEN. 
4 Mei 1947. Ter herdenking van het verzet tijdens de duitse 

bezetting verscheen^ een serie van drie zegels, waarvan de toesk'g 
komt ten bate van het „Vrijheidsfonds". 

Ontwerp van 15 en 40 ö van H. Seidelin, gravure van H. 
Cheffer. (op de zegels vermeld met del(iniavlt) en 
sc(ulpsit). Ontwerp van de 20 van Mogens Zieler, gravure vaan 
B. Jicobsen. 

15 -)- 5 ö groen, lauwertak en olijftak als symbolen van over
winning en vrede, brandende fakkel; 20 4- 5 ó rood, handgra
naten worden door de mannen van de „ondergrondse beweging" 
geworpen op een spoorwegwissel; 40 + 5 ö blauw, Deense vlag, 
de Danebrog, wapperende boven de golven. 
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Op 27 Juni verschijnt een serie spoorwegzegels: 15 ö groen, I 
locomotief van 1847, 20 ö rood, moderne locomotief, 40 ö blauw, I 
veerboottrein. Afbeelding in het volgende nummer. 

DOMINICAANSE REPUBIEK. 
1947. „Salto del Jimenoa, Jaraba-

coa, provincia La Vega", waterval I 
in de rivier de de Jimenoa, bij j£.'ra-
bacoa, prov. La Vega. Middenstuk 
bij alle waarden in vele tinten, waar
bij te onderscheiden zijn blauw, grijs-
bruin, groen. De waterval zelf heeft | 
steeds een zeer lichtblauwe tint. 
Hieronder wordt alleen de kleur 
van de omlijsting vermeld. 

1 c groen, 2 c karmijn, 3 c ultra
marijn, 13 c purper, 20 c bruin, 50 
c oranjegeel. 

1947. Zegels in dezelfde tekening, 
met Inschrift Correo Aéreo, lucht
post, aan de zijkanten. I.p.v. het 

woord „Correos" een vliegerembleem. 
18 c lichtblauw, 23 c karmijn, 50 c violet, 75 c bruin. 

EGYPTE. 

1947. Nieuwe luchtpostze
gels. 2 m zalmkleur, 10 m 
violet. 

FRANKRIJK. 
Mei 1947. Ter gelegenheid van vele congressen van de Union 

Postale Universelle zijn tot heden jubileumzegels verschenen, n.1. 
Spanje (VII. 1920), Zweden (VIH, 1924), Groot Britcnnië (IX, 
1929), Egypte (X, 1934),, Argentinië (XI, 1939). Thans verscheen 
t.g.v. het Xlle Congres\ te Parijs een herdenkingsserie, alle zegels 
met voorstellingen van Parijs. 

3 f 50 lilabruin, ontwerp en gravure van Ouvré, zuilengang van 
het Louvre; 4 f 50 zwartgroen, o. en g. van J. Piel, het middel
eeuwse slot, de Conciergerie; 6 f oranjerood, o. en g. H. Cheffer, 
een blik op het westelijke eilandje van Parijs, lie de la Cité, wi'ar 
o.a. de „Notre Dame" en de Sainte-Chapelle gelegen zijn; 10 f 
ultramarijn, o. en g. van Cottet, blik vcnuit Zuidwestelijke richting 
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op de Place de la Concorde met fontein en de obelisk van Louksor, 
op de achtergrond o.a. ministerie van marine. 

Luchtpost, 500 f groen in zeer groot forma&'t, o. en g. van 
Gandon. Gezicht vanuit Westelijke richting op het „lie de la 
Cité". Het standbeeld van Henri IV gaat juist verscholen achter 
de bomen, in het midden de „Notre Dame." 

Alle zegels hebben Inschrift: Xlle Congres de l 'Union Postale 
Universelle, Paris 1947. 

GRIEKENLAND. 

April 1947. Ter herdenking van den op 
1 April 1947 te Athene plotseling overleden 
koning Georgios II werden de zg. volks

stemmingszegels van 1 September 1946 
overdrukt met een rouwrand. 

50 op 1 D, 250 op 3, 500 op 8 d

1 Mei 1947. Overwinningsserie met zeer interessante voorstellin

gen ter herinnering aan de tweede wereldoorlog, waarin Grieken

land zo'n enorme rol heeft gespeeld, o.a. door zonder enige steun 
vele maanden lang de Italianen niet alleen te weersta'an, maar zelfs 
een groot eind in Albanië terug te dringen. Oplagen in miljoenen 
resp. 3, 3, 8, 3, 3, 3, 1, 1. 
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50 d groen, Inschrift „nèopompè en plooi" (scheepsoptocht in 
vaart, dus vlootrevue); 100 d ultramarijn, Inschrift „torpillismos 
Helles" (bestoken met bommen van Griekenland); 250 d geelgroen, 
Inschrift „Mache Pindou", (strijd in het Pindusgebergte); 500 geel

bruin, „Albania" (herinnerend aan de opmars in Albanië in 1940); 
600 d zwartbruin, landkaart van Italië, waarop staan aangegeven 
de plaatsen Taras (Taranto) en Rimini en de P. Rhoubiko, (P = 
Potamos, dus de rivier de Rubico). O n d e r e n de data 28 Oktoo

briou 1940 en 22 Septembriou 1944, resp. de datum van oorlogs

verklaring door Mussolini aan Italië en van de bezetting van Ri

mini. Rechts een portret, zeer waarschijnlijk van Pyrrhus, den 
bloedverwant van Alexander den Grote, die in 280 naar I tdié ging 
en, na geland te zijn bij Taras (Taranto), de Romeinen tweemaal 
verpletterend versloeg; 1000 d grijsviolet, piloot en vliegtuig, in

schrift „aien hupsipetein" (altijd omhoogvliegen); 2000 d ultram;.'

rijn, Grieks oorlogsschip met buitgemaakte onderzeeër, Inschrift 
„Rhumoulkèsis aichmalootisthentos echtrikou hupobruchiou" (het 
op sleeptouwnemen van een buitgemaakte vijandelijke onder

zeeër); 5000 d karmijn, groot gedenkteken, ter ere van de bij El 
Alamein (Egypte) gevallenen. Onder het gedenkteken staan de woor

den „Hèróon ElAlamein", heldengedenkteken El Alamein. Op de 
pk'ket staan de namen van de slachtoffers en daarboven de woor

den „Androon epiphanoon pasa gè taphè", (van uitnemende man

nen is de gehele aarde graf, dus m.a.w. zij kunnen ook in dep 
vreemde rusten in vrede). 

HONGARIJE. 
16 Mei 1947. Zegels met toeslag ten bate 

van het fonds „Siess ! Adj ! Segits !" (Kom, 
geef, help). Oplaag 50.000 series, 60 1 50 
onbeperkte opk'ag. 

8 f 50 4 blauw, dokter met „spuitje"; 
op de achtergrond rood kruis; 12 f 50 f 
bruin, medicus onderzoekt róntgenfoto 
(strijd tegen t.b.c. !); 20 f 50 f groen, 
verpleegster met kind; 60 + 50 f, een Hon

gaarse krijgsgevangene keert naar zijn land 
terug. 

LUXEMBURG. 
Eind Mei 1947. Serie met toeslag ten bate van het herstel van 

de Basiliek van Sint Willibrordus te Echternach, welke door de 
duitsers in 1944 hevig werd geteisterd. Ontwerp en tekening van 
alle waarden van onzen landgenoot S. L. Hartz, druk van Joh. 
Enschedé en Zonen te Haarlem. (De naam van den graveur staat 
op de 25 f voluit, opi de 20 c stï.'at een H. boven de M. van 
Luxemburg, op de 1 f 50 een H. boven de B van Luxemburg). 
Onbeperkte oplaag, behalve van de 25 f, welke slechts in een 
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oplaag v£.'n 95.000 ex. verscheen en uitsluitend in de complete serie ■ H i l P 9 i H | | i | I H | H M P | i i N P i i | P P i l ' l 
verkrijgbaar is. De zegels worden verkocht tot Pinksteren 1948 
en zijn geldig voor frankering tot 30 Juni 1949. 

Gedurende de Pinksterdagen werd een bizondere stempel ge

bruikt. 
20 + 10 c zwartbkuw, uitwendige van de op satanische wijze 

vernielde basiliek; de basiliek is gebouwd in de Xle eeuw en 
bevat het gebeente van Sint Willibrordus; 60 + 10 c groen, brug 
van Echternach met beeld van den abt Jean Berteis (overleden 
in 1606). De „Pont des Romains" was een schitterend bouwwerk, 
dat ook is vernield; de abt Bertels -wus een beroemd historicus; 
75 + 25 c rood, embleem van de Benedictijner abdij van Echter

nach: op een Gothisch kruis een hand, welke als het ware een ; POSTE AERtFNNE 
eed aflegt, daarboven een wolk. Dit wijst op het devies van de mêèi 
abdij: „Sub manu solius Dei", onder de hand van den enigen 
God; 1 f 50  j  50 c sepia, interieur van de vernielde abdij: 
slechts enige beelden en geblakerde muren van het heiligdom zijn 
overgebleven na het bezoek van het „Kultur"volk. Ondanks alles 
laat dit schamele overblijfsel nog zien, welk een schoonheid ver
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LUXCQliJOURö 
loren ging; 3 f 50 f 2 f 50 donkerblauw, de heilige Irmine en 
Pippijn II, dragende een maquette van de basiliek van Echternach. 
St. Irmine en Pippijn hebben resp. in 698 en 706 grote schenkin

gen gedaan, waardoor de stichting en de uitbreiding van de abd^ 
van Echternach mogelijk werden. Het zegel werd ontworpen naar 
een tekening uit de VlIIe eeuw, die zich bevindt in het Liber 
Aureus van de abdy; 25 f 25 f donkerviolet, portret van Sint 
Willibrordus, naar een miniatuur uit een sacramentsboek uit de 
Xlle eeuw, dat zich bevindt in de Bibliothèque Nationale te 
Parijs (Ms. lat. 10510, fol 20). Het beeld van den heilige (wiens 
volledige naam luidt Clemens Willibrordus; men zie ook de zegels 
van Nederland, 1938 en Luxemburg, 1939) is in byzantijnse stijl 
uitgevoerd. Inschrift van de 25 f: „Clemens Willibrordus Friso

num Apostolus, Patriae Patronus, Culturae propagator", Clemens 
"Willibrordus, Apostel der Friezen, Patroon des Vaderlands, be

vorderaar der beschaving. 

MONACO. 

Mei 1947. Zegels ter herinnering aan de officiële deelname van 
Monaco aan de Internationale Postzegeltentoonstelling te New 
York en ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van 
den vorst Louis II, die op 26 Juni 1922 zijn vader Albert I 
Honoré opvolgde. 

w 
Advertentieteksten uiterlijk de eerste der maand 

inzenden aan de Administratie. 

10 f blauwgroen, portret van Louis II, ontwerp De Laszlo, 
gravure van J. Piel. (Dit zegel werd als middelste zegel van een 
triptiek, resp. 15 f luchtpost, 10 f, 10 f luchtpost, verkocht). 
Een zegel van 200 f 300 f, donkerlilabruin, verscheen als „blok

je"; portret van Louis II als op de 10 f, om het portret een 
wapenmantel, de jaarallen 1922—1947 en de wapenspreuk Deo 
Juvante (met Gods hulp), alles in rode kleur. Ontwerp P. Gan

don, gravure J. Piel. 
Luchtpost, 50 c. violet, portret van Roosevelt met zijn post

zegelverzameling (zie ook Nicaragua, 1945 !), ontwerp Gandon, 
fravure Barlangue; 1 f 50 bruinlila, groot bouwwerk, ontwerp 
P. Munier, gravure Gandon; 3 f oranjebruin, groot gebouw, ^)nt

werp Gandon, gravure Feltesse; 10 f ultramarijn, gezicht op 
Monaco vanaf terras van het vorstelijk paleis, ontwerp Gandon, 
gravure Mazelin (het rechtse zegel van de triptiek !); 15 f kar

mijnrose, vrijheidsbeeld van New York, op de achtergrond wol

kenkrabbers van New York, ontwerp van Gandon, gravure van 
Dufresne (linkse zegel van de( triptiek). 

OOSTENRIJK. 

Mei 1947. Luchtpostzegels. Ontwerper) 
van Heinrich Blechner, gravure voor de 
3 en 5 S van Rupert Franke, voor de 
4 S van Herbert Toni Schimek. 

Verdere waarden volgen weldra. 
3 S bruin, de Schiederweiher by Hin

terstoder (Oppcroostenrljk); 4 S groen, 
Prägraten in Oosttirol; 5 S lilablauw, 
Tennengebergte in Salsburg. 

PANAMA. 

1947. Zegels van 1924, % c oranje en 1 c groen met zwarte resp. 
rode opdruk CANCER B/.O.Ol 1947. Toeslagzegels ten bate 
van de kankerbestrijding; elke brief moet en mag ten hoogste 
één antikankerzegel als frankering hebben. 
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'ostetukkeiL 
'iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

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

NEDERLAND. 

De in het April-nummer vermelde twee luchtpostbladen ver
schenen op 14 April j . l . aan de loketten. 

REPOEBLIK INDONESIA. 

De in het April-nummer gemelde briefkaarten met afbeelding 
van verpleegster met rode kruis werden, naar mij wordt mede
gedeeld, verkocht voor 1 (Jap.) gulden. Aan de postkantoren der 
Repoeblik werden ze officieel uitgegeven en waren voor fran
kering geldig. 

Van de briefkaart met afbeelding van de verpleegster kreeg ik 
nog een derde soort onder ogen: karmijn op geelachtig grijs. 

Behalve deze briefkaart met afbeelding van een verpleegster, 
verscheen in geheel dezelfde uitvoering ook een briefkaart met 
waardestempel van een gewonde soldaat, die de rechterarm in een 
doek draagt. Opschrift: Palang Merah Indonesia (Indonesisch Rode 
Kruis) en 10 Sen, verder een rood kruis. Prijs 1 (Jap.) gulden. 

Kleur: karmijn, cziTton grijsachtig en vermiljoen, carton geel
achtig grijs (rechts boven de^ waardestempel: Berlakoe s/d achir 
1947 in roodbruin). 

Van de briefkaart, eveneens in het Aprilnummer beschreven 
van het Fonds Kemerdekaan kreeg ik ook een derde soort onder 
ogen: zwart op dik wit carton. 

Mej. Koelma en de heren Gümoes, Lebbink, Offeringa en Renes 
vriendelijk dank voor hun medewerking. 

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

Noord-Atlantische Route K.L.M. 
De Noord-Atlantische dienst, die per week 2 verbindingen met 

New-York en 1 verbinding met Curafao omvatte, is 22 April j.l. 
uitgebreid; men kan nu driemaal per week naar New-York per 
Constellation en eenmaal naar Curajao per Douglas DC-4 toestel. 

Het ligt in de bedoeling van 11 Mei a.s. af al deze vluchten 
met Lockheed Constellations uit te voeren; omstreeks dien tijd 
verwacht men de aflevering van de eerste twee der bestelde Con
stellations. Dit zal een aanzienlijke versnelling van de dienst 
Amsterdam—Curasao medebrengen: de reisduur wordt dan n.1. 
teruggebracht van 37 tot ruim 32 uur. 

Voorts zal in het begin van de zomer nog een dienst op New-
York aan de bestaande diensten worden toegevoegd; deze vierde 
dienst zal dan aansluiten op de Batavia-lijn, zodat hierdoor een 
snelle verbinding tussen de Verenigde Staten en het Verre Oosten 
zal ontstaan. 

K.L.M.-vluchten naar Zuid-Afrika. 
De verbinding tussen Nederland en Zuid-Afrika wordt nog steeds 

eenmaal per veertien dagen onderhouden, hoewel voor elke vlucht 
een bijzondere vergunning nodig is. Men verwacht echter dat de 

vergunning tot het openen van een geregelden dienst Amsterdam— 
Johannesburg spoedig zal afkomen. Op 23 April j . l . had weer een 
vlucht plaats, terwijl de volgende vlucht op 10 Mei heeft plaats 
gevonden. 

Bovendien zullen 2 extra vluchten worden ondernomen resp. 
op 26 Mei en 5 Juni. 

De K.L.M. in West-Indië. 
Zoals bekend bestaat in Curajao aansluiting op het wijd vertakte 

en druk bevlogen West-Indische net der K.L.M. Met het vliegveld 
Hato op Curasao — dat onlangs met een modern stationsgebouw 
werd verrijkt — als middelpunt, onderhouden de K.L.M.-toestellen 
in de West regelmatig verbindingen met de eilanden en kust
streken van de Caraïbische Zee. Eind Maart j . l . werd dit luchtnet 
uitgebreid met een verbinding via Barranquilla met San José, de 
hoofdstad van Costa Rica, welke verbinding van 20 April j . l . af 
tweemaal per week gevlogen wordt. Van dien datum af wordt 
tweemaal per week van Curajao via Ciudad Trujillo—Port au 
Prince—Kingston naar Havana gevlogen. 

Opening Luchtverbinding Frankrijk—Martinique, v.v. 
Van de Aéro Philatelic Club de France, Parijs, ontvingen wij 

bijgaande mededeling: 
Ter gelegenheid van de opening van de luchtlijn Frankrijk— 

Martinique, welke binnenkort zal plaatsvinden, heeft de Aéro 
Philatelic Club de France, met machtiging van het Ministerie der 
P.T.T., twee vignetten uitgegeven, die op de achterzijde der 
luchtpoststukken -kunnen worden aangebracht. Deze vignetten, in 
kopergravuredruk, in sepiakleur op licht geblauwd papier dragen 
de volgende afbeeldingen: 

a. het vignet voor de vlucht Martinique—Frankrijk: 
de silhouetbeelden van een vrouw van Martinique en van 
Marianne, met in het midden de landkaarten van Frankrijk 
en Martinique; 

b. het vignet voor de terug-vlucht Frankrijk—Martinique: 
de kaart van de Franse hoofdstad, waaruit de Eiffeltoren 
oprijst en die van de hoofdstad van Martinique, waarop een 
inlandse vrouw met een zakdoek zwaait als welkomstgroet 
aan een viermotorig vliegtuig, dat boven de Oceaan vliegt. 

Voor alle overige inlichtingen kan men schrijven aan de heer 
Guerbette, Vice-President de l'A.P.C.F., 83 Rue Lamarck Paris 
XVIIIe, onder bijvoeging van een antwoordcoupon. 

BELGIË, 

Opening regelmatige luchtdienst Luik—Parijs. 
Door het „Comité National d'Aéronautique (Nationaal Comiteit 

voor Luchtvaart) werden ter gelegenheid van de openingsvlucht 
van de regelmatige dienst Luik—Parijs speciale kaarten uitgegeven. 

De met deze openingsvlucht vervoerde kaarten dragen twee spe
ciale stempels: 
1. Een stempel (in zwart) voorstellende een vliegtuig en daar

achter de Eiffeltoren, waaronder de woorden „Ier vol Liège— 
Paris / par Sabena / I e vlucht Luik—Parijs / met Sabena". 

2. Een rond stempel (in rood) van het „Comité National d'Aéro
nautique". 

De stukken zijn afgestempeld „Liège 20-4-47- 10" en dragen een 
aankomststempel van Parijs: „Paris Aviation 20-4-47- 13". 

ZWITSERLAND. 
Eerste vlucht Swissair Geneve—New York 2/5'47. 

Wij ontvingen een speciale enveloppe va'n deze vlucht gefran
keerd met het speciale zegel van Frs, 2,50. Het stuk is afgestempeld 
met de speciale stempel met datum 2. V. 47 — 1; de aankomst
stempel is „Washington D.C. 9 May 2 1947 6 p.m.". 

Voor afbeelding zegel en beschrijving stempel verwijzen wij naar 
het Maart-nummer. 

BEZOEKT DE 
NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG 

TE MAASTRICHT. 
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piiilateU^^^^erlcïj 

1. Een persbericht van 10 Mei kondigde aan, dat van 10 tot 
24 Mei en van 11 tot 23 Augustus op vele postkantoren een 
speciale stempel zou worden gebruikt ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van het stadje Holland in Michigan. Het eerste poststuk, 

1847,1947 Eeuwfeest f">iE^/V71 

^ Michigan .gLW sa 

dat met deze stempel werd afgestempeld, was een brief van den 
Amerikaansen ambassadeur Dr. Baruch aan President Truman; 
een oorkonde van den Directeur-Generaal der P.T.T. werd ge
zonden aan het stadsbestuur van Holland-Michigan. 

Wij veroorloven ons een opmerking. Heeft ons land niet een 
goede kans verspeeld door te volstaan met een speciale stempel ? 
Het lijkt ons uit den boze om voor iedere gelegenheid speciale 
zegels uit te geven, zoals België, de Sowjet-Unie en verschillende 
andere landen doen; maar in dit geval hadden wij de uitgifte van 
een zegel van 20 cent toch wel gewenst geacht. Het ware een juist 
gevoel voor traditie geweest en had bovendien op iets duidelijker 
wijze uiting gegeven aan onze dankbaarheid voor de Amerikaanse 
hulp in 1945, welke vanuit HoUand-Mich. werd georganiseerd. 

2. In verband met de volkstelling van 31 Mei jl. wijzen wij 
hier even op het feit, dat verschillende landen zegels hebben 
uitgegeven ter herinnering aan volkstellingen. De bekendste volks
telling, die van het jaar 6 voor het begin onzer jaartelling, is ver
eeuwigd door de 25 cti van de zg. Augustus-serie van 1937 van 
Italië, waarop wij de woorden „Censum populi egi" (ik heb een 
volstelling volbracht) lezen. Met deze woorden herdacht keizer 
Augustus de volkstelling, waarvan sprake is in het Lucas-evangelie. 
De ster van Bethlehem wijst op het historisch verband. Verder 
noemen wij de volkstellingszegels van Japan van 1920 en van 
Mexico van 1939. 

3. Kort na de annexatie van Oostenrijk werd van duitse zijde 
officieel meegedeeld, dat de restanten van het zegel van 10 Sch. 
grijsblauw van 1936 van Oostenrijk — het „levensgrote" portret 
van den Oostenrijksen Bondskanselier Engelbert DoUfusz, die op 
bevel van Hitler was vermoord — waren vernietgd. Thans bericht 
het Oostenrijkse blad Neue Sammlerschau, dat van deze 10 Sch. 
grote hoeveelheden voor betrekkelijk lage prijzen worden aange
boden vanuit Du i t s l and . . . . als „deviezenbron". De officiële duitse 
mededeling blijkt dus (natuurlijk) bedrog te zijn geweest. 

4. De officieel aangekondigde en regds gedrukte „Victory-zegels" 
voor „Singapore" en de Maleise Postunie blijken op verzoek van 
de Maleise sultans niet te zijn uitgegeven. Voorlopig zal er ook 
geen sprake zijn van nieuwe postgebieden „Singapore" en „Malayan 
Postal Union"; er zijn nieuwe oplagen in omloop gebracht van de 
Straits-zegels met opdruk B.M.A. 

5. In de Deense pers komt de mededeling voor, dat grote 
restanten van de postzegels van de voormalige Deense Antillen 
(zg. Deens West-Indië) naar de Ver. Staten van Amerika zijn 
verkocht. Er zijn nog flinke voorraden aanwezig, welke weldra 
aan de Deense verzamelaars tegen de nominale waarde zullen 
worden verkocht. 

ZIE PAGINA 7 3 
VOOR 

DE NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG. 

Op 31 Mei vierde de N.V. Clichéfabriek Maks te 's-Gravenhage 
haar veertigjarig bestaan. Sinds lange jaren vervaardigt deze instel
ling de cliché's van het Maandblad, dikwijls onder „hoogspanning". 
Zeker is dit mede te danken aan het feit, dat de directeur der 
N.V., Drs. G. J. Peelen niet alleen ondernemer en dichter is, maar 
ook een vooraanstaand philatelist. Onze hartelijke gelukwensen 
voor de N.V. en voor den heer Peelen persoonlijk. 

V. P. 

Woensdag 25 Juni, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur, 
de heer G. J. Peelen. 

Vrijdag 17 Juni, V.A.R.A. Hilversum I, 16.45, 
Mr. J. H. van Peursem. 

Woensdag 9 Juli. N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, 
de heer G. J. Peelen. 

Waarschijnlijk op een Zondagmorgen om 9.15 in Juni of Juli: 
Mr. J. H. van Peursem. 

Uitslag veertigste prijsvraag. 
De tekeningen waren aan de volgende zegels ontleend: 

Postduif: Paraguay 8 en 37. 
Locomotief: Cuba 254. 
Ruiter: Mexico luchtpost 75. 
Krans: Albanië 177—189 en 218—220 met Hongarije (Temesvar) 

port 1. t 
Ster: Afghanistan Dienst 1 met Liechtenstein 14. 
Kroon: België herinneringszegels 10—18 met Nederland 113—177, 

129,1 en 222. 
Zon: Columbia (Santander) 19a met Rusland 193 en 198. 
Krans: Pruisen (Watermerk) met Vaticaanstad port 4. 
Zon: El Salvador 229—234 met Italië (Fiume) porto 22. 
Krans en kroon: Natal 6 met Nederland 98. 

Niet minder dan 218 oplossingen kwamen binnen. Wegens dit 
grote aantal is het aantal prijzen verdubbeld tot twintig. 

Prijswinnaars zijn: 
J. G. F. Coolegem, Hengelo (O.). 
H. J. van Dassen, Breda. 
M. van Everdingen, Nijmegen. 
J. G. T. de Gilde, den Haag. 
Lt. Ir. H. Goedkoop Hzn., Soerabaja. 
Mevr. M. P. Haakman-Stalling, Zwolle. 
A. Heling, Amsterdam. 
P. Labruyère, Souburg. 
M. P. Moelker, Amsterdam. 
R. R. C. Pesch, Haarlem. 
C. M. van Putten, Haarlem. 
J. Reijntjes, Goirle. 
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J. Roos, Terschelling. 
J. van Rossum, Amsterdam. 
W. Schildham, den Haag. 
H. L. J. Swaap, den Haag. 
W. de "Waal, Amsterdam. 
L. A. van Westen, Middelburg. 
J. W. van Zoest, Nieuwveen. 

Namens de Raad van Beheer, 

P. H. VAN GITTERT. 

BONDSMEDEDELINGEN. 

De Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelver
zamelaars deelt mede, dat voor elk lid van een aangesloten ver
eniging één stel ongebruikte postzegels van ƒ 2,50, ƒ 5,— en 
ƒ 10,— beschikbaar wordt gesteld, vanaf 1 Juli 1947. 

Op een door den secretaris afgegeven bon, kunnen de zegels 
(ook afzonderlijk) bij een aangegeven postkantoor worden 
gekocht. 

Aanvragen moeten door bemiddeling van den secretaris van de 
vereniging, waarvan men lid is, worden gezonden aan het adres 
Oostduinlaan 189, terwijl voor elke aanvraag, voor porto en 
administratiekosten ƒ 0,20 moet worden bijgevoegd of per post-
wissel worden opgezonden. 

De secretarissen der verenigingen moeten opgeven, naam en 
adres, nummer van het lid en wat wordt verlangd. De bonnen 
worden rechtstreeks aan de leden toegezonden. 

Men wordt verzocht zich steeds tot den secretaris der vereni
ging en NIET tot den secretaris van de Bond te wenden. 

BONDSKEURINGSDIENST. 

De bondskeuringsdienst zal gedurende de ma'anden Juli en 
Augustus 1947 gesloten zijn. 

P. J. VAN HARDERWIJK, 
Rijswijk (Z.H.), Heerenstraat 43. 

PROGRAMMA 
VAN DE 

BONDSJAARYERGADERING 
De 35e Nederlandse Philatelistendag 

Feestelijkheden op 15, 16 en 17 Augustus 
te Maastricht. 

Vrijdag 15 Augustus 
16 uur. Opening van de Nationale Postzegeltentoonstelling in de 

Dominicanenkerk door den Edelachtbaren Heer Burgemeester 
van Maastricht. — 18 uur. Gemeenschappelijk diner in het Café-
Restaurant „In de Gouden Poort" Vrijthof 50. — 20 uur. Bonds
vergadering in de Grote Redoutezaal va'n de Stadsschouwburg. 
— 22 uur. Met autobussen naar het Ontspannings-Oord Fort St. 
Pieter. 

Zaterdag 16 Augustus 
9 uur. Kapittel-vergadering. (Redoute). — 9.30 uur. Opening 

van de 35e Nederlandse Philatelistendag en voortzetting der 
Bondsvergadering. — 11.45. Officiële ontvangst ten Stadhuize 

door het College van B. en W. — 13 uur. Gemeenschappelijke 
lunch, (plaats wordt nader bekend gemaakt). — 14 uur. Voort
zetting der Bondsvergadering en aansluitend „Het Bekeitournooi" 
(Redoute). — 18 uur. Gemeenschappelijke borrelpartij. — 19 uur. 
Officieel Bonds-feestdiner, waarbij bekendmaking der bekroningen. 
(Redoute). — ± 2 2 uur. Feestavond aangeboden door „Zuid-
Limburg", waaronder gelegenheid tot complimenteren. Diverse 
attracties. Dansen. 

Zondag 17 Augustus 
10.30 uur. Autotocht door Zuid-Limburg met bezoek aan „het 

Kelderke" van de Brands Bierbrouwerij te Wylre en het Ameri
kaans Kerkhof te Margraten. — 13 uur. Limburgse koffietafel op 
het Fort St. Pieter, Maastricht. — 21 uur. Sluiting der tentoon
stelling. 

KLASSE-INDELING E N REGLEMENT VAN DE 
NATIONALE POSTZEGELTENTOONSTELLING 
TE MAASTRICHT, GEORGANISEERD D O O R DE 
PHILATELISTEN VERENIGING „ZUID-LIMBURG" 

OP 15, 16 EN 17 AUGUSTUS 1947. 

Klasse indeling 
Klasse A. Afd. 1. Nederland en (of) Overzeese Gebiedsdelen, 

gespecialiseerd. Afd. 2. Idem niet gespecialiseerd. 
Klasse B. Afd. 1. Een of meer landen van Europa, gespeciali

seerd. Afd. 2. Idem, niet gespecialiseerd. Afd. 3. Een of 
meer landen van Europa na 1918. 

Klasse C. Een of meer landen na 1939. 
Klasse D. Een of meer landen buiten Europa. 
Klasse E. Luchtpost-, Weldadigheids- of Herinnerings-zegels. 
Klasse F. Zegels op brieven, ook luchtpostbrieven. 
Klasse G. Proeven, ontwerpen en gereconstrueerde platen. 
Klasse H. Poststukken en Stempelverzamelingen. 
Klasse I. Verzamelingen, opgezet volgens speciale richtlijnen, of 

met een bepaald doel. • 
Klasse K. Herinneringsblokken. 
Klasse L. Miniatuurklasse. Verzamelingen van enige zeldzaam-

heden of unica, met beknopte, doch duidelijke beschrijving. 

Reglement der Tentoonstelling. 
Art. 1. De tentoonstelling zal worden gehouden in de voor

malige Dominicanenkerk te Maastricht, op Vrijdag 15 Augustus 
1947 van 16 tot 22 uur; Zaterdag 16 Augustus van 10 tot 22 
uur, en Zondag 17 Augustus van 10 tot 21 uur. 

Art . 2. De tentoonstelling zal omvatten: postzegels en wat 
hiermede in verband staat, een en ander als omschreven in de 
klasse-indeling. 

Art. 3. Als inzenders worden toegelaten leden van bij de 
„Nederlandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzame
laars" aangesloten verenigingen. De inzendingen moeten eigen
dom van den inzender zijn. De tentoonstellings-commissie behoudt 
zich het recht voor ten opluistering ook andere verzamelingen 
toe te laten. 

Art. 4. De inzendingen moeten belangrijk zijn, en netjes en 
in bepaalde volgorde op losse vellen zijn opgeplakt. De Commissie 
heeft het recht inzendingen te weigeren zonder Ippgave Van 
reden. 

Art . 5. Gedurende de tentoonstelling mogen geen inzendingen 
of gedeelten daarvan worden teruggenomen. 

Art. 6. Aanvrage voor plaatsruimte dient te geschieden door 
invulling en inzending in duplo van het aanmeldingsformulier. 
Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij alle verenigings-secretaris-
sen, of bij den Secretaris van het Tentoonstellings-Comité J. H . J. 
du Saar, Parallelweg 14, Meerssen. 

Art. 7. Voor de in beslag genomen pluitsruimte zal ƒ 2,50 
per M2 berekend worden, in klasse H de helft, en klasse L naar 
verhouding. Deze bedragen zullen bij de inschrijving moeten 
worden voldaan. 
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Art. 8. De inzendingen worden achter glas tentoongesteld. 
Mocht door onvoorziene omstandigheden niet voldoende glas 
beschikbaar kunnen zijn, dan zal de afdekking door ander doel
matig materiaal geschieden, echter niet dan met voorkennis en 
toestemming van den betrokken inzender. 

Art . 9. Inzenders worden op Donderdag 14 Augustus van 
14 tot 21 uur in de gelegenheid gesteld hun inzending op de 
voor hun bestemde plaats op te stellen. Inzenders, die hiertoe 
niet in de gelegenheid zijn, kunnen zich van te voren met de 
Commissie hierover in verbinding stellen, welke dan voor het 
opstellen, e.V. later verwijderen en retourneren zorg zal dragen; 
een en ander echter zonder verantwoordelijkheid onzer Commis
sie of Vereniging, terwijl e.v. kosten voor rekening van den 
inzender komen. 

Art . 10. Het tentoongestelde wordt, tenzij de inzender anders 
wenst, tegen elk risico voor rekening van den inzender verze
kerd. De verzekeringskosten bedragen ƒ 1,— per ƒ 1000,—, 
met een minimum van ƒ 1 , — eveneens bij inschrijving te voldoen. 
Voor de bewaking zorgt de Vereniging. 

Art. 11. Het wegnemen der inzendingen zal door de inzen
ders of hun schriftelijk gemachtigde kunnen geschieden na het 
sluiten der tentoonstelling Zondag 17 Augustus van 21 tot 24 uur. 

Art. 12. Voor elke klasse of afdeling worden prijzen uitge
loofd, bestaande uit voor dit doel speciaal vervaardigde wand-
borden. Het toekennen der prijzen zal geschieden door een jury, 
bestaande uit de heren Mr. W. S. W. de Beer, Dr. L. Frenkel 
en P. J. Hekker. 

Art. 13. Men kan met meerdere inzendingen in verschillende 
klassen of afdelingen deelnemen, dient echter voor elke inzending 
een apart aanmeldingsformulier in duplo in te zenden. Een In
zending kan echter slechts in een klasse of afdeling een onder
scheiding krijgen, behoudens een e.v. extra-prijs. 

Art. 14. Wanneer in een klasse of afdeling e.v. geen der 
inzendingen aan de door de jury gestelde eisen voldoet, is de 
jury niet verplicht de uitgeloofde prijs toe te kennen. De jury 
heeft het recht om inzendingen met een der beschikbaar gestelde 
extra-prijzen te bekronen. Op de beslissing der jury is geen 
beroep mogelijk. 

Art. 15. De inzendingen zullen beoordeeld worden op de 
volgende punten: 

1. Algemene indruk. 
2. Wijze van behandeling der stof. 
3. Opmaak der cartons. 
4. Kwaliteit. 
5. Philatelistische waarde (niet geldswaarde). 
6. Propagandistische waarde. 
7. Volledigheid. 
Art. 16. ledere inzender is gehouden een beknopte beschrij

ving te geven van zijn inzending(en) ten dienst van de officiële 
catalogus. 

Art. 17. De Tentoonstelling-Commissie .kan, in haars inziens 
noodzakelijke gevallen van bovenstaande bepalingen afwijken, en 
beslist tevens in alle gevallen, waarin dit reglement niet mocht 
voorzien. 

In verband met de beperkte logeergelegenheid en de drukte van 
het toeristenseizoen, w o r d t v e r z o c h t d e z e f o r m u 
l i e r e n t e n s p o e d i g s t e a a n t e v r a g e n e n i n g e v u l d 
t e w i l l e n t o e z e n d e n a a n d e n h e e r K. H. H a m e l i n k , 
M a t h . W i j n a n d s t r a a t 1, M a a s t r i c h t en het verschul
digde bedrag omgaand over te willen maken volgens de aanwij
zingen op het formulier. 

Formulieren, ontvangen na 1 Juli, of waarbij het_ verschuldigde 
bedrag niet is voldaan, kunnen tot onze spijt niet in behan
deling worden genomen. 

Wij herhalen de mededeling van het 'vorige nummer: het 
adres van den Secretaris van het Organisatie-Comité is: de heer 
J. H. J. du Saar, Parallelweg 14, Meerssen. Tevens wijzen we 
nogmaals op de verloting. I 

oNDSj 
INFORMATIEBUREAU 

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

De Beheerder van 't Bonds-Informatiebureau 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam-Z. 
a. de firma Roger Decamps-de Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen 

(België). 
b. j . A. Toebosdh, Nassaukade 1601, Amsterdam-W. 
c. De Winschoter Postzegelcentrale (Dir. G. W. Timmer te 

Winschoten). ' 

' Mededeling. 

In het Mei-nummer werd een bericht opgenomen omtrent de 
„Asser Postzegelcentrale" (Dir. W. J. de Jong). Door een misver
stand werd daar medegedeeld, dat alle vorderingen moesten wor
den ingezonden «an den heer H. van Loozenoord te Assen. 

Ten einde te voorkomen, dat men zou gaan vermoeden, dat 
de Asser Postzegelcentrale in liquidatie is, zij hier vermeld, dat 
alle zaken door den heer De Jong zelf zullen worden afgewikkeld. 

TE KOOP GEVRAAGD 
In goede staat verkerende nieuwe of gebruikte 
Schaubekbladen, verguld op snee voor klem-
bandalbum B. Gehele wereld, Europa of enkele 
landen. 

Contact gezocht met speciaalverzameljar 
Albanië voor vaststelling echtheid, uitwisseling 
opvattingen en evt. zegelruil. 

Steller dezes is een jaar geleden begonnen 
met het opzetten van een speciaalverzameling 
betreffende Albanië. Gaarne bericht aan: (134) 
Jan Poulie - de Lairessestraat 46 - Amsterdam 

flIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

1 PHILATELISTEN-VERENIGIKG „ZUID-LIMBURG" | 

s Pkilatelisten, ^ 

I W E N S T GIJ tijdens de | 

I N e J . Pki la te l i s ten D a § en de | 
1 BonJs - Jaa rve r^aae r in^ te | 
I MAASTRICHT 15-16-17 Augustus a.s. I 
i D E E L T E N E M E N aan een der éemeenschappelijke g 
M maaltijden of enigerlei feestelijkheid? s 
s O f wenst é'j éekruik te maken van onze bemiddeling voor g 
i L O G I E S ? 1 
= Geeft U dan omgaand, in elk éeval voor 22 Juni op aan ^ 
1 de Heer K.H.Hamel ink ,Matk . Wijnand.tr. l .Maastrickt . g 
S U ontvangt kier voor per kerende post onze insckrijvings- ^ 
g biljetten. Al le insckrijvingen moeten uiterlijk 1 Juli in g 
s ons bezit zijn. Het Organisatie-Comité. g 

i i n l 
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Goedkope, zomeraanbieding Ned. 
en Overz. Gebiedsdelen: 

77—7') 
84—86 
97 
105 
129 
Toorop 
Rode Kruis 
Olympiade 
Rembrandt 
Goudse Glazen 
A N.V.V. 
Zeeman 
Luchtf. No. 278 
Indie 186-210 
Surm. Spitfire 
Luchtpost 

10 G. No. 19 

ongebr. gebr. 
ƒ 1,20 

ƒ 2 , -

„ 5 , -
„ 4 . -
„ 5,50 
„ 2,25 
„ 5 , -
„ 7 , -
„ 5 , -
„ 2,50 
„ 42,50 
., 2 5 , -

„ 1 0 0 , -

, 0,35 

, 1 5 . -
, 0,80 
, 4,25 
, 3,50 
, 5 , -
, 1,75 
, 4 , -
, 5,50 
, 3,25 
, 0,90 

(157) 

J. VAN VLIET & ZN. 
Brediusweg 3, Bussum, Tel. 6502 

Speciale aanbieding „Nieuwtjes" 
Frankrijk, Postcongr. 4 w. ƒ 0,90 

Luchtp., congr. 500 frs. „17,50 
Luxemburg, Basiliek Ech-

ternach, 6 w. „ 7,7i 
Monaco, Jubileum-blok 200-)-300 
fr. alsmede luchtp. met triptiek, 
compleet ƒ22,50. 
Oostenrijk, Wiener-Messe, 

8 w. ƒ 0,75 
Fr. Schubert, 1 w. „ 0,10 
Landschappen compl. 
33 w. - „ 6,50 
1946, Pc'ardensport, 5 w „ 3,— 
1947, Luchtpost, 3 w. „ 3,25 
Zendingen beneden ƒ 10,— 

porto extra. 
Vraagt zichtzending „Europa-
Nieuwtjes". Voordelige prijzen. 
Leidsche Postzegelhandel 

H . LANSDAAL, 
Vrouwensteeg 3, Leiden. 

Telef. 23233 - Postgiro 41.85.73 

Postzegelhandel M. D. POSTMA 
Uniabuurt 14, - Leeuwarden 

AANBIEDING NEDERLAND 
1/3 emissie 1852 ° ƒ 44,50 
— idem Luxe ! ° „ 62,50 
4/6 emissie 1864 ° „ 30,— 
— idem Luxe ! ° „ 39,— 
7/12 emissie 1867 ° „ 68,— 
— idem bijna pr ex. ° „ 40,— 
29 Koning 2>^ g ° „ 36,— 
45 H.H. 2K G. ° „ 34,— 
48 H.H. 5 G. ° „ 70,— 

56/76 Bontkraag * „ 32,— 
104/5 Opdrukken ° „ 39,50 
121/9 Jub. 1923 cpl. ° „ 58,50 
212/9 Olympiade * „ 6,75 
240/3 Kind 1931 * „ 3,95 
248/51 Kind 1932 * „ 3,95 
257/60 Zeeman ° „ 6,15 

— ld. gestempeld ° „ 3,45 
265/66 Crisis * „ 1,80 

Beneden ƒ 10,— port extra. 

Te koop gevraagd, 
7witserldnd : Service 227/247 courrier BIT. 
248/268 courrier d 'Educotion. Desnoods alle 
3 series Aanb met prijs aan 
K. A. CLEY, Oosterhamrikkade 24 a 

Groningen. (175) 

Wie Wil ruilen op Yvertbasis 4000 ver
schillende Europa zegels (Geen Ned en O G ) 
tegen U S A . zegels. 

Br. met bet. antw aan L. Aarnink, 
Pepijnstraat 9, Haarlem. (176) 

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

(174) 

Te koop aangeboden gedeeltelijke 
kleine wereldverzameling 

D. J. ZIJLSTRA, 
Oude Bennekomseweg 59, 

(173) Wagennigen 

Ta koop of in ruil g e v r a a g d 
Grote en kleine Hermeskoppen van Grieken
land, benevens proeven, VLrvaUingen, brieven, 
blokken, strippen, enz Ook 2e keus komt 
in aanmerking, mits met onbeschadigd con-
trólecijfer R IENK M . F E E N S T R A , Anna-
straat 21, Capelle a d IJssel (172) 

TE KOOP G E V R A A G D : Oorlogscuriosi-
teiten van Duitsland en bez gebieden Br 
aan en van hooggepl Duitsers en Quislings, 
spec Stempelingen van oorlogsuitgiFten, ge
censureerde brieven, enz 

Br. aan J C SLUIS, Holendr straat 41 , 
Amsterdam-Z. (169) 

"Wie helpt patiënten 
Kremers-Castelijn Sanatorium 

„Emma Paviljoen", Zevenaar (Gld.) 
aan postzegels voor hun begin ver-
zamehng gehele wereld. (168) 

Verschenen: 
De Mensch en zijn "Wereld op 

Postzegels prijs fr f o 96 
Eerder verschenen: 
De Dierenwereld op Postx prijs fr, f i 52 
De Plantenwereld op Postz, pnjs fr. f i 19 
Letterk en Muziek op Postz pnjs fr. f i 74 
Beroemde Zeevaarders en O n t 

dekkingsreizigers op Postz. prijs fr f o 86 
Bestellingen worden uitgevoerd na ontvangst 
van pottwissel aan 

Mevr. M J. V A N HEERDT—Kolff. 
91 Eemnesserweg, Boarn. 

AANGEBODEN Kinderzegels 1945 ad 
f o 50 per serie (gebruikt), Proefvlucht Zuid-
Afrika, bijzonder stempel en bijzondere enve
loppe ad f I — Gefrankeerd met Prinsesse-
zegels f I 30 Alles plus porto 

F, J J DRIESENS, Diephuisstraat 7, 
Groningen. (162) 

Maakt gij nog steeds U w 
VERKOOPBOEKJES 

zelf in orde ' Laat ons dit tijdrovende werk 
voor U verrichten Vele tevredenheidsbetui-
gingen ter inzage Vraagt inlichtingen onder 
No. 165 aan het Bureau v d Blad 

Postzegelhandel Neerlandia 
St, Agathastr. 15 b - Rotterdam-N. 

Giro 490557 
"Wij verzenden prima zichtzendingen 

tegen voordelige prijzen. 
Aangeb . Kabé Overzee album (Wohlf Ausg ) 
6 schroefb , bij to t 1939 in prima staat f 54 -
Holland alb v. N e d , nieuwste uitg Slechts 
enkele blz metplakker f 10 - Schaubek Lucht-
postalb 1940 in pr staat f 10 -. Yv catalogi 
1930/41'42 ä f 2 - , p st. 1943 e n ' 4 4 ä f 3 50 
H. J . Knijp, Rodennischel 8, R'dam. (160) 

TE KOOP 
Postzegelverzameling Europa pi m. 6coo zegels 
Geen Ned. en O G Waarde volgens Yvert 
*43 frs 49 000 ^^ fl 90<3 —, 
Brieven onder N o 138 bureau v d blad 

Ter overname 4-delig Europa-
EXCELSIOR-ALBUM 

zonder supplementen, blauw linnen de meeste 
landen nooit gebruikt, keurig onderhouden, 
in 4 kart hoezen Prijs fl 55 — (141) 
M V. Everdingen, Houtlaan 4, Nijmegen 

GEVRAAGD 
Schaubek Permanent II album, leeg 
of bijna leeg, pr. staat. Aanb. nr. 
139 bur. V. d. blad. 

Te koop aangeboden: 
Yvert 1946 voor f. 10.-. 

']. H. NIEHOF (132) 
Aardbeistraat 27, Den Haag. 

B o d g e v r a a g d Ned. Brandk postfr i t /m 
7 7^/2 et. rolt gebr 3 gaats. Ind. Brandk 
postfr. I t /m 7 Cura9ao postfr N o 100 t/m 
116. Luchtpostenv met N o 16 10 op 20 
- | - N o 105. Noorw No igebr pr ex Duitsl 
Polarfahrt gebr N o . 40-41 Luxemburg p! fout 
gebr i 3 o p i i / 2 f r no 207 Br Bur. lett D R 

"Wie wil verzamelaar, zonder genoeg 
vrije tijd, helpen zijn postzegels uit 
te zoeken? Condities nader overeen 
te komen. Brieven onder no. 137 
bureau van dit blad. 

Speciaal verzamelaar Spanje en Sp. 
kol. zoekt relatie met gelijksoortig 
verz. Ben uitsl. kooper; geen ruil. 
Br. nr. 133 bur. v. d. bl. 

BIGMAIL met ruiladressen m diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f o 60 m zegels' postwissel of giro 
266831 

C. J. H T E R RIET. Veenstr 22, Enschede 

LUCHTPOST 
Uitgebreid nieuws, aankondiging 
van lezingen in Luchtpost Journaal. 
Maandblad der 6.Z.P.C., S9huyt-
straat 107, Den Haag 

Orgaan plus contributie f 3 . 5 0 . 

Wederve rkoper s let o p ! Bedrukte serie
stroken prima- papier fl 7,— per 1000 franco 
Vraagt monster Wilt U tevens een prima 
zichtzending tegen concurreerende prijzen 
on tvangen ' DIT IS U W ADRES 

Postzegelhandel R. VISSER. 
Leeuwarderstraatweg 51 - Heerenveen (122) 

BOD gevraagd op 20 series, postfr. Royal 
Visit to South Afr (2-talig) 

I Yvert 1946 (goed ex.) 
I Yvert 1944 bnd iets gevlekt) 

I serie Venetia Julia 1919 Yv nrs i t /m 
17 Cat . w Yv. 1947 4467 frs (156 

J. GEWAY, 29 Noolscheweg, Blancum 

G E V R A A G D , Poststukken met stempels 
in Esperantotekst Esp corespondent(e) te 
Suriname en Curaf io Enkele postkaarten van 
de „Landschapserie" z o n d e r opdruk 5 

Brieven met aarb en prijsopgave aan 
E PLAGGEMARS, Amsteldijk 100, 

Amsterdim-Z (Holland) (152) 

A a n g e b o d e n : Cour de Permanente no 
12 Vredeszegel 12^/2 ets in blokjes van 4 
fl 5 0 — Tralies ongeb per serie fl 15 — 
Bslgie Yvert no 602 gevangene zegel ongeb 
fL I J — , xdem no j i 3 / i 8 f l 26 — 

D . A D E M A , Kummenaedestraat 4ca, 
Geleen, L. — Giro 438337 (153) 

P K ^ D l i l ^ 
Doublettenboekjes 16 pagina's a 10 vakjes 
royale afwerkmg, goed papier, formaat 
17 bij 13 cm liggend, neutrale Uitvoering 
f o . 2 0 , p i o f i 7 5 p loof IJ - o/pof 13J-
In gebruik bij vele verenigingen en rond-
zenddiensten, desgewenst leverbaar vanaf 
joo stuks met Uw eigen tekst op omslag 

IP i^ DIMI Ä 
vooroorlogse gomstrookjes voor gebruikte 
zegels (extra dun), voor postfrisse zegels 
(laten gemakkelijk los) pakje van 1000 
strookjes f 1 3 j , 10 pakjes f 12 50. 

l!C©®IPJIi 
voor belegging zeer geschikt Ned Indie 
bevrijdingsserie 13W compleet f 6 zj 
(Ieder aantal leverbaar, postfns) bij 

Postbus 5103, AMSTERDAM-ZUID, 
Postg 353322 

Duitschland 2c Speciaalverzamelaars Duitsch-
land wordt lid van PHILA-VEE V 
Maandelijks tijdschrift „Der Nordische Post
bote" , met gratis opname van Uw adres en 
code Contributie f 3,— per jaar. 
Vraagt prospectus, M P BREEL, 

Poctbus 31 — Goes (150) 

Ik rnim mijn Engelse Kolomen op 
(Fr. 100 000). "Wens deze te'ruilen 
tegen Europa, basis Yvert 1947. 
(Zend mancohjst). W. J. C. Sorel, 
D. 49 E, Oisterwijk. (148) 

Te koop gevraagd 
Mossogoed Neder land per 100 en per 1000 
(eventueel ook in ruil). Aanbiedingen met 
prijs aan 
J, H HENDRIKS Archimedes plantsoen lohs . 

Amsterdam (Oost) (149) 

LIQUIDATIE-STOCK 
50 versch postz waarde minstens 300—400 
frcs ontvangt U franco aanget na ontvangst 
postw. ad. f 2,50 of storting giro 306409 

WERF 
Postbox 263 - Annsterdam (145) 

Te koop aangeboden: 
Schaubek-album in schroefband, Europa/ 
Übersee, uitgaaf 1944, met 200 losse bladen, 
'en 1000 verschillende buitenl postz voor 
f 2y,— Bod gevraagd (143) 
J. B T U I N I N G A , Oostersingel 154, Dokkum 

Te koop of inruil gevraagd zeldzaamheden, 
foutdrukkcn, misdrukken, abklatsch enz van 
Rusland, Russ. Levant, Russ China, 
Ukraine, Azerboidjon, Batoum, Georg i ë , 
Armenië . Zoek connectie met derg speciaal-
verzamelaar. P HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6 ib , Hillegersberg. 

Aangeboden beginverzameling 
Oostenrijk, ong. 600 stuks, Yvert-
waarde ± frs. 2500. 

Brieven met bod aan "W. Faazen, 
Tegelscheweg 70, Venlo. (136) 

POSTZEGELPAKKETTEN 
Lever ik m 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. 
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Heeft U iets aan te bieden? 
Door onze vele relaties zoeken wij nog steeds 
alles op postzegelgebied te koop: 

• Verzamelingen. 
• Engrospartijen. 
• Bundelwaar. 
• Onget. oudere Emissies. 
• Vliegpost enz. 

Van hoge opbrengst kunt U verzekerd zijn. 
S. RIETVELD — Den Haag 
Postbus 19  Giro 4 9 3 6 0 6 

SCHOORLSCHE 

Rondzendingen. 

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

♦ 
Levert op mancolijsten bijna 

ieder zegel van Europa 
♦ 

. VRAAGT EENS N A A R 
ONZE PRIJZEN (83) 

Koopt bQ onze adverteerders! 

POSTZEGELHANDEL L. SAJET 
Marco Polostraat 206 

Amsterdam 
Aangeboden: 

Ned. Indië Konijnenburg ƒ 1 , — violet ƒ0,90 
ƒ 2 , — groen ƒ2,50 

Curajao Jub. 1923 postfris ƒ 1,—, 
ƒ2,50 en ƒ 5 , — pr. ex. ƒ 1 3 0 
Jub. 1938 gebr. „ 2,25 
Kon. Ft'm. ong. „ 1,65 

Suriname Jub. 1938 gebr. „ 2,25 
Ned. Indië Dansers compl. „ 1,70 
Speciaal Zomerkoopje Postkarren 3J^ c p st. 
Alles in prima kwal. met recht van reclame. 

Ook zijn wij ruim gesorteerd in 
rondzendboekjes (171) 

Mancolijsten worden met zorg uitgevoerd. 

Nederland 6>^ c. port * ƒ 3,50 
Goudse Glazen * „ 4,75 
Kind 1926 * „ 2,75 
Kind 1927 * rolt. „ 3,— 
1929 ° „ 0,85 
Kind 1929 ° rolt. „ 1,10 
Luchtvaartfonds ° ƒ 0,95 

Indië K.N.I.L.M. * „ 1,65 
Jamboree * „ 0,50 

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 

UIT VOORRAAD LEVERBAAR : 1 

Populair album Nederland en ^ 
Overz. Gebiedsdelen ƒ 5,60 = 
FRANCO per post. Schroef- g 
band, prima houtvrij papier, p 

Postzegelhandel Hofland | 
W. P. VAN DER VEN | 

Westzijde 44 b - Zaandam | 
Giro 2 3 5 0 0 7 1 

Wm^ S P E C I A L E A A N B I E D I N G 
van Kroatië, Servië, Finland en Karelië 
Vraagt een prijslijst aan V£.'n Nieuwtjes 
en goedkope aanbiedingen. 

SERVIË 
No. 31/34 Smederevo fr. 500 ƒ 2,— 
No. 68/71 Invaliden fr. 325 „ 2,50 
No. 11/15 Luchtpost fr. 1750 „ 1 5 , — 
No. 1/2 Blokken Z.Z. fr. 5000 „ 35,— 
KROATIË 
No. 57 Postz. Tentoonstelling fr. 400 „ 2,50 
No. 69/71 Arbeidsdienst (schaars) „ 4,50 
No. 75/94 Pavelic frs. 337 „ 2,40 

Vraagt prijsopgave van Rusland in 
voorraad ongeveer 60 verschillende series. 
H E T POSTZEGELHUIS L. HOUBAER 
Amersfoort, Utrechtsestr. 39, Tel. 5325. 

Fa. OOM M A X - Schiedam - Lange Kerksiraal 56 - Telefson 6J433 
POSTZEGELALBUMS Winkeliers korting 30 "'o 

Ie. Jeugdwereldalbum met cliché's en zegels, uitg. 1947, geheel ver" 
pakt in cellophane H. 2.25. — 2e. Blanco album met flink aantal uit
gezochte fraaie zegels, 65 pag. geheel verpakt in cellophane fl. 3.25 — 
3e. Losbl. album Ned. en Overz. Gew. met cliché's, uitg. 1947 fl. 4.75 — 
4e. Losbl. album Ned. en Overz. Gew. met cliché's en fiink aantal bijz. 
fraaie zegels van Nederl. en Overz. Gew., uitg. 1947, geheel verpakt in 
cellophane fl. 8.25 — 5e. Wereldalbum m. gecart. omsl. met cliché's 
en flink kwantum zeer fraaie zegels, uitg. 1947,geheel verp. in cell. fl. 8.50. 
Betaling netto contant. — Levering f 25.— en hooger franco huis 

^@S0O 

Ongeveer half Juli houd ik nog een zeer belangrijke 
eendaagse veiling in „POMONA" - Den Haag 
Onder de hamer komt hoofdzakelijk engros materiaal-

afkomstig van het Beheers-Instituut, waarbij een 
mooie afdeling luchtpostbrieven. 

Inzendingen voor deze veiling tot eind Juni. 
Postzegelhandel K. A. WEEDA — Zoutmanstraat 14 a 

Telefoon 394543. D E N HAAG. Postrekening 27773 
Bankier: Nederl. Hand. Mij. 
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I Gelieve advertentieteJasten beslist 
I voor de I e der maand in te zenden 
i aan de administrateur. 
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De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58II , Amsterdam-C 

houdt haar eerstvolgende veiling 
v a n 2 3 t o t 2 6 Juli a . s . 

Voor deze ve'Iing kan met het oog op tijdige voor
bereiding to t 25 Juni a.s. materiaal worden toe
gevoegd. Op belangrijke objecten wordt gaarne 
voorschot verleend. 
R o n d z e n d l n ^ . Sluit U aan als lid-koper 
en/of verkoper bij ons prima verzorgd RONDZEND-
VERKEER. Inhchtingen op aanvraag. 

N O G ENKELE ' 
EXCELSIOR-ALBUMS 

verkrijgbaar, bij tot 1940. 
Europa 7 delig in klemb. ƒ 190,— 
Europa 4 d. in schroefb. „ 150,— 
Europa 8 d. in schroefb. „ 160,— 
België & Congo 
Duitsland 
Zwitserland 
Engeland 
ld. m. Ierland, Gibraltar 

Leva'nt en Malta 
Scandinavië 
Frankrijk 
Turkije 
Supplementen vanaf 1940 worden 
zo spoedig mogelijk geleverd. 

Verpakking en verzendkosten 
worden extra berekend. 

Andere landen - prijs op aanvrage 
L. A. H A R P E N A U 

Gravenstraat 30 — Tel. 34104 
AMSTERDAM-C. 

1 5 , -
2 5 , -
1 0 , -

12,50 
14,— 
1 2 , -
14,-

ZOMER AANBIEDING 
ongtbr. gebr. 

5,25 4,25 
4, 
6, 
5,' 

Toorop 
Rode Kruis 
Olympiade 
G. Glazen 
A.N.V.V. 
Kind 1928 1,80 

1929 1,80 
1930 2,— 
1931 5,— 
1932 3,50 
1935 2,— 

Suriname 24- 26 de opdrukken 
22K, 1 gld., 5 gld. ƒ 38,50 
Vraa'g onze prijslijst. Bij niet 

vooruitbetaling 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 

3,— 
5,50 
3,50 
5,25 
1,— 
1,— 
1,40 
3,25 
2,75 
1,— 



ZOETEMAN 
NIEUWE BINNENWEG 299' 

ROTTERDAM 
Verzorgt uw mancolijsten 

Europa 1 ä 2 cent Yvert franc 
Buiten id. K a I K c Yvert fr. 
Ook uw adres voor typen en 
tandingen van Ned. en Overz. 

en ongebruikt idem. (135) 

CONCURRERENDE PRIJZEN 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilinghouders 

Gasthuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
BUNDEL WAAR ENZ. 

—o— 
ALLEEN AANBIEDINGEN MET 

PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 
WORDEN GENOMEN. 

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

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

Voor onze ruil met het buitenland 
te koop gevraagd: 

Alle uitgiften, 
postfris van Duitsland 
Elzas-Lotharingen, 
Luxemburg, etc. 
uit de jaren 1939-1944 
BRAZILIË, Yv. Nos. 1-67, 
postfris en prima gebruikt 
ZWEDEN, Zumstein Nos. 
1-257 pfr., 1-122, 169-216 
(zonder massawaar) 
prima gebruikt. 

Aanbiedingen met prijs aan: 

BASTIAANSE's POSTZEGELHANDEL, 
Emmalaan 25 - TeL 43985 - R'dam/HilL 

Een greep uit onze moment-voorraad; 
België BI. 22/5, Ipt. 10/1, 12/3. Congo Ipt. 
16a, Creatie 69/71 compl. vel 126, Eng. 
Kol. moderne ser. {1% k 2 et. p. fr.) 
Faröer (blz. 449 1/5) Frankrijk Ipt. Riche
lieu, 500 fr. Kol. Tchad au Rhin, Griekenl. 
452/61, Ipt. 40/9, Liechtenst. 219/21, 222 

compl. vel, bl. 5. Alles postfris. 
Voor een onzer rel. likwideren wij pracht-

collecties België, Bulgarije, Frankrijk, 
Luxemburg, Oostenrijk en Rusland 

(modern). Prijsopg. na ontv. mancolijst. 
Nog enkele ex. Yvert '47 en Off. Cat., 

Nederland enz. voorradig. 

Postzegelhandel N.V. „SCHWERIN'' 
Lindenlaan 15 - Butsum 

Noordelnde 56 - Den Haag 
DE SCHAARSE SERIE CHINA 
YVERT No . 230—233 Frs. 800,— 

ƒ7,50 
NOG ENKELE SERIES VOORRADIG. 
ZENDT N O G HEDEN POSTWISSEL 

TELEFOON 114405. 
(147) 

Postzegelhandel J. HORCHNER 
(HAAGSE POSTZEGELHANDEL) 

Laan van Meerdervoort 323 
DEN HAAG 

TELEFOON 330436 — GIRO 354469 
ig^** Zichtzending 

van zegels der gehele wereld uitgeprijsd 
in francs Yvert 1947. U zult op redelijke 
basis uwe verzameling kunnen aanvullen. 
Geeft ons op welke landen U interes
seren. Zendt ons uwe mancolijsten. Voor 
Nederland en O. G. alleen op manco

lijsten volgens speciaal catalogus of 
Yvert 1947 tegen voordelige prijzen. 

RONDZENDVERKEER 

POSTZEGELHANDEL „SUCCES" 

Ook U zult zeker iets van 
Uw gading aantreffen in onze 
keurig verzorgde boekjes, die 
wij gereed maakten om ons 
rondzendverkeer weer te 
hervatten. 

Geeft U daarom heden bij 
ons op met vermelding van 
van Uw verzamelgebied. U 
zult er geen spijt van hebben. 

Postzegelhandel „ S U C C E S " 
POSTBUS 237 — LEEUWARDEN (142) 

Indisch verlofganger met grote 
stock Indische zegels, geb. en pf. 
(w.o. hoogste waarden Kreisler en 
Konijnenburg) zoekt connectie met 
serieuze verzamelaars en/of hande
laren om deze te ruilen voor GE
BRUIKTE zegels van 1940-'46 van 
de gehele wereld. Basis Yvert '47. 
Is gaarne bereid na terugkeer naar 
Indië in Sept. a.s. te blijven ruilen. 
Brieven onder no. 146. 

RECLAME AANBIEDING 
Spanje 1936/37 Nr. 576/589 pfr. ƒ17,50 

1938 Nr. 623a/623k pfr. „ 2,25 
Nr. 640/643 pfr „ 13,— 

1938/40 Nr. 656 pfr. „ 6,50 
Bulgarije 1945 Nr . 465/72 pfr. „ 22,50 

1946 Vliegpost Nr . 31/36 pfr. „ 6,— 
Oostenrijk 1945 Nr. 539/542 pfr. „ 5,— 
Slowakije 1945 Nr. 122/127 pfr „ 6,— 

Uw mancolijst naar 

Postzegelhandel 

„Philadelphia" 
J. M. GOSSE, Kruisweg 43, Haarlem, 
TeL 15515, Giro 135793, Bank: Incasso-Bank 

,IMlÄI^©l^fliir' 
POSTZEGELALBUM VOOR DE JEUGD 
van NEDERLAND en OVERZ. GEBIEDSD. 

80 pag. met circa 250 afbeeldingen, 
bestemd voor 900 zegels, prima papier. 
Form. 28 x 32 cm., bijgewerkt tot '47 

NEDERLANDS FABRIKAAT. 
Prijs: Geb. slechts ƒ5 ,25 . Verschijnt in Juni. 
UITGAVE: V. A. KRAMERS, EMMASTR., 

RIJSWIJK (Z.H. GIRO 214995. 
(Importeur KaBe). (144) 

^ h ^ l k 
N U OF N O O I T 

vraagt men mijn keuzezendingen a a n ! 
Overzee a 1 cent en Europa d 2 

cent per franc Yvert zijn de 
prijzen van mijn totale 

Doubletten^opruiming 
Landsgewijs samengestelde keuze
zendingen aan solvente kopers. 
Voor eigen collectie ruil en koop 
ik gaarne tegen dezelfde prijzen. 

W . B R A N S , Philatelist van 1871. 
WESTVEST 76 F — SCHIEDAM 

■«.^^P 



TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland Massagoed, complete series 

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

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

Buitenland Massagoed en beleggingspar
tijen per 100 of meer series. 

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

BIJZONDERE GELEGENHEID. Particulier, 
geen verz. door erfenis in bezit gekomen van 
een gedeelte eener tot 1914 verzamelde wereld-
collectie, wil deze bil'ijk aan verzamelaars (geen 
handelaren) overdoen. Per land of stuksge
wijze zijn beschikbaar : 
Nap. en Sic, Parma, Romagna, Sardinië, Tos
cane, Modena, Mecklenburg, Pruisen, Sachsen, 
Schi. Holstein, Tu rn en Taxis (compleet), 
Wurfemberg, N. Duitsche Post, Noorwegen, 
Roemenië, Servië, Spanje, Hongarije, Egypte, 
Belg. Congo, Eng.-, Fransche-, Portug.-, 
Spaansche Koloniën, Transvaal, Oranje Vrij
staat, Kaap, Liberia, Zuid-Amer. Staten, Ca
nada, Columbia en Indische Roofstaten. Zeer 
vele oude zeldzaamheden, prima exemplaren. 
Aanvragen aan Adm. Maandblad onder no. 151. 

M A S S A W A A R 
e n K I I ^ O C O B D 

v a n N e d e r l a n d 

R o o p t 

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

V. LEEUWEN BIEDT AAN: 
Ned. Indië bevrijdingsserie cmpl. 13 st. ƒ 6.— 
R O N D Z E N D I N G E N waarin opgenomen 

nieuwtjes en zegels per stuk zoowel als 
series. 
De zegels zijn uitgeprijsd (behalve nieuw
tjes en enkele uitzonderingen) tegen 
max. 1^^ ct. per fr. voor Europa, 1 ct. 
per fr. voor buiten Europa en Ned. en 
O.G. met ongeveer 3OV0 korting op de 
Spec. Cat. 1947. 

MAANDBERICHT. Ons nieuwe maandbericht 
met enkele bijzondere aanbiedingen ligt 
voor U klaar. Vraagt U er even om ? 

V A N LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 
Giro 65664. Bankier Ned. Middenstandsb. N.V. 

Speciale aanbieding Nederland: 
1932 Kind x 4.25 o 3.— 
1933 „ X 4.— o 2.75 
1934 „ X 4.— o 2.50 
Alle Zomer (7 st.) x 16.25 o 7.50 
1932 A.N.V.V. X 11.— o 6.25 
1933 Zeeman x 6.50 o 3.50 
Suriname 1938 Emancipatie x 2.75 

1943 Kon. familie x 4.— 
Einde Juni verschijnt het album v. d. Bond : 

Nederland en Overzeesche Gewesten 
schroefband, houtvrij papier, ƒ 4.90 plus ver
zendkosten, bestelt U direct, aflevering dade
lijk na verschijnen. 
Mijn uitgebr. prijslijst Ned. en O.G. gratis. 
POSTZEGELHANDEL W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 hs, — Amsterdam-Zuid 

UMM 

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

worden gaarne ingewacht 
Noordeinde 126 a, 

's-Gravenhage. 

Vraagt ons om^regelmatige toezending 
van onze veilingcatalogi en 

opbrengstlijsten. 

mm 

POSTZEGELHANDEL M a r i a W e s t e r h u j s 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C., TeL 31319 
Nederland 
Jub. 1913 ongebr. compl. ƒ 175.— 
Rol'anding Kind alle series gebr. „ 44.— 
Cour Perm. alle 3 series compl. „ 21.— 
Ned. Indië 
Bandoeng compl. ongebr. „ 45.— 
Spitfire ongebr. „ 13.50 
Curafao 
Jubileum 1923, f 2>^ en f 5.— ongebr. 

zonder plakker „ 120.— 
Brandkast compl. ongebr. „ 11.— 
Luchtpost 1/3 gebruikt „ 115.— 

Postzegelhandel 

.Hoilandia" f f " 
Denineweg 182 • 's-Gravenhage 

Zeer voordelige aanbieding! 
De 1 gld. Jub. '23 Nederland postfris, 

zonder plakken, slechts fl. 3.90. 

Steeds Nederl. en Overz. Geb. 
te koop gevraagd 

SURINAME 
Luchtpost N o . 24-26 ongebruikt fl. 37,50 

NEDERLAND 
N o . 23 ongetand gebruikt fl. 50,— 
Roltanding levering op mancolijst. 

Dordtsche Postzegelhandel 
DORDRECHT 

Postbox 85 Giro '43401 

Ned.—Indië. (Alles prima kwaliteit) 
1931 Weldadigheid compl. gebr. ƒ 6.— 
1933 id. id. „ „ 2.-
1935 id. id. „ „ 5.25 
1936 id. id. „ „ 3.-
1937 id. id. . „ „ 2.50 
1938 Jubileum id. „ „ 1.40 
1931 Luchtpost F 4K & 7 ^ gebr. „ 9.-
1937 Jamboree compl. ongebr. „ 0.80 
1938 Luchtvaartf. compl. ongebr. „ 2.50 
1941 Dansers compl. ongebr. „ 1.60 
Speciaal-Catalogus 1947 Nederland & 

O.G. h. 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. 

Uitgebr. off. in ser. Ned. & O.G. op aanvrai'g. 

Bestuur der Domeinen. 
Postzegeiveiling. 

De Inspecteur der Domeinen 
te 's-GRAVENHAGE zal op 
2 7 a U N I 1 9 4 7 

des namiddags te 2 uur, in het gebouw 
van het Hoofdbestuur der Posterijen en 
Telegrafie, Nassaupleinll, 's-Gravenhage 
bij inschrijving, verkopen 

Gebruikte Frankeer- en Portzegels. 
Notitiën zijn gratis aan dat gebouw verkrijgb. 

Postzegelalbums „Lado" 
Wereld album met 84 bladen eenzijdig bedrukt 
met plaats voor 3500 zegels, 550 voorbeelden 
stevig gekaft. ƒ 5,— 
Blanco Album, 64 bladen eenzijdig bedrukt 
grijze netonderdruk ƒ 1,50 
id 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. 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Giro 306603 

Voorstraat 53 - Dordrecht 


