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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 

JI.L¥AINiPDiirii^ 
NOORDEINDE 3 7 , DEN HAAG 
COOLSINGEL A 3, ROTTERDAM 

Wilt U ook... 
Uw kleine ontbrekende nummers eens aanvullen? 
Van vrijwel a l l» Europese landen hebben wij zicht-
boekjes. O p aanvraag volgt landsgewijze toezending. 
Vraagt nog heden het gewenste land eens ter inzage. 

Postzegelhandel G. KEISER & ZOON 
P A S S A C E 2 5 > 2 7 D E N H A A G 

G E V R A A G D : 
VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERiKA 

GESPECIALISEERDE VERZAMELING 

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 ' " '^^ bekende vooroorlogse 

kwaliteit leverbaar, echter 
niet in klem- doch in schroefband, form. 27X32 
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 HILVERSUM,SurinameL 31, giro 1700 
POSTZEGELHANDEL A M S T E R D A M , N . Z . Voorburgwal i s i 
Vraagt gratis toezending van onze voordeelige Juni aanbieding, 

waarin vele nieuwe uitgaven en div. series zijn aangeboden. 
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594/602 
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613 
616/24 
627/29 
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640/51 
654/62 

Duitsland. 
1,20 
3,— 
1,25 
0,75 
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1,60 

10,— 
8,— 
3,50 

Postfris. 
667 
670 
671 
672 
673/83 
697/702 
738 
739 
748/59 

Goedkoop. 
2,— 
3 , -
2,50 
2,25 
2,75 
2,— 
2,25 
1,50 
2,25 

Yvert nrs. 
761 
763/68 
775 
777/8 
791/803 
804 
805/10 
821 

Souv. 7—9 

1 , -
2 — 
0,70 
0,70 
1,75 
0,70 
1,— 
0,90 
1,20 

MEKKER - Rokin 10 - AMSTERDAH-C. - Giro 21278 

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

DEN HAAG — LANGE POTEN 15a 

STANLEY GIBBONS 1947 
deel I en II, Engeland & Kol. alsmede Europa 

beide gebonden, slechts enkele stellen voorradig ƒ 18.— 
Curasao Krijgsgevangenen compl. pfr ,, 38.75 

Juliana Rode Kruis compl. pfr „ 21.— 
Koninklijke Familie compl. postfr „ 1.90 

Liechtenstein 5 Fr. lila Yvert No. 128 frs. 12000 „135.— 
Vraagt onze zichtzendingen Nederland & Overz. Gebieden 
Speciale Catalogus 1947 gebonden ƒ2.— ingenaaid ƒ1.25. 
SUTHERLAND - Pos tbus 4 3 0 - ' s -Gravenhage 

Kant.: Kon. Wilhelminalaan 98, Voorburg. — Tel. 7 2 2 3 6 9 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

D C . POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , EINDHOVEN. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

51e UITGAVE 
1947 

r 
I Roeir 

r BoeL 

l 

erna 

Het speciale werk over 
de Japanse uitgiften in 
Ned.-lndlë verschijnt 15 
Augustus 1947 (V J-dag). 

s-GRAYENHAGE, Prinsestraot &S-6Q, hoek Juffr. Idastraat 
Telefoon 110319. Correspondentie-adres: Postbus 45. 

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



Het nieuwste van het nieuwste!!! 
(Neêrland's Postzegelblad voor Jong en Oud) — 
Abonneert U en geniet ervan! 

,,MIJN STOKPAARDJE'' 
Altijd haantje de voorste met 't Postzegeinieuws. 

Vraag proefnummer aan Postbus no. 1 - HULST, Zld. 
^il l l l l 

RONDZENDINGEN 
= Sluit U aan bij mijn Rondzendingen s 
M Europa en Nederland en Overz. s 
= Gewesten tegen redelijke s 
s prijzen. = 
M Vraagt mijn maandelijkse = 
M lijst van bijzondere aanbiedingen. = 

i Postze^ellianael | 
I K. G. A. HIRSCHLER | 
M Dijtgravenlaan 21 , Amste lveen g 

(206) 
lllfiH 

SPECIALE ZOMERAANBIEDING ! ! ! 
België '32 Infanterie 351/52 ongebr. ƒ 50,— 
België '33 Grote Orval 363/374/ ong. „ 360.— 
Duitsland'30 Z.Amerika-v. 38/39 o. „ 125,— 
Duitsland 1931 Polarfahrt no. 40/2 o. „ 300,— 
Duitsland '33 Chicagofahrt no. 1/3 

S' uvenir gebruikt „ 45,— 
Danzig 1934 Winterhulp 201/3 ong. „ 52,50 
Ned. 1896 ƒ 5 , — 1. haar gebr. lux st. „ 110,— 
Ned. 1899-1905, ƒ10 ,— gebr. lux st. „ 110,— 

Postzegelhandel A. JAASMA 
Leeuwarden, Nieuwe Schrans 24 
Postbus 2 8 J - Postrekening 480272 . 

Bezoekt onze stand op de 
NATIONALE POSTZEGEL
TENTOONSTELLING TE 
MAASTRICHT 

op 15, 16 en 17 

AUGUSTUS a.s. 

LEIDSCHE POSTZEGELHANDEL 
H. LANDSDÄAL, 

Vrouwensteeg 3, Leiden - Tel. 23233 

SCHOOiiLSCHE 

GOEDKOPE AANBIEDING 

Frankrijk No. 752 ƒ 0,25 
„ 751 „ 0,40 
„ 759 „ 0,20 
„ 760/62 „ 1,10 

Roemenië „ 871 „ 0,60 
„ 869/70 „ 0,90 

„ Sport 1947 10 stuks 
get. en onget. „ 3,— 

„ Pax 1947 4 stuks „ 1,35 
Griekenland No. 508/15 „ 3,— 
Ts. Slowakije Vliegp. No. 

19/26 ,12,— 
Finland Postsptarbank „ 0,20 

Rondzendingen voor verenigingen 

Aanbieding Zomer en Kind 
series Ned. en Overzee. 

Zomer '35 ongebr. gebr. ƒ 1.25 
„ '36 „ 1,90 „ „ 1,— 
„ '37 „ 1,75 „ „ 0,85 
„ '38 „ 1,70 „ „ 0,75 
„ '39 „ 1,70 „ „ 1,— 
„ '40 „ 1,70 „ „ 1,15 

Kind '36 „ 1,65 „ „ 0,80 
„ '37 „ 1,65 „ „ 0,65 
„ '38 „ 1,35 „ „ 0,65 
„ '39 „ 1,40 „ „ 0,70 
„ '40 „ 1,25 „ „ 0,50 

Indië Bevrijdingsserie ongebr. 
compleet „ 4,75 

Suriname Brandkast cpl. „ 4,75 
Volkskind „ 3,50 
Surinaamse Meisje „ 2,75 
Opdrukken vliegpost 1945 22 K 
ct., 1 gld, 5 gld ƒ 3 6 , -
WIM ENGELKAMP 
Postbus 663 — AMSTERDAM. 

NED. EN OVERZ. GEB. 
AANBIEDING 
Toorop ° 4,25 A N W ° 
Olympiade ° 5,— K, 4}^, 

7K gld vliegp. ° 
Courperm. I compl. 
Courperm. II compl. 16-19 

ook de No. A.p.serie 
Rode Kruis 
Rembrandt 
G. Glazen 
Zeeman 
Kind 1924 

„ 1925 
„ 1926 
„ 1927 
„ 1928 
„ 1930 
„ 1931 

3,65 
2,20 
4,25 
5 , -
1 , -
1,10 
1,75' 
1,60 
1,80 
2,20 
4,50 

ƒ 5 . -

„6,— 
„ 1 2 , -

7.50 
3,25 
1,60 
3,50 
3 , -
0,75 
0,85 
1,50 
0,80 
1,— 
1,40 
3,25 

J A C . M. E N G E L K A M P 
Spuistraat 301 - AMSTERDAM. 
Bij de N.Z.H. Tramhalte. 

SPECIALE AANBIEDING 
Noorwegen Souv. 1/21 

compl. postfr. ƒ25,-
San Marino Vliegp. 11/16 

compl. postfr. „90,-
Turkije 922/29 cpl.' pfr. „ 6,— 

929a „ „ „ 5,50 
930/33 „ „ „ 3,— 
934/35 „ „ „ 1,75 
936/38 „ „ „ 3,25 
939/42 „ „ „ 2,— 
943/46 „ „ „ 2,75 
947/50 „ „ „ 2,75 
857/62 „ „ „ 3,— 
973/89 „ „ 7,— 

1914/19 „ „ „ 3,50 
1020/25 „ „ „ 3,50 

Postzegelhandel 
Philadelphia 

J. M. GOSSE, 
Kruisweg 43 , Haarlem 
Giio IJS793 
Bankr.: Incassobank. 

GELEGENHEIDSAANBIEDING! 
België 
394-400 gebr. 3055 frs ƒ32,50 
404-06 * ° 250 frs „ 2,— 
407-09 * ° 210 frs „ 2 — 
411-418 * ° 250 frs „ 2,50 
447-454 * ° 205 frs „ 2,25 
484-87 * 152 frs „ 1,25 
488-495 * 840 frs „ 8,50 
496-503 * 914 frs „ 9,— 
504-511 * 1900 frs „19,— 
Turkije 
906-911 * ° 340 frs „ 3,50 
918-921 * 475 frs „ 5,— 
795-803 * 780 frs „ 7,50 
878-881 * 210 frs „ 2,50 
951-956 * 207 frs „ 2,25 
957-962 * 215 frs „ 2,25 
Mancolijsten aan 

C. ZOETEMAN (180) 
Nwe Binnenweg 299B, Rotterdam 

T e l 37949 — Giro 106974 

Postzegelpakketten-Prijslijst Fraai opgemaakt in cellophane couverts 
30''/o korting — Betaling netto contant. — Bestellingen van f 25.— 
en hooger franco huis. Voor deze annonce gedurende 14 dgn. 5 % 
extra voor rembours. 10 Spanje, 15 Ned., 15 Ned. & O.G., 12 
Frankr., 15 België, 10 Zwitserl., 15 Scand., 15 U.S.A., 15 Am. N. & 
Z. 20 Wereld, 15 Eng. Kol , 15 DuitsL, 15 Denemarken, 15 Canada, 
10 Finl., 10 Noorw., 20 Europa, 15 Engeland, 10 Br. Indië, 15 Hong. 
10 Boh. & Mor., 10 Zweden 10 Azië f 0.25 

Fa. OOM M A X - Schiedam - Lange Kerkstraat 56 - Telelson 67433 

Rondzenddienst POTTER & LENTZ 
PRINSENGRACHT 852, AMSTERDAM. TEL. 3B25I. 

Steeds voorradig zeer mooie zichtzendingen van de gehele 
wereld. Prijzen 1 cent per franc. 
Eerstdaags verschijnt het populaire schroefband album Ne
derland en Overz. Gebiedsd. met houtvrije bladen. Het geheel 
zeer fraai uitgevoerd. Uitgave Ned. Bond van Postzegelh. 
in Nederland. Prijs ƒ 4,90. Porti extra. Bestelt nog heden 
daar de oplage beperkt is. (186) 

Vacantie aanbieding Nederland 

Kind 1924 
1925 
1926 
1928 
1927 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

Zomer 1935 
1936 

„ 1937 
„ 1938 
„ 1939 

ongebr. 
ƒ 1,25 

1,25 
2,75 
1,75 
1,50 
2,— 
2,— 
4,50 
4,50 
4 , -
3,75 
2,50 
2 — 

3,— 
i 2,75 

2 , -
2 , -
2,25 

gebr. 
ƒ 1 , -

1,— 
1,75 
1,— 
1,20 
1,— 
1,75 
4 , -
3 , -
2,75 
2,50 
1,50 
1,25 

1,50 
1,25 
1,25 
1,— 
1,25 

J. VAN VLIET Sc ZN. (193) 
Brediusweg 3, Bussum, Tel. 6502 



A l l e correspondentie 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 
richten aan de A d m i n i s t r a t i e , 
Maatschappij Dordrechtstraat 5, 

Dordrecht. 
ABONNEMENTSPRIJS 

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

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

Verenigingen. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE P H I L A T E L I S T " 
H O O F D R E D A C T E U R MR. J. H . VAN PEURSEM, 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL O R G A A N VAN 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

24e Jaargang Juli 1947 No. 7 (275) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

f 
f 
f 
f 

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

9 , -

2 -
Prijs van een z.g. »Kleine Annonce" 
f 2.— per vakje. Advertenties groter 
dan i/i2 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3-, 6- en T2 achtereenvolgende 
plaatsingen resp. 2^/2, 5 en W / o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De admlnlstrotie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing van 
advertenties, zonder opgaaf van 
redenen te weigeren. 

HOOFDREDACTEUR: 
REDACTIE. 

*s-Gravenhage, telefoon 1.26.72. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE ÖRIEVEN VAN Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40» 
REDACTIONELE AARD. 

REDACTEUREN A. M. Benders, arts te Maurïk (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. Broekmon, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582; POSTSTUKKEN. 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. drs.. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394512: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, *s-Gravenhage, telefoon 77.61.05: FISCAALZEGELS. 
P. S. van 't Haaff. Oostduinlaan 189, 's-Gravenhage: BOEK- EN TIJDSCHRIFTBEOORDELINGEN. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

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

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

verenigingsberichten, odresveranderingen 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 Philatelie. 

HET ANTWOORD OP DE VRAGEN VAN DEN HEER DEERIHG. 
In het „Aanhangsel to t het verslag van de Handelingen der 

Tweede Kamer" werd — helaas juist te laat om nog over te 
nemen in het Juni-nummer van ons Maandblad —• het antwoord 
van den Minister vam Wederopbouw en Volkshuisvesting, Z.Exc. 
den heer L. Neher, op de vragen van den heer J. D. Deering, 
Lid van de Tweede Kamer, opgenomen. De vragen betreffende 
de Nederlandse frankeerzegels van ƒ2.50, 5.— en 10.—■ hebben 
wij in het Juninummer gepubliceerd; hier volgt de officiële tekst 
van de beantwoording. 

1. Het is juist, dat Frankeerzegels van ƒ2.50, ƒ 5 en ƒ 1 0 niet 
ongestempeld aan het publiek mogen worden verkocht. 

2. Deze maatregel werd in verband met de deviezenbepclingen 
op verzoek van De Nederlandsche Bank N.V. getroffen. 

3. Het is de Minister bekend, dat uit kringen van de post-
zegelhandel enkele mededelingen zijn ontvangen, waaruit zou 
blijken, dat de hierbedoelde zegels ongestempeld in vrij grote 
hoeveelheden beneden de nominale waarde in het buitenland 
verhandeld worden. Van officiële zijde zijn in Mei 1946, na' overleg 
en met instemming van De Nederlandsche Bank, onder bepaalde 
voorwaarden aan enige postzegelhandelaren enkele vellen dezer 
zegels ongestempeld verkocht voor uitvoer naar bona fide relaties 
in het buitenland. In totcLal zijn op die wijze niet meer dan 7 
vellen, omvattende 100 zegels per vel, per frankeerwaarde be
schikbaar gesteld. 

4. Naar een mogelijke overtreding van de met betrekking tot 
de aanmaak, de uitgifte en de verkoop van de onderwerpelijke 
zegels gegeven voorschriften werd bij herhaling een diepgaand 
onderzoek ingesteld. 

5. Bij dit onderzoek zijn geen aanwijzingen verkregen, dat — 
hetzij bij de aanmaak dan wel bij de uit^fte en verkoop —• han
delingen in strijd met de gegeven voorschriften zouden zijn 
verricht, waardoor de aanwezigheid in het buitenland van onge
stempelde zegels, anders dan die, bedoeld in de tweede zin van 
punt 3, zou kunnen worden verklaard. 

6; Sinds het in werking treden van de deviezenvoorschriften 
zijn uitgebreide maatregelen getroffen om zoveel mogelijk te 
voorkomen, dat postzegels clandestien per post worden in- of 
uitgevoerd. 

* >:■ * 

Bij punt 3 tekenen wij het volgende aan: 
Laten wij man en paard noemen. In een Amerikaans bk'd 

werden de zegels aangeboden voor A]/^ dollar (ongeveer 12 gulden) 
per serie, op een tijdstip, dat hier te lande van de verschijning 
van de zegels nog niets bekend was gemaakt. Ten tweede: in 
België zijn de zegels verkrijgbaar voor 200 francs (ongeveer 12 
gulden) per serie, terwijl wij de aanbieding van een handelaar 
lazen, waarin 20 % korting wordt gegeven bij aankoop van 
honderd series. 

Van tweeën één: óf wel, de relaties in het buitenland zijn niet 
bona fide, óf wel, er zijn véél meer series naar het buitenland 
gegaan, dan de officieel bekende 700 series. Wij houden het op de 
laatste mogelijkheid; HOE kwamen de zegels in het buitenland ? 
Op dezelfde wijze natuurlijk als de kinderzegels van 1945, die op 
30 November in België verkrijgbaar waren, terwijl de officiële 
datum van uitgifte was 1 December. 

Een derde opmerking: dat postzegels niet ongestempeld aan de 
loketten verkrijgbaar zijn, gebeurt ook in het buitenland herhaal

delijk, bv. in tijden van grote postzegelschaarste. Maar. . . . d « de 
zegels niet aan de loketten kunnen worden gekocht, doch wel door 
vreemdelingen in buitenlandse postzegelwinkels, is zeer zonder

ling. Daarvan bestaan ook wel voorbeelden, b.v. de Stambolijski

zegels van Bulgarije, die nagenoeg uitsluitend als „deviezenbron" 
werden gebruikt. Gelukkig is deze zonderlinge toestand in ons 
land thans beëindigd; de zegels zijn voor verzamelaars verkrijg

baar gesteld. 
Vele verzamelaars zouden het op prijs stellen, ook de hogere 

waarden van de luchtpostserie van Cura9ao te kunnen kopen 
op dezelfde wijze als de guldenzegels van Nederland. Het lijkt 
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mij practisch uitgesloten, dat de P.T.T. daartoe zullen overgaan. 
Terwijl men kan zeggen, dat het niet meer dan redelijk is, dat 
Nederlandse postzegels in Nederland verkrijgbaar zijn, is de ver
koop van de postzegels van de Overzeese Gebiedsdelen aan de 
verzamelaarsloketten niet anders dan een vriendelijkheid van de 
P.T.T. voor de verzamelaars. Zou de mogelijkheid worden gegeven 
om bv. zegels van Curaja'O van 25 gulden te kopen (voor 35 
Nederlandse guldens uiteraard), dan zou hiermee een nog veel 
groter mogelijkheid tot deviezensmokkel worden geschapen. Want 
de Curafaose gulden heeft in het buitenland een „zwarte" koers 
die nagenoeg gelijk is aan de officiële koers ! 

Laat men overigens dit bedenken: het smokkelen van elk 
waarde-object naar het buitenland, dus ook van postzegels, oefent 
een druk in ongunstige richting uit op onze valuta. Men bena
deelt dus de volksgemeenschap. 

De vragen van den heer Deering hebben verhelderend gewerkt; 
wat sommigen wisten en anderen op onjuiste wijze vertelden, is 
thans klaar en duidelijk door den Minister meegedeeld. Merkwaar
dig is de samenloop van twee afzonderlijke feiten: de vragen van 
den heer Deering en het vrij-geven (binnen matige grenzen) van 
de zegels, enige dagen later, nog voor de beantwoording van de 
vragen door den Minister. v. P. 

I^igexi "Oam dein 
lRooffd[irffidIa(cft<EUJTr i 

1. De hoofdredacteur is afwezig van 26 Juli tot 25 Augustus. 

2. De „Vereniging voor Internationale Jeugdverkeer", Rapen-
brug 45, Leiden, stelt het op prijs, dat in ons Maandblad de aan
dacht gevestigd wordt op het werk dezer sinds vele jaren be
staande organisatie. Zij is de Nederlandse afdeling van een inter
nationale federatie, gevestigd te Parijs, welke zich ten doel stelt 
de jeugd van alle landen nader tot elkaar te brengen door het 
voeren van correspondentie. Zonder twijfel kan hierdoor ook 'een 
belangrijk philatelistisch doel worden gediend. Gaarne maken wij 
dan ook melding va'n de vereniging, welker bureau te Leiden 
steeds bereid is nadere inlichtingen te verstrekken. 

Nederlasid 
6Ï1 

Overzeese 
GebiedsdeleiT 

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

Portzegels in nieuwe uitvoering. 
1. De thans in gebruik zijnde portzegels zullen, nŝ 'ar gelang de 

voorraad van de verschillende waarden in het magazijn uitgeput 
raakt, door zegels in een nieuwe uitvoering, vervaardigd naar een 
ontwerp van J. van Krimpen, worden vervangen. 

2. Het ligt in de bedoeling, de nieuwe portzegels aan te maken 
in de volgende waarden: %, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 
25, 30, 40, 50 cent en ƒ 1 , — . 

3. De waarden tot en met 50 cent zijn gedrukt in blauwe 
kleur; die van ƒ 1,— in rood. 

4. In de loop van de maand Juli zal van de waarden 11, 16 en 
40 cent een kleine hoeveelheid aan de kantoren worden verstrekt. 
Bovendien zullen, na aanvraag, nieuwe portzegels van 15 en 20 
cent worden verstrekt. 

(Dienstorder H. 388bis van 2 Juli). 
Het einde van een zegeltype, dat met kleine variaties nu al 

77 jaar heeft dienst gedaan, een nauwelijks te verbeteren record. 

NEDERLAND. 

De nieuwe zegels. 
In het vorig nummer konden we 

~ nog juist het verschijnen van de 
eersteling van de nieuwe serie, de 
10 cent, vermelden. In vele plaatsen 
wa'S het zegel voor het eerst op 5 
Juni verkrijgbaar. 

De tekening wordt over het alge
meen zeer gewaardeerd; vele verza
melaars worden herinnerd aan de 
eerste Victoria-zegels van Engeland. 

In de tweede helft van Juni heeft 
ook de 6 cent zwart het licht ge
zien, terwijl (volgens Dienstorder 
H. 347 van 18 Juni en persbericht 
van 20 Juni) in Juli de 35 cent 
blauwgroen zal verschijnen; ook de 

15, 20 en 30 cent verschijnen in Juli. De 35 cent is omstreeks 
2 Juli verschenen. 

(Dienstorder H. 371 van 25 Juni). 
Aanvragen om toezending van postzegels met beeltenis van 

H. M. de Koningin (type S. L. Hartz), welke geleidelijk op alle 
Postinrichtingen zullen worden verkrijgbaar gesteld, behoren te 
worden gericht tot het kantoor der posterijen ter plaatse van 
inwoning. 

Vermeld moet nog worden, dat de nieuwe Hartz-zegels zijn 
gedrukt in vellen van 200, blanco-velranden behalve de telnum-
mers langs de zijranden en het etsingnummer op de bovenrand. 

Het Hoofdbestuur berichtte ons, dat bij de uitgifte van het 
nieuwe type als overweging heeft gegolden de wenselijkheid om 
de postzegels in het type-Konijnenburg te vervangen door zegels 
met een beeltenis van Hare Majesteit van meer recente datum. 

En hoe zzA het gaan met de „COUR"-opdrukkeh? Zeer waar
schijnlijk zullen deze zegels in afzienbare tijd ook door zegels in 
het Hartz-type worden vervangen; naar verluidt niet met opdruk, 
maar met speciale Inschriften. 

Nieuwe etsingnummers, enz. 
Cijfertype 4 cent: R 4. 
Type-Hartz. 10 cent: L en R I. 
35 cent: R L 
Een lezer heeft bij de Controleur te Haarlem geïnformeerd 

naar enige nog onbekende nummers. Hij vernam dat van de 2 cent 
cijfertype-v. Krimpen vellen zijn gedrukt met nos. L 5 en R 5; 
deze zijn echter nog niet bij de verzamelaars bekend. Eveneens 
bestaan de nos. L en R XVI van de 734 c. De vellen van 
postzegelboekjes hebben geen etsingnummer. 

De oude opk'gen van de Konijnenburg-zegels, met randlijnen 
om de vellen, waarover in het vorig nummer geschreven werd, 
blijken alom voor de dag te zijn gekomen. Men meldde ons 5 c. 
L7, R8, L/R 12 en L / R 13, 7%l c. L2 en L3, 10 c LI, L / R 2, 
15, 20, 25, 30 en 40 c. alle 1. Blijkbaar grote opruiming in het 
magazijn te Haarlem. 

De 1 Gld. (Konijnenburg) verscheen met plaatno. 3. 

Opbrengst „Prinsessezegels". 
Een berekening van de opbrengst leert, dat het aantal verkochte 

zegels van 2}^ -\- 1% cent inderdaad 1.622.705 moet zijn (zie 
vorig nummer). 

De ongebruikte 2%, 5 en 10 Gld. 
In het vori^ nummer kon men lezen, op welke manier de ver

zamelaars in het bezit kunnen komen van de ongebruikte gulden
waarden. In een persbericht vn 14 Juni wordt dit nieuws ook 
van PTT-zijde bevestigd, terwijl Dienstorder H. 331bis van 11 
Juni de verkoop aan de kantoren regelt. Daaruit blijkt, dat in de 
eerste plaats de ongebruikte zegels verkocht mogen worden aan 
de aangesloten verza'melaars tegen inlevering van het door de 
secretaris van de Bond en het lid, waarvoor de zegels bestemd 
zijn, ondertekende formulier, en in de tweede plaats de bewuste 
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zegels nu ook ongestempeld mogen worden afgegeven aan bezitters 
\ an een vergunning tot uitvoer, afgegeven door de Nederl. Bank. 
Deze laatste zegels moeten terstond na verkoop door de koper 
m tegenwoordigheid van de postambtenaar in de voor het bui
tenland bestemde brieven worden opgenomen. Overigens mogen 
ook voortaa'n geen ongestempelde zegels van lYi, 5 en 10 Gld. 
aan het publiek worden verkocht. 

Afwijkingen. 

Van de koerserende 2 
cent blijken de laatste 
tijd allerlei verschoven 
perforaties voor te ko
men. Hierbij de afbeel
ding van een blokje, 
waai op het woord Cent 
en de voet van de 2 van 
de rest van het zegel 
zijn gescheiden. Ook 
Z£;gen we zegels waarin 
de perforatie onder het 
woord Nederland liep. 

Overzicht van de voor verzamelaars verkrijgbare postwaarden. 
Weer verkrijgbaar is van de frankeerzegels de 2 2 ^ cent, uitg. 

1941 (Meeuwentype). 
(Mededelingen 11 Juni 1947). 

NEDERLANDS-INDIE. 

Het Rode Kruis-zegel van 1940. 
De dag van uitgifte van het Rode Kruis-zegel van 10 -]- 5 op 

1 2 ^ cent is geweest 2 December 1940. Oplaag 500.000, voor 
frankering geldig tot 30 Sept. 1941. Te Medan en te Semarang 
is een vel gevonden met spiegeldruk van de opdruk. Volgens het 
Postzegelbk'd voor Indië waren de zegels slechts 14 dagen aan 
de loketten verkrijgbaar en werd een zeer groot deel door het 
Rode Kruis aangekocht, dat de verdere verkoop verzorgde. 

Oplaagcijfers Makassar-porten en Bevrijdingszegels. 
Na informatie te bevoegder plaatse (het Indische Bureau Post

en Zegelwaarden) bleek, dat de uitgegeven aantallen van de port-
opdrukken va'n Makassar Inderdaad niet hoger zijn dan vroeger 
al werd gemeld, n.1. 10.000 complete series (dit naar aanleiding 
van onze opmerkingen in het Mei-nummer). De 40 cent is nu 
overal uitverkocht. 

Van de Bevrijdingszegels konden de oplaagcijfers niet met zeker
heid worden opgegeven; van de 234 Gld. zou naar schatting 
echter zeker een miljoen exemplaren gedrukt zijn. Dit is dus heel 
wat anders dan het vroeger — met reserve — gegeven cijfer van 
10.000 ! 

Wensen voor een Regeringsjubileum-serie. 
In het Mededelingenblad van de (Indische) Postbond komt een 

iTtikel voor, waarin dringend gepleit wordt voor een grote serie 
ter ere van het Regeringsjubileum, in tweekleurendruk (met 
oranje), in diverse formaten en voorstellingen, in de waarden van 
1 cent tot en met 25 Gld. en met een toeslag ten bate van 
liefdadigheidsinstellingen, b.v. het Rode Kruis. Het is om bang 
voor te worden. Laten we hopen dat het bij enkele (mooie) zegels 
zonder toeslag blijven zal ! 

De oplagen der Dansers- en Konijnenburgzegels. 
We ontvingen een belangrijke bijdra'ge over de oplagen en 

verkochte aantallen van de zegels in het Dansers- en Konijnen

burg-type. Hierin zijn de gegeven verwerkt, die nu nog beschik
baar zljnj een aantal gegevens is helaas verloren gegaan (b.v. de 
data van afgifte van de diverse waarden aan de postkantoren). 
In verband met de plaatsruimte hierbij voorlopig alleen de ge
gevens over de dansers. Over de aantallen van de Konijnenburg
zegels (die later volgen) moet worden opgemerkt dat deze niet 
kloppen met wat wij vroeger uit Indië daarover vernamen (zie 
vorige jaargang). ' 
Dansers. 

2 cent. Hiervan zijn er 8.410.000 gedrukt, die op het moment 
van de capitulatie in Maart 1942 in nog onafgewerkte toestand 
bij Kolff kgen. Deze schijnen door de Jap. gedurende 1943/44 
afgewerkt te zijn; ze waren bij de capitulatie nog voorradig. Door 
het Ned. Ind. bestuur werd hier echter niets meer van terug
gevonden; de zegels waren door de Repoeblik-instanties meege
nomen en gedeeltelijk overdrukt. Het is niet na te gaan welke 
aantallen wél en welke niet overdrukt zijn uitgegeven. 

lyi cent. Eerste oplaag 1.572.000, terwijl een tweede oplaag van 
1.510.000 in Maart 1942 nog onafgewerkt bij- Kolff lag. Deze 
zegels zijn de gehele bezettingstijd door, door de Jap. verkocht; 
ook de tweede oplaag is blijkbaar door hen afgewerkt, gezien het 
zeer grote restant, ruim 2.000.000, dat in Juni 1945 nog vopr-
radig was. Door het Ned. Ind. bestuur, enz. enz. (zie bij 2 cent). 
Geschat aantal onder het publiek gekomen vóór de capitulatie 
kleiner dan 1.000.000. 

3 cent. Ie oplaag 1.626.400, 2e 1.010.000, welke 2e oplaag bij 
de capitulatie onafgewerkt bij Kolff lag. Tijdens de bezetting door
verkocht. Restant in Juni 1945 ongeveer 2.000.000, zodat blijkbaar 
de 2e oplaag door de Jap. is afgemaakt. Door het Ned. Ind. be
stuur, enz. enz. (zie bij 2 cent !) Aantal oorspronkelijk verkochte 
zegels te schatten op rond 500.000. 

4 cent. Oplaag 2.133.400, restant rond 900.000. Door het Ned. 
Ind. bestuur, enz. enz. (zie 2 cent). Aantal oorspronkelijk ver
kochte zegels te schatten op rond 1.000.000. 

5 cent. Ie oplaag 3.900.000, 2e oplaag 13.600.000, tweede oplaag 
bij capitulatie onafgewerkt bij Kolff. Door de Jap. afgewerkt en 
doorverkocht. In Juni 1945 wa^ het restant 5.000.000. Door het 
Ned. Ind. bestuur, enz. enz. (zie bij 2 cent). Aantal oorspronkelijk 
verkochte zegels te schatten op 10.000.000. 

7% cent. Oplaag 3.400.000, door de Jap. doorverkocht; restant 
in Juni 1945: 329.000. Door het Ned. Ind. bestuur, enz. enz. 
(zie b- 2 cent). Aantal oorspronkelijk verkochte zegels te schatten 
op rond 3.000.000. 

De „Nederland zal Herrijzen"-zegels. 
We ontvingen thans betrouwbare gegevens over de aantallen 

gedrukte en verkochte Spitfire-zegels. 
5 - 1 - 5 cent, gedrukt 2.631,200, restant 2.143.309, 

10 -I- 10 cent, gedrukt 1.450.800, restant 817.859, 
1 -f 1 gld., gedrukt 82.800, restant 17.355. 

De restanten zijn vernietigd, terwijl ook nog een gedeelte is 
afgeschreven. O n g e v e e r zijn de verkoopcijfers: 

5 H- 5 cent 470.000, 
10 -f- 10 cent 615.000, 

1 + 1 gld. 60.000. 

CURACAO. 
De nieuwe luchtpostzegels. 

Vermeld moet nog worden dat de vellen van de 1.50 Gld. het 
plaatnummer 1 dragen; de lagere waarden hebben geen nummers. 

Een nauwkeuriger omschrijving van de kleuren van de hoge 
waarden is: 

ƒ2 .50 karmijn, ƒ10 .— donkerroodlila, 
ƒ 5.— groen, ƒ 15.— roodoranje, 
ƒ7.50 (licht) zwartblauw, ƒ 25.— lilabruin. 

De bij G. Kolff & Co. gedrukte zegels. 
Van bevoegde zijde vernamen we het volgende over de 10 en 

15 cent van Curafao in Konijnenburg-tekening en over de andere 
in Indië gedrukte zegels. — De 10 en 15 cent werden vervaardigd 
in rotogravuredruk op papier van 70 gram per M^ en getand 
met de kam van het Reproductiebedrijf van de Topografische 
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Dienst (K 12K : 12J^, ook gebezigd voor de 5 c. cijfertype 1940 
Ned. Indië) tot een totaal van 3000 van elke soort. 

De rest van de oplaag werd getand met de kam, vervaardigd 
op de werkplaats van de P.T.T.-dienst, L 13 K (de door de 
firma Kolff bestelde tandingsmachine was nog niet uit Amerika 
aangekomen). 

Daarna zijn gedrukt de waarden 1 t/m 5 cent cijfertype offset-
druk op papier van 70 gram per 'M^ en de waarde 6 c. t/m 
ƒ2 ,50 in rotogravuredruk op papier van 65 gram per M^. Alle 
zegels t/m 30 cent zijn getand 12J4 K (kam werkplaats P.T.T.-
dienst) en de hoogste drie waarden L 13K, eveneens met kam 
werkplaats. 

Dit is dezeHdc kam als die gebezigd voor de perforatie van de 
10 c. Konijnenburg Ned. Indië (L 13/^) met dit verschil dat de 
naalden voor de perforatie van de hoogste drie Curajao-waarden 
eerst werden bijgeslepen, zodat de tanding is geworden L 13K 
gr.g., althans grotere gaten dan die van 10 cent Indië. 

Vervolgens hebben we de lijst van de bij de firma Kolff ge
drukte zegels, waarvan het gedeelte, dat op Indië betrekking 
heeft, in de vorige nummers is afgedrukt. Voor Curajao luidt 
de lijst: 
Waarde: Datum Serie- Etsing- Perforatie: 

Ie druk: letter: no.: Offset, in vellen 
1 c. 11. 3.41 A L/R 13 K 12}^ van 400 st., naar 
1% c. 10. 3.41 A L/R 14 „ in gebruik zijnd 
2 c. 11. 3.41 A L/R 15 „ cijfertype. 
2M c. 19. 2.41 A L/R 16 
5 c. 11. 3.41 A L/R 17 
6 c. 6. 3.41 A L/R 3 „ type-Kon.burg. 

10 c. 28.10.40 A L/R 1 1^.12% en LUV, 
12K c. 25.2.41 A L/R 4 K 1 2 K 
15 c. 28.10.40 A L/R 2 K 1 2 K e n L 1 3 K 
20 c. 6. 3.41 A L/R 5 K 12<^ 
21 c. 25. 2.41 A L/R 6 
25 c. 21. 3.41 A L/R 7 
27% c. 21. 3.41 A L/R 8 
30 c. 21. 3.41 A L/R 9 
50 c. 26. 9.41 A L/R 10 LUVi 
ƒ1,50 29. 8.41 A L/R 11 
ƒ 2,50 28. 7.41 A L/R 12 

Afmetingen t/m 30 cent 18 x 22.7 mm. 
50 cent en hoger 21 x 26.4 mm. 

En tenslotte de proeven, die in het souvenir-album van de firma 
Kolff voorkomen (ontleend aan de „Mededeelingen" van de Ned. 
Ind. Vereen, v. Postz. verz.). Het blijkt daaruit, dat er eerst 
proeven in het sluiertype gemaakt zijn (drukprocédé wordt niet 
vermeld), in welke type echter door de firma Kolff niet verder 
gedrukt is. 

S l u i e r t y p e (type uitg. 1936). 
Papier zonder watermerk. Zonder gom. Ongetand. Beeldgrootte 

21K X 29% mm. 
15 cent blauw en 15 cent oranje. 
C i j f e r t y p e (type uitg. 1936). 
Papier zonder watermerk. Zonder gom. Ongetand. Beeldgrootte 

18% X 22K mm. 
1 c. bruin, lj4 c. lichtultramarijn, 2 c. oranje, 2 ^ c. lichtgroen, 

5 c. steenrood. 
T y p e K o n i j n e n b u r g . 
Papier zonder watermerk. Zonder gom. Ongetand. Beeldgrootte 

18Ji X 23 mm. 6 cent lichtlila, 6 cent lila, Jè cent lichtbruin, 10 
cent roodoranje, 12% cent lichtgroen, 20 cent oranje, 21 .cent 
grijs, 25 cent lilabruin, 25 cent lichtwijnrood, 27% cent rood
bruin, 30 cent olijfgroen. 

Idem, getand 12 K : 12 K (pintanding): 
10 cent rood, 15 cent donkerblauw. 
Idem, maar beeldgrootte 21K x 26% mm. Zonder gom. On

getand. 
50 cent olijf groen, 1% gld. olijf bruin, 2% gld. wijnrood. 

SURINAME. 
Uitverkochte waarden. 

Van de koerserende grote serie zijn (medio April) de 1%, 3, 4 
en 6 cent niet meer op het postkantoor verkrijgbaar. De andere 
lage waarden gaan dezelfde weg op. 

De serie „Koninklijke familie". 

Is het al eens opgevallen dat de zwarte 15 cent van de Konink
lijke Familie-serie van Suriname (1943) iets anders van tekening 
is dan de andere waarden ? De buitenste omrandingslijn ontbreekt 
n.1. bij de 15 cent, waardoor het zegelbeeld iets kleiner is. 

ÏMII t-ftlTMil^l] ' 

ÏMiWÊÊtm 
ÉiltÉÉAM lÉiiÉ 

Hetzelfde geldt voor de 
zelfde serie van Curajao. 

eveneens zwarte — 6 cent van de-

De bij G. Kolff & Co. gedrukte zegels. 

Over de in Indië gedrukte zegels voor Suriname vernamen we, 
dat de 15 cent blauw (type Konijnenburg), in 1941 in Suriname 
verschenen, gedrukt werd op papier van 65 gram per M^, de 
zegels in scheepjestype van 2% en 7% cent op papier van 
70 gram per M^. Het blijkt niet waar te zijn, dat zoals vroeger 
is vermeld (Maandblad Dec. '45, blz. 28), er nog meer zegels van 
Suriname in Konijnenburg-tekening zijn gedrukt; het is bij 
de 15 cent gebleven. — De luchtpostzegels van 20 en 40 cent, 2,50, 
5 en 10 gld. werden gedrukt op papier van 70 gram per M^ en 
geperforeerd met de kam van de werkplaats P.T.T. met bijge
slepen naaden, terwijl deze bijslijping nog niet plaats had gehad 
voor de perforatie van de 2% en 7% cent-zegel in scheepjestype. 

De lijst van de bij de firma Kolff voor Suriname gedrukte 
zegels luidt als volgt: 
Waarde: Datum Serie- Etjing- Perforatie: 

Ie druk: letter: no.: Offset, in vellen 
2% c. 10.12.40 A L/R 1 L 13K van 400 stuks. 
7% c. 10.12.40 A L/R 2 L 13K Scheepjestype. 

15 c. 19. 3.41 A L/R 3 K 123^ Konijnenburg. 
20 c. 5. 2.41 A L/R 4 L 13K Luchtpost. Offset, 
40 c. 5. 2.41 A L/R 5 „ naar in gebruik 
ƒ2 ,50 12. 3.41 A L/R 6 „ zijnd type. 
ƒ 5 , — 12). 3.41 A L/R 7 
ƒ 10,— 12. 3.41 A L/R 8 

Nederland zal Herrijzen: 
7% c. 8. 7.41 A L/R 9 K 12>^ Overeenkomstig 

15 c. 8. 7.41 A L/R 10 „ ontwerp" v. Indië. ' 
ƒ 1,— 9. 7.41 A L/R 11 

Van de proeven in het bij Curajao genoemde souvenir-album van 
de firma Kolff komt van Suriname het volgende voor: 

S c h e e p j e s t y p e . 
Papier zonder wmk. Zonder gom. Ongetand. Beeldgrootte 18 K 

X 22)4 mm. 
Zelfde uitvoering als uitg. 1936. 
2% cent g-oen, 7% cent purper. 
T y p e K o n i j n e n b u r g . 
Papier zonder wmk. Zonder gom. Ongetand Beeldgrootte 1S% 

X 23 mm. 
15 cent blauw. 
„ N e d e r l a n d z a l H e r r ij z e n". 
Papier zonder wmk. Ongetand. Zonder gom. Beeldgrootte 18 x 

22 >̂  mm. 
7% + 7% c. oranje en blauw; 15 -f- 15 cent rood en blauw; 

1,—r -f- 1,— gld, grijs en blauw. 
L u c h t p o s t z e g e l s . 
Papier zonder wmk. Ongetand. Zonder gom. Zelfde type en 

grootte als de uitgifte 1930. 
20 cent lichtgroen, 40 cent lichtoranje, 2% gld. geel, 5 gld. 

groenblauw, 10 gld. bruingeel. 
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Dank aan inzenders. 
Dank voor hun medewerking aan de heren: 
A. M. F. Boeye, N . Buwalda, J. Dekker, F. A. v. Dongen, 

A. J. Eerdmans, Fr. v. Eyk, Dr. J. Flaeseker, Mr. J. C. A. M. 
V. Hal, D. G. Hammink, Jos. Maussen, F. H. M. Post, J. Poulie, 
M. W. Pijnappel, Ir. H . J. W. Reus, F. B. F. Schillmöller, F. W. 
M. Vink, J. A. V. d. Vlis, A. v. d. Willigen, Dr. Th. v. Wijk. 

Uit^ifteri 
In de maand Juni werden wederom van vele zijden medede

lingen verstrekt over nieuwe postzegels, waarvoor hierbij oprechte 
dank moge worden uitgesproken. Het betreft de volgende officiële 
instanties: Pers- en Propagandadienst der P.T.T., de Postadministra-
ties van Canada, China, Cuba, Denemarken, Egypte, Eire, Hon
duras, Hongarije, IJsland, Iran, Nepal, Oostenrijk, Polen, Tsje-
choslowakije, Turkije, Verenigde Staten van Amerika en de Unie 
van Zuid-Afrika; verder mevrouw M. J. Matzen-Fleddérus en de 
heren A. G. Bistiaanse, Maurice Boullon, M. J. F. Buikema, L. 
V. d. Burg, J. Geway, W. P. Holwerda, C. J. Janknegt, J. A. 
Kästeln, H. J. Niggebrugge, K. H. Philips, J. Poulie, A. G. de 
Rooy, Dr. Vuk Simic-Vakanovic, Bol. Skandera, H. J. Spoelder, 
F. Wientjens en L. Yvert. 

BOLIVIA. 
1946. Twee van de „volks-

lied"-zegels, vermeld op blz. 
131/1946, verschenen ook als 
„blok", t.w. 30 c rood en 
grijsbruin en 2 Bs zwartgrijs 
en grijsbruin. (De eerste kleur 
geeft aan de rand van het 
„zegel" en de woorden „Re-
publica de Bolivia"). Boven 
het zegel staat „Republica de 
Bolivia. Primer Centenario del 
Himno Nacional -18 de No-

viembre" (Eerste eeuwfeest van het volkslied). Naast het „zegel" 
de jaartallen 1845 en 1945. Onder het zegel h^t drukkersteken 
„Tall. Offset. La Paz" f- Bs. 4. — en verder: 

La müsica de éste Himno fué compuesta 
por el insigne maestro italiano Cnl. Leopoldo 
Benedetto Vincenti, con Iftra del ilustre poeta 
boliviano Don José Ignacio de Sanjinès y se 
entonó por primera vez en la ciudad de La 
Paz, el 18 de noviembre de 1845, con motivo 
de la celebración del cuarto anversario de la 
victoria de Ingavi, bajo la administración del 
General Don José Ballividn. 

(De muziek van dit lied werd getoonzet door den bekenden 
Italiaansen meester Leopoldo Benedetto Vincenti, op een tekst 
van den bekenden dichter J. I. de Sanjinès, en werd voor de 
eerste maal ten gehore gebracht op 18 November 1845 in de stad 
La Pa'z, ter gelegenheid van de viering van de vierde verjaardag 
van de overwinning van Ingavi, onder het presidentschap van 
genera l J. Ballivian). 

VWf V O O R O U D E R S 
verzamelen geeft minstens even veel voldoening als het postzegel-
verzamelen. Wij zoeken hen voor U na, tegen billijke prijzen. Wij 
beschikken over grote hoeveelheden familiewapens van burgerlijke 
families, welke grotendeels nog aan deze geslachten onbekend zijn. 
Levering van wapenschilderingen, graveringen, oude familieadver
tenties. Vraagt vrijblijvend prospectus aan het 

Heraldisch Genealogisch Bureau „De Banier" 
Dir. J. J. VAN MANCIUS. Meindert Hobbemastr. 28 Heemstede. 
Telefoon 21347. (204) 

1947. De postzegel van 75 c (no. 219) en de luchtpostzegel 
van 75 c (aer. 53) verschenen met rode, resp. blauwe opdruk in 
sierschrift , 

1947 
Habilitada 
Bs. 1.40. 

CHILI. 

mm^fmmmmmmr 1947. Chili gaf, evenals Ar
gentinië (zie vorig nummer) een 
tweetal Zuidpoolzegels uit, waar
op behalve de zuidpunt van 
Zuid Amerika het gebied tot aan 
de „Polo Sur" in kaart is ge
bracht. Het gebied, waarop Chili 
aanspraak maakt, is met volle 
kleur aangeduid. Het presiden
tieel besluit t.a.v. de Chileense 
aanspraken staat op de zegels 
vermeld: Decreto No. 1747 de 
6 — XI — 1940. Drukkersteken: 
Especies valoradas — Santiago — 
Chile. 
40 ets roserood. . 2.50 blauw. 

CHINA. 
Noordelijke Provincies. 

1946(>). Portzegels. 10, 20, 50, 1.00, 2.00, 
5.00, alle in blauwe kleur. 

CH IN A WUTAI. 

In 1937 werd door het bestuur van het 
Wutai-gebied, onafhankelijk van, maar be
vriend mét de leiding van de communisti
sche groepen, een drietal zegels uitgegeven. 
De „regering" zetelde in Wutai Shan, Noord 
Shansi.. De zegels hadden slechts geldigheid 
binnen het Wutai-gebied en werden in 
OLtober 1938 uit de omloop genomen. 

5 lilabruin, 10 groenblauw, 1 lila. 

COLUMBIA. 
1946. Zegels ter herdenking vtn de 

tachtigste sterfdag van den groten ge
leerde Andres Bello. Druk van de Ame
rican Bank Note Company. (De teke
ning is geheel gelijk aan die van de 
zegels van Venezuela). Inschrift „80° 
Aniversario de la muerte de Andres 
Bello". 

3 c zwartbruin, 5 c blauw, 10 c goud
geel, 15 c leikleur. 

20 September 1946. Zegel ter herin
nering aan Joaquin Cayzedo y Cuero, 
„Prócer y Märtir" (voorloper en marte
laar der onafhankelijkheid). Jaartallen 
1773—1813. Druk van „Waterlow & 
Sons Limited — Londres". 

2 Pesos groenblauw. 
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7 Februari 1947. Veelkleurige ze

gels met afbeeldingen van Colom

biaanse Orchideen. Alle waarden met 
Inschrift „Orquideas Colombianas", 
druk van de American Bank Note 
Company. Als eerste kleur wordt 
genoemd die van de omlijsting. La

tijnse namen van de bloemen. 
1 c groen; lichtgroen, grijs, rose: 

Masdevallia Nicterina. 2 c rose; lila

rose, grijs, geel, groen: Miltonia 
Vexilaria. 5 c hemelsblauw, grijs, 
geel, bruin, violet: Cattleya Dowiana 
Aurea. 5 c olijf; lilagrijs, purper, 
geel: Cattleya Chocoensis. 5 c grijs

lila; lilagrijs, bruin, geel: Odonto

glossum Chrispum. 10 c geelbruin; 
lilarose, groen, oranje: Cattleya La

biat£L' Trianae. 

1947. Serie ter herinnering aan het 
vierde Panamerikaanse Perscongres. In

schrift „IV Congreso Panamericano de 
Prensa 1946". Drukkersteken „Waterlow 
& Sons Ltd Londres". Alle op lichtblauw 
papier. 

Postzegels: 5 c blauw: portret van den 
groten staatsman Antonio Narino (beel

tenis komt reeds voor op de Colom

biaanse zegels van 20 c/l88689, 2 c/ 
191018). 10 c bruin: portret van Alber

to Urdaneta y Urdeneta. 
Luchtpostzegels. 5 c blauw: portret 

van den groten geleerde Francisco José 
de Caldas (beeltenis komt reeds voor op de Colombiaanse zegels 
van 10 c / 1910, Vi c / 1917, 30 c / 19231939); 10 c oranje: 
portret van Manuel del Socorro Rodriguez. 

COSTA RICA. 

y^wwww^www 
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1947. De luchtpost
zegels, uitgegeven n.a.v. 
de voetbalwedstrijden in 
1946, werden overdrukt 
in zwart met 
Habilitado para 

C 0.15 
Decreto No. 16 de 

28 de Abril de 1947 
15 c op 25 groen, op 

30 goudgeel, op 55 
blauw. 

DENEMARKEN. 

27 Juni 1947. Ter gelegen

heid van het eeuwfeest van de 
Deense „Statsbaner" werden 
drie jubileumzegels uitgegeven, 
getand 1234, ontwerp van den 
architect Frantz Holm, gra

vure van H. Cheffer. 
15 ö groen: locomotief uit 

1847; 20 ö rood: moderne 
locomotief; 40 ö bkuw: veer

boot met trein. 
Alle waarden vertonen een 

posthoorn, een gekroond, ge

vleugeld rad en de jaartallen 
18471^47, benevens de namen 
van ontwerper en graveur. 

Voormalig DUITSLAND. 

Geallieerde bezetting. (Amerikaanse, Britse en Russische zones). 

1947. 1 M geelolijf, 2 M lilabruin, 3 M bruinrood: duif boven 
geketende handen. 

1947. April. Ter gelegenheid van het 
feit, dat Ernst Heinrich Wilhelm von 
Stephan (wiens portret reeds voorkomt 
op duitse zegels van 1924/28) op 8 April 
1897 te Berlijn overleed, verscheen een 
tweetal herdenkingszegels met het por

tret van Stephan. 24 p oranjebruin, 
75 p blauwviolet. 

EGYPTE. 

Kxivj*» canpgtmm-K i ■ 
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7 April 1947. Ter gelegen

heid van de XXXVIste Con

ferentie van Interparlementaire 
Unie verscheen een jubileum

zegel. Inschrift „XXXVI ème 
Conférence de 1'Union Inter

parlementaire Avril 1947" en 
overeenkomstige Arabische in

schriften. 
10 m groen. 

1947. Ter gelegenheid van de ont

ruiming van het grootste deel van Egypte 
door de Britse troepen verscheen een 
jubileumzegel, waarop men koning Fa

rouk de Egyptische vlag ziet hijsen. In

schrift: Evacuation. 
10 m purper en groen. 

FINLAND. 
2 Juni 1947. T.g.v. het sluiten van de 

vrede tussen Finland enerzijds, GrootBri

tannië en de Sowjetunie anderzijds, verscheen 
een zegel met het woord PAX. Ontwerp 
van de schilderes Signe HammerstanJansson 
naar een fresco van GallénKallela in het 
Nationale Museum. 

Gravure van A. Lauren. Oplaag 5 miljoen 
exemplaren. 

10 M zwart. 
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2 Juni 1947. T.g.v. de grote sport en 
gymnastiekfeesten, welke door de Finse Fe

deratie voor Gymnastiek en Sport werden 
georganiseerd van 29 Juni tot 3 Juli 1947 
verscheen een zegel, waarop wij twee gym

nasten zien afgebeeld. Op de achtergrond de 
Finse vlag. Ontwerp van Aarne Karjalainen, 
naar een schets van Henry Tornia, gravure 
van A. Lauren. Oplaag 2 miljoen ex. 

10 M ultramarijn. 

9 Juni. Wapenzegel in nieuwe kleur: 3 
m grijs. 
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FRANKRIJK. 

Tijdens de oorlog werd in 
Engeland een aantal zegels 
gedrukt, naar ontwerp ve.'n 
Edmond Dulac. Eerst werden 
aangemaakt de zegels met het 
Inschrift R-France-F (dus twee
maal „Frankrijk"!); vervolgens 
met Inschrift R.F. zonder 
meer. De zegels werden ge
drukt in rotogravure. Zij kwa
men nimmer in gebruik; later 
verscheen een serie in dezelfde, 

nogal „tamme" tekening, in plaatdruk, naast de vurige (maar slecht 
gedrukte) Marianne van Gandon. (Gandon, wellicht de beste post
zegelontwerper van deze tijd, nam zijn vrouw als model voor 
Marianne !). Bovengenoemde zegels zijn onlangs op onverklaarbare 
wijze toch in de h;.ndel gekomen. Een gerechtelijk onderzoek is 
ingesteld. 

Wij vermelden als niet uitgegeven zegels: 
a. R. France. F. 25 c groen, 1 f rood, 2 f 50 ultramarijn. 
b. R.F. 25 c groen, 1 f rood, 2 f 50 ultramarijn. 

1947. In het „Ceres"-type verscheen een 1 f 50 bkoiw, in het 
Marianne-type (Gandon) verscheen een 3 f 50 roodbruin. 

m 

L ÉJ 

30 Mei 1947. Ter gelegenheid van 
het feit, dat op 31 Mei 1847 te Dinan 
(Cótes du Nord) een van Frankrijks 
grootste pioniers in Indochine, Auguste 
Pavie werd geboren, verscheen een her
denkingszegel. Pavie heeft, zonder ooit 
gebruik te maken van wapenen, Laos 
gepacificeerd. Zijn mémoires verschenen 
met een voorWoord van Clemenceau. 
(Het portret va'n Pavie komt ook reeds 
voor op zegels van Indochine van 
1944). 

4 f 50 sepia, ontwerp en gravure van 
Ouvré. 

IJSLAND. 
In Augustus verschijnen nieuwe luchtpostzegels van 15, 30 en 

75 aurar en 1 króna (oplaag: elk 500.000 ex.); 2 en 3 krónur 
(oplaag: elk 300.000 ex.) 

LIBANESE REPUBLIEK. 

1947. Een zegel met Inschrift „Droit Fiscal" (ceder) verscheen 
met opdruk van het Arabische cijfer 5 („O") als postzegel. 

5 op 30 bruin. 

LIBERIA. 
1945/1947. Zegels van vroegere uitgiften met opdruk van een 

nieuwe waarde. 
1 et. op 2 c. zwartviolet (Yvert no. 216); 2 CTS. op 5 c blauw 

(no. 218, reeds vermeld als no. 263); 4 GTS, op 10 c bruinohjf 
(no. 219). 

wmmm 1946. Zegels, uitgegeven 
ter herinnering aan de ope
ning van de havenbouw-
werken te Monrovia op 16 
Februari 1946. Inschrift 
„President Tubman opens 
harbor project Monrovia 
Feb. 16. 1946". Druk van 
E. A. Wright-Bank Note 
Co. Phila(delphia — Pa.) 

5 c dof violet; luchtpost 
24 c blauwgroen. 

lüÉÉÉi« 

1947. Zegels, uitgegeven 
n.a.v. de postzegeltentoon
stelling te New York. Druk 
van de „E. A. Wright Ba'nk 
Note Co. Phila(delphia-Pa)" 
Links een verkleinde re
productie van USA no. 1, 
rechts van USA no. 2, in 
het midden van Liberia no. 
1—14 (zonder waarde-aan
duiding !). 

Boven: jaartallen 1847 
(eerste zegels USA), 1860 
(eerste zegels Liberia), 1947. 

5 c karmijnrose. 
Luchtpost: Inschrift Air Mail: 12 c groen, 

25 c purper, 50 c blauw. 

MANTSJOERIJE. 
1945 ? WaiTschijnlijk de laatste zegels, 

uitgegeven door de Japanse vazallenregering 
van den zg. keizer Kang Teh, alias de heer 
Henry P'u Yi, alias ex-keizer Hsüan T'ung. 
Boven: Inschrift Mandsjoetikwo en embleem 
van de voormalige staat; in rechthoek in-
schriften waarvan de betekenis mij onbekend 
is. Het merkwaardige is, dat de zegels ge
drukt zijn afwisselend met Chinese en Ja
panse karakters (op de afbeelding staan de 
Chinese karakters op het bovenste zegel). 

10 f roserood; 40 f grijsgroen. 

MEXICO. 
1946. Serie zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het vierde 

eeuwfeest van de stichting van de stad Zacatecas. (Waarschijnlijk 
gesticht door Nuno de Guzman; hoofdstad van de gelijknamige 
Mexicaanse staat; thans bijna 30.000 inwoners). Alle waarden dra
gen het Inschrift „IV Centenario de la fundación de Zacatecas", 
en als drukkersteken: „Talleres de Imp. de Est. y Valores — 
Mexico". 

pWi|i||i|ll|l)iHII|i|i|i 
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ZACATECAS 

a. Postzegels: 2 c bruin en 12 c 
groenblauw, met wapen van de stad Z. 
(Escudo de Armas de la ciudad de Z. 
— 1546). Op het wapen ziet men o.a. 
de H. Maagd met Kindeke Jezus; 1 P 
lilarose: standbeeld va'n generaal Gon
zalez Ortegc.' (Estatua del Gral G.O.); 
5 P. steenrood: portret van den in het 
gehele westelijk halfrond bekenden 
dichter (poeta continental) Ramón Lo
pez Velarde; 10 P blauw en zwart: 
portret van Francisco GuTcia Salinas. 
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h. luchtpostzegels: inschrift Servicio aéreo; rechts vertonen alle 
waarden een vliegtuig boven de stad Z., op de voorgrond een 
viaduct. 

30 c grijs: Pater Mjirgil de Jesus (OFM); 1 P bruin en groen: 
portret van Genaro Codina; 5 P zalmkleur en groenolijf: portret 
van generaal Enrique Estrada; 10 P groen en bruin: portret van 
Fernando Villalpando. 

camtQ qn J 
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1947. Zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de New Yorkse 
tentoonstelling. Alle waarden: drukkersteken: Talleres de Imp. de 
est. y valores-Mexico. „Exposición Internicional Filatélica". „Nue-
va York, Mayo 17-25, 1947". 

a. Postzegels: 10 c bruin, afbeelding van het eerste zegel van 
Mexico, boven rechts portret van F. D. Roosevelt; eveneens in 
staand formaat, 15 c groen, afbeelding van USA no. 2 en wapen 
van Mexico. 

b. luchtpostzegels: 25 c lilablauw en 1 P blauw en rood, t.i-
beelding van het eerste zegel van Mexico (met portret van Miguel 
Hidalgo y Costilla) en portret van F. D. Roosevelt; 30 c grijs
zwart, afbeelding van USA no. 2 en wapen van Mexico. 

NEW FOUNfDLAND. 
21 April 1947. Jubileumzegel ter gelegenheid van de 21ste ver

jaardag van de Britse kroonprinses Elizabeth. Omlijsting als de 
4 c van 1938/42. Portret van de Prinses. 

4 c hemelsblauw. 

NICARAGUA. 
10 Januari 1947. In 1846 werd de stad Managua i.p.v. Léon 

hoofdstad van de republiek Nicaragua. (Zoals wij door de post
zegels ook weten, werd de stad op 31 Maart 1931 door een aard
beving vrijwel geheel verwoest; de Amerikaanse piloot Will Rogers 
had een belangrijk aandeel in het reddingswerk,, vandaar de her

inneringszegels van 
1939). T.g.v. het eeuw
feest van Managua werd 
een serie zegels uitgege
ven; alle waarden heb
ben het inschrift „Pri
mer centenario de Ma

nagua 1846—1946"; 
drukkersteken: Wright 
Bank Note Co. Filadel-
fia ( = Philadelphia, Pa). 
Omlijsting van alle ze
gels in zwarte plaat-
druk; de kleuren van 
het middenstuk worden 
hieronder aangeduid; 
druk: autotypie. 

a. postzegels: 4 c roserood. Cathedral Metropolitana de Managua 
(aartsbisschoppelijke kathedraal van M.); 5 c hemelsblauw, Direc-
ción general de Correos (Hoofdbestuur der P.T.T.); 6 c geelgroen: 
Palacio del Ayuntamiento (stadhuis); 10 c lijf: Proyecta-do Semi
nal io Provincial (maquette provinciaal seminarie); 75 c geelbruin: 
Palacio de Comunicaciones (Ministerie van Verkeer). 

miêf/^^févmil 

b. luchtpostzegels: 5 c violet: Proyectado Seminarie Provincial; 
20 c grijsgroen: Palacio de Comunicaciones; 35 c oranje: Dirección 
General de Sanidad (gebouw van de staatsgezondheidsdienst); 

90 c purper: Banco Nacional de Nicaragua (Nationale Bank van 
N.), 1 C bruinolijf: Palacio de Ayuntamiento; 2 C 50: Palacio 
Nacional (regeringspaleis). 

N O O R W E G E N . 
1 Juli 1947. Ter herinnering aan de 

geboorte van Ds. Petter Dass in 1647 
verscheen een zegel. Tanding 13. Ont
werp van Per Frenger, druk van Emil 
Moestue A/S., Oslo. Oplaag 2 miljoen 
ex. (Petter Dass was predikant in Hei
geland van 1673 tot zijn dood in 1707. 
Als dichter werd hij vooral bekend door 
zijn „Bazuin van Noord Noorwegen", 
geschreven in humoristische stijl vol 
levendige beschrijvingen van het dage
lijkse leven. Verder verscheen van zijn 
hand een berijming van de Lutherse 
catechismus). 

25 ö rood, portret en handtekening 
van Petter Dass. 

OOSTENRIJK. 
Van 12 Juni tot 5 Juli werd op de tentoonstelling „Londen — 

het beeld van een wereldstad" te Wenen een speciale stempel 
gebruikt. 

Vanaf midden Juni wordt het Grillparzer-zegel van 18 g in 
iets gewijzigde druk vervaardigd. 

Op 20 Juni werd het „K.Z. Lager Mauthausen", waar honderd
duizenden slachtoffers van de Hitler-terreur hebben geleden en 
zijn vermoord, officieel overgedragen aan de Oostenrijkse regering. 
Een bizondere afstempeling brengt dit feit in herinnering. 
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20 Juni 1947. Serie, uitgegeven t.g.v. de eerste grote Oosten
rijkse Kunsttentoonstelling, met toeslag voor de beeldende kun
stenaars. Verkrijgbaar en voor frankering geldig tot 30 September 
1947. ledere bezoeker van de tentoonstelling kan 1 serie kopen. 

Alle waarden zijn ontworpen door Prof. Ernst Schrom naar 
bestaande kunstwerken; op elk zegel komt zijn naam en die van 
den graveur voor. 

3 -h 2 g sepia, de zg. Corvinus-beker, die de Hongaarse koning 
Matyas (Matthias Corvin, zie Hongarije, 1940) in 1462 aan de 
stad Wiener Neustadt schonk. Boven de beker de woorden „1. 
grosze österreichische Kunstausstellung — Künstlerhaus". Op de 
beker de monogrammen van Mätyas en keizer Friedrich III, met 
zijn bekende devies A.E.I.O.U. (waarvoor vele verklaringen zijn: 
„Austria est imperium orbis universi" of wel „Alles Erdreich ist 
Oesterreich unterthan" of wel „Austria erit in orbe ultima" enz. 
enz.) Gravure van Rudolf Zenziger. 

8 -H 2 g groen, het beeld „Providentia" van de door Georg 
Raphael Donner vervaardigde bron, die op 4 November 1739 werd 
onthuld. Gravure van Hubert Woyty; 10 -f- 5 purper, gravure van 
Rupert Franke: het Benedictijnerklooster te Melk, door Jakob 
Prandtauer (zie 1934, 30 g) gebouwd; 12 -)- 8 g blauwviolet, gra
vure van Herbert Toni Schimek, naar een lithographie van Josef 
Kriehuber (portret van de echtgenote van Dr. Gerhard Carl 
Brants); 18 -|- 12 g geelbruin, gravure van Herbert Toni Schimek, 
naar een schilderij van Ferdinand Georg Waldmüller (zie portret 
1932, 12 g): kinderen voor een venster; 20 -l- 10 g bruin: hek 
van het slot Belvedère te Wenen, gesmeed door Arnold en Kon-
rad Kiefer. Het slot werd gebouwd voor Eugen van Savoye 
(portret zie Oostenrijk 1935, 12 g; Polen 1933 1 Z 20, Duitsland 
1938 12 -*- 6 p, 1941, 25 p). In het middenstuk van het hek ziet 
men de letter E. Gravure van het zegel van Rudolf Zenziger; 30 
-I- 10 g donkergroen, gravure van Hubert Woyty: de door Chris
tian Friedrich Wilhelm Beyer gebeeldhouwde nimf Egeria; 35 + 
15 g rood, gravure van Rupert Franke, gezicht op de door 
Joseph Emanuel Fischer von Erlach, volgens de plannen van zijn 
vader Johann Bernard F. v. E. gebouwde Nationale Bibliotheek 
(portret F. v. E. sr., zie 1934, 24 g). Op de voorgrond het ruiter
standbeeld va;i Josef II, een schepping van Franz Anton Zauner. 
(Het beeld komt ook voor op de 1 S van 1929); 48 + 12 g rood-
violet, gravure van, Rupert Franke, naar een gravure van Ferdi
nand Schmutzer: wij aanschouwen den koperdrukker Ernst Röhm 
in zijn werkplaats op de Oostenrijkse staatsdrukkerij; 

60 + 20 g blauw, gravure van Herbert Toni Schimek: „meisje 
met strohoed" door Friedrich Amerling. 

26 Juni 1947. Briefkaart met portret en proclamatie van den 
president Dr. Karl Renner en ingedrukt zegel van 12 g met 
portret van Franz Peter Schubert, uitgegeven ter gelegenheid van 
de feestdag.der O.N.U. Prijs -.12 -|- 1.88. 

29 Juni 1947. Zegel, uitgegeven ter gelegenheid van de paarden
rennen te Wenen. Ontwerp van Karl Bauer en Hans Strohofer, 
gravure van Rupert Franke. Voorstelling paard (met nummer 5) 
en jockey. 

60 -h 20 g blauw op rose papier. 

PANAMA. 

1947. Behalve de reeds in het Juni-
nummer vermelde opdrukken ver
schenen: 

12 c olijf (no. 140), 24 c bruin (no. 
142) en H c violet, blauw en rood, (no. 
233), zwarte opdruk resp. in rood voor 
de % c : 

CANCER BA 0.01. 1947. 

1947. Luchtpost; de volgende zegels verschenen met opdruk 
van nieuwe waarde: 

luchtpost no. 68, 8 c met rode opdruk 0.05, no. 71, 7 c met 
zwarte opdruk 0.05, no. 72, 8 c met rode opdruk 0.05, no. 6, 
15 c en no. 73, 15 c met rode opdruk 0.10. 

De opdruk is drieregelig: 
AEREO - B/. 0.05 (resp. 0.10) — 1947. 

PARAGUAY. 
1947. Zegels in nieuwe tekening. Drukkersteken „Waterlow & 

Sons Limited. Londres". 
1 céntimo karmijnrood. „Una de las unidades de la marina 

mercante nacional anterior a la tragedia de 1865—70" (Een van 

P««**VI««« 

de eenheden van de nationale handelsmarine vóór de t r a g e d i e . . . . 
de catastrofale oorlog met Brazilië enz. van 1865—70), boven
aan twee ankers. 2 c violet Morse-toestel en telegraaflijn. In-
schrift „El telégrafo nacional Paraguayo fué inaugurado el 16 
de octubre de 1864. Sus hilos transmitieron los primeros telegra-
mas en Sud America" (De nationale telegraaf van Paraguay werd 
in dienst gesteld op 16 October 1864. Haar draden brachten de 
eerste telegrammen in Zuid-Amerika over). 

PERU. 
1946. No. 395, 1 Sol, met portret van maarschalk Toribio de 

Luzuriaga, met opdruk van onder naar boven: Habilitada S 
o. 0.20. 

1946. 10 S, als no. 365, m^ar met drukkersteken „Columbian 
Bank Note Company". 

1947. luchtpost, 1 S 50, als no. 58, maar met drukkersteken 
„Columbian Bank Note Company". 

r)®*°° 

Begin Juli 1947. Serie met toeslag t.b.v. de Oostenrijkse krijgs
gevangenen: 8 -(- 12; 12 -t- 8; 18 -i- 12; 35 4- 15; 60 -f- 20; 1 S 
+ 40 g. 
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De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58II, Amsterdam-C 
Regelmatig 2-maandelijks grote openbare veilingen 

Eerstvolgende veiling: 23 en 26 Juli a.s. — Voor 
opname in de SUPPLEMENT-CATALOGUS (verkoop 
op de Restanten-Zaterdag 26 Juli) kan tot uiterlijk 
23 Juli materiaal worden toegevoegd. 
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. Inlichtingen op aanvraag. 
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PHILIPPIJNEN. 

2 September 1945. 
Een aantal zegels ver
scheen mee opdruk 
Victory, ter gelegenheid 
van V-J Day (Victory 
in Japan Day), t.w. de 
nummers 297, 298 en 
302 met kleine opdruk, 
terwijl met grote letters 
Victory overdrukt wer
den 297a, 300a, 303. 
304 en Expreszegel 4. 

4 Juli 1946. Ter gelegenheid V£.'n de onafhankelijkheidsverklaring 
van de Philippijnen verscheen een drietal zegels, waarop een 
symbolische vrouwenfiguur de Philippijnse vlag in handen heeft. 

Een groot aantal andere vlaggen staat links en rechts, alleen die 
van de U.S.A. en Groot-Britannië zijn te herkennen. „Indepen
dence of the Philippines". Merkwaardig is, dat men dezelfde dag 
ds^ de U.S.A. (4 Juli, resp. 1776 en 1946) heeft gekozen als dag 
van de uitroeping der onafhankelijkheid. Op de dag van uitgifte 
werd een speciale stempel gebruikt, waarop men een landkaart der 
eilanden ziet. I 

2 c karmijnrose, 6 c blauwgroen, 12 c groenblauw. 

1946. December(?). Zegel van 2 c bruin, met vooroorlogse in-
schriften en portret van José Protasio Rizal y Alonso, met blauw-
zwarte opdruk: PHILIPPINES, 50th Anniversary Martyrdom of 
Rizal, 1896-1946. 

Rizal, wiens beeltenis op vele 'egels vfn de Philippijnen voor
komt, werd geboren op 19 Juni 1861 te Calamba; hij was een 
bekend schrijver en dichter; hij gaf de stoot tot de onafhanke
lijkheidsbeweging op de Philippijnen en werd op 30 December 
1896 op het Bagumbayan Plein te Manila gefusilleerd. 

1947. Blijkbaar als eerste waarden van 
een nieuwe serie, verschenen twee zegels 
met Inschrift PHILIPPINES. 

10 c oranje: Bonifacio-monument; 
20 c bruin (liggend formaat): Mayón 

volcano). (De vulcaan Mayón of Albey, 
ruim 2300 meter, bevindt zich op het 
eiland Luzon). 

POLEN. 
1946/47. Luchtpost. 2egels met vlieg

tuig boven de ruïnes van de door de duit-
sers verwoeste stad Warszawa (Warschau) 
met op de achtergrond de van vele zegels 
bekende Zygmunt-III-zuil. Inschrift „Poczta 
Lotnicza" (vliegpost). Onderaan rechts op 
5, 10, 20 en 30 Z het „opdracht-nummer" 
M-07741; op de 15 en 25 Z bevindt zich 
deze aanduiding niet. 
a. grijs, dik papier, slechtse tanding L 11. 

20 Z bruinkarmijn (3 Maart 1946); 30 Z 
bruinoranje (15 Maart 1946); 10 Z bruin-
violet (20 Mfei 1946); 5 Z grijsgroen (25 

Juni 1946); 15 Z dofblauw (1 September 1946); 25 Z groen (10 
September 1946). 

b. dunner, doorzichtig papier, scherpe tanding L 11: 
20 Z bruinkarmijn, 25 Z groen, 30 Z roodoranje, alle verschenen 

in Mei 1947. 

1 September 1946. Grafmonument 
van( Henryk IV Probus, koning vin 
Polen (1288—1290), in de Heilige-
Kruis-Kapel te Wroclaw (vroeger 
Breslau geheten). 

6 Z grijszwart. 
25 Februari 1947, hetzelfde zegel 

met rode opdruk 5 Z. 

Mei 1947. Vier nieuwe 
waarden van de serie 
„Poolse cultuur", uitgege
ven zowel getand als on-
getand. 

5 Z, portretten van den 
toneelspeler Boguslawski 
(1757—1829), de toneel
speelster Helena Modrze-
jewska (geboren als Helena 
Benda te Krakow, 12 Oc
tober 1947, gehuwd met 
G. S. Modrzejewski, voor
al bekend door haar 
rollen als Maria Stuart 

^ Um^.. ...„„„„.^„„ 
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Lady Macbeth en „La Dame au Camélias", overleden te Bay 
City, Cal. 8 April 1909) en den toneelspeler Jaracz (1883—1945); 
onder de portretten staat het woord „Teatr". 

6 Z grijsgroen, niet de aan
duiding „Proza"; portretten 
van de drie Poolse schrijvers 

Aleksander Swietochowski 
(geb. 18 Januari 1849 te Stoc-
zet, stichtte het weekblad 
Prawda, schreef o.a. de roman 
„Drygalas" en. . . . onder pseu-
donieum Wl. O k o n s k i . . . . de 
drama's „Aspasia" en „On
sterfelijke zielen", overleden 
1938); Stefan Zerqmski, (geb. 
14 November 1946 te Strawcz-

yn, schreef o.a. „Mensen zonder woning", „De Poolse legioenen 
van Napoleon" en de trilogie „Strijd tegen den duivel"; over
leden 20 November 1925 te Warszawa) en Boleslaw Prus (pseu
doniem van Aleksander Glowacki, geb. 9 Augustus 1847 te Pulawy, 
schreef vele novellen en enige romans, o.a. „De geëraancipeerden", 
„Pharao" en „Onze kinderen"; overleden te Warszawa 19 Mei 
1912). 

*M 
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15 Z grijsbruin, met de aan
duiding „Poezia": portretten 
van de drie dichters Stanis
law Wyspianski (geb. 27 Sep
tember 1869 te Krakow, zowel 
schilder, o.a. van de fresco's 
in de Franciscanerkerk te Kra
kow als dichter; hij schreef 
o.a. het epos Boleslaw Chro
bry, ter verheerlijking van den 
Poolsen koning Boleslaw I, ons 
o.a. bekend van de 5 g van 
1938; een trilogie over de 

Poolse opstand van 1831 en werken over de oudheid, o.a. „Terug
keer van Odysseus"), Juliusz Slowacki (geb. 23 Augustus 1809 te 
Krzemienic, grootste lyrische dichter van Polen, wiens beeltenis 
reeds voorkomt op de 20 g van 1927, uitgegeven ter gelegenheid 
van de overbrenging van het stoffelijk overschot van den dichter 
vanuit Parijs, waar hij op 3 April 1849 was overleden, naar de 
Wawelkathedraal te Krakow op 28 Juni 1927) en Jan Kaspro
wicz (geb. 12 December 1860 te Szymbork, lyrisch dichter, aan
vankelijk met politieke tendens, later apostel van het pantheïsme; 
hij vertaalde ook werken van Shakespeare, Goethe, Tennyson en 
Rostand; overleden te Poronin 2 Augustus 1926). 

20 Z leikleur, in hoogteforma'at, portret van den groten dichter 
Adi.'m Mickiewicz (geb. 24 December 1798 te Nowogradek ui ; 
Litause familie, van 1819 tot 1823 leraar in de Litause stad 
Kaunas, waar hij begon met zijn „Dziady"; 1824 verbannen naar 
Odessa, bezong later de Krim, was bevriend met A. S. Puskin, 
verheerlijkte de overwinningen van de Litauers op de duitse orde 
en droeg veel bij tot de nationale bezinning van Litauers en 
Polen; verliet in 1829 Rusland en leefde lange tijd in Parijs; na 
de mislukte opstand tegen Rusland schreef hij verschillende werken 
met sterke nationale strekking en in 1836 zijn hoofdwerk „Tha
deusz" spelend in het oude Litauen. Vele jaren later kreeg hij een 
opdracht van de Franse regering om ns.'ar de Krim te gaan, maar 
hij overleed onder weg te Istanbul op 26 November 1855. Polen 
en Litauers eren hem gelijkelijk. Zijn portret komt voor op de 
20 m. van zg. MiddenLitauen, terwijl men een afbeelding van 
een clandestien naar Londen overgebrachte foto van het omver 
halen van zijn standbeeld te Krakow, een duitse heldendacd van 
1940, op de door de Poolse regering te Londen in 1941 uitgegeven 
25 g blauwzwart aantreft). 

'r̂  
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1 Juni 1947. Kleurverande

ring van de 1 Z van de 
„Cultuurserie" met de por

tretten van Jan Matejko. Jacek 
Maiczewski en Jozef Chelmons

ki en van de 2 Z met portret 
van pater Albertins va'n Kra

kow. 
1 Z zwart (getand en onge

tand); 2 Z oranje (idem). 

1 Juni 1947. Zegel uitgegeven t.g.v. de Poolse Rode Kruisweek. 
Rode Kruiszuster met verminkte en kind; Inschrift Polska. P.C.K. 
(Poolse Rode Kruis). 

5 h 5 Z grijszwart en rood. 

1946. PORTUGEES INDIE. Serie met voorstellingen uit het 
grote koloniale verleden van Portugal. Alle waarden Inschrift: 
Estado da India, Correio; drukkersteken: „Lito. Nacional Rep." 
en naam van den ontwerper (behalve op de 9 Rs): Alberto Sousa, 
des. (Meestal staat achter de naam van een ontwerper de afkor

ting „del." van „deliniavit" (heeft getekend); op deze zegels „des", 
afkorting van „designavit" (gelijke betekenis). 

^ FranJ^eer altijd philatelistisch! 

1 Real zwart, portret van Sint Fran
ciscus Xa'verius; behoorde to t de Je
zuietenorde, een van de grootste mis
sionarissen van het Oosten. (Geb. 7 
April 1506 op slot Xeviero in Navarra, 
Spanje; missionaris eerst in Indië, later 
in Japan; bekwaamste medewerker van 
St. Ignatius. Overleden 27 November 
of 2 December 1552 op weg naar Goa, 
in Port. Indië; zijn beeltenis komt reeds 
'voor op de 1 L van I tdië , 1923 en op 
de serie van Portugees Indië, 1931. 
Vondel zegt van hem „Weet iemand, 
na Sint Thomas, ons te tonen een 
kerktrompet, die wijder werd ge
hoord ?") 

2 Reis bruinrood, portret van den groten dichter Luiz Vaz de 
Camöes, ons reeds bekend van vele zegels van Portugal en Kolo
niën. (Binnenkort verschijnt van de hand van Dr. M. de Jong 
een biographic van Camöes, in verband met de postzegels). 6 Rs. 
geelbruin, portret van Garcia de Orta ; 7 Rs violet portret van 
den Zaligen (Beato) Joäo de Brito, met kruis in de hand; 9 Rs 
bruin Arco dos ViceReis, erepoort (boog) van de onderkoningen, 
in Goa; 1 Tanga groen, portret van Affonso de Albuquerque, wiens 
beeltenis ook reeds voorkomt op de zegels der Portugese koloniën 
van 1938/39 (zie biographic, Maandblad Mei 1941); 3% Tanga« 
blauw, portret van den ontdekker van de zeeweg naar Indië, Vasco 
da Gama, wiens beeltenis op ontelbare zegels van het Portugese 
rijk voorkomt (een biographic komt weldra uit in de serie 
„Phiktelistische Publicaties"); 1 Rupia, portret van den onder
koning Francisco de Almeida. 

ROEMENIE. 
1947. In verband met de steeds verdere inflatie in Roemenië, 

verschijnen postzegels van steeds hoger nominale waarde. 
a. in tekening „Yvert ay" 2500 1 dofblauw. 
b. grote kop van koning Mihai 1, 15.000 1 ultramarijn, 21.000 1 

lilakarmijn, 36.000 1 bruinviolet; 
c. dezelfde tekening, thans in klein formaat: 5500 1 groen. 
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1947. Serie ter gelegenheid van de ondertekening, op 10 Februari 
1947, van het vredesverdrag. Alle waarden ontworpen door 
Murnu, druk van de „Fabrica de Timbre" ; Inschrift „Pacea 10 
Februarie 1947". 

30t) 1 matlila, portret van koning Mihai I b o v e n . . . . zegewagen 
(?!); 600 1 lilabruin, symbolische vrouwenfiguur, de vrede voor

stellend; 300 1 grijsblauw, vlaggen van de U.S.A., U.S.S.R., Groot

Britannië en Frankrijk; 7200 1 lichtgroen, vredesduif. 

1947. Blok, midden oranjerood, rand lilabruin, ongetand. In 
het midden vier vrouwen, Inschriften, boven: Federatia democratü 
a femeillor din Romania (democratisch vrouwenverbond van Roe

menië), onder: Romania, Posta aeriana, en waarde; links en rechts 
telkens zes vliegtuigen van verschillende typen. Druk van de 
„Fa'brica de Timbre". 

500 f 7500 1 oranjerood en lilabruin. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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1947. Blok van 81 mm breed, 91 mm hoog, ongetand. Vier 
zegels met inschrift „Posta aeriana", voorstelling: vliegtuig boven 
berglandschap. In violetbruine letters links het woord Cultura, 
boven: Technica, rechts: Progres, onder: 1947. 

(Viermaal) 15.000 + 15.000 1 grijsgroen (en lilabruiiï). 

1947. Serie van vijf waar

den + blok, uitgegeven ter 
gelegenheid van het vijftigjarig 
bestaan van de School voor 
culturele volksontwikkeling. 

Drukkersteken: Fabrica de 
Timbre. Inschrift: „Casa scoa

lelor sia culturii poporului" 
Jaartallen 1896—1946. 

200 + 200 I matlila, jon

gens in een schoollokaal; 300 
+ 300 1, drie meisjes aan het 

werk; 600 + 600 1, jongens in een werkplaats, 1200 + 1200 I 
gebouw van de school, 1500 + 1500 1 bruinkarmijn, man en 
vrouw wijzen op grote, symbolische vrouwenfiguur met boek 
in de rechter, muziekinstrument in de linkerhand, de zon op de 
achtergrond. 

Blok, 3700 + 3700 1 bruin en grijsblauw, zeer groot formaat, 
voorstelling als 1500 + 1500 1, maar het „algemene inschrift" 
thans boven het zegelbeeld, dwars door een boek; in plaats van 
„Casa enz." st£.at in het zegelbeeld „Scoala pentru popor" (de 
school voor het volk); i.p.v. het jaartal, dat in grijsblauw onder 
het zegelbeeld staat, thans een boek. 

1947. Serie van acht (zeer noodzakelijke !) zegels, elk van 1500 
1 met een toeslag van 1500 1, ter gelegenheid van de oprichting 

van het „Institutul de studii RomanoSo

vietic" (Instituut voor RoemeensRussische 
studiën). Acht bekende personen uit het 
culturele leven: 

a. portretten van vier Roemenen, resp. in 
de kleuren roodlila, oranje, olijfgroen en 
groenbk'uw: patriarch Petru Movili ; V. 
Babes; de bekendste Roemeense dichter 
Mihai Eminescu (zie serie 1939) en de be

kendste Roemeense schilder Nicolae Grigo

rescu (zie serie 1938); 
b. portretten van vier Russen, resp. in 

de kleuren ultramarijn, lilabruin, oranjerood 
en bruin: Petr. Iljic caikowski, de vermaard

ste Russische componist (zie serie van Rus

knd , 1940); Michail Wasiljewic Lomonosow 
(zie Rusland, 1925 3 en 15 k, en 1945 2 R), 

stichter van de keizerlijke academie te „St. Petersburg"; Aleksandr 
Sergeewic Puskin, Ruslands grootste dichter (zie Rusland 1937 
en 1947); Ilja Jefimowic Repin, Ruslands bekendste schilder (het 
portret is een zelfportret, zoals aangeduid is op de zegels va". 

IROMANJA 

Rusland van 1944). 

RUSLAND (SOWJETUNIE). 

1947. Februari. Ter gelegenheid van het 
feit, dat de grote Russische dichter Aleks

andr Sergeewic Puskin op 29 Januari ( = 1 0 
Februari) 1837 overleed na een duel met 
een door een Nederlander geadopteerd per

soon, werd een tweetal zegels uitgegeven 
(Portret van Puskin komt ook voor op 
zegels en blok van 1937 en een zegel van 
1500 I 1500 1 van Roemenie, 1947). 

30 k zwartbruin, 50 k. donkermosgroen. 

F R A N K E E R A L T IJ D P H I L A T E L I S T I S C H 
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1947. Ter gelegen

heid van het feit, dat 
de wereldberoemdt 

stuwdam in de Dnjepi 
die tijdens de oorlog 
bij de nadering van den 
vijand was vernietigd, 
door de duitsers hersteld 
en daarna weer vernie

tigd, in 1946 geheel 
werd hersteld, kwam 
een tweetal zegels uit 

met een afbeelding van de stuwdam. (Zie ook Rusland no. 464 ') 
Inschrift Wosstanowlenne Dnjeproges 1946. 
30 k. zwartbruin. 60 k blauwviolet. 

EL SALVADOR. 

1946. De 2 c groen van 1938 werd in zwart overdrukt met een 
groot cijfer 1. 

1946. 8 c blauw met portret van generaal Juan José Canas, 
„autor de la letra del himno nacional", dichter van de tekst van 
het volkslied. Drukkersmerk American Bank Note Company. 
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1946. 5 c rood, drukkersmerk „Artes Grdficas SSCA" (SSCA be

tekent San Salvador, CentroAmérica). Voorstelling „Las Aguado

ras", de waterdraagster. 
1947. Zegels met portret van Alberto Masferrer. Drukkersmerk 

„Artes Graficas SSCA". 
Luchtpost 12 c rood, 14 c blauwgroen. 

SAN MARINO. 

1943. De serie, welke zou worden 
uitgegeven ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van het fascis

tisch regiem in San Marino, kwam 
niet in omloop, omdat inmiddels in 
Italië het fascisme ten val was ge

komen en uiteraard zijn Sammari

nese vazal Federico Gozi eveneens 
van het toneel verdween. Later wer

den de zegels overdrukt, eerst met 
„28 LugHo 1943 — 1642 d F. R." 
(F. R. wijst op de Sammarinese 
jaartelling, welke begint bij de stich

ting dezer oudste republiek van de 
wereld !); ook verscheen een tweede 
opdruk, ter verwelkoming van het 
voorlopig bewind (Governo Provvi

sorio). Thans blijkt, dat de gehele serie ook zonder opdruk 
bestaat; de woorden „Ventennale dei Fasci" zijn nu te lezen. Be

«ÉtM 

staan ook de luchtpostzegels zonder opdruk ? 

SPANJE. 

1947. Luchtpost. In het iets gewijzigde type van 1939, portret 
van den vliegtuigbouwer Juan de la Cierva y Codorniu, verscheen 
een nieuwe waarde, terwijl ook een zegel van 25 Ptas op 
komst is. 

10 P lila. 
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1947. Ter herinnering aan den Galici

schen Benedictijner pater Benito Jerónimo 
Feijoó verscheen een zegel, waarop wij het 
portret van den pater zien, in de hand een 
gcnzepen, zittend voor een boekenkast. Druk 
van de „Fca (Fabrica) Nal (Nacional) de 
Moneda y Timbre". Pater Feijoó werd ge

boren in 1675, werd Benedictijner, is vooral 
bekend als schrijver van „Teatro cri'tico 
universal", een enorme encyclopaedic, welke 
op wetenschappelijke wijze allerlei misver

stand uit de weg trachtte te ruimen. Het 
werk verscheen in de jaren 1726 tot 1739. 
Feijoó overleed in 1764. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 

10 Juni 1947. Op 4 Juni 1942 werd de „beul van Bohemen" 
Reinhard Heydrich (zie Tsjechoslowakije, duitse bezetting, 1943 !) 
neergelegd door partisanen. Als een van de walgelijkste wraak

handelingen van duitse zijde werd toen nagenoeg de gehele be

volking van het stt.'dje Lidice uitgemoord en de plaats zelf plat 
gebrand. (Men denke aan Putten en aan OradoursurGlane !) 
Thans is het 5 jaar geleden en de wereld gedenkt de bevolking 
van Lidice. O p 2 Mei jl. ging in Amsterdam de première van 
de film „Muzi bez kridel" (mannen zonder vleugels), welke over 
deze gebeurtenissen in Lidice handelt. In Tsjechoslowakije ver

tESKOStOU>ShO 

schenen drie herdenkingszegels, waarvaTi de twee, door Svolinsky 
ontworpen waarden zeer suggestief zijn. Op de herdenkingsdag 
werd een decreet van de Tsjechoslowaakse regering afgekondigd, 
waarbij is bepaald, dat westelijk van het vroegere plaatsje een 
nieuwe plaats zal herrijzen: de ruïnes zullen blijven bestaan ds 
eeuwigdurend getuigenis tegen de „gasten". De nieuwe plaats zal, 
krachtens internationaal besluit, de zetel worden van het Inter

nationaal instituut ter bevordering van de veiligheid in de 
mijnen". 

1.20 grijszwart en 1.60 blauwzwart: treurende vrouw als symbool 
van de rouw, ontwerp van prof. K. Svolinsky, gravure van Jindra 
Schmidt. 

2.40 purper, ontwerp van prof. Josef Kaplicky, gravure van Jindra 
Schmidt. Symbool van de bouw van het nieuwe Lidice. 

Op de dag van uitgifte werd een speciale stempel gebruikt: kruis 
met rozen, datum IO.VI.1947 en de woorden „Lidice budou zit", 
Lidice zal leven. Op de eersedagenve!op ziet men een mijnwerkers

lamp, boven het .nieuwe Lidice, de volgende woorden uitstralen: 
„Lidice budou zit (Tsjechisch), „Lidice Budut zi t" (Russisch), 
„Lidice shall live", „Lidice revivra". 

URUGUAY. 
1946. Portvrijdomzegels (met Inschrift „Franquicia postal") over

drukt voor normale postale doeleinden. 

a. met opdruk „Correos", gevleugelde helm en lijntjes door de 
woorden Franquicia Postal, als normale postzegels. 

20 c blauwgroen; 3 P wijnrood. 
pimiiiM b. met opdruk „Servicio aéreo" | vliegtuig, 

als luchtpostzegels. 
I'S 8 c rood, 50 c grijsbruin, 1 P groenblauw, 3 P 

wijnrood, 5 P karmijnrood. 
c. met opdruk in rood van het woord „Enco

miendas" en posthoorn, als postpakketzegels. 
1 P groenblauw. 

VENEZUELA. 

1946. In October 1945 vond in Venezuela een omwenteling 
plaats. Een aantal zegels werd overdrukt met de letters „J.R.G." 
(Junta Revolucionaria de Gobierno: revolutionnair bewind). 

a. gewone zegels, no. 226 met groene opdruk „J.G.R., Correos 
Vale 1 Bs. 0.15. 1946". 

15 c op 1 B. 
b. luchtpostzegels. Zwarte opdruk „J.R.G. 'AEREO. Vale Bs. . . . 

1946". 
0.10 op llVi (no. 163a); 0.15 op 25 (no. 233); 0.25 op 50 (aér. 

no. 147); 0.70 op 1 B (no. 226); 20 B óp 20 B (aér. no. 96). 

1946. Zegels ter herdenking van de omwenteling. Inschrift op alle 
zegels „E.E.U.U. (Estados Unidos) de Venezuela. Revolución de Oc

tubre. Primer aniversOTio". (October

revolutie, eerste verjaardag). Triomfboog 
op de achtergrond; daarvoor een vrou

wenfiguur als symbool van de republiek 
(boven het hoofd zeven sterren als sym

bool van de oorspronkelijke onderdelen 
van Venezuela); deze vrouw beschermt 
een soldaat en een burger. Drukkersteken 
in schrijfschrift: Litografia del Comer

cio, Caracas. 
a. gewone zegels. 20 c ultramarijn, 

liggend forma'at. 
b. luchtpostzegels. 15 c lilablauw, 20 

c geelbruin, 30 c violet, 1 B rose. 

Januari 1947. Zegels uitgegeven ter gelegenheid van het Pan

amerikaanse gezondheidscongres te Caracas, Januari 1947. Inschrift 
„XII Conferencia Sanitaria Panamericana. Caracas, Enero 1947". 
Daaronder globe; daaronder de latijnse woorden „Pro salute novi 

? i ^ 
^^^ 

E 

m 

■ ■ 

1 

n 
mundi" (voor het heil van de nieuwe wereld). Het afgebeelde ge
bouw is het instituut ter bestrijding der tbc te Maracaibo (Institute 
antituberculoso de Maracaibo). Drukkersteken in schrijfschrift: 
Litografia del Comercio, Caracas. 

a. gewone zegels. 20 c ultramarijn. 
b. luchtpostzegels. 15 c lilablauw, 20 c bruin, 30 c violet, 1 B 

roserood. 
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ZUIDSLAVIE. 

1 Januari 1947. 
Aanvullingswaarden van de serie 

portzegels 0.50 d oranje, 10, d lilarose, 
20 d lilarood. 

21 April 1947. Nieuwe serie luchtpostzegels. Gedrukt in vellen 
van 10 rijen van 7 stuks, op de 5 rijen links is de naam van het 
land „Jugoslavija" in de bovenrand in cyrillische letters, onderaan 
in latijnse letters, op de vijf rijen rechts in omgekeerde volgorde. 
Op ieder vel komen derhdve 7 paartjes voor met de beide com

bmaties. (Wij wijzen er op, dat de cyrillische letters bedoeld zijn 
voor de Servische bevolking, de latijnse letters voor Kroaten en 
Slovenen). Oplagen: .250.000 + 250.000 van 0.50 en 20 d; 
500.000 + 500.000 van elk der andere waarden. 

wmmmmrvmm 

0.50 d lilabruin en olijfbruin, 2 d blauwgrijs en blauw, 10 d 
grijsbruin en donkerolijf: vliegtuig boven het terras van Kalimeg

dan, Beograd, in de bocht van de Donau, met het standbeeld van 
Mestrovic. 

1 d likrose en olijf, 5 d bruinolijf en lichtgroen, 20 d brulnolijf 
en ultramarijn: vliegtuig boven Dubrovnik (Ragusa). 

8 Juni 1947. Een eeuw geleden, op 8 Juni 1847, verscheen te 
Cetinje het beroemde Montenegrijnse epos „Gorskij Vienac" 
(Krans van de bergen) van de hand van vorst Petar II Petrovic 
Njegos, die Montenegro bestuurde van 1830 tot 1851. Het 
portret van Petar II vinden wij reeds op een halfofficeel zegel 
van Zuidslavië van 1934, op de 2 D van de serie, in 1944 te 
Londen uitgegeven door de Zuidslavische regering, op het daarbij 
behorende „blok" en op de 5 c en 20 1 van de tijdens de Ita

liaanse bezetting in 194.3 in Montenegro uitgegeven serie, waar

van alle waarden (ook de luchtpostzegels) voorstellingen uit bet 
boek geven. (Op de achterzijde der gewone zegels staan frag

menten van het epos afgedrukt !) 

^HK«»^^^ S n 

wrnm 

■mii i init i 
1/4 d groen en zwart, 5 d blauw en zwart, titelpagina van de 

eerste druk van het boek; links en rechts voorstellingen uit het 

Montenegrijnse bergland; naam van het land uitsluitend in 
k'tijnse letters, de opschriften van de titelpagina uiteraard in 
cyrillische letters; 2 d geelbruin en karmijn, portret van Petar 
II; boven het portret in zeer kleine cyrillische letters de naam 
P.P. (Petar Petrovic) Njegos; daarboven de naam van het boek. 
De landsnaam Jugoslavija in latijnse en cyrillische letters. 

Alle wïarden: jaartallen 1847 en 1947, benevens de vijfstralige 
sowjetster. Ontwerp van Emil Vicic. Oplagen 268.000, 275.700 en 
289.000 ex. Aan de postkantoren verkrijgbaar tot 7 September, 
geldig voor frankering tot 8 October. 

ZWITSERLAND. 

17 Maart 1947. 2 f 50 donkerblauw, lichtblauw, violet en rood. 
Dit zegel was alleen geldig voor de speciale vlucht van de „Swiss

air" op 2 Mei 1947 van Geneve naar Amerika. De stukken waren 

afgestempeld „Gcnève 2.V.47  1", terwijl de aankomststempel 
vermeldt „Washington DG, May 2 1947  6 PM". Op het zegel 
zien wij een vliegtuig van de Swissair, vliegend boven de kathe

draal SaintPierre te Geneve (waar Calvin predikte !) naar de 
wolkenkrabbers van New York, met het Vrijheidsbeeld op de 
voorgrond. 

14 Juni 1947. Zegels ter gelegenheid van de Nationale Feest

dag. Toeslag ten bate van de opleiding van onvolwaardige arbeids

krachten en van de kankerbestrijding. 5 c plaatdruk en helio

gravure gecombineerd van de Staatspostzegeldrukkerij te Bern, de 
andere waarden heliogravure van Courvoisier  La Chauxde

Fonds. 

« 

5 H 5 c. groen en rood, wegwerkers; ontwerp Paul Busch, 
Bern; gra'vure Albert YersinBougyVillars; 10 j 10 c bruingrijs, 
chamois en rood, station Rorschach, ontwerp Willy Koch, St. 
Gallen; 20 f 10 c bruinkarmijn, chamois en rood, station Lüen

Castiel, ontwerp Willy Koch, St. Gallen; 30 f 10 c blauw, grijs 
en rood, station Flüelen, ontwerp Hans Thöni, Bern. 

Inschriften van de 10, 20 en 30 door Hermann Eidenbenz, 
Bazel. Op de 5 c onder „C" van Confoederatio: Y, P. Busch 
onder „A" van Helvetica; op de 10 c en 20 c W.K. boven 
„GA" van Helvetica, op de 30 c H.T., op dezelfde plaats. 

Op 10, 20 en 30 c onderaan links aanduiding van de voorstel

ling, rechts „Courvoisier S.A." 
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DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door 

JAN POULIE. 

XXXIV. 

(Vervolg van blz. 52 in No. 5 van Mei 1947) 

Letland Nr. 110 t / m 133. 
In 1923 verschenen de eerste zegels van het wapentype met de 

nieuwe geldswaarde Santims en Lats. Ontwerp is van Prof. A. 
Sarrinsch. De zegels zijn uitgevoerd in steendruk. Ook deze uit
gifte is gedrukt in vellen van 400 stuks, welke zijn samengesteld 
uit vier vakken van 100 zegels. K veldeel bestaat dus uit 10 
(hoogte) X 10 (breedte) = 100 stuks. De randschriften van deze 
veldelen bestaan in verschillende teksten, zoals b.v. 

100 
100 
100. 
100. 
100. 

MARKAS 
MARKAS 
MARKAS 
MARKAS 
MARKAS. 

è 
A 
A 
ä 
a 

4 SANT. 
4. SANT 

10 SANT. 
15 SANT 
40. SANT. 

= 4 LS 
— 4 LS 
— 10 LS. 
= LS. 15.— 
= LS. 40 

Ik zou zo door kunnen gaan, terwijl bovendien nog verdere 
variaties al dan niet met randlijnen (dun, dik of dubbel) voor
komen. Voor speciaalverzamelaars vormen deze zeer uiteenlopende 
randschriften reeds een gebied op zichzelf. In dit artikel zal ik 
er echter niet verder op ingaan. 

Aan de post kwamen slechts de in vieren gedeelde vellen. De 
onderlinge afstand tussen de .veldelen komt in verschillende breed
ten voor, n.1. veelal om en nabij de 20 mM. "Wanneer men paren 
vindt met een witte tussenstrook van ca. 15 mM. kunnen deze ook 
afkomstig zijn van voor — nimmer in gebruik genomen post
zegelboekjes — gereed gemaakte vellen. Zie afb. 191 (verkleinde 
weergave). 

»•••I »•••■••.^•••I*" '— 

¥J...v.ig|S^rra;M.feS4L^é.^nJièl....:,.'*:«^l' 
afb. 191 

De zegels vertonen hetzelfde watermerk als de vorige uitgifte, 
t.w. verticale gegolfde lijnen. Deze lijnen lopen op een afstand van 
23 mM. van elkaar. Eenmaal per veldeel van 100 stuks komen 
tussen deze lijnen de woorden voor: PACTIEN LIGAT MILLS. 
Hieronder, drie lijnen lager eveneens éénmaal per vel het jaartal 
1858. Losse zegels kunnen dus soms een of twee letters 
of cijfers vertonen. Men vindt dit watermerk in vier standen. 
Het watermerk loopt verticaal over de zegels, dus van boven naar 
beneden (zie afb. 187 Letland XXXIII), van beneden naar boven, 
verkeerdstaand van boven naar beneden en verkeerdstaand van 
beneden naar boven. 

De eerste oplage (type I) van deze serie bevat de volgende 
waarden: 

1 santims violet getand: 10, 10x11}^ , 113^x10. 
2 santimi geeloranje getand: 10, lOX. 

l O K x l O , n%, l l K x l O . 
4 „ donkergroen getand: 10, 10 x 1 1 ^ , l l j i , UVs x 10. 

10 santimu rood getand: 10, 113^, U J ^ x l O . 
12 „ roodlila getand: 10, 113^. 
20 „ blauw getand: 10, 10 x IVA, WA x 10. 
40 „ lila getand: 10, 113^x10, 11J^. 

afb. 192 afb. 193 

De door mij gevonden tandingen vindt U bovenstaand. 
Later verscheen een tweede oplage (type II) in meerdere waar

den. 
Het verschil tussen de eerste (afb. 192) en de tweede oplage 

(afb. 193) is gemakkelijk te zien, wanneer men let op de lijn onder 
Latvija. Bij de eerste oplage is de witte strook tussen het donkere 
veld achter de drie sterren en de lijn onder Latvija vaak dichtge
vloeid. Bij de tweede en nog latere oplagen wordt deze ruimte 
steeds gevormd door een strakke witte streep. 

De tweede en latere oplagen (type II) bevatten de volgende 
waarden: 

1 santims violet getand: 10, 10%, 1 1 ^ . 
2 santimi geeloranje getand: 10, 10%. 
4 „ donkergroen getand: 10, 10%, 10x1134, 1134. 
5 „ lichtgroen getand: 10, 10%, 1134, 113^ x 10. 
6 „ groen en geel getand: 10, 10%, 10% x 10, 10 x 1034 

1134, 1134 X 10. 
10 santimu roodkarmijn getand: 10, 10x1134, 1134x10. 
10 „ roserood getand: 10. 
12 „ roodlila getand: 10. 
15 „ bruinviolet op bruinrood: 10, 10%, 1134, 1 0 % x l l 3 4 . 
15 „ roodviolet op bruinrood: 10, 10%, 10 x 1134, 10 x 

10%, 10% X 10, 113^, 113<; X 10. 
20 „ donkerblauw getand: 10, 10 x 1134, 1134, 113^x10. 
25 santimi lichtblauw getand: 10, 10x113^, 1134, 1134x10. 
30 santimu rose getand: 10, 10x1134, 1134, 1134x10. 
40 „ lila getand: 1134, 10x1134. 
50 ,, grijs getand: 10%, 1 0 x 1 0 % , lOV^ x 10. 
50 „ grijslila getand: 10, 113^, 1134x10. 

1 Lats bruin en lichtbruin getand: 10, 1134

1 „ donkerbruin en lichtbruin getand: 10, 10%. 
2 Lati blauw en lichtblauw getand: 10, 10%, 1 0 % x l 0 . 
5 „ groen en lichtgroen getand: 10%. 

10 Latu rood en lichtrood getand: 10%. 
Indien er speciaalverzamelaars van Letland onder U zijn, 

behoeven deze zich niet ongerust te maken, indien ze alle genoem
de tandingen niet ongebruikt kunnen vinden. Te uwer oriëntering 
heb ik die tandingen, welke ik nog nooit ongebruikt heb gezien 
vet gedrukt. Uit de aard der zaak zijn deze tandingen zowel ge
bruikt ab ongebruikt zeer zeldzaam. De allerzeldzaamste tandingen 
dezer uitgifte zijn: 
6 santimi 10% x 10. 

15 „ 1 0 % x l O , 10% X 1134. 
2 lati 10% x lO. 

M.i. zijn dit kleine rariteiten, waarvan blijkbaar slechts enkele 
exemplaren zijn bewaard gebleven. Gaat dus eens speuren, of 
wellicht in uw verzameling toevallig dergelijke zeldzaamheden 
voorkomen. 

Mocht U niet genoemde tandingen of tandingen, welke volgens 
mij alleen gebruikt bekend zijn, in ongebruikte exemplaren vinden, 
houd ik mij voor uw bericht ten zeerste aanbevolen. 

Voorts heb ik de volgende „toevalstandingen" in mijn bezit: 
1 santims type I getand: 10 x 1134 x 10 x 10. 
1 „ type II getand: 10% x 10% x 10 x lOV^. 
4 santimi type I getand: 1 1 3 4 x 1 0 x 1 1 3 4 x 1 1 3 4 . 
6 „ getand: 1 1 3 4 x 1 0 x 1 0 x 1 0 . 

10 santimu type I getand: 1 0 x 1 1 5 4 x 1 0 x 1 0 . 
10 „ type II getand: 1 0 x 1 1 3 4 x 1 1 3 4 x 1 1 3 4 ; l O x l O x l O x 

1134; 10x1134 x l O x l O . 
15 „ geta'nd: 1134 x 1134 x 1134 x 10. 
20 „ type I getand. 10 x 1134 x 10 x 10. 
30 „ getand: 1 0 x 1 0 x 1 1 3 4 x 1 0 ; 1134x1134x1134x10 . 
40 „ type II getand: 1 1 3 4 x 1 1 3 4 x 1 0 x 1 1 3 4 . 

1 lats getand: 10 x 10 x 10% x 10. 
2 lati getand: 10 x 10 x 10% x 10. 

De alleen gebruikt bekende exemplaren heb ik vet gedrukt. 
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Toevalstandingen ontstaan door het voorkomen van een tan
dingskam, welke in maat afwijkt van de overige kammen. Een en 
ander kan het gevolg zijn van een reparatie, of doordat een ongc
tand gebleven gedeelte met behulp van een' in maat afwijkende 
kam wordt nagetand. 

Volledigheidshalve memoreer ik de mij bekende tandingen van 
de voor postzegelboekjes bestemde vellen, (zie afb. 191). 

Tanding 10 : 2, 10 12 en 20 sentimu. 
Tanding 11 >2: 1 en 4 santimi. 
De zegels zijn afkomstig van de eerste afdrukken van de eerste 

oplage (type I). Ze zijn duidelijk afgedrukt en zouden op het eerste 
gezicht verwisseld kunnen worden met de afdrukken van de 
tweede oplage. De tinten zijn echter typisch van de eerste oplage. 
De 6 en 15 santimu komen o o k voor op aan weerszijden getint 
papier. De reeds eerder beschreven zegels hebben n.l. allemaal een 
witte rugzijde. Deze rugzijdig getinte zegels zijn zeldzaam (kleine 
oplage). Het zijn feitelijk misdrukken, aangezien bij deze zegels de 
tweede kleur ook op de achterzijde werd afgedrukt. 

Wat betreft de in twee kleuren gedrukte 15 santimu kan men 
van een ten dele met de tweede kleur bedrukt exemplaar afleiden, 
dat dit zegel is gedrukt in dezelfde kleur als de 12 santimu, echter 
met een roodbruine overdruk over het gehele zegel, waardoor de 
rood resp. bruinviolette tint is ontstaan. 

De waarden 2, 4 en 12 Santimi van typö I en 1, 6, 10 en 30 
santimu van type II komen tweezijdig gegomd voor. 

De oplagen van de santimiwaarden der normale uitgifte zijn zeer 
hoog t.w. 2.000.000 of meer. De oplage der latswaarden varieert 
van 100.000 tot 500.000 stuks. 

Bij deze uitgifte komen vele tandingafwijkingen voor. 
Om dit hoofdstuk — voorlopig nog slechts bestemd voor afdruk 

in het Maandblad — niet te uitvoerig te maken, zal ik bij de 
vermelding van de betreffende afwijkingen niet ingaan op tanding 
of type. 

Van de 1, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30 en 50 santimu heb ik 
hoek of randzegels in mijn bezit, waarvan de tanding een grillige 
vorm heeft (zie afbeelding 139 Letland XXI en afb. 180 Letland 
XXXI). Deze afwijkingen zijn ontstaan, doordat bij het perforeren 
gedeelten van de rand zijn omgevouwen geweest. 

Verschoven tandingen komen vaak voor, vandaar dat de for
maten der zegels sterk kunnen afwijken. Ongetande zegels bestaan 
van deze uitgifte niet. Evt. aangeboden ongetande exemplaren of 
paren met zeer brede randen zijn' ontstaan doordat exemplaren 
met verschoven tanding (zie boven) zodanig zijn beknipt dat men 
de indruk zou kunnen krijgen met echte ongetande exemplaren te 
doen te hebben. 

Papiervouwen komen dikwijls voor (zie afb. 46 Letland VI). 
Voorts zijn onderstaande tandingafwijkingen in mijn bezit: 

1 santims: linker velrand ongetand 
rechter velrand ongetand 
horizontaal ongetand in paar 
verticaal ongetand in paar 

2 santimi: linker velrand dubbel getand 
bovenvelrand dubbel getand 
beneden velrand dubbel getand 
verticaal dubbel getand in paar 

4 santimi: verticaal ongetand in paar 
verticaal dubbel getand in paar 
horizontaal dubbel getand in paar 

5 santimi: verticaal dubbel getand in paar 
horizontaal dubbel getand in strip van drie 

6 santimi: bovenvelrand ongetand 
rechter velrand ongetand 
benedenvelrand ongetand 
bovenvelrand dubbel getand 

10 santimi: bovenvelrand ongetand 
rechter velrand ongetand 
verticaal ongetand in paar 
verticaal dubbel getand in paar 
horizontaal dubbel getand in paar 

12 santimu: benedenvelrand ongetand 
linker velrand dubbel getand 

15 santimu: linker velrand ongetand 
bovenvelrand ongetand 

puBjaSuo puBjpA jatxpsj 

benedenvelrand ongetand 
verticaal ongetand in paar 
verticaal ongetand in paar en linker velrand ongetand 
horizontaal ongetand in paar 
linker velrand dubbel getand 
bovenvelrand dubbel getand 
rechter velrand dubbel getand 
verticaal dubbel getand in paar 
horizontaal dubbel getand in paar 
extratanding verticaal midden door zegel 
extratanding verticaal rechts door zegel 
extratanding horizontaal boven door zegel 
extratanding horizontaal beneden door zegel 

20 santimu : verticaal dubbel getand in strip van 3 
verticaal dubbel getand in strip van 4 
verticaal dubbel getand in paar en linker velrand 
dubbel getand 

25 santimi: linker velrand ongetand 
bovenvelrand ongetand ' 
benedenvelrand ongetand 
linker velrand dubbel getand 

30 santimu: linker velrand dubbel getand 
40 santimu: rechter velrand ongetand ^ 

verticaal dubbel getand in paar 
horizontaal dubbel getand in paar 

50 santimu: linker velrand dubbel getand 
horizontaal dubbel getand in paar 

1 lats: beenedenvelrand ongetand 
rechter velrand dubbel getand 

2 lati: extratanding verticaal links door zegel 
10 latu: bovenvelrand ongetand 

Voorts zijn nog te vermelden gedeeltelijk ongetand gebleven 
tussenstroken tussen de veldelen: 

4 santimi: rechts ongetand 
5 santimi: links ongetand 

rechts ongetand 
10 santimu: rechts ongetand (afb. 194) 

«PfVWPPMPfPl 
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15 
20 

Afb. 194 

links ongetand en verticaal ongetand in paar 
links ongetand 

Afb. 195 
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25 santimi: links ongetand 
30 santimu: links ongetand (afb. 195) 
50 santrmu: rechts ongetand 

Zegels met afdruk op de achterzijde (spiegeldruk-Abklatsch) 
komen voor bij de 1, 6, 10 en 15 santimu; met verschoven afdruk 
op de achterzijde bij de 5 en 6 santimi. 

Plaatfouten komen zelden voor. Ik zal alleen de duidelijkste 
noemen, t.w.: 
25 santimi: stip in linker 2 van 25 

1 lats: stip in linker 1 
1 „ aanhangsels aan versieringslussen (links of rechts) 

10 lativ versieringslus tussen L en A van Latu. 
Proefdrukken zijn van deze, uitgifte niet bekend. 
Alle bovenstaand beschreven zegels zijn geleidelijk verschenen ir, 

de jaren 1923 tot en met 1926. 
Vervalsingen van deze uitgiften zijn niet bekend. 
Er is te catalogiseren: 

Nr. 110: 1 santims violet type I 
Nr. 111: 2 santimi geeloranje type I 
Nr. 112: 4 santimi donkergroen type I 
Nr. 113: 10 santimu rood type I 
Nr. 114: 12 santimu roodlila type I 
Nr. 115: 20 santimu blauw type I 
Nr. 116: 40 santimu lila type I 
Nr. 117: 1 santims violet type II 
Nr. 118: 2 santimi geeloranje type II 
Nr. 119: 4 santimi donkergroen type II 
Nr. 120: 5 santimi lichtgroen type II 
Nr. 121: 6 santimi groen op geel type II 
Nr. 121a. 6 santimi groen op geel type II op geel papier 
Nr. 122: 10 santimu roodkarmijn type II 
Nr. 122a: 10 santimu roserood type II 
Nr. 123: 12 santimu roodlila type II 
Nr. 124: 15 santimu bruinviolet op bruinrood type II 
Nr. 124a: 15 santimu roodviolet op bruinrood type II 
Nr. 124b: 15 santimu roodviolet op bruinrood type II op 

bruinrood papier 
Nr. 125: 20 santimu donkerblauw type II 
Nr. 126: 25 santimi lichtblauw type II 
Nr. 127: 30 santimu rose type II 
Nr. 128: 40 santimu lila type II 
Nr. 129: 50 santimu grijs type II 
Nr. 129a: 50 santimu grijslila type II 
Nr. 130: 1 lats bruin en lichtbruin 
Nr. 130a: 1 lats donkerbruin en lichtbruin 
Nr. 131: 2 lati blauw en lichtblauw 
Nr. 132: 5 lati groen en lichtgroen 
Nr. 133: 10 latu rood en lichtrood. 

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

De bekende Palestijnse philatelist Dr. S. Ascher blijkt nog in 
leven te zijn. Op 22 Juni| jl. vierde hij zijn 70e verjaardag. Het 
zal velen verheugen te vernemen, dat Dr. Ascher — vooral 
bekend door zijn poststukken-catalogus — aan de vervolgingen 
in zijn vroegere vaderland is ontkomen. 

V. P. 

ZIE PAGINA 9 5 
VOOR 

DE NEDERLANDSE PHILATELISTENDAG. 

diïideïLl 
_ ^ 

Ter gelegenheid van de Rode Kruisdagen, die in verband met 
het 80-jarig bestaan van het Nederlandse Rode Kruis op 20 en 
21 Juni j.1. te Lunteren werden gehouden, is een speciale post
stempel vervaardigd. 

Tijdens deze dagen was op het terrein „De Goudsberg", ddaar, 
een bijkantoor der P.T.T. gevestigd, waar deze stempel werd ge
bruikt. De stempel vertoont een rode-kruis-vk'g en het Inschrift: 
Roode(!)-Kruis-Dagen-1947-Lunteren- op 20 en 21 Juni. 

ffarheer 
Van de gestencilde lijst der tot dusver bekend geworden Ne

derlandse, Indische en Curajaose frankeerstempels is onlangs de 
tweede, wederom door Ing. E. J. Enschede (Middenduinerweg 28 
te Santpoort, postgiro 192398) verzorgde uitgave verschenen. Zij 
die hierin belang stellen, kunnen zich tot genoemd adres wenden; 
de prijs der lijst bedraagt ƒ 2,50, het aantal pagina's 78. 

Aanvullingen op deze lijst worden ter besparing van de nog 
schaarse plaatsruimte in dit blad, opgenomen in „De Postzak", een 
eenmaal per 2 a 3 maanden verschijnend (eveneens gestencild) 
orgaan der Nederlandse Vereniging van Poststukken- en Poststem-
pelverzi'melaars (secretaris: J. Dekker, Weesperzijde 91 I, Am
sterdam-Oost). 

Ter bescberiniri^ 
Van Verzamelaars 

er Handelaren 
^ 

„Is men verplicht aangifte te doen van strafbare feiten, waarvan 
men kennis d r a a g t ? " . . . . deze vraag werd mij dezer dagen gesteld 
in verband met het verhandelen van valse of gerepareerde post
zegels. Een verplichting bestaat alleen t.a.v. enige zeer ernstige 
misdrijven, zoals die, welke gericht zijn tegen de veiligheid van 
de staat (landverraad enz.) Maar weet A., dat B. valse of gerepa
reerde postzegels tracht te verkopen, dan i sA . n i e t v e r p l i c h t , 
w è l b e v o e g d , daarvan aangifte te doen. Toch kunnen er 
omstandigheden zijn, dat A. onaangename gevolgen ondervindt, 
wanneer bewezen wordt, dat hij van de zwendel afwist, bv. in 
het geval, dat hij makelaar of bestuurslid van een bedrijfsgroep is. 

In het algemeen lijkt het mij een morele verplichting om, in 
geval men kennis draagt van zwendel op philatelistisch gebied 
(over andere strafbare feiten spreek ik hier uiteraard niet), daar
van onmiddellijk hetzij de Justitie, hetzij het Bondsinformatie
bureau in kennis te stellen. 

v. P. 

ederlandse 
ypstcriicn 

Blijkbaar zijn er nog steeds lieden, die menen ongestraft de 
deviezenmaatregelen te kunnen overtreden. Zoals in bijna alle 
Europese landen is het ook in ons land verboden om postzegels 
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uit te voeren zonder voorafgaande vergunning. Wanneer men 
probeert om postzegels in een brief, die niet meer dan 20 gram 
weegt, naar het buitenland te zenden, loopt men grote kans dat 
bij doorlichting de overtreding wordt geconstateerd; aangezien 
hier sprak is van een misdrijf, mag de brief worden geopend, 
NIET door de Posterijen, maar door een rechterlijk ambtenaar. 
Is het feit van niet-belangrijke aard, dan volgt een waarschuwing; 
bij ernstige overtreding of bij herhaling, volgt proces-verbaal. 

Dus proberen sommige mensen „slim" te zijn: zij vermelden 
op de envelop geen „naam en adres van afzender". Proces-verbaal 
en vonnis zullen dan meestal niet mogelijk zijn, ma'ar natuurlijk 
wel verbeurdverklaring van de voorwerpen, i.e. postzegels, die in 
de envelop zitten. In de Staatscourant wordt af en toe medede
ling gedaan van dergelijke verbeurdverklaringen; zo lazen wij in 
de N . St. Ct. van 16 Juni 1947 weer een lange lijst van ver-
beurdverklaarde voorwerpen, waarbij vele postzegels. Men ' zij 
dus voorzichtig en zende uitsluitend postzegels naar het buitenk'nd 
na verkregen vergunning. 

De volgende geschriften werden ter recensie ontvangen: 
a. Katalog over Norges Frimerker, 1947. Uitgave A. W. Bröggers 

Boktrykeri A/S — Oslo. Tiende uitgave. Prijs Kr. 4.75. 
Een keurig uitgegeven boek met voortreffelijke afbeeldingen; 
beschrijving van alle Noorse zegels, met aanduiding van de 
belangrijkste afwijkingen en typen. Vermelding van ontwerpers, 
graveurs, oplaagcijfers, bizondere afstempelingen enz. 

b. Note Historique sur les Timbres-poste en Egypte. Uitgave: 
Imprimerie Nationale, Cairo, 1946. Beschrijving van alle Egyp
tische zegels, officiële mededelingen omtrent de voorstellingen, 
data van uitgifte, verklaring van de Inschriften enz. 

c. Katalog znamok C.S.R. 1918—1947. Uitgave Hugo Kolar, 
Bratislava, 2e editie. Prijs 10 Kcs. 
Chronologisch overzicht van alle officiële postzegels van de 
Tsjechoslowaakse Republiek van 1918 tot 1939 en sinds 1945. 
De tandingen en belangrijkste typen worden vermeld. Als 
„dodatok", aanhangsel, worden vermeld de opdrukken van 
1919 en de zegels van het legioen in Siberië. 

d. Katalog znamok Jugoslavija. 1918—1947. Uitgave van Kolar, 
Bratislava. Prijs 10 Kcs. Overzicht van de postzegels van 
Zuidslavië van 1918 tot 1941 en sinds 1944, benevens van de 
door de Zuidslavische regering te Londen uitgegeven zegels. 

e. Catalogo de Sellos de Espana. Uitgave M. Galvez, Principe 1, 
Madrid. 1947. Prijs 5 Ptas. Overzicht van alle Spaanse post
zegels; ook de talrijke opdrukzegels van de Franco-partij 
worden vermeld, evenals vele plaatselijke toeslagzegels uit de 
dagen van de burgeroorlog. De toeslagzegels van de aan de 
regering trouw gebleven plaatsen worden niet vermeld. De 
nieuwe editie is beknopter dan de vorige uitgave: de uitgever 
liet o.a. vermelding van ontwerpers, graveurs en voorstellingen 
weg, wat wij beslist een achteruitgang achten. 

f. Catalogo normal de Colonias y ex-Colonias espanolas. Uitgave 
van M. Galvez, Principe 1, Madrid. 1947. Prijs 3 Ptas. Uit
voerige beschrijving van de zegels van de Spaanse koloniën, 
Marokko, Andprra en verder van die gebieden, die vroeger 
Spaans bezit waren, o.a. Cuba, de Philippijnen en Puerto Rico. 
Ook • de Japanse bezettingszegels van de Philippijnen worden 
vermeld. De vroeger speciaal vermelde zegels van de Spaanse 
post in Santo Domingo en in Mexico worden in deze editie 
niet opgenomen. Waar vele nieuwe zegels hier onbekend zijn, 
is het boekje voor verzamelaars van buiten-Europese zegels 
zeer belangrijk. 

g. Philatelistische Farbensystematiek. Uitgave Neue Sammler
schau, Leoben, Oostenrijk. In enige bladzijden wordt een over
zichtelijke systematiek gegeven van de talrijke kleuren en kleur-
variaties, voorzover deze van belang zijn voor de postzegel

verzamelaars. Tóch zal men steeds moeilijkheden behouden 
met de bepaling van „ultramarijn' en „blauw", „violet" en 
„lila", te meer, omdat in de verschillende talen deze begrippen 
niet geheel gelijkwaardig zijn. Van belang voor speciaal-verza
melaars. 

Gaarne vestigen wij reeds thans de aandacht op een belangrijk 
philatelistisch geschrift, dat binnenkort zal verschijnen. De heer 
R. Boekema heeft een uitvoerige verhandeling geschreven over 
de zegels, welke tijdens de Japanse bezetting zijn verschenen. Dit 
boek zal vooral van betekenis zijn met het oog op de thans van 
verschillende kanten geproduceerde fantasieproducten, welke z.g. 
afkomstig zijn uit plaatsen, die in werkelijkheid geen speciale 
opdrukken hebben gehad. 

N.B. De redactie van het Maandblad vermeldt de uitgevers 
van de geschriften. Men kan deze niet zélf in het buitenland 
bestellen; levering kan plaatsvinden door bemiddeling van post
zegelhandelaren of erkende boekhandelaren. 

1. Ten onrechte nemen alle catalogi de zegels van het onaf
hankelijke keizerrijk Nepal op in gezelschap van de zegels der 
Indische staatjes en staten. Nepal heeft nimmer direct of indirect 
onder het gezag van de Britse Kroon gestaan. Tóch is er 
misschien enige aanleiding om de zegels bij India te vermelden: 
de poststukken voor het buitenland, zélfs dienststukken, worden 
aan het Britse gezantschap in de hoofdstad overhandigd; daar 
worden Indische postzegels op de stukken bevestigd en via India 
vindt de expeditie plaats. 

2. De grenzen tussen de verschillende gebieden van Frans West 
Afrika (A.O.F., Afrique Occidentale Franjaise) zijn herhaaldelijk 
gewijzigd. Sénégambie & Niger, Haut-Sénégal & Niger, Haute-
Volta veranderden reeds in vroeger jaren van naam. De laatste 
jaren verschenen herhaaldelijk in Dahomey, Frans Guinea, Ivoor
kust, Mauritanië, Niger, Senegal, Frans Soedan en Togo gelijk
soortige zegels: alleen de landsnaam was verschillend. Tijdens de 
oorlog werden de gebieden samengevoegd tot één administratief 
gebied en als eerste gemeenschappelijke zegel verscheen- in 1944 
het Marianne-zegel van 5 -f- 20 Francs. Onlangs werd medege
deeld dat de afzonderlijke postzegels van Dahomey enz. hun 
geldigheid verliezen: alleen de zegels van „A.O.F." zijn voortaan 
geldig. Zodoende verschijnen thans van bizondere zegels van de 
Franse overzeese gebieden belangrijk minder verschillende series 
dan vroeger. 

In de dagbladen lazen wij het bericht, dat de Z.E. heer P. J. 
van Harderwijk, Heerenstraat 43, Rijswijk, ZH., op 1 Juli zijn 
tachtigste verjaardag vierde. Zeer tot onze spijt hebben wij niet 
eerder van deze feestdag gehoord, zodat de gelukwensen van het 
Maandblad achteraf komen. De heer van Harderwijk behoort tot 
de bekendste en meest deskundige verzamelaars in ons land; lange 
jaren is hij hoofd van de bondskeuringsdienst, in welke functie 
talloze malen een beroep werd gedaan op zijn gedegen oordeel. 
Moge Pastoor van Harderwijk nog vele jaren voor de philatelie 
gespaard blijven. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 95 

Het kan niet worden ontkend: er zijn maar weinig dames, die 
zich in sterke mate tot de philatelie aangetrokken voelen. Maar, 
de dames, die philatelisten' zijn, zijn het dan ook met volle 
overgave. Een harer, mejuffrouw M. H. van Bunde, Pijnboom-
si raat 108, te 's-Gravenhage, viert op 1 Augustus een jubileum. 
Op die datum is mej. van Bunde twintig jaar verbonden aan de 
Firma J. K. Rietdijk te 's-Gravenhage; gedurende vier lustra heeft 
zij de firma Rietdijk met grote ijver gediend; vooral in de k'atste 
jaren was haar taak zwaar: op haar schouders kwam de leiding 
van de zaak geheel te rusten. Onze hartelijke gelukwensen. 

V. P . 

Wij brengen nogmaals in herinnering, dat te Maastricht een 
Nationale Postzegeltentoonstelling wordt gehouden in de voor
malige Dominicanenkerk op 15, 16 en 17 Augustus. Uitvoerige 
mededelingen vindt men op blz. 73 van het Juli-nummer. 

Van 11 tot 16 Augustus wordt te Zwolle een postzegeltentoon
stelling gehouden in het lokaal Jacob Catsstraat. De tentoonstel
ling wordt georganiseerd door de afd. Zwolle van de Vereniging 
Philatelica. Een bizondere stempel is aan de P.T.T. aangevraagd. 

Woensdag 23 Juli. N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, 
de heer Drs. G. J. Peelen. 

Woensdag 6 Augustus, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00 uur, 
de heer Drs. G. J. Peelen. 

In Juli en Augustus geen philatelistische uitzendingen van de 
V.A.R.A. 

Bulgarije 
Zuidslavië 
Roemenië 
Italië 

BONDSMEDEDELING. 

Wijziging wisselkoers. 
100 L 

100 Dnr 
175.000 Lei 

100 Lire 

0.75 
4.00 
1.00 
1.00 

De bondsvertegenwoordigers inzake ruilen met het buitenland 
deelt mede dat het is toegestaan ongebruikte zegels van de over
zeese gebiedsdelen, door bemiddeling van hem, in een postkantoor 
daar ter lande te laten afstempelen. 

Dit is toegestaan onder gelijke voorwaarde als de ruiltra'nsacties. 
Zending aan particulieren is niet toegestaan. 

J. G. J. POLLING, 
Waaiersluis D 42, Haastrecht. 

BEZOEKT 
DE NEDERLANDSE PHILATELiSTENDAG 

TE MAASTRICHT. 

o N D S j 
INTORMATItBUREAU 

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. Toebosch, Nassaukade 160 1, Amsterdam-W. 
c. De Winschoter Postzegelcentrale (Dir. G. W. Timmer te 

Winschoten). 

Il 
Veilinócm 

317e Postzegelveiling van de firma J. L. van Dieten, 's-Graven
hage, op 16 Juli 1947 in „Pomona", 's-Gravenhage, om 13.30. 

PHILATELISTEN-VERENIGING „ZUID-LIMBURG" ^ _ 
JUBILEUMKAARTEN of JUBILEUM-ENVELOPPEN 
voorzien van de door Hoofdbestuur P.T.T. toegestane ' ^ ' ^~ 

Speciale stempel v. Philatelisten Dag 16 Aug. 
idem v. Tentoonstelling 15 en 17 Aug. 

eventueel met Speciaal Aantekenstrookje in gebruik v/h . ^ ^ ^ 
Tijdelijk Postkantoor der Tentoonstelling kunnen van 
te voren per postwissel besteld worden bij den heer . ^ ^ ^ 
J. Hermans, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Kosten per kaart of enveloppe ƒ 0,25 j 
verhoogd met de resp. porti per kaart, env. of aant. 

Denkt U ook nog aan onze enorme Postzegelverloting 

voordat het te laat is. 
Publicatie der prijsnummers in het September nummer 

v. Maandblad voor Philatelie. 
Voor verdere bijzonderheden zie Meinummer v. d. blad. 
Loten ä ƒ 1,— aanget. porto bij (197) 

P. JACOBS, Brusselscheweg 18, MAASTRICHT 
Philatelisten benut nu uw kans! 

1 UITSLUITEND voor en 1 
ten behoeve van leden der 1 
aangesloten vereenigingen. 1 

TE KOOP GEVRAAGD: ongestempeld, 
Egypte 1946, Congres Arabische Liga (7 waar
den); Egypte 1947, Hedendaagse Kunst 4 
waarden); Portut^ees Indië. 1946, portretserie; 
Rusland no. 887 (; es ); El Salvador 540 U ' . 
aér. 75 (3 « ) . « r 8J-88. Mr. I. H. VAN 
PEURSEM, Zeestr, 40, 's-Gr»venhage. (»07) 

1 Tekst van deze annonces 
1 vóór den len in te zenden 1 
1 aan de administratie. 

PROEVEN V. Ned. te koop gevraagd, spec, 
de nummers vlg, proevenb.): 1,8,9,11,12,1} 
29,3l,38.39,40.4",4lb, 42,48,49,50,51, 52, 
60-66,68,69,73-77,83,84,86-88,ben.Moesman's 
18 5 2-herdr. Ook gevr. st, Deutsche Dicnstp. 
Nieder!, (beh. A'dam en den Haag). A. v. d 
'Willigen,LMnv, Poot 194,'s-GraveoIuge (ioi] 
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T e koop of in ruil gevraagd zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz van 
Rusland, Russ Levant, Russ China, 
Ukraine, Azerbaidjan, Batoum, Georgië, 
Armenië Zoek connectie met derg speciaal
verzamelaar. P HARCKSEN. 
(191) Straatweg 6 ib , HiIIegersberg 

POSTZEGELPAKKETTEN 
Lever ik in ieder kwantum, keuze uit vele 
soorten Alles opgemaakt m cellophane 
couvert s 

Aangeboden Zegels en series van Ned en 
Ovcrz. Geb tegen billijke prijs engros. 

Levermg alleen aan de handel 
T e koop gevraagd massawaar van de hele 

wereld, ook onafgeweekt 

POSTZEGELHANDEL 
G. V. d. EIJNOE 

Merelstraat 2 5  Utrecht. 

Door mooie medewerkmg van verzamelaars 
overweldigende keuze 
voor iedereen. — 

Vraagt aan t P R I ïZEN LAAG' (185) 
Rondzendverkecr R VISSER, 

Leeuwarderstraatw 51 — Hecrenveen 
Eventueel prima rondzendboekjes verkrijgbaar 

T E K O O P Duitsland, luchtpost 42 op brief, 
luchtpost 41 op kaart 
Venezuela Luchtp **4i,*'*42, **43,'^*44 
Monaco, **46 
Frankrijk, Luchtpost **i5 
Polen, blok no i , alles a i et fr Yv '47 
Zwitserland, 31a, Spanje, *■■ Luchtp 62a, 
Bulgarije Luchtp ""12, **i3 , alles ä 3/^ 
et fr Yvert 47 
Suriname 197198 199 op brief f 20 — 
202 204 205 fb plus luchtp 23 fb (besch ) 
op brief f 12 — 
Curafao Prins Bernhard op brief f 100 — 

J , R. J O C H E M , (184) 
C Reinierszkade 175  Den Haag 

Indien U wenst te corresponderen met 
beschaafde personen over de gehele wereld 
wordt dan lid van de P L A L the British Postal 
Literary and Arts League Zend 2 antwoord
coupons en U ontvangt proefn met Bigmail 

R PEACH, F N I C S 84 West street, 
Crewe Ches England 

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

Orgaan plus contributie f 3 . 5 0 . 

DOUBLETTENBOEKJES 16 pag royale 
afwerking liggend form f 0,20 per 10 f i ,7j 
GOMSTROOKJES vooroorlogs prima kwa

liteit f 1,3 J p 1000 s t , bij 10 pakjes i gratis 
Alleen bij L . J. A . L U D E K E R , 
P o s t b u s 5 1 0 3 , A M S T E R D A M  Z . 

Wie kan mij helpen aan een 
BEGINVERZAMELING' 

Brieven aan sold B GIELINGH, 
R K Sanatotium „Emma Paviljoen" 
ZE VENAAR (188) 

TE KOOP: ih ikc \erzamelmg, 
waaronder veel postfris in cell zakjes, 
waarde Yvert 1947 237,000 Frs 

Brieven onder 10 189 aan het 
bureau van dit blad 

Door verzamelaar te koop aangeboden 
buitenEuropa verzameling 

ruim 8000 stuks, cataloguswaarde ruim 
130,000 francs voor f 800 — 

Brieven onder no 191 aan het bureau van 
dit blad 

GEVRAAGD te koop of in ruil Japanse 
beieft ing Indie Aangeboden Curacao sluier 
f 2 5 0 tanding 14 postfr cat pr f250 — 
tegen typen en tandingen Ned en Overzee 

A J UYLEN, (187) 
Herrn Heyermansl 6, Eindhoven 

ZWEDEN Als speciaalverzamelaar van dit 
land kan ik veel gebruiken in zegels, post
stukken, rariteiten, enz Aanbiedingen, zicht
zendingen of rondzendingen wacht ik gaarne 

R DE KOK, Oosthavenkade 26, 
Vlaardingen. (182) 

Postzegelhandel Neeriandia 
St, Agathastr 15 b  RotterdamN. 
Aanbieding v d maand Lisztblokje Hongarije 
frs 3000,00 f 20 — Gen Gouv Blok l o Zit . 
frs 1600,00 f15 — Slechts enkelen m voor

raad Franco toezending Prima rondzendmgen 

Nederland en Overz G e b . 
Verkoop mijn duizenden doubletten tegen 
60"/, Spec Cat Uitsluitend aan verzamelaars' 
Zendt Manco lijst (178) 

H LINDEMAN, 
Jacob Catslaan 14 — Schiedam 

TE K O O P : Holland album met 
circa 800 zegels. 

Uitsluitend luxe kwaliteit Waarde volgens 
Hckking ruim 3J0 gulden, voor f 200 — 

J LEENAARS 
Straatweg B 5, Beek bij Nijmegen (181) 

Zeldzame oude zegels 
TE KOOP 

tegen IV2 cent per franc 
H KORTMAN, (179) 

Hartenstraat 34 — AmsterdamC 

Aontrekkelijke en beste bijverdienste 
biedt U de verkoop ^an postzegels en 
pakketten aan winkeliers Tevens enorme 
keuze „elk wat wils" 
Br onder no 183 bureau v d blad 

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

(192) 

Maakt gij nog steeds Uw 
VERKOOPBOEKJES 

zelf in o r d e ' Laat ons dit tijdrovende werk 
voor U verrichten Vele tevredenheidsbetui-
gingen ter inzage Vraagt inlichtingen onder 
N o 205 aan het Bureau v d. Blad 

Hoogste bod gevraagd voor ca i i o o zegel 
diverse landen van Noord en Zuid Amerik 
in 2 klembanden Waarce volgens Yvert 194: 
ca 12 000 frs 

Brieven aan E G ENGELEN 
Nieuweweg 278, Kampen (198 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Portugal Serie Nat Costuums Yv 
No's 1941,616 625 Albanië Lu:ht 
post 1941, 37-43 Aanb aan Joh. v d . 
Ven, Tandarts, Wijk-Maastricht (196) 

Aangeboden- album met beginverz. 
Denemarken, IJsland, Groenland, 
D.W. Indie, 330versch Yvertwaarde 
frs 4500 — B. DEKKER, Eenden
laan 8, Den Haag (203) 

Te koop gevraagd 
J M a s s a ^ o e d N e d e r l a n d 

per 100 en per 1000 (eventueel ook ruil) 
Uitsluitend aanbiedingen met prijs aan 

J H HENDRIKS,Archimedesplantsoeniohs 
Amsterdam (Oost) 

Aangeboden FRANKRIJK, luchtpost, de 
50 frs blauw op roze netwerk Yvert no 
15 onbenspe'ijk en postfris met eerste plakker 
Prijs f 85 — (201) 

J REUSFR, 
Lange Nieuwstraat 63 — Utrecht. 

Bod gevraagd op Weldadigheidszegels Luxem
burg, in bloc van 4 (postfris) uitgiften 1929 
t m 1939 (behalve 1931 en 1936) hoofdzakelijk 
met veirand (ged hoekstukken) Bod op het 
geheel, op bepaalde uitgiften of op losse 
series kunnen worden ingezonden aan (200) 
M D Harkx, Guido Gezellenstr 8, Emdhoven 

DOUBLETTENBOEKJES 16 pag royale 
afwerking liggend form f o 20 per 10 f 1,75 
GOMSTROOKJES vooroorlogs prima kwa
liteit f i,3ï p 103O st bij lo pakjes i gratis 
Alleen bij L . U . A . L U D E K E R , 
Postbus 5103, AwSTERDAM-Z. 

Bussumscne 
Postze^elnanael 

K a p e l s t r a a t 1 5 , T e l . 6 2 8 8 , G i r o 4 5 1 6 2 7 

W . H . E E C E N 
Zichtzendmgen van alle landen. 
J^-13^ et per franc Yvert 

Holland-album cpl t/m 1946 ƒ15 ,—. 
Toezending na ontvangst 
van postwissel of giro 

Verzameling proeven Curajao, 
Suriname en Indie 
110 stuks ƒ225 ,—. (195) 

RONDZENDING 
Op aanvraag wordt U per omgaand 
toegezonden alle betere zegels en 
series Nederland en Europa geprijsd 
vanaf 1 cent tot 1V2 ff- Yvert 1947. 
Zend mancohjsten. 

J. KAAYK 
ETTEN 321 (cid.) (194) 

Door verzamelaar te koop aangeboden-
Behcmen en Moravie 1/19 cpl pfr 60,— 
Griekenland 452/61 en Lp 40/9 cpl pfr 85 — 
Estland 110/2 cpl pfr. 65 — 
alle Franse kol Petain cpl pfr 612 frs 6 — 
alle „ „ Quinzaine Impériale cpl pfr 

1200 frs 11 — 
alle „ „ Protection de 1'Enfance indij'ene 

2370 frs 21 — 
Guatemala Lp, 65/86 cpl, pfr 65 — 

Br onder no 190 aan het bureau v d Blad 

PHILATELISTISCHE 
LITERATUUR 
TE KOOP GEVRAAGD. 

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

TE KOOP AANGEBODEN 
tegen hoogste bod 

vrijwel complete verzameling 
Nederl. en Overz. Gebiedsdelen 
Inzai^e uitsluitend na voorafg afspraak 

Gr. Herteginnelaan 39, Bussem. 
( 1 7 7 ) 

r 
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 

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

file:///erzamelmg


fet album v. d. Bond v. Postzegelhandelaren 
Nederland en Overzeese Gewesten 

rolledig compleet, schroefband, houtvrij papier, 
■ 4,90 plus 75 et. Porto en verpakking. Bestelt 

direct, aflevering dadelijk na' verschijnen. 
Ule 7 Zomerseries 
Ule 20 Kindseries 
\ïle 8 Kinds, rolland. 
■Jed. Indië 1938 Jubileum 

* 16,25 
* 44.30 
* 57,75 
* 1.90 

Karbouw met watermerk (7 w.) * 
Australische druk (5 w.) * 

puriname 1935 „Voor het Volkskind" * 
Levering aan onbekenden na ontvangst 
bostwissel. Beneden ƒ 10 porto extra. 
uitgebreide prijslijst gratis. 
:>OSTZEGELHANDEL W. F. HEIMANN 
?arnassusweg 24 hs, — Amsterdam-Zuid 

7.50 
27.90 
44,— 

1.25 
0,50 
0,45 
4,25 
van 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
BUNDELWAAR ENZ. 

—o— 
ALLEEN AANBIEDINGEN MET 

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

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

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

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. 

Voor onze ruil met het buitenland 
te koop gevraagd: 

Alle uitgiften, 
postfris van Duitsland 
Elzas-Lotharingen, 
Luxemburg, etc. 
uit de jaren 1939-1944 
BRAZILIË, Yy. 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 - T e l 43985 - R'dam/Hill. 

WIJ BIEDEN AAN: Album Ned. & O.G. ƒ 15. 
Nederland, 1940 Zomer ƒ 2 , — : Tralie 18 wrd. 
ƒ15 .— ; 1946 Nat. Hulp ƒ1.20. Frankrijk, 
1946 Ber. Mannen ƒ2 .50 ; Groenland, 1945 Div. 
afb. (Yv. 10-18) ƒ15 .—. Hongarije, 1941 Hor-
thy Luchtv. fonds ƒ 2.25. 

Bestelt reeds heden bij ons de : 

YVERT 1948 
ZUMSTEIN 1948 

Wij leveren deze nieuwe edities onmiddellijk 
na verschijnen tegen de vastgestelde prijzen ! ! ! 

Postzegelhandel HEYMANS, 
Bergweg 172, Giro 110.70. 
Postbus 897 - Rotterdam 

ZICHTZENDINGEN 
Completeer Uw verzameling met behulp 
van goed verzorgde zichtzendingsboekjes 
van Nederland en O.G. tegen lage prijzen 
en prettige condities. S.v.p. opgeven: be
ginnend of gevorderd verzamelaar. Ook 
uitvoering vn mancolijsten Ned. en O.G. 
Geadresseerde en gefrankeerde enveloppe 
voor terugzending en gefrankeerd giro-
stortingsfomulier ingesloten. 
Philatelistische frankering ! (199) 

H. SLEGT, 
Groen v. Prinstererlaan 30 , Amersfoort. 

posizEGELHAHDEL M a r i a W e s t e r h u i s 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C, TeL 31319 

Nederland 
356-369 Tralie-zegels ongebr. ƒ 2,— 
Ned. Indië 
Luchtpost No. 13 ongebr. „ 10;50 
ook in blokken va« vier. 
Bevrijding No. 304-316 gebr. „ 2,75 
Sumatra-serie Ic-lroepiah geb. „ 7,— 
Suriname 
No. 111/117 gebruikt „ 35.— 
No. 34/36 gebruikt „ 15.50 
No. 202/205 -f- luchtp. N o . 23 ongebr. „ 26.— 
No. 15/16 Porten ongebruikt „ 50.— 

(202) 

Compi. series-ongebr. (Alles prima kwaliteit) 
Duitsland Postcongres '42 met opdruk ƒ 1,15 
Gen. Gouvern. Nos. 107/111 „ 1 , 6 5 

„ 123/127 „ 1,25 
„ 131/135 „ 1,15 

Böhmen u. Mähren No's 112/114 „ 1,80 
porten No's 1/14 „ 2,25 

Finland No's 299/302 „ 0,50 
Brazilië Comp. Condor No's 22/24 „ 0,85 
Indië Dansers „ 1,60 

Bevrijding „ 5,25 
Speciaal-Catalogus 1947 Nederland & 

O.G.D. pr. ex. „ 1,25 
pr. post „ 1,35 

Post-giro 165298 — porti extra 
A. M. N . v. d. Broeke, Ned. Postzegelhandel 
N.Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam-C. 

i ^ - VAN LEEUWEN biedt aan: 
GEMENGDE NIET AFGEWEEKTE 
POSTZEGELS 
van Nederland, Engeland, Finland en 
enkele andere, pakketten van 250 gr. 
ƒ 2,50 franco 

ZUMSTEIN 1947 
nog enkele voorhanden ƒ 10,—. 

STANLEY GIBBONS 1947 
deel I en II 
nog enkele voorhanden samen ƒ18,70. 

OOSTENRIJK 1947 Wiener Messe ƒ 0,75. 
ZWITSERLAND 1947 Bundesfeier ƒ 2 , — . 
OOSTENRIJK 1947 Stefanuskerk ƒ5 ,50 . 
VAN LEEUWEN'S POSTZEGELHANDEL 
Postbus 90 — Lokhorststraat — Leiden 
Giro 65664. Bankier Ned. Middenstandsb. N.V. 

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. Spiegelst!. 60, Tel. 37239, A'dam 
I (1°) 

Nederland Zomer 1936 * ƒ 2,25 
„ 1937 * „ 1,65 

Indië Missie 1938 * „ 2,50 
Indië Sociaal Bureau 1939 * waarvan 

10 -f- 10 c horiz. samenhangend „ 3,75 
België Orval serie 1941/42 * „ 4,50 

Prinsenserie 1941/42 * „ 2,— 
„ Rode Kruis 1939 * „ 7,25 

Alle vorige aanbiedingen blijven geldig. 

Levering na ontvangst van postw. Porti extra. 
Binnenkort leverbaar diverse soorten blanco 
albums, schroefband. Vooroorlogse kwaliteit. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
Adr. V. Osfadelaan 64 bis A, Utrecht. 

SPECIALE AANBIEDING 
van Kroatië, Servië, Vaticaan en S. Marino. 
vraagt een prijslijst aan van Nieuwtjes en 
goedkope aanbiedingen. 

FINLAND: 
Nr. 134/135 frs. 750,— schaars ƒ 8,75 
Nr. 200/202 frs. 550,— Sport „ 7 — 
Nr. 246/250 frs. 165,— Rode Kruis „ 2,50 
Nr. 261/264 frs. 82,50 Rode Kruis „ 1,25 
Nr. 271/274 frs. 57,50 Rode Kruis „ 0,85 
Nr. 278/81 frs. 66,— Rode Kruis „ 0,60 
Nr. 282/286 frs. 110,— Sport „ 1,20 

Wij zijn zeer goed gesorteerd in RUSLAND 
na 1943 tot heden, vrai'gt prijsopgave ! ! ! ! 

H E T POSTZEGELHUIS L. HOUBAER 
Amersfoort, Utrechtsestr. 39, Tel. 5325. 



R O L T A I V O I I V G 
ongebruikt gebruikt 

los paren los paren 
Kind 1925 / 16.50 / 37.50 ƒ11 .50 / 32.50 
Kind 1926 „ 11.50 „ 25.— „ 11.— „ 24.— 
Kind 1927 , 4.25 „ 9.— „ 3.50 „ 7.50 
Kind 1930 „ 3.50 „ 7.75 „ 2.25 „ 5.50 
Kind 1931 . 7.— „ 1 6 . — , 5 — „11.50 
Kind 1932 „ 6.— „ 13.50 „ 4.— „ 9 50 
Kind 1933 „ 4.50 „ 10.— „ 3.50 „ 8.— 

los blokken los blokken 
Kind 1929 „ 3.50 „ 15.— „ 1.75 „ 9.— 
Levering van andere nummers volgens mancolijs 

a. KAAS 
P O S X Z E : G E : L , H A N D E : L , 

Rijnstraat SO, Amsterdatn 

Door de Posterijen uitgegeven Postzegel
boekjes van Nederland te koop gevraagd. 
Alleen compl. boekjes in goede kwaliteit. 

Verder vragen wij ook oude zegels van 
Amerika TE KOOP in prima kwaliteit. 
Speciaal gezocht Amerika Vliegpost 30 c. 

Transatlantic. Voor deze laatste betalen wij 
7 et. per stuk, wij kopen elke hoeveelheid. 

OP ELKE AANBIEDING (met prijs) GEVEN 
WIJ A N T W O O R D . 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Giro 306603 

Voorstraat 53 - Dordrecht 

Uit nalatenschap te koop een 5 banden K.B. 
1941 der gehele wereld ± 16.500 ex. w.o. 

zeer zeldzame ex., Eng. Kol. postfris en 
gebr. Europa en Overzee ± 1.000.000 

franks met mooie collectie Holland en 
O.G. en der g.w. duplicaten. 12 voor

raad boeken, prijs ƒ 4750 (alles in 
prima conditie, ook afzonderlijk 

te koop, op aanvrage te zien 

bij C. ROOTLIEB (oudste 
adres expert in Nederland 

Ao 1885) thans (209) 
ZUID OOST BUITENSINGEL 219 te 
's-GRAVENHAGE — Telef. 722758 

Ben koper voor Holland en O. G. in typen 
tandingen, proeven oude voor phil. brieven enz. 

ZICHTZENDINGEN 
Wij hebben moment, zeer fr. boekjes wzjn 

Nederland & O.G. 
Danzig 

Denemarken 
Duitsland 

Voorm. Duitse Koloniën 
Luxemburg 

Noorwegen 
Oostenrijk 

Zweden 
Zwitserland 

Deze boekjes zenden wij gaarne ter in
spectie indien U terugzending binnen 
3 dagen garandeert. 

Postzegelhandel M. D. POSTMA 
Uniabuurt 14, Leeuwarden, Giro 295477 

Postzegelhandel J. HORCHNER 
(HAAGSE POSTZEGELHANDEL) 

Laan van Meerdervoort 323 
DEN HAAG 

TELEFOON 330436 — GIRO 354469 
W^ 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. 

Voor onze ruil met het buitenland te koop ge
vraagd: Alle uitg fcen, postfris, van Duitschland, 
Elzas-Lotharingen, Luxemburg, enz. uit de jaren 
1939—1944. 
Speciaal Duitsland Yvert '47, Nos. 640-51,654-683, 
686, 687, 692-695, 697-703, 705-726 incl. a en b 
no. 730-733, 735-739, 784, 814, 815, 824, SS/SA. 
Gen. Gouv. Nos. 17-74, 79-99, 136. Dienst 10-24. 
Protectoraat, Nos. l-98a, 110, 119-120 Dienst 
1-12. Souv. 1-2. Drukwerk 1-10. Brazilië, Yvert 
Nos. 1-67, postfris en prima gebruikt. Zweden, 
Zumstein Nos. 1-257, postfris en 1-122,169-216, 
(zonder massawaar) prima gebruikt. 

A-nbiedingcn met p ijs aan: 

BASTIAANSE'S Postzegelhandel 
Emmalaan 25 Tel. 43985 Rotterdam/Hill . 

VAN 28 JULI—11 AUGUSTUS IS 
ONZE ZAAK GESLOTEN. 

INZENDINGEN VOOR ONZE 
SEPTEMBER-VEILING KUNNEN 

PLAATS VINDEN T O T EIND AUG. 

Postzegelhandel 
K. A. W E E D A , 

Zouimanstraat 14a. 
TELEFOON 394543 — GIRO 27773 

Juiste gegevens over Oostenrijk 
geeft het nieuwe intern. 3-tali^e maandblad 
MERKUR-KURIER. Oplaag " 20.000 per 
maand. Abonn prijs voor 1947 f2,70. 
Proefn. wordt U tegen 2 intern, antw. cou
pons rechtstreeks toegezonden door de 
Merkur-Kurier, Postfach 250, Innsbruck 1 
(Tirol), Oostenrijk. 
Opgave van abonn. en betalingen uitsl. 
aan de alleen-vert. voor Nederland, 

Postzegelhandel G O S M Ä N , 
P. C. Hooftstraat 36 - Amsterdam 

Tal. 96012 - Posirek. 192800. 

i 
N.V. Postzegelveiling 

DE VRIES & DOLLEMAN 
Noordeinde 126 a, 's-Gravenhage. 

Onze 35e veiling wordt gehouden op 
Dinsdag 22 Juli a.s. des avonds te 

kwart voor zeven te Haarlem. 
Vraagt gratis catalogus aan van deze 

belangrijke veiling, w.i. bijna alle 
top-nummers der Duitse 

Koloniën. 

a » " O N Z E R O N D Z E N D I N G 
is nu uitgebreid met 
een aantal nieu*e 
boekjes van alle 
landen. 

DE GOEDKOOPSTE en 
DUURDERE zegels zijn 
aanwezig. 

Vraag p.o. aan. 
Geen kosten en 
franco levering. 

RONDZENDVERKEER H. OVERDUIN 
Rozenhagenplein 12 - Haarlem 

TE KOOP GEVRAAGD 
Nederland Massagoed, complete series 

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

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

Buitenland Massagoed en beleggingspar
tijen per 100 of meer series. 

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

SURINAME 
Kroontjes N o . 60-64 ongebruikt fl. 100.-

Zichtzendingen Engelse en Franse 
Koloniën en andere Buiten Europa 
landen k 1 cent per franc Yvert . 

Dordtsche Postzegelhandel 
DORDRECHT 

Postbox 85 Giro 243401 


