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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 

J).IL.¥ÄI^ PDOEBig 
NOORDEINDE 3 7 , DEN HAAG 
COOLSINGEL A 3 , ROTTERDAM 

SPECIALE AANBIEDING ! Ongebruikt. 
NED. INDIE 1941 — Spitfire-serie compl. 
CURACAO 1941 — Type Konijnenburg 

Indische druk, compl. (141/152) 
Cura9ao 1941 — idem, 21 et. (146) 
Idem 25 et. (147) 
Idem 273^ et. (148) 
Idem I K gld. (151) 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & ZOON 
Passage 25—27 — Gironummer 4262. 

ƒ 1 5 , -

37,50 
6 , -
3 , -

Den Haag 

Aankoop en verkoop van 

belangrijke verzamelingen. 
J. R. PRENT Jr. 

' • Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 
Bachman^raat 41 (bij Javabrug) 
Den Haag - Tel. 114414 ' 

WIJ LEVEREN U ZODRA VERSCHENEN IN SEPTEMBER 
OF OCTOBER A.S. DE NIEUWE YVERT-CATALOGUS 1948 
TEGEN DE VASTGESTELDE PRIJS. TENEINDE VAN 
TIJDIGE LEVERING VERZEKERD TE ZIJN, VERZOEKEN 
WIJ U ONS THANS REEDS U W BESTELLING OP TE GEVEN. 
Vraagt toezending van onze voordelige September aanbieding. 

AUF DER HEIDE's PostzegeJhandel 
HILVERSUM AMSTERDAM 
Surlnamelaan 31 
Tel. 4323 

N.Z. Voorburgwal 151 
Tel. 47103 

DE HEKKER PRIJSCOURANT 
VAN DE ZEGELS VAN NEDERLAND EN ZIJN O.G. 
BIJ T O T OP HEDEN, MET VELE BELANGRIJKE PRIJS-
VERANDERINGEN, IS VERSCHENEN. 
FRANCO NA ONTVANGST van ƒ 1,— (niet in postzegels) 
POSTGIRO 21278 — ROKIN 10. 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL, AMSTERDAM 

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

S I N D S 1919 
DEN HAAG ■ LANGE POTEN 15a 

ZELDZAME GOEDKOPE AANBIEDING Postfris: Nos . 

Yvert: Betaling na ontvangst bestelde, wegens geringe voor

raad. Porto extra. 
DUITSLAND 748/59 2,10; 761 0,90;762 0,05; 763/68 1,95; 
773/74 0,16; 775 0,70; 776 0,25; 777/78 0.65; 779/80 0,50; 
781 0,10; 782 0,18; 785 0,55; 804 0,65; 805/10 0,95; 821 0,90. 
Luchtpost 59/61 0,60. GENERAAL G O U V E R N E M E N T 
112/114 1,20; 123/27 1,15; 128/30 0,95; 131/35 1,10. 
BOHEMEN EN MORAVIE 102/04 0,30; 111 0,30; 
112/14 1,60; 115/16 0,25 TEL. 722369 
SUTHERLAND ■ Postbus 4 3 0  'sGravenhage 

De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58 H, AmsterdamC 
Regelmatig 2maandeliiks grote openbare veilingen 
Onze eerstvolgende veiling vindt vervroegd j)laats 
omstreeks Medio NOVEMBER a.s. 
Inzendtermijn sluit MAANDAG 20 October '47. 
Op belangrijk? objecten wordt gaarne voorschot 
verleend. 
R o n d z e n d l n ^ . Sluit U aan als lidkoper 
en/of verkoper bij ons prima verzorgd groot opgezet 
Rondïendverkeer . Nadere inlichtingen op aanvraag. 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

52e UITGAVE 1948 
verschijnt binnenkort. 

POSTZEGELALBUMS: 1, 3, 4 en 6 min. 30 »/o 
Ie. Jeugdwereldalbum met cliché's uitgave 1947 'ƒ 1,—. 
2e. Blanco album met 65 pagina's, nieuw „ 1,— 
3e. Jeugdwereldalbum met cliché's en zegels, uitgave 1947, 

geheel verpakt in cellophaan „ 1,75 
Blancoalbum met flink aantal uitgezochte fraaie zegels, 
65 pagina's, geheel in cellophaan verpakt 2,50 
Wereldalbum met gecartonneerde omslag met 701 
cliché's en 84 bladzijden, nieuw geheel bijgewerkt „ 3,95 
Losbladig alb. Ned. en Overz. Gew. m. cliché's, uitg. '47 „ 2,95 

4e. 

5e. 

6e 

Fa. D O M M A X - Schiedam - Lange Kerkstraat 56 - Teleieon 67433 
N.V. Drukkerij Borghouts, Tel. 28277, Burg. Hoffmanstraat 23, Rotterdam. 



BELANGRIJKE MEDEDELING. 
Hiermede berichten wij U, dat wij in ver

band met het overlijden van den heer Reinou 
Kingma te Apeldoorn, diens philatelistische 
uitgeverij o.a. maandblad „POSTZEGEL-
NIEUWS" annex zijn postzegelhandel hebben 
overgedaan aan den heer 

W. J. LAFEBRE 
te HILVERSUM. 

Wij danken U voor het vertrouwen, dat U 
zo vele jaren in den heer Kingma hebt gesteld 
en bevelen zijn opvolger gaarne in uw belang
stelling aan. Voor afwikkeling event, zaken-
vorderingen resp. schulden gelieve U zich tot 
den heer Lafèbre te wenden. 
(299) ERVEN REINOU KINGMA. 

In verband met nevenstaand be
richt, deel ik U mede, dat de 
uitgifte van „Postzegelnieuws" 
Oudste Nederlandse Postzegel
tijdschrift (thans 48e jaargang) 

door mij zal worden voortgezet. 
Alle abonné's, oud-abonné's aanvragers van 
proefnummers, adverteerders etc. worden vrien
delijk verzocht, voor zover zij mijn circulaire 
nog niet hebben ontvangen, naam en adres aan 
mij te willen melden. Abonn.prijs ƒ 2,50 per 
jaar, proefnummer gratis. 
Maandel. aanbiedingen, zichtzendingen, nieuw-
tjesdienst etc. gaan eveneens door. 
W. J. Lafèbre, Diependaalselaan 162, Hilve«sum 
Alle correspondentie s.v.p. 
Adm. Postzegelnieuws, Postbus 128, Hilversum. 

«to 
WEGENS VERTREK NAAR INDIE 
TER OVERNAME AANGEBODEN 
in grote stad in het Westen des lands: 

GOED RENDERENDE 
POSTZEGELHANDEL ('4) 

met winkel (geen woonhuis) 
Eventueel uitstekende kracht voor 
het inwerken aanwezig, waardoor 
gebrek aan vakkennis geen bezwaar. 
Prachtige toekomst voor jong per
soon met circa ƒ 15.000,— kapitaal. 

Brieven onder No. 8785, Adv. Bureau 
Harte , 2aagmolendrift 35a, Rotterdam. 
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i DE BUSSUMSE | 
I POSTZEGELHANDEL | 
I W. H. EECEN. I 
m KAPELSTRAAT 15, P 
1 TEL. 6 2 8 8 GIRO 451627 1 

g De zaak waar U steeds iets vindt. p 

J p p - Z I C H T Z E N D I N G E N I 

s Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, = 
M Duitse, Franse en Engelse Koloniën, ^ 
^ Alle Europalanden en Japanse bezetting. W 
s Albums, stockboeken enz. enz. (287) p 

5illlli' IIIUF 

LUCHTPOST geh. Wereld 
U . S . A . (na 1930) 
SCANDINAVIË 

FRANKRIJK 
CANADA 

NEDERLAND & O.G. 

U W MANCOLIJST 
met zorg uitgevoerd door (256) 

W. PIETERS 
TOLSTRAAT 3 6 , AMSTERDAM, Z . 
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Z I C H T Z E N D I N G E N | 
Heeft U reeds kennis gemaakt met ^ 
onze rondzendingen ? = 

Secties van hoogstens 5 verzamelaars, f 
Bijna alle zegels en series zijn per stuk Ë 
uitgeprijsd. p 
Bij elke rondzending t vens de laatste | 
nieuwtjes. Vraagt U eens 'n zending aan! s 
Momenteel zendingen voorhanden naar § 
keuze van: Nederland en O.G., Europa, 1 
Buiten Europa, Gehele Wereld. p 

VAN LEEUWEN'S Postzegelhandel 1 
Postbus 90, Leiden, Lokhorststraat 27-29 f 

ail"iiilll||||lllMniii||||||||iiriiiri||{|{{|iiriiirii 'iiiiiiiiiiiiniuMlg 

Nederland 
2^, 5 en 10 Gld. Konijnenburg gebr. ƒ 11,— 
Indië, Dansers compl. postfr. „ 1,50 
Australië Mitchel 1/6 nom. compl. pfr. „ 1,— 
Gloucester l l ^^d nom. compl. postfr. „ 0,65 
Nieuw Zeeland 
Peace 4/4 nom. compl. postfr. „ 3,25 
Opdruk lOd op IJ^d postfr. „ 0,55 
Western Samoa, Cook & Niue 
Peace, 4/4 nom. compl. postfr. „ 3,25 
Jamaica 
Constitution 1946, cpl. uit koers pfr. ,-, 20,— 
Levering aan onbekenden tegen vooruitbetaling 
Orders onder ƒ 1 0 , porto extra (285) j 
POSTZEGELHANDEL J. P. VAN DER STAD 

Heerengracht 408, Amsterdam-C. 
Tel. 32227, Gemeentegiro S 1635 

Nederland Tralie Seri«' * ƒ 14,— 
Nederland Salve Hospes ° „ 5,— 
Suriname Sluier * „ 35,— 
Suriname Jub. 1938 * ƒ 2 , — ° „ 2,40 
Suriname Volkskind * ƒ3,50 ° „ 4,75 
Suriname Meisje * ƒ2,50 ° „ 2,75 
Curasao Sluier * „ 20,— 
Curasao Jub. 1938 * ƒ1 ,75 o „ 2,— 
Curafao Vliegpost 1931/38 * „ 17,5C 
Nederl.-Indië Missie 1938 * „ 2,10 
Voor blanco albums zie s.v.p. Augustus-no. 
Aan onbek. lev. tegen vooruitbet. op giro 
Aan onbekenden levering tegen vooruitbetaling 

op Giro 198391. Porti extra. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
THANS Stadhouderslaan 13, Utrecht. 

N I E U W T J E S 

vlug én goedkoop is volstrekt niet onmogelijk ! 
Vlug door betrouwbare relaties in de meeste 
belangrijke landen van Europa. Goedkoop, 
doordat de prijs door ons voor 10 dagen na 
ontvangst onvoorwaardelijk wordt gegaran
deerd en betaling pas na deze termijn behoeft 
te geschieden. Intekenformulieren voor een 
abonnement worden aan winkeliers en weder
verkopers gaarne toegezonden. 

PHILIPS 
P O S T B U S S 3 ! f A M S T E R D A M 

Dordt^che Postzegelhandel 
biedt aan: 

REPUBLIEK INDONESIA 
25 cent Konijnenbuig met opdr. gebr. ƒ 5,75 
Nederl.-Indié 40 c. Konijnenburg gebr. „ 7,50 
Ned.-Indië 1 Gld Abel Tasman-vlucht 

gebr. „ 11,— 
Curajao vliegpost 10/20 c. no. 17 gebr. „ 25,— 
Postbox 85 - DORDRECHT ■ Giro 243401. 

Speciale aanbieding OOSTENRIJK, 
alles ongebruikt: 

1923 Stedenserie 304 t / m 312 1700 frs ƒ 22,50 
1932 Mgr. Seipel 419 1500 frs „17,50 
1936 Winterhulp 485 t / m 488 510 frs „ 6,50 
1936 Uitvinders 489 t / m 494 1500 frs „ 17,50 
1937 Winterhulp 499 tm 502 340 frs „ 4,50 

VOORRAAD BEPERKT. 

Postzegelhandel 

„HOLLANDIA" 
Denneweg 182 - 's-Gravenhage 

Postzegelhandel N.V. SCHWERIN 
BUSSUM 

Lindelaan 15 — Postgiro 131455 

Levering van alle Europese NIEUWTJES en 
OUDERE ZEGELS tegen concurrerende prijzen. 
Specialiteit in het BETERE genre. Momenteel 
bijv. België, luchtpost opdr. Bovesse, Damiaan, 
V. d. Velde; Italië, G.N.R.; Kroatië, Storm-
divisie, Lubiana Coci op gehele brief cpl. 22 st.; 
Polen, post Gen. Anders, Split (Zumst. blz. 437). 

m r Bestellingen op ZUMSTEIN en YVERT 
1948 worden gaarne aangenomen. 



1 Alle correspondentie betref-
1 fende a b o n n e m e n t e n en 
1 advertenties uitsluitend te 
1 richten aan de Administratie, 
1 Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
1 Dordrecht. 
1 ABONNEMENTSPRIJS 
1 (bij vooruitbetaling): 
1 Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
1 per jaar, franco p. post f 5.—. 
1 Buitenland, per jaar, franco p. post f 6.—. 
1 Afzonderlijke nummers f o.$o. 
1 Nummers van oude jaargangen: 
1 Per jaargang f i.aj. Per nummer f 0.15 
1 GRATIS voor de leden der aangesloten 
1 Verenigingen. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE P H I L A T E L I S T " 
HOOFDREDACTEUR MR. J. H. VAN PEURSEM, 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

24e Jaargang October 1947 No. 10 (278) 

ADVERTENTIES 1 
(bij vooruitbetaling): 1 

1/12 pagina . . f 9,— 1 
1/16 . . . f 8 , -
1/18 . . . f 6 , -
Kieine advertentie f 2,— 1 

Prijs van een z.g. »Kleine Annonce" | 
f 2.— per vakje. Advertenties groter | 
dan i/i2 bladzijde worden niet geplaatst; 1 
ieder adverteerder mag slechts êén adver- 1 
tentie per nummer plaatsen. 1 
Bij 3-, 6- en i2 achtereenvolgende 1 
plaatsingen resp. ZVs, 5 en 10 »/o 1 
reductie. 1 
Teksten voor advertenties moeten uiter- 1 
lijk de Ie der maand bij de administratie 1 
binnen gekomen zijn. 1 

De odministratie behoudt zich 1 
het recht voor de plaatsing van 1 
advertenties, zonder opgaaf van 1 
redenen te weigeren. 1 

1 REDACTIE. 1 
1 HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peursem. Zeestraat 40, •s-Gravenhage, telefoon 11.26.71. NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 1 
1 REDACTIONELE AARD. 1 
1 ERELID DER REDACilE: A. M. Benden, arts te Maunk (Gld.) 1 
1 REDACTEUREN: Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem, POSTZEGELS VAN NEDERLAND. 1 
1 A. J. Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 1 
1 Dr. L. Freokel. Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 1 
1 J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 1 
1 J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 1 
1 J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 1 
1 A. van der Willigen, ec. dr».. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394512: FRANKEERMACHINES. 1 
1 Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's-Gravenhage, telefoon 77.e1.05: FISCAALZEGELS. 1 
1 Dr. P. H. van CiHert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. ; 1 
1 VASTE MEDEWERKERS: A. M. Benders, arts (Maurik, Gld.); H. J. L. de Bie (Nijmegen); M. J. Baronesse van Heerdt-Kolf f (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (Sittard-Watersleyde)- 1 
1 J. A. Kastein (Amsterdam-Zuid); P. C. Korteweg (Bennebroek); J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (Amsterdam-Zuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam) 1 
1 ADMINISTRATIE. 1 
1 Opgaven van advertenties en alle brieven op advertenties, aanvragen om abonnementen en om toezen .mg van afzonderlijke nummers, betaling van advertenties, 1 
1 verenigingsberichten, adresveranderingen en alle brieven van administratieve aard te richten aan den administrateur E. J. v«n der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 1 
1 Dordrecht; postrekening 344900 ten name van het Nedcrlandsch Maandblad voor Philatelie. 1 

De 20 cent type Meeuw als automaatzegel. 
Een onzer lezers vroeg inlichtingen over de 20 cent type 

Meeuw als automaatzegel. De zegels zouden van vellen afkom
stig zijn en de rijen van 20 stuks zouden met cellophaanpapier, 
dat doorgeperforeerd is, op de bovenzijde aan elkaar geplakt zijn. 
De Pers en Propagandadienst der P.T.T. deelt over deze zegels het 
volgende mede. De rollen zegels van 20 cent (Meeuwtype) konden 
door het publiek worden gebezigd in de z.g. pokomachine, een in 
de handel verkrijgbare postzegelplakmachine. In de door de post
dienst ten gerieve van het publiek beschikbaar gestelde postzegel
automaten, zijn bedoelde rollen zegels van 20 cent nimmer 
gebezigd. 
Wie onzer lezers kan een dergelijk paartje ter inzage zenden ? 

De 2 cent Zomerzegels 1947. 
Van verschillende zijden werd gewezen op doorlopende lijntjes. 

Dit is inderdaad juist. Zowel de onder als de bovenlijn als ook de 
zijlijnen lopen op vele zegels tot buiten het zegelbeeld door. Dit 
is bij enkele zegels ook het geval met de lijnen van de achter
grond. Het is eigenlijk zo, dat het bij deze zegels moeilijk is er 
een te vinden, dat geheel zonder dergelijke afwijkingen is. 

De 7K cent Zomerzegels 1947. 
In Mijn Stokpaardje van Sept. j.1. wordt als plaatfout vermeld 

een stip op de kraag bij zegel No. 10, die op meerdere vellen 
teruggevonden was. Er zijn echter ook vellen bekend, waarbij de 
stip niet voorkomt, het betreft hier dus geen primaire plaatfout. 

Een interessante plaatfout bij de traliezegels. 
De heer F. H. M. Post maakt ons opmerkzaam op een interes

sante plaatfout bij de traliezegels. Op de vellen met het ge
kleurde etsingnummer 1 komt bij het 59ste zegel (als we de zegel-
beelden recht voor ons leggen en van links naar rechts tellen) 
een deuk in de linkerzijrand voor op ongeveer % van de hoogte. 
Het interessante is nu, dat deze fout bij de opdruk van de 5 
cent voorkoomt, waarbij de overdrukte 3 c in groen is uitgevoerd 
doch ook bij de 7^ cent, waarbij de overdrukte 3 cent in rood is 

SAMENWERKING. 
Wanneer men in de verschillende rubrieken namen vermeld vindt 

van hen, die hun medewerking verleenden bij het samenstellen van 
de copie, valt het duidelijk op, dat sommige namen steeds terug
keren; zowel van officiële instanties in binnen- en buitenland als 
van verzamelaars en handelaren. Laat ons een hoge schatting geven 
. . . . omstreeks 200 verzamelaars en handelaren tonen min of 
meer geregeld hun belangstelling in opbouwende zin; er zijn twee 
verzamelaars, die voor de rubriek „Nieuwe Uitgiften" geregeld 
alle door hen ontvangen nieuwtjes ter beschikking stellen voor 
bespreking en afbeelding; drie handelaren doen hetzelfde. 

Daarvoor is de redactie zeer erkentelijk. 
M a a r . . . . waar blijft de medewerking van de tienduizenden 

andere lezers van het Maandblad ? 
Van harte hoop ik, dat in de toekomst ook andere handelaren 

en verzamelaars hun assistentie willen verlenen. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 

De ^ cent type Meeuw. 
In het Maandblad Rowland Hill van Juli j.1. troffen we een 

berichtje aan, dat de buitenomloopstelling van de 3^ cent type 
Meeuw 1926-'39 aankondigde. Bij navraag ter bevoegde plaatse 
werd echter meegedeeld, dat deze zegels weliswaar niet meer 
worden aangemaakt, doch dat de nog bij het publiek voorhanden 
exemplaren mogen worden opgebruikt. 

http://77.e1.05
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uitgevoerd. Daar verder ook de 10 cent opdruk op vellen met het 
etsingnummer 1 is aangebracht moet dezelfde afwijking ook hier te 
vinden zijn. Wie onzer lezers heeft deze soms gevonden ? 

Afwijking 6 cent Konijnenburg. 
Ter inzage werd een strip van 5 van bovengenoemde zegels 

ontvangen, waarbij het woord Nederland bijna geheel onleesbaar 
was door een veeg drukinkt. De Controleur, aan wie wij deze strip 
hebben voorgelegd, deelt mede, dat het een onwillekeurige veeg is, 
waarschijnlijk tijdens of kort na het drukken teweeg gebracht. 
In dat geval had het vel bij de verificatie als misdruk moeten zijn 
uitgesloten. Van een technische aberratie waaraan een philatelist 
met reden enige vreugde zou kunnen beleven is z.i. geen sprake. 

De 2>^ cent van Krimpen. 
Het persbericht no 6493/179 van 22 September 1947 deelt het 

volgende mede. De serie frankeerzegels van 1, 2 en 4 cent, ont
worpen door de heer J. van Krimpen, is uitgebreid met een zegel 
van 2K cent; kleur oranje. 

Men is tot de vervaardiging van dit zegel overgegaan, omdat 
bij het publiek behoefte bleek te bestaan aan een zegelwaarde van 
214 cent ter bij-frankering. 

Inmiddels is dit zegel verkrijgbaar. De uitvoering is geheel gelijk 
aan de reeds verschenen waarden. Ten gerieve van hen die zich 
specialiseren op het gebied van papiersoorten enz. wil ik nog 
mededelen, dat een blokje ongebruikte zegels van 4 stuks 212 mg 
weegt. De gommering is glad hoogglanzend. 

De 25 en 40 cent Hartz. 
Het persbericht no. 6522/181 van 23 September 1947 deelt het 

volgende mede. In de maand October zal het frankeerzegel van 
25 cent in het type Konijnenburg vervangen worden door een 
zelfde waarde in het type Hartz. In November volgt dan de 
40 cent. 

Portzegels. 
Volgens ontvangen mededeling moet in het overzicht van de 

voor verzamelaars verkrijgbare postwaarden (art. 15, 3e lid, Post-
gids) onder Portzegels doorgehaald worden. Uitgave 1912—1938 
met „cent" de waarde 20. Dit komt er dus op neer, dat de 20 
cent van Krimpen thans algemeen in gebruik is. 

Ook de 5 cent van Krimpen portzegels is reeds hier en daar 
verkrijgbaar. Uitvoering als de reeds bekende waarden. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Konijnenburg 22}^ cent II. 
Cijfertype 2 cent: L/R 7. 

23^ cent: L/R 1. 
Hartz 10 cent: L/R 6. R 7. 
Portzegels 5 cent: 1. 
Zomerzegels: alle waarden: 1. 

Afstempeling frankeerzegels. 
Wij weten het allen wel. De afstempeling van de frankeerzegels 

laat de laatste tijd in vele plaatsen alles te wensen over. Het is 
dan ook niet te verwonderen, dat hierop in dienstorder H 511 
weer eens de aandacht gevestigd wordt. De tekst luidt: 

1. Niettegenstaande hierop reeds meermalen werd gewezen 
blijkt uit ter zake ontvangen klachten, dat de stempeling van de 
correspondentie nog zeer veel te wensen overlaat. 

2. Een duidelijke nette stempeling, zonder dat onnodig zware 
afdrukken worden aangebracht, is van veel belang zowel bij het 
onderzoek van eventuele klachten omtrent de behandeling der 
stukken als met het oog op de belangen der philatelisten. 

3. In verband hiermede wordt bij het betrokken personeel nog
maals met klem aangedrongen, aan de stempeling de nodige aan
dacht te besteden, vooral indien het betreft stukken, voorzien 
van zegels met philatelistische waarde^ 

4. Ten slotte is het nodig gebleken, nog eens te herinneren aan 
het gebruik van de stempel „Posterijen". Op kantoren waaraan 
deze stempel is verstrekt, worden zegels, gehecht op stukken, waar
van de stempeling ten kantore van afzending is verzuimd, nog 
meermalen ten onrechte met anilinepotlood onbruikbaar gemaakt. 

Ook dit geeft aanleiding tot klachten van postzegelverzamelaars. 
5. De directeuren en toezicht-ambtenaren worden verzocht aan 

het vorenstaande de nodige aandacht te schenken. 
We zien dus, dat van „hogerhand" wel op medewerking is te 

rekenen, doch daarmee zijn we er niet. O, ironie van het noodlot. 
De nieuwe zegels van 2)4 cent, waarmee de brief, waarin ze mij 
toegezonden werden, gefrankeerd was, waren met blauw potlood 
onbruikbaar gemaakt ! Laten we hopen dat deze uitzondering de 
legel bevestigt ! 

DANK AAN INZENDERS. 
Vriendelijk dank voor hun medewerking aan de heren: 
A. M. Benders, G. v. Buren, A. F. van Dongen, F. H. M. Post. 

Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer A. J. Uylen, Herman Heyermanslaan 6, Eindhoven. 

NEDERLANDS-INDIE. 
Juist te laat om in het Septembernummer opgenomen te wor

den, ontvingen wij de berichten over een aantal opdrukken. Op 
de eerste plaats enkele noodopdrukjes op de zegels van de 
Australische druk, alle opdrukken in zwart. Opdrukken waar
schijnlijk haastig gemaakt, op gomzijde veelvuldig min of meer 
duidelijke afdrukken van de opdrukken door het nog vochtig op 
elkaar leggen van de vellen, terwijl opdruk zelf snel vlekt. Alle 
opdrukken van het vel zelfde type, nog geen afwijkingen gecon
stateerd, behalve bij de 3 op 2 34 et. en 3 op 7% et. Hier vertoont 
n.l. het cijfer 3 in de bovenhelft een afwijkende vorm op het 
2e zegel van de 8e horizontale rij van de linkervelhelft. Op de 
rechterhelft komt deze afwijking niet voor. Opdruk schijnt dus 
in dubbelvellen (2 x 80 st.) vervaardigd te zijn. De waarden zijn: 

3 op 2)4 et. oplaag 1.505.280 en 3 op 7K et. oplaag 1.395.680, 
opdruk over het oude waardecijfer, 8 mm. hoog. 

4 op 1 et. oplaag 546.400 opdruk over het oude waardecijfer, 
8 mm. hoog. 

Vervolgens komen diverse „oudere" zegel weer in omloop, als 
eerste zijn te melden de 5 et. Karbouw met wmk. oplaagletter H 
etsing no. 156 en de 10 et. Kreisler met wmk., oplaagletter D, 
etsingnummer 159. 

Verder zijn diverse „oudere" zegels met opdruk 1947 verschenen: 
Kreisler 12Kct. zonder wmk. oplaagletter C, 

etsingnummer R49, opdruk zwart oplaag 2.975.600 
Kreisler 25 ct. met wmk oplaagletter H, 

etsingnummer 158, opdruk rood oplaag 589.800 
Kreisler 50 ct. met wmk oplaagletter E, 

etsingnummer 165 opdruk rood oplaag 388.900 
Kreisler 80 ct. met wmk. oplaagletter G, 

etsingnummer ? opdruk zwart oplaag 284.750 
Kreisler 45 op 60 et. wmk. oplaagletter D. 

etsingnummer 166 opdruk rood oplaag 495.850 
Konijnenburg ƒ 2,— oplaagletter A, 

etsingnummer 4 opdruk zwart oplaag 262.500 
Konijnenburg 40 et. oplaagletter A, 

etsingnummer L /R 13 opdr. zwart oplaag 481.500 
Konijnenburg ƒ 5,— oplaagletter A, 

etsingnummer 35 opdruk zwart oplaag 59.100 
Alle bovengenoemde opdrukken horizontaal aangebracht, met 

uitzondering van de 40 c, ƒ 2,— en ƒ 5,— waar de opdruk verti
caal is; bij 80 et is de horizontale opdruk bovendien overstreept. 

Men verwacht nog meerdere opdrukken op de restanten van 
Konijnenburgtype enz. Eerste dag van uitgifte van alle boven
genoemde opdrukken 25 September 1947. 

Wat bij bovenstaande opvalt, is dat de 50 et. Kreisler m e t 
watermerk ovedrukt is, voor zover bekend was dit zegel voor de 
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Japanse bezetting niet in Indië uitgegeven, moeten wij dus aan
nemen dat restanten van de Kreisler zegels nog in Holland aan
wezig waren en thans naar Indië gezonden zijn ? 

Opdruk 45: 60 c Kreisler is zonder 1947. 

A B 
Drukproeven. 

Reeds vóór 1940 bestonden plannen om in Indië de voor Indië 
nodige zegelwaarden te doen drukken., Hieraan zijn o.m. de vol
gende drukproeven te danken, 25 et. Type A en ƒ 1,— type B. 
Tot op heden zijn gezien de 25 et. in de volgende 9 kleuren: 
lichtgroen, groen, licht blauwgroen, violet, paars, oranje, oranje
rood, bruin, lichtblauw, de ƒ 1,— in de volgende 4 kleuren: 
blauw, oranje, rood en groen. 

Papier zonder watermerk, gegomd, kamtanding l2'/i x 12. 

Japanse bezetting. 
De bekende Banka-opdruk blijkt vervaardigd te zijn van twee 

bijna geheel gelijke ivoren opdrukstempels, daar dit materiaal 
practisch onverslijtbaar is, verklaart dit ook waarom deze opdruk 
zowel in het begin als het einde der periode geheel gelijk is, en 
geen tekenen van slijtage vertoont. 

Attentie. 
In het Septembernummer is een verwisseling geschiedt bij de 

cliché's van de I.P.L. opdrukken. De type III C. en VI zijn ver-
■n isseld. Afbeelding III C is de valse I.P.L. opdruk, terwijl VI 
de 3e uitvoering van opdruk III is. 

Kraton. 
5 et. Danser met opdruk Kraton, jaartal in stempel 03 of 04. 

Nadere gegevens ontbreken. 

Nica Soemba opdruk. 
(Zie bldz. 101 van Maandblad No. 265) in zwart, is ook gemeld 

op Danser 7}4 met rode ankeropdruk. 

Repoeblik Indonesia. ' 
Van de uitgifte Kemerdekaan zijn weer twee nieuwe waarden 

verschenen met blanco bovenstuk, n.1. 2 en 3 sen in zelfde type 
als de 5 sen. 

Nevenstaande dt 
afbeeldingen van de 
op pag. 101 genoem

de nieuwe waarden, 
van 50 en 60 sen. 

SURINAME. 
Volgens Mijn Stokpaardje zou de opdruk 2% op 10 et. gemeld 

in het laatste Maandblad in tanding 14 x 14 en tanding 123^ x 
1234 bestaan. 

Vriendelijk dank aan inzenders de heren: dr. J. Haeseker, J. 
Keyzer, J. Poulie, A. G. de Rooy. 

A. J. UYLEN. 
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Wederom hartelijk dank aan hen, die nieuwe uitgiften hebben 
gemeld. Op de eerste aan de officiële instanties: de Pers en 
Propagandadienst der P.T.T. en de Postadministraties van België, 
Finland, Griekenland, Polen, SowjetRusland en Tsjechoslowakije. 
Ook onze erkentelijkheid aan mevrouw M. J. MatzenFleddérus 
en de heren F. Behle, K. Beltman, P. Breedveld, E. F. H. Bruêns, 
M. J. F. Buikema, L. v. d. Burg, L. Frank, C. J. Janknegt, Pater 
drs. G. Jansen O.F.M., Pater David de Kok O.F.M., K. H. 
Philips, J. Poulie, Chr. van Roon, Bol. Skandera, J. V. Stuart, 
dr. Vuk SimicVakanovic, A. Touw en L. Yvert, aan de directie 
der Centrala Filatelistyczna te Warszawa en de redacties van „Il 
Francobollo" te Milaan en „Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift" te 
Tielst. 

AFGHANISTAN. 
1946. Serie, uitgegeven ter gele 

genheid van de 27e verjaardag 
van de onafhankelijkheid. 

15 pouls smaragdgroen, portier 
van Emir Mohammed Zihir Shah 
(geboren 15 October 19 H te Ka

boul). Links jaartal 1946, rechts 
1325; 20 pouls iilarood, onafhan

kelijkheidmonument, reeds van 
vele zegels bekend; 125 pouls 
blauw, portret van den vroegeren 
Emir Nadir Khan (overleden te 
Kaboul 8 November 1933). 

ALBANIË. 
De „Echo de la Timbrologie" meldt een drietal zegels, die wer

den uitgegeven in Mei 1947. De zegels tonen het portret van 
Quemal Stafa, die als vrijheidshdd op 5 Mei 1942 werd gedood. 
20 q bruin; 28 q blauw; 40 q olijfgrijs. 

ARGENTINIË. 
De volgende zegels verschenen met zwarte opdruk SERVICIO 

OFICIAL. 
2 P (No., 455); 5, 10 en 20 Pesos (tekeningen als de nummers 

382, 383 en 384) doch zonder watermerk. 

AUSTRALIË. 
10 September 1947. Ter gelegenheid van het feit, dat de haven

stad Newcastle (in Nieuw Zuid Wales, omstreeks 110.000 in
woners) op 12 September 1797 werd gesticht en dus haar 150ste 
verjaardag vierde, werd een drietal zegels uitgegeven. Alle waar
den vermelden „Newcastle, 1797—1947". 

•«■«««I 

2}i bruinrood, portret van luitenant John Shortland R;N. (Roval 
Navy). Het merkwaardige van dit zegel is, dat het portret niet dat 
van den ontdekker van Newcastle is, maar dat van zijn vader John 
Shortland senior. Ook in een grote biographic van Shortland komt 
het onjuiste portret voor. (Men denke aan de soortgelijke vergis

sing op de 2 c van New Foundland, 1897, die niet het portret van 
Giovanni Coboto, maar van Sebastiano Caboto geeft, terwijl op de 
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10 c van die serie als afbeelding vermeld staat de jIvLuhei*", 
terwijl het de „Santa Maria" van Columbus is !). Ue fout werd 
ontdekt door mr. John Shortland, die de persoon van zijn voor

vader in de historische optocht zou uitbeelde\. 
3% d blauw, Inschrift „steel", voorstelling,, hoogover. 
^% d groen, Inschrift „coal", voorstelling kolentransport. 
Deze voorstellingen zijn gemakkelijk te begrijpen, wanneer men 

weet, dat Newcastle een van de belangrijkste kolenhavens van het 
Zuidelijk halfrond is; 40.000 arbeiders zijn w e r k z i i n in de staal

nijverheid. 

BELGIË. 
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Juni 1947. Zegels ter vervanging van de „Oostendezegels". 
1 f 35 roserood, portret van Adrien de Gerlache de Gomery, 

geboren te Hasselt 2 Augustus 1866 en overleden te Brussel in 
1934. Marineofficier; vertrok op 16 Augustus 1897 met de „Bel

gica" uit Antwerpen naar de Zuidpoolgebieden en keerde terug 
op 5 November 1899. De expeditie droeg veel bij tot de kennis 
der Zuidpoolstreken e n . . . . vestigde rechten van België op ge

bieden, die destijds zonder enige waarde geacht werden. (Men letra 
op de vele „Zuidpoolzegels" van de laatste tijd: kort na elkander 
FalklandDependencies, Argentinië, Chili en België !); op het zegel 
staat de aanduiding „BelgicaAntarctis", 1897—1947. Hetzelfde in

schrift staat op de 2 f 25 leikleur, waarop een afbeelding v m de 
Belgica in de Poolzee voorkomt. Op de 
3 f 15 lilablauw staat het portret van Jo

sephAntoineFerdinand Plateau, geboren te 
Brussel 14 October 1801, overleden te 
Gent op 15 September 1883. Groot natuur

kundige, die vele proefnemingen t.a.v. het 
licht nam (wat volledige blindheid veroor

zaakte). Hl) was hoogleraar te Gent van 
1835 tot 1871. Door zijn proefnemingen 
werd hij wegbereider van de cinematogra

phic. Vandaar zijn portret in verband met 
de aanduiding „Festival Film" — „Juni 
1947 Juin". 

25 September 1947. Serie met toeslag 
ten bate van de oorlogsslachtoffers. Por

tretten van vroegere vorsten, zoals zij 
te vinden zijn in de zaal van de Senaat 
te Brussel. De zegels zijn verkrijgbaar 
van 25 September tot 15 November, 
behalve de 20 f. die alleen bij inschrij

ving verkrijgbaar is van 1 tot 15 Oc

tober. De zegels zijn geldig voor fran

kering tot 30 September 1948. Afwis 
seiend Inschrift: BelgiëBelgique en Bel 
giqueBelgië. 

65 c + 35 c groenblauw. Jean II, Due 
de Brabant. 

90 c | 60 c groen. Philippe d'Alsace. 
1 f 35 + 1 f 15, karmijnrose. Guil

laume Ie Bon. 
3 f 15 + 1 f 85, blauw. Notger, bis

schop van Luik. 
20 f + 20 f, purper. Philippe Ie 

Noble.. 

BELGISCH CONGO. 

25 Augustus 1947. Zegels, ter herdenking aan de strijd, die van 
Belgische zijde werd gevoerd tegen de slavernij in Afrika. 

1 f 25 zwartbruin, voorstelling van de slavenhandel; 
3 f 50 blauw, portret van Auguste, Baron de Lambermont. (Geb. 

25 Maart 1819 te Limelette, vertegenwoordiger van België op de 
Congoconferentie van Berlijn, 1889—'90 voorzitter van de confe

rentie tegen de slavernij", lange tijd leider van de Belgische bui

tenlandse politiek. Overleden te Brussel, 6 Maart 1905). 
10 f oranjebruin, portret van koning Leopold II. 

mm 
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BRAZILIË. 
26 Juni 1947. 40 c rood

bruin, uitgegeven t.g.v. het 
bezoek van den Chileensen pre

sident Gabriel Gonzalez Videla 
aan Brazilië. Links landkaart 
van ZuidAmerika, waarop 
alleen de grenzen van Chili en 
Brazilië staan aangegeven; een 
lijn verbindt de hoofdsteden 
Santiago de Chile en Rio de 
Janeiro. Rechts portret van 
Gabriel Gon;ialez Videla. Da

tum: Junho 1947. 

Augustus 1947. Ter gelegen

heid van de PanAmerikaanse 
conferentie kwam ook presi

dent Truman naar Brazilië. 
Een postzegel brengt dit be

zoek in herinnering. 
40 c blauw. Links portret 

van Harry Truman, die op 
12 April 1945 F.D.R. opvolg

de als 33e president der USA. 
(Van alle presidenten ont

breekt thans alleen Herbert 
Hoover). Midden: kaart van 

ZuidAmerika, Brazilië apart aangeduid. Rechts Libertybeeld in 
de haven van New York. Inschrift: Visita do Presidente Truman. 
Druk van de „Casa de Moeda". 

16 Augustus 1947. Op 15 Augustus 1947 werd in hotel Quintan

dinha te Petropoiis de PanAmerikaanse conferentie geopend. Zoals 
ter gelegenheid van bijna alle voorgaande P.A. conferenties ge

schied is, werden ook thans door Brazilië herdenkingszegels uit

gegeven. 
Cr. 1.20 blauw, vrouwenfiguur en ^lobe.' Evenals het hierna 

vermelde luchtpostzegel de volgende Inschriften: Conferencia In

teramericana, 1947. Paz en Seguran9a. (P.A. Conf. Vrede en vei

ligheid). Druk van de „Casa de Moeda". 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissenverzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging 1 
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Luchtpost Cr. 2,20, groen, duif met 
olijftak en de vlaggen van alle 21 repu

blieken van het Westelijk halfronc^, links 
boven die van Brazilië. 

BULGARIJE. 
Mei 1947. Zegel, uitgegei'en, 

t g.v. het philatelistcncongres 
te Trnovo en de postzegeltentoon
stellmg te New York. 

Luchtpost: 70 + 30 1 bruin. 
Inschrift: BulgariaPar Avion. 

Links: vrijheidsbeeld te New 
York, rechts vliegtuig boven 
Trnovo. 

Op een „postzegel" staan de 
volgende inscripties: „V Philatelen 
KongresTrnovo. 2425 V 1947" 

—■ „International exhibition of PhilatelyNew York May 1947". 
Oplaag 150.000 ex. 

Juni 1947. Zegel, uitgegeven 
t.g.v. het Esperantistencongres te 
Sofia. Landkaart van Bulgarije, 
met groene Esperantistenster. Op 

een band staat: „1887 Esperanto 
1917. JubiL Kongreso 1947". 

20 + 10 1 lilabruin en groen. 
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zegels Juli 1947. Twee niet 
klein formaat. 

1 1 groen, Inschrift: „Poscinska pa
k t a Sophija", postgebouw te Sofia. 

4 1 blauw, Inschrift „Sophijski naro
den Teatr": Nationaal theater te Sofia. 

Juli 1947. Serie, uitgegeven als propaganda voor de wederop
bouw. 

4 1 olijf, stuwdam, Inschrift „Narodna Republika Blgarija", 
volksrepubliek Bulgarije. 
9 1 bruin, mijnwerker, zelfde Inschrift. 

20 1 ultramarijn, tandrad, hamer en aambeeld, als symbolen van 
de arbeid. Inschrift ,,Bulgaria". Boven: Stopansko Stroitelstwo" 
(grondslagen van de wederopbouw). 

40 1 ohjfbruin, grote landbouwmachine. Inschrift als op 4 1. 
Oplaag 150.000 series. 

iï üi 
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Augustus 1947. Serie, uitgegeven t.g.v. 
de jaarbeurs te Plovdiv. Alle waarden 
Inschrift. Mostren panair Plovdiv 1947. 

4 1 roserood. (Republika Blgarija): ge

bouw van de jaarbeurs. 
9 1 wijnrood. Inschrift: „Kscata Kde

toe zivjal Phr. poet Lamartin — La 
maison habitée par Ie poète Lamartine". 
(Bedoeld is de grote Franse dichter Al

phonse de Lamartine). Rechts embleem: 
„P.M.P.", 20 1 ultramarijn: roos. (rozen

olie is een belangrijk exportproduct van 
Bulgarije). Inschrift: Republika Bulgaria. 

Luchtpost: 40 1 olijfgroen, ongetand. Vliegtuig boven Plovdiv. 
Inschrift: „Vzdusa Posca Republika Blgarija" (Luchtpost Bulga

rije". Links in een kamrad de letters „P.M.P." als embleem van de 
jaarbeurs (Plovdiv — Mostren — Panair". 

CANADA. 

1 Juli 1947. 4 c blauw. Jongeman op 
een globe, welke de grenzen van Canada 
toont. Uitgegeven ter gelegenheid van de 
80ste verjaardag van de „Confederation" 
(zie 1917 en 1927) en n.a.v. de instelling 
van de afzonderlijke Canadese nationaliteit 
op 1 Januari jl. (Vandaar de woorden 
CitizenCitoyen, in de beide landstalen). 
Als merkwaardigheid vermelden wij, dat als 
eerste burger van Canada werd geregi

streerd de premier Mackenzie King. 

CHINA. 

1947. Nieuwe tekening met portret van 
Dr. Sun Yatsen. 500 d olijf groen, 1000 d 
groen en karmijnrood, 2000 d blauw en 
bruin,, 5000 d oranje en zwart. 

5 Mei. 1947. Serie, uitgegeven 
ter gelegenheid van de eerste ver

jaardag van de terugkeer der na

tionale regering naar Nanking. 
Links een V, rechts een poort. 
100 d groen, 200 d blauw, 250 d 
karmijnrose, 350 d geelbruin, 403 
d purper. 

1947. Portzegels in liggend formaat: 400 d, 500 d, 700 d en 
2000 d alle violetbruin. 

Augustus 1947. Zegel, uitgegeven ter 
herdenking van de geboorte van Kung 
Kiu of Kungtse, meer bekend onder zijn 
gelatiniseerde naam Confucius, in het 
jaar 553 v. Chr. Confucius (levend van 
553 tot 478) was een van de grootste 
Philosophen aller tijden. 

500 d rose, portret van Confucius. 
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CHINA (FORMOSA). 
5 Mei 1947, zegels in gelijke tekening als voor het eigenlijke 

China. (Alleen de Inschriften op de V zijn anders). 50 c groen, 
3 d blauw, 7 d 50 karmijnrose, 10 d geelbruin, 20 d purper. 

CHINA (NOORDOOSTELIJKE PROVINCIES). 

1947. Aanvullingswaarden in neven-
staande tekening: 100 d groen en 200 d 
bruinrood. 

5 Mei 1947, zegels in gelijke tekening 
als voor het eigenlijke China. (De in-
schriften op de V zijn weer anders). 
2 d groen, 4 d blauw, 6 d karmijnrose, 
10 d geelbruin, 20 d purper. 

a. Baden. 

VOORMALIG DUITSE RIJK. 
Franse Bezettingszone. 

1947. 12 p groen, portret van den dichter 
Peter Hebei. 
24 p roserood, kasteel. 

45 p lilarose, meisje uit het gebied van Con-
stanz. 

75 p blauw, portret van den schilder Hans Baldung Grien. 
(Links boven zijn signatuur). 

84 p groen (verschenen 27 Augustus 1947), landschap in het 
Zwarte Woud. 

1 m bruin, dom te Freiburg. (27 Augustus 1947). 
Alle zegels zijn ontworpen door prof. V. K. Jonynas, 'Äfiens naam 

op de rand voorkomt. 

b. Rijnland-Palts. 
1947. 10 p zwartblauw, meisje met bak met druiven. 
12 p groenblauw, Porta Nigra te Trier. 
15 p donkerviolet, portret van den philosoof en economist Hein

rich Karl Marx. (Zie ook zegels van Rusland, Hongarije en Roe
menië). 

24 p roserood, kathedraal. 
45 p lilarose, kathedraal. 
75 p blauw portret van Johann Gens

fleisch, den z.g. uitvinder van de boekdruk
kunst. (Gutenberg) (zie ook Duitsland 1940 
Bulgarije 1940 en Zuldslavië 1940). 
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84 p groen, Rijn met ruïne Gutenfels. 
1 m. bruin, portret van Carolus Magnus, Karel de Grote, of 

zoals de Fransen hem noemen Charlemagne. (Wij vestigen de aan
dacht op het feit, dat hij reeds tijdens zijn leven werd aangeduid 
als „Karolus Magnus", gelijk de inscriptie op zijn sarcophaag laat 
zien. Onder deze titel. „Karolus Magnus", verscheen onlangs de 
eerste Nederlandse biographic van den groten keizer, als posthuum 
werk van prof. dr. Jan Walch. De heiligverklaring, waarvan wel 
sprake is, berust op geschiedvervalsing). 

Ontwerpen voor alle zegels van prof. V. K. Jonynas. 

c. Wurtemberg. 
1947. 12 p. groen, portret van Johann 

Christoph Friedrich von Schiller. 
24 p roserood, kasteel Bebenhausen. 
45 p. lilarose, portret van den dichter 

Friedrich Hölderlin. 
75 p blauw, stadspoort van "Wangen. 
84 p groen, kasteel Lichtenstein. 
1 m bruin, ingang van het klooster te 

Zwiefalten. 
Ontwerper voor alle zegels van prof. 

V. K. Jonynas. 

ECUADOR. 
1946. Behalve de destijds vermelde gewone 

frankeerzegels verscheen ook een serie lucht
postzegels ter herinnering aan de Zalige Ma
riana de Jesus Paredes y Flores, bijgenaamd 
„la Azucena de Quito" (de lelie van Quito). 
Inschrift „IlICentenario del fallecimiento de 
la beata Mariana de Jesus Paredes y Flores" 
(Derde eeuwherdenking van de dood van de 
Zalige M.). Druk van „Waterlow & Sons 
Limited, Londres". 

40 c bruin en 60 c blauw, de Zalige Ma
riana geeft onderwijs. 

3 S olijforanje en 5 S groen, kruis met 
drievoudige lelie. 

1946. Luchtpost. 20 c bruin
rood, met Inschrift „Fomento 

aerocomunicaciones" (steun 
(toeslag) luchtverbindingen). 5 
vliegtuigen, vrouw met fakkel 
en Hermes met staf. 

1946. 20 c oranje, druk van de Colum
bian Banki Note Co. Wapen van Ecuador. 
Inschrift „Defensa Nacional", blijkbaar dus 
een verplicht toeslagzegel voor de nationale 
verdediging. 

EGYPTE. 
9 November 1946. Serie uit

gegeven ter herinnering aan 
het Congres van de Arabische 
Liga op 28 Mei 1946 te Cairo. 
Rechts paleis waar de confe
rentie plaats vond; onder: da
tum in het Frans en het Ara
bisch. Links portretten van de 
Arabische staatshoofden. 

1 m geelgroen, koning Fa-
rouk van Egypte; 2 m donker

bruin, de Imaam van Jemen, Jahja bin Al Imaam Mohammad bin 
Tahja Hamled ad-Dien; 3 m donkerblauw, de president van de 
Libanese Republiek, Beshara al-Khoury; 4 m geelbruin, koning 
Abdullah ibn Hussein van Transjordanië, wiens portret op vele 
zegels van zijn land voorkomt; 5 m hlabruin, de jeugdige koning 
Feisal II van Iraq (die zegels van Iraq); 10 m violetgrijs, de koning 
van Arabit, 'Abdel-'Aziz al-Sa'oud (ten onrechte steeds aangeduid 
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als Ibn Saoud). (Ter gelegenheid van zijn bezoek aan Egypte van 10 
tot 22 Januari 1946 verscheen een jubileumzegel); 15 m violet: 
Shukry Bey al-QuatIi, president van Syrië, op de zegels van welk 
land ook zijn portret voorkomt. 

9 Maart 1947. Serie, uitgegeven ter ge
legenheid van de Internationale tentoon
stelling van hedendaagse kunst. Inschrift 
op alle zegels: Exposition Internationale 
d'Art Contemporain -|- dienovereenkom
stige Arabische Inschriften. 

5 -|- 5 m lilagrijs. In het midden de bij 
Hèrodotos vermelde koning Mykeri'nos, die 
omstreeks 2500 v. Chr. leefde. Hij bouwde 
de kleinste van de drie grote pyramiden bij 
Gizeh (zie vele zegels van Egypte; de an
dere zijn die van Cheops en van Chefren, 
met sfinx). De naam M. betekent waar
schijnlijk „krachtig is het leven van Re". 
Links de godin Hathor met koehorens en 
rechts de districtsgodin van de 7e Boven-
Egyptische gouw Diospolis parva, met een 
Hathorsistrum op het hoofd. 

15 -f 15 m blauw, een van de talrijke tempels bij Kernak, 
Bovcn-Egypte, uit het „Nieuwe Rijk", omstreeks 1580 v. Chr.; 
rechts voor de tempel enige beelden van Ra'-mes-se (Ramses II, 
zie ook 1914/22, 100 m en 1922, 15 m). 

30 -|- 30 m. roodbruin, portret van koningin Nofret-iti, gemalin 
van Chu n-aton (1375—1350). 

50 + 50 m bruin, mummiemasker van den sinds 1923 wellicht 
beroemdsten, maar zeker niet belangrijken pharao Tut-anch-amon, 
levend omstreeks 1350 voor Christus. 

ETHIOPIË. 
1946. Zegels ter herinnering aan F. D. R. Druk van de Wright 

Bank Note Co., Philadelphia. Het middenstuk is naar aan foto in 
autotypie gedrukt. Jaartal 1945. Koptische en Fransche Inschriften. 

mvm^mmmmmmt 

12 c karmijnrood en groen; 25 c blauw en lilarose: „Canal Suez, 
Roosevelt & Halle Selassie I assistant manoeuvre", F. D. R. en 
keizer Halle Selassie wonen manoeuvre bij het Suez-kanaal bij. 

65 c zwart, rood, blauw: „A Roosevelt Hommage reconnaissant". 
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FINLAND. 

21 Augustus 1947. 10 m bruin, uit
gegeven ter gelegenheid van het 125-jarig 
bestaan van de Finse spaarbank. 

Inschrift: Säästöpankit (Fins) — Spar-
bankerna (Zweeds) — 1822—1947. In me-
daljon grote S met een gebouw op de 
achtergrond. 

Ontwerp van A. Karjalainen, gravure van 
A. Lauren. Oplaag 2 milj. ex. 

15 September 1947. Serie zegels met toe
slag ten bate van het Fins Instituut ter be
strijding der TBC. Alle waarden met Croix 
de Lorraine en jaartal 1947. Ontwerp van 
prof. Aili Kari, gravure van Signe Ham-
marsten-Jansson. Oplaag 1 milj. series. 

2.50 -|- 1 m groen: een baby richt zich 
op, op een mat. 

6 -\- 1.50 m oranjebruin, ,.baby staat" 
10 -l- 2.50 m lilabruin, „baby doet gym

nastiek". 
12 -f- 3 m ultramarijn, kind op de arm 

van een vrouw. 
20 -I- 5 m purper, klein kind aan de 

ringen. 

FRANKRIJK. 
12 Juli 1947. 4.50 lilabruin, ontwerp 

naar een schilderij van J. Vivien, gravure 
van C. Mazelin. Portret van Fran9ois de 
Salignac de la Mothe Fénelon (Geb. 6 
Augustus 1651 op kasteel Fénelon, Dor-
dogne, overleden te Cambrai, 7 Januari 
1715. Beroemd schrijver, 1693 lid van de 
Académie; schreef talrijke theologische 
werken, waarvan sommige door den Paus 
werden veroordeeld. Fénelon schreef o.a. 
als paedagogisch werk „Les aventures de 
Télémaque", dat tot 1717 van regerings
wege verboden bleef. Ook werd een boek 
over verhouding van volk en vorst ver
boden). 

2 Augustus 1947. Op deze 
datum hebben de Franse pre
mier Ramadier en de Britse 
ambassadeur Duff Cooper een 
keltische zuil onthuld, welke 
was opgericht ter herinnering 
aan de slachtoffers van de 
commando-raid, die op 27 
Maart 1942 de grote sluisdeur 
van Saint Nazaire vernietigde 
en eigenlijk was het begin van 
de bevrijding van Europa van 
het vijandelijke juk. 

6 f -|- 4 f blauwzwait: keltische zuil; op de achtergrond duik-
boothaven en havenwerken van Saint-Nazaire. Links het embleem 
van de commando-groep, een zegewagen met daaronder de woor
den „operation chariot 1942". Rechts het wapen van Saint-Nazaire. 
(Galei van zilver op blauwe grond; daarboven sleutel van zwart 
op zilver, met hermelijn als achtergrond). Het ontwerp vermeldde 
, Britanique" wat op de zegels is hersteld in Britannique. 

Ontwerp van G. Joly, gravure van Mazelin. 

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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2 Augustus 1947. Ter gelegenheid van 
de opening van de zesde wereldjamboree 
op 9 Augustus 1947 te Moisson, bij Parijs, 
verscheen een herinneringszegel van 5 f 
bruin. Padvindersemblemen. 

In strijd met de traditie zonder ver

meldmg van ontwerper en graveur. (J. 
Piel). 

September 1947. Ter herinnering 
aan de onthulling van het monument 
van de „Voie de la Liberté' te Ver

dun, verscheen een zegel van 6 + 4 
f donkergroen, waarop het monument 
staat afgebeeld. Ontwerp van Maze

lin, gravure van Dufresne. 

FRANS WEST AFRIKA. 

10 Februari 1947. Nieuwe serie zegels, welke gebruikt wordt in 
geheel Frans WestAfrika, dat de volgende gebieden omvat: 

Dahomey, Frans Guinea, Franse Soedan, Ivoorkust, Mauritanië, 
Niger, Senegal en Togo. Alle waarden zijn gedrukt bij het „In

stitut de Gravure" te Parijs; alle voorstellingen zijn verschillend, 
wat tot heden nimmer gebeurde bij de koloniale series. Een aan

winst ! 
Op alle waarden staat achter de naam van den ontwerper „del 

(iniavit)" en achter die van den graveur „sc(ulpsit)". 
De zegels van 10, 60 c, 1.50, 3, 3.60, 4, 5, 6, 20 en 25 f 

hebben staand formaat, de andere liggend formaat. 
10 c blauw, danser (Mauritanië), ontwerp en gravure van Ma

zelin; 
30 c roodbruin, vrouw bij brug (Franse Soedan), ont. en gr. 

Munler; ( 
40 c groen, schip op rivier (Niger), ont. en gr. R. Serres; 
50 c karmijnbruin, bergland| (Niger), ont. en gr. R. Serres; 
60 c grijs, inheemse tussen palmen (Togo), ont. en gr. 

G. Bétamps; 
80 c lilakarmijn, man aan weefgetouw (Dahomey), ont. en gr. 

G. Bétamps; 
1 f bruinkarmijn, inheemsen met lastdieren (Dahomey), ont. 

en gr. Mazelin; 
1 f 20 groen, nijlpaard en krokodil (Ivoorkust), ont. en gr. 

Gandon; 
1 f 50 ultramarijn, inheemse in palmboom (Frans Guinea), ont. 

en gr. Gandon; 
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2 f oranje, afgodsbeeld, (Franse Soedan), ont. en gr. R. Serres; 
3 f lilabruin, inheemse, (Togo), ont en gr. R. Serres; 
3 f 60 karmijn, stadsgezicht (Franse Soedan), ont. en gr. Munier; 
4 f ultramarijn, inheemse met planten (Dahomey), ont en gr. 

Munier; 
5 f groen, inheemse vrouw (Mauritanië), ont. en gr. R. Serres; 
6 f ultramarijn, inheemse vrouw (Frans Guinea), ont. en gr. 

Gandon; 
10 f karmijnbruin, woestijnvesting (Franse Soedan), ont. en gr. 

R. Serres; 
15 f donkerhlabruin, autorail op halteplaats, met vele reizigers 

(Senegal), ont. en gr. Mazelin; 
20 f lilabruin, inheems meisje (Ivoorkust), ont. en gr. Gandon; 
25 f zwartgroen, vrouwen aan de was (Niger), ont. en gr. 

Munier. 

1 
MM^ m 
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10 Februari 1947. Portzegels (Chiffre

taxc). 
10 c rood, 30 c oranje, 50 c zwart, 

1 f karmijn, 2 f groen, 3 f roselila, 4 f 
blauw, 5 f roodbruin, 10 f groenblauw, 
20 f sepia. 

GRIEKENLAND. 
Eind September 1947. Se

rie, ter herinnering aan het 
feit, dat de z.g. Dódekanè
sos (groep der twaalf eilan
den), die meer dan 30 jaar 
onder Italiaanse heerschap
pij stond, terugkeerde 
onder Grieks bestuur. 

(Italië gaf voor die eilan
den gemeenschappelijke ze
gels uit met opdruk of in
schrift „Egeo" of „Isole 
Italiane dell' Egeo"; ook 
voor de afzonderlijke eilan

den, met name voor Rhodos, verschenen vele postzegels. Ook 
voor het ten Zuiden van Turkije liggende eiland Kastellorizos 
% ersehenen aparte zegels). 

20 D Kastro Kastellorizou (Kasteel van Kastellorizos); 
30 D Dódekanèsiakon aggeion (vaas uit de Dódekanèsos); 
50 D Dódekanèsiakè endumasia (Dódekanèsische klederdracht); 
100 D Hè en Patmói Monè lóannou tou Theologou, (klooster 

van St. Johannes den Evangelist op Patmos); 
250 D Emm. Xanthos ho Philikos ek Patmou, Emmanuel Xan

thos uit Patmos, een van de voorlopers der Griekse onafhankelijk

heidsoorlog; 
500 D afbeelding van een postzegel, in 1912 door de opstan

dige beweging op de eilanden gebruikt (dus: een postzegel óp een 
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postzegel). Inschrift: Koinon nèsiótón (munt, postzegel, der eiland

bewoners). 
600 D standbeeld van Hippokratès ho Koos, H. uit Kós. (H. 

werd omstreeks 460 v. Chr. op Kós geboren, hij overleed te 
Larissa in 377. Beroemd als medicus). 

1000 D H o kolossos tès Rhodou, de vermaarde kolos van Rho

dos, die omstreeks 290 voor Christus werd voltooid. Het 34 m 
hoge beeld was een van de zeven wereldwonderen. In 224 ingestort 
door een aardbeving, door de Romeinen hersteld. 

HONDURAS. 
1946. Luchtpostzegels; druk van de „Hamilton Bank Note Co", 

krachtens een contract van 16 October 1945. Oplagen: 1 c 3 milj, 
2 c 2 milj, 5 c 500.000, 8 c 2 milj., 15 c 500.000, 21 c 3 milj., 
1 L 100.000, 2 L 100.000. 

1 c oranjerood. „Escudo de Honduras", wapen van H. met rand
schrift: Rep. ca de Honduras libre soberana indepentiente 15 de 
Septiembre 1821 (Vrije, souvercine, onafhankelijke republiek Hon
duras). 

2 c bruinrood, (voor deze en alle 
verdere zegels zijn de wapens gete
kend door George Ypsilantis, 1943, 
gelijk de zegels vermelden in micros
copisch kleine, verwrongen en bijna 
onleesbare letters). 

Links Escudo De As (Escudo de 
Armas, wapenschild) van Gracias 
verleend in 1542 door Carlos 1° ( = 
„onze" Karel V). In het midden een 
toren met daarboven een band; in de 
zoom afwisselend adelaar en toren 

(elk acht maal), het wapen gedekt door een koningskroon. 
Rechts: het door een zg. „muurkroon" gedekte wapen van Tru

jillo, verleend door Carlos 1° in 1525 o (of) 1530. In het midden 
een toren; in de zoom boven Madonna met Christuskindje, onder 
eveneens, links en rechts afwisselend Madonna en toren. 

5 c violet. Twee wapens, beide gedekt door een koningskroon. 
Links „Escudo De As de Nueva Valladolid De Coma ua". In 

het midden links boven en rechts onder een toren, rechts boven 
een Heilige, (WIE???). Links onder een palmboom. In de zoom 
boven een leeuw, onder een adelaar, links en rechts toren, adelaar, 
toren en leeuw. Verleend door Felipe V in 1715. 

Rechts „Escudo De As De Sn Gorge de Olancho", verleend door 
Felipe II ( = onze Philips II !) in 1578. In het midden Sint Geor
gius met de draak. In de zoom 8 kroontjes. 

8 c bruin. Portret van F. D. 
Roosevelt. Boven de beeltenis 
„Dia de la victoria aliada sobre el 
Japón" (dag der geallieerde over
winning op Japan). Ondei het 
portret : „F.D.R. 12 de abril de 
1945. Homenaje de Honduras al 
ilustre Estadista" (F.D.R., 12 April 
1945. Eerbetoon van Honduras 
aan den groten staatsman). 
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15 c bruin. Links het door een koningskroon gedekte wapen 
van de provincie Honduras (Escudo De As De la Prov.a. Oe 
Honduras), in 1544 verleend door Carlos 1°. Links boven 3 torens 
op blauwe grond, rechts boven 9 kruisen op zilver, links onder 
arm met dolk op zilver, rechts onder negen schijven op blauw. 

Rechts het door een muurkroon gedekte wapen van Sn. Juan 
De Pto Caballos, verleend door Felipe II in 1594. Links bover 
en rechts onder schip op zilver; rechts boven en links onder 
paard met ruiter op blauw; in de zoom acht paardekoppen. 

21 c blauw. Links: „Escudo De As De Santa Maria De Co
mayagua", in 1557 verleend door Felipe II. Midden: boven: 
Madonna met Christuskindje, onder: palmboom. In de zoom 
boven leeuw op blauw, onder adelaar, links en rechts toren, 
adelaar, toren, leeuw op blauwe grond. 

Rechts: „Escudo De As De Tencoa", verleend door Carlos 
1° in 1537, Midden rood veld, in de zoom een latijnse wapen

spreuk: Civitas Tencoa nobilis et fidelis est.. (De stad Tencoa is 
edel en trouw). Beide wapens gedekt door een koningskroon. 

1 L. groen. Twee wapens, gedekt door een koningskroon. 
Links: Escudo De As de Jérez de la Frontera de Choluteca". 

verleend door Felipe II in 1585. In het midden een gekroonde 
palmboom; in de zoom acht leeuwen. 

Rechts: „Escudo De As De Sn Pedro De Zula" door Carlos 
II verleend in 1660. In het midden een rots, links drie sleutels 
(naar de naam van de stad: San Pedro, „rots" en „sleutels" van 
den H. Apostel Petrus !), rechts drie omgekeerde kruisen, herin

nerend aan de marteldood van St. Petrus. In de zoom 5 lelies. 
2 L groen. „Escudo De As De (woord onleesbaar). De Tegu

cigalpa", in 1710 verleend door Carlos III. (Vermoedelijk stat.t 
er „la Capital"). Gevleugelde Justitia met weegschaal. 

De heraldieke vermelding is niet volledig, daartoe zijn de voor

stellingen té onduidelijk, terwijl mij nadere gegevens ontbreken. 
Wie kan mij de nauwkeurige beschrijving der wapens verschaf

fen? 

HONGARIJE. 
11 Juni 1947. Ter herinnering aan F.D.R. gaf de Hongaarse post

administratie een aantal speciale zegels uit met toeslag. De zegels 
zijn interessant en mooi ui tgevoerd . . . . maar zij werden vrijwel 
geheel verkocht naar de U.S.A. als „deviezen"; aan de postkan
toren waren van de 100.000 series slechts zeer weinige te verkrijgen. 

Ontwerp voor alle zegels van Pal Szücs. 
a. Frankeerzegels. Deze symboliseren de zg. vier vrijheden, door 

F.D.R. in zijn machtige rede tot het Congres op 6 Januari 1941 op 
de voorgrond gesteld. Waar de zegels een deel van de woorden ver
melden, nemen wij de gehele passage uit de rede over uit het 
officiële verslag van het Amerikaanse Congres: 

In the future days, which we seek to make secure, we look 
forward to a world founded upon four essential human freedoms. 

The first is freedom of speech and expression — everywhere in 
the world. 

The second is freedom of every person to worship God in his 
own way — everywhere in the world (dus „freedom of religion"). 

The third is freedom from want, which translated into world 
terms, means economic understandings which will secure to every 
nation a healthy peacetime life for its inhabitants — everywhere 
in the world. 

The fourth is freedom from fear — which, translated into world 
terms, means a worldwide reduction of armaments to such a 
point and in such a thorough fashion that no nation will be in 
a position to commit an act of physical agression against any 
neighbour — anywhere in the world. 

(Er versehenen reeds eerder zegels ter herinnering aan de „four 
freedoms", t.w. U.S.A. No. 472) en 485, en Nieuw Zeeland, No. 
279). 
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8 + 8 f roodbruin en olijfbruin, links portret van F.D.R., daar
onder „Freedom of speech", rechts een menigte met vlaggen, o.a. 
van Hongarije, U.S.A., Sowjet-Rusland, Groot Britannië. 

12 -f 12 f smaragdgroen en olijfbruin, portret F.D.R., daar
onder „Freedom of religion", rechts een aantal kerken, tempels 
en moskeeën. 

20 -|- 20 f lilabruin en olijfbruin, portret van F.D.R., daaronder 
,.Freedom from want", rechts een gezin voor een krotwoning, recht 
vei langend. 

30 -|- 30 f ultramarijn en olijfbruin, portret van F.D R., daar
onder „Freedom from fear". 

b. Luchtpostzegels. Deze waren alleen geldig voor frankering 
van vliegpoststukken. De eerste drie waarden brengen de beroemde 
conferenties in herinnering( men denke o.a. aan de zegels van 
Nicaragua en van Sowjet Rusland). Alle met Inschrift „Légi Posta", 
vliegpost. 
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10 -|- 10 f roodlila en olijfbruin, portret van F. D. R., daar
onder het woord „Casablanca", waar een conferentie plaats vond 
van 14 tot 24 Januari 1943 met Churchill, De GauUe en Giraud. 
Rechts vliegtuig boven Casablanca. 

20 -)- 20 f olijf en olijfbruin, portret van F. D. R., daaronder 
„Teheran", waar van 26 November tot 2 December 1943 een con
ferentie plaats vond met Churchill en Stalin. Rechts vliegtuig 
boven Teheran. 

50 -f- 40 f violet en olijfbruin, portret van F. D. R., rechts 
landkaart van de Krim (Crimea), waar te Yalta een conferentie 
plaats vond. met Churchill en Stalin, in het beslissende stadium 
van de oorlog. 

70 - j - 70 f grijszwart en olijfbruin, portret van F. D. R., daar
onder „Hyde Park", waar hij b<?graven werd, rechts het slot Hyde 
Park met het grafmonument. 

Juli 1947. De Roosevelt-zcgels verschenen ook in blokvorm. Op
laag 30.000 stel. 

a. Frankeerzegels. De bovengenoemde zegels van 8 -|- 8, 12 + 
12, 20 4- 20 en 30 + 30 in blok van vier. Omranding en rand-
bedrukking in bruin, kleur van het papier (buiten de zegels) licht
geel. Boven de vier zegels staat: „F. D. Roosevelt — Emlékére", 
benevens wapen der U.S.A., links „Jan 6", rechts „1941", onder 
„Four. Freedoms. Souvenir. Sheet" en wapen van de Hongaarse 
Republiek. 

b. Luchtpostzegels. De vier luchtpostzegels in blok verenigd; 
kleur van randbedekking groengrijs, kleur papier (buiten de zegels), 
lichtgeel. Boven de zegels staat „F. D. Roosevelt-Emlékére", be
nevens wapen der U.S.A., links ,,1882" (geboortejaar van F.D.R.), 
rechts „1945", onder „Memorial. Souvenir. Sheet." en het wapen 
der Hongaarse Republiek (thans zonder Istvan-kroon !). 

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 

1947. Portzegels in uniforme tekening. 
4, 20, 30, 40, 60 filler, 1.20 en 2 forint, 

lilakarmijn. 

IJSLAND, 

Augustus 1947. Luchtpostzegels in zes verschillende tekeningen. 
Oplagen: 15 a tot 1 k 500.000 elk, 2 en 3 beide 300.000. Formaat: 
liggend voor alle waarden, behalve 1 en 2 k. 

Op elk zegel een ander type vliegtuig. Druk van Thomas de la 
Rue, Londen. 

15 aurar oranje, Thingvellir. 
30 aurar grijszwart, Isafjörthur. 
75 aurar roodbruin, Akureyri. 

1 króna blauw, Seythisfjörthus, Strandatindur. 
2 krónur bruin, Hvalfjörthur, Thyrill. 
3 krónur groen, Reykjavik. 

ITALIË. 

1947. Portzegels. 
1 1 oranje, 2 1 groen, 3 1 bruinkarmijn, 

4 1 grijsbruin, 5 1 violet, 6 1 ultramarijn, 
8 1 roodlila, 10 1 blauw, 12 1 olijfbruin, 20 1 
roselila, 50 1 blauwgroen. 
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1947. Particulier vergoedingszegel. 
(Deze soort zegels wordt geplakt op 
brieven, die niet per post doch door 
particulieren worden geëxpedieerd). In-
schrift „Recapito autorizzato" (letterlijk: 
adres met machtiging). 

1 1 groenblauw, voorstelling: „Dea 
Roma", de personificatie van de eeuwige 
stad. 

1947. Luchtpost. No. 115, 3 1 20 oranje, met zwarte opdruk 
LIRE 6. 

1 September 1947. Herdenking van het feit, dat Guglielmo Mar
coni (geb. 25 April 1874 te Griffone overl. 20 Juli 1937 te Rome, 
beroemd natuurkundige, begiftigd met de Nobel-prijs in 1909, uit
vinder van de radiotelegraphie; zie ook de serie van 1938) in 1897 
de eerste Maatschappij voor Radio-telegraphie stichtte. Inschrift 
op alle waarden: „Cinquantenario della Radio". Ontwerpen van 
Garrasi, druk van het „1st. pol. Stato-Off. Carte Valori". 

6 1 violet en 25 1 groenblauw, „La radio sulla terra" (de radio 
op de grond), zendersmast. Daarboven gevleugeld rad, rechts portret 
van Marconi (volgens één Italiaans blad is dit niet juist, m.i. wel). 
10 1 bruinkarmijn, 35 1 blauw ,,La radio sul mare", de radio op 
zee", schip in nood zendt de letters S.O.S. uit. 
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20 1 bruinoranje, 50 1 lilarose, „La radio nei cieli", de radio in 
de lucht, vliegtuigen en stylistische figuren. 

ITALIË. 
Geallieerde bezetting (welke spoedig ten einde loopt !) 
1947. Aanvullingswaarden met opdruk A.M.G.-V.G. (Allied 

Military Government, Venezia Giulia = de omgeving van Triest). 
2 1 (It. no. 488), 6 1 lila, 20 1 purper. 
Luchtpostzegels: 25 1 olijfbruin, 50 1 groen. 

LIECHTENSTEIN. 
1947. Een aantal zegels verscheen met een nieuwe dienstopdruk, 

nl. DIENSTMARKE, benevens een kroontje tussen de letters T 
en M. 

5 r no. (200),, 10 r (201), 20 r (203), 30 r (205), 50 r (207), 
1 F (210), 1 F 50 (212). 

LITAUEN. 

(Als ik mij wel herinner is deze voorstelling ontleend aan een 
zeer oude houten beeldengroep, destijds in Vilnius; of het in de 
Kathedraal of de AuSros Vartai was, weet ik niet met zekerheid). 

10 roodbruin, 20 donkerblauw, 10 + 90 geel en violet. 
Tekening b. Kamp „Seedorf", aartsengel beschermt de uit hun 

land verjaagden. Links onder afbeelding van de Kathedraal van 
Vilnius (bekend van vele zegels van Litauen en zg. Midden-
Litauen), rechts één van de drie wapens van Litauen, n.l. de zg. 
Gedimino Pilis of Gediminas-burcht van Vilnius, dat eveneens 
van vele Litause zegels bekend is. 

10 blauwlila, 20 wijnrood, 10 + 90 groen en lila. 
Tekening c. Kamp „Hassendorf". Het zg. grote wapen van 

Litauen, de Vytis, of ridder (ten onrechte vereenzelvigd met St. 
Georgius !) 10 violet, 20 blauw, 10 -)- 90 rood en wijnrood. 

Blok. De hierboven vermelde toeslagzegels van 10 + 90 ver
schenen, in dezelfde kleuren, verenigd in blok, met gouden rand
schrift. Op de onderrand het gestyleerde wapen „Gedimino Pilis". 

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

Speciale vlucht K.L.M. 
(Michigan) 11/8 '47. 

*^AMI ANGLU ZONO^ bK^hmtmJS IGALiO 

9 1840*1946 
w ^ 

to 

O 
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l^LEIDO SEEDORF kT*B- KOMITEf4f 1P4è*4*3 
Postzegels, uitgegeven in de kampen voor zg. Displaced Persons. 
(Enige honderdduizenden Balten bevinden zich in West-Europa 

in kampen, omdat zij niet willen terugkeren naar hun vaderland, 
zolang dit bezet is door de Russen). 

1947 (?). Alle waarden hebben het Inschrift „Lietuviu Stovyklos 
Pastas" (Litause kamp-post"). Alle zegels ongetand. 

Tekening a. „Montgomery" (naam van een barakkenkamp), 
1940—1946. 

Piëta (de H. Maria met het lichaam van Christus); zeven dolken 
symboliseren de zeven smarten van Maria. 

NEDERLAND. 
Amsterdam—Holland 

Wij ontvingen thans stukken met 
bovengeneomde vlucht verzonden. Zoals 
in ons vorig nummei reeds vermeld, zijn 
de zegels afgestempeld met de machine
stempel „Eeuwfeest Holland Michigan" 
met datum „11 VIII 12 1947", terwijl 
wij ook stukken ontvingen waarop de 
postzegel was afgestempeld met de ge
wone dagtekeningsstempel „Amsterdam 
Centraal Station 11 VIII 12 1947". 

De aankomststempel op de stukken 
luidt „Holland Mich. Aug. 12, 10.30 
AM 1947'. 

Volgens ontvangen berichten uit Ame
rika was het niet mogelijk post met de 
terugvlucht mede te geven. 

BELGIË. 
Speciale vluchten ter gelegenheid van 
de opening va.i het vliegveld Namen. 

Ter gelegenheid van de opening van 
het vliegveld Namens werden drie 
vluchten uitgevoerd, n.l. Namen—Am
sterdam, Namen—Londen en Namen— 
Parijs. Speciale kaarten werden aange
maakt door de „Acro-club de la Meuse". 
De stukken zijn afgestempeld met de 
speciale dagtekeningsstempel „Aero
drome de Namur (Temploux) 22 juin 
1947" en dragen bovendien nog een 

romitéstempel „Vol spécial Namur-Amsterdam" of „Vol Namur-
Londres" of „Vol spécial Namur-Parijs'. 

Opening geregelde luchtlijn Brussel—Léopoldville— 
Johannesburg door Sabena, 

Wij vernemen, dat het in de bedoeling ligt van de Sabena om 
een geregelde luchtlijn Brussel—Léopoldville—Johannesburg te 
openen, waardoor dus ook België een geregelde luchlverbinding 
met Zuid-Afrika krijgt. 

O 

'O m 

O 
m 
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De laatste tijd ontvang ik van talrijke verzamelaar? poststukken 
ter inzage met de klacht, dat de zegels op meer dan ergerlijke 
wijze zijn afgestempeld. Soms ziet men niets dan een grote inkt
vlek, is de stempel zo zwaar aangebracht, dat de zegels bescha
digd zijn,-soms is een niet afgestempeld zegel „onbruikbaar" ge-
gemaakt met anilinepotlood, wat uitdrukkelijk verboden is. Ik heb 
aan het Hoofdbestuur der P.T.T. verzocht, nogmaals deze kwestie 
ter kennis van het postpersoneel te brengen. Eind Augustus is 
zulks inderdaad in zeer besliste bewoordingen geschied. 

VERZAMELAARSLOKETTEN. 

Op 23 September j.1. is te Weert een apart loket opengesteld 
yoor de verkoop van postwaarden aan verzamelaars. Bovengenoemd 
loket zal iedere tweede en vierde Dinsdag van de maand geopend 
zijn tussen 16 en 17 uur. 

De volgende boekwerken werden ter recensie ontvangen: 
1. „Margriet"-PostzegeI-album Nederland en Over

zeese Gebiedsdelen. Uitgave V. A. Kramers, Rijswijk Z.H. 
Prijs: ƒ5 ,25 . 

De uitgave is bestemd voor jeugdige verzamelaars; kostbare 
zegels zijn niet opgenomen, zodat de nog niet vergevorderde 
Philatelisten niet geregeld behoeven te kijken naar lege vakjes. 
Vele cliché's verduidelijken de tekst. Wij wensen uitgever en be
werker van harte succes met dit album, dat overal in postzegel-
en boekhandel verkrijgbaar is. 

2. Znaki Pocztowe Polski Demokratycznej, door An-
toni Laszkiewicz. Uitgave van de „Centrala Filatelistyczna" 
te Warszawa. 

UitVoerige catalogus van alle, sinds 7 September 1944 verschenen 
postzegels van Polen; men zal daarin vele zegels aantreffen, die 
in ons land tot heden volslagen onbekend zijn. Oplaagcijfers en 
dt belangrijkste afwijkingen worden vermeld; ook de zg. Anders
zegels van het Legioen in Italië en van de Regering te Londen, 
evenals vele zegels voor de zg. „displaced persons" worden opge
nomen. Een zeer interessant geschrift. 

3. Katalog Znamok Nemecko 1938—1945, uitgave 
Hugo Kolar, Bratislava. Prijs Kcs 10.—. 

Catalogus van de zegels van het voormalige duitse rijk, vanaf 
de verovering van Oostenrijk tot aan de ineenstorting. Vermeld 
wordt o.a. het Tunis-veldpostzegel. 

4. Illustriertes Briefmarken-Handbuch. Vier Zonen 
Deutschlands 1945/47. Uitgave: HB-Verlag, Linz a.d. D. 
Oostenrijk. 

Catalogus van alle zegels, welke in de vier zones van het 
voormalige duitse rijk zijn uitgegeven, dóór en met toestemming 
van de bezettende mogendheden. De niet-officiële plaatselijke uit
gaven worden slechts in het kort vermeld. 

5. Vier in één. Uitgave: H . A. Gosman, Postbus 211, 
Amsterdam. Prijs: ƒ 1.85. 

In dit geschrift wordt een vergelijkend overzicht gegeven van 
de prijzen van Yvert, Zumstein, Stanley Gibbons en Scott van 
een aantal zegels van Europa. Voor hen, die zich speciaal voor 
de prijzen van de postzegels interesseren en niet in het bezit zijn 
van de vier genoemde catalogi (uitgave 1947), een aardig boekje. 

V. P. 

6. Dai Nippon in Zuid Oost Azië. Samenstellers 
N . F. Hedeman en R. Boekema, uitgave R. Boekema's 
Postzegelhandel, 's-Gravenhage, Postbus 45. 

Dit uitstekend verzorgde boekwerk, 180 pagina's formaat 15 x 
24 cm, verlucht met honderden cliché's, geeft voor de eerste 
maal een per heden compleet overzicht van de diverse uitgiften 
die plaats vonden in de door de Japanners bezette gebieden van 
Z.Ó.-Azië. 

Na een kort historisch overzicht van het verloop der krijgs-
verrichtingen, volgt een overzicht van de verdeling van Indië 
in de diverse postgebieden, overzicht der meest gebruikte over
drukken (alle tot op heden bekende Japanse overdrukken zijn op 
ware grootte geclicheerd), terwijl uitgebreide en overzichtelijke 
tabellen per gebied het geheel completeren. Deze zijn dusdanig 
uitgevoerd, dat men nog niet bekende waarden zonder meer in 
de tabel kan opnemen. 

Ook zijn alle bekende propagandastempels opgenomen, en de 
baarfrankeringsstempels die gebruikt zijn. Een overzicht van de 
Jap. schriftsoorten, alphabet, jaartelling enz. completeert het ge
heel. Ook de twijfelachtige uitgiften zijn opgenomen, echter in . 
speciaal cursief schrift, terwijl ook van alle bekende vervalsingen 
afbeeldingen en beschrijvingen zijn opgenomen. Ik kan dit werk 
dan ook ten zeerste aanbevelen, niet alleen aan allen die zich voor 
deze zegels zelf interesseren, maar ook aan allen die voor de 
philatelic in het algemeen belangstelling hebben, als een studie-
werk, waarvoor de samenstellers alle lof verdienen. A. J. U. 

Met groot leedwezen vernamen wij, dat op 19 September j.1. 
na een langdurige ziekte te Voorburg is overleden de heer A. J. 
van den Brandt, Inspecteur i.a.d. der P.T.T., Hoofd der Vierde 
Afdeling van het Hoofdbestuur der P.T.T. 

De heer van den Brandt toonde steeds bizondere belangsetlling 
voor de philatelie. Ontelbare malen verstrekte hij inlichtingen aan 
de redactie van het Maandblad, dat hij een warm hart toedroeg. 

Met gevoelens van grote erketelijkheid gedenken wij den over
ledene. V. P. 

^ ^ ^ ( ^ ^ Imlbilcai T T ■ 
POSTZEGELVERENIGING DEN HELDER 1922—1947. 

Naar wij vernemen bestaat op 22 October a.s. de vereniging 
„Den Helder" een kwart eeuw. Als er één vereniging moeilijk

heden heeft ondervonden door de oorlog, dan was het wel „Den 
Helder". Dat zij er toch weer in is geslaagd, de oude omvang 
te herstellen en in bloei toe te nemen, ondanks alle narigheden, 
geeft aanleiding tot vreugde. En voor de jubilerende vereniging 
zélf, én voor de philatelie in het algemeen. 

Ook dezerzijds de hartelijkste gelukwensen voor bestuur en 
leden van „Den Helder". v. P. 

Hoofd van de Bondskeuringsdienst is de Z.E, heer P, J. van 
Harderwijk, Heerenstraat 43, Rijswijk (Z.H.) 
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Buitenlandse zegels moeten voor keuring uitsluitend worden 
gezonden aan den heer P. Wittkamper, Graaf Florislaan 58, 
Bussum. 

AFDELING AMSTERDAM VAN DE N . V. v. P. V. 
De Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars afde

ling „Amsterdam" herdacht op 4 October j.1. haar 50-jarig bestaan. 
Deze heugelijke gebeurtenis is wegens de tijdsomstandigheden in 
intieme kring gevierd. 

RADIO-UITZENDINGEN. 
Woensdag 15 October, N.G.R.V., Hilversum II, 16 uur, 

Drs. G. J. Peelen. 
Maandag 20 October, V.A.R.A., Hilversum I, 17,20 uur, 

Mr. J. H. van Peursem. 
Woensdag 29 October, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur. 

Drs. G. J. Peelen. 
Zondag 2 November, V.A.R.A., Hilversum I, 8.30 uur, 

Mr. J. H. van Peursem. 
Maandag 17 November, V.A.R.A., Hilversum I, 17.20 uur, 

Mr. J. H. van Peursem. 

LAATSTE NIEUWS 
a. Op 1 October verschenen: Curajao, luchtpost, 6 cent bruin-

zwart en 123^ cent purper. 
b. Op 7 October werden voor de eerste maal in ons land brieven 

per helicoptère vervoerd van Ypcnburg (vertrek 14.55) naar 
de „Karel Doorman" (aankomst 15.13). Een grote ronde stempel 
werd gebruikt. 

c. Op 9 October verscheen: Nederland, 25 cent ultramarijn, type 
Hartz, etsingnummer R I. 

Gevraagd wordt aan welke zegels de onderdelen van onder
staand fantasiezegel ontleend zijn. 

Oplossingen vóór 15 Januari 1948 in te zenden aan dr. P. H. 
van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht. O p de enveloppe 
te vermelden: 41e prijsvraag. Een tiental prijzen in postzegels 
wordt uitgeloofd. Gorrespondentie kan over deze prijsvraag niet 
gevoerd worden. 

Namens de Raad van Beheer, 
P. H. VAN GITTERT. 

oNDSj 
INFORMATIEBUREAU 

Firma Roger Decamps-de Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen, 
(België). 

J. A. Toebosch, Nassaukade 1601, Amsterdam-W. 
De Winschoter Postzegelcentrale, Directeur G. W. Timmer 

aldaar. 
De Asser Postzegelcentrale, Directeur W. J. de Jong, Oude-

straat 32, Assen. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 9, Rijswijk (Z.H.) 
E. A. J. Steijns, Groesbeekscheweg 113, Nijmegen. 
F. Breijer, K. P. G. de Bazelstraat 52, Bussum. 
J. H. Hendriks, Archimedesplantsoen 10b, Amsterdam-O. 
W. Th. van Keulen, Electrotechn. Bureau, Nuenen (N.B.) 
G. F. A. Traa, Beetslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
H. J. Koeman, Postzegelhandelaar, Amserdam, nader adres 

thans onbekend. 
Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 

te sluiten. Men wordt verzocht aan dit voorschrift stipt de hand 
te houden. 

De secretarissen der aangesloten verenigingen worden er aan 
herinnerd het Bondsinformatiebureau steeds in kennis te stellen 
van de in hun verenigingen plaats gehad hebbende royementen. 

De Beheerder van het Bondsinformatiebureau, 
Mr. G. M. LOEF, 

Boskoop. 

BONDSHEDELINGEN. 
Instructie No . 2. Ruil van gebruikte postzegels met het bui

tenland door leden van de verenigingen, aangesloten bij de Bond 
van verenigingen van postzegelverzamelaars te 's-Gravenhage. 

1. De instructie dd. 11 -December 1946, voortaan Instructie 
No. 1 te noemen, blijft gehandhaafd voor de ruil van onge
bruikte postzegels. Voor het ruilen van gebruikte postzegels 
door uw leden zullen vanaf heden onderstaande bepalingen 
gelden. 

2. Het toestaan van ruil van gebruikte postzegels dient voor 
wat de invoer betreft beperkt te blijven tot een maximum 
van 1 exemplaar van iedere soort gebruikte postzegel per lid. 
Ten behoeve van leden van wie het U bekend is (of die 
desverlangd te uwen genoegen hebben aangetoond), dat zij 
zich toeleggen op het verzamelen van postzegels in paren 
of blokjes van vier zegels, kan bedoeld maximum worden 
verhoogd tot 1 paartje respectievelijk 1 blokje van vier. 

3. In- en uitvoerwaarde dienen gelijk te zijn. 
De buitenlandse ruilpartner dient de tegenwaarde binnen drie 
maanden na de datum van verzending van Nederlandse zijde 
te hebben geleverd. Blijft een ruilpartner in gebreke daaraan 
te voldoen, dan mogen met hem geen nieuwe ruilovereenkom-
sten worden gesloten. 
De door ruilen verkregen postzegels dienen het eigendom te 
blijven van het betrokken lid. 

4. Het combineren van ruilaanvragen van twee of meer leden 
kan niet worden toegestaan. 
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Elk lid mag per kwartaal één ruilaanvraag voor ten hoogste 
40 zegels (voor in- en uitvoer gezamenlijk) indienen met een 
uitvoerwaarde van hoogstens ƒ 20,—, óf ƒ 40,— per half jaar 
met eveneens een maximum aantal zegels van 40 (voor in-
en uitvoer tezamen). 

5. Uit te voeren zendingen worden aan het Bestuur van den 
Bond te 's-Gravenhage voorgelegd, tezamen met een lijst in 
duplo, welke lijst zowel van de in- als van de uit te voeren 
postzegels de volgende gegevens dient te bevatten: 

het aantal en een nauwkeurige omschrijving van de 
soort en de afzonderlijke waarden, de bevestiging 
dat het gebruikte postzegels betreft en de ruil
waarde. 
Voorts alle gegevens, die het Bestuur bij de beoor
deling van de ruil nuttig of nodig acht. 

6. Indien het Bestuur met de voorgestelde ruil accoord gaat 
worden de lijsten van een desbetreffende gedagtekende aan
tekening voorzien, waarin tevens dient te worden vermeld, 
dat in- en uitvoer van de in de lijst omschreven postzegels 
geschieden op grond van Algemene Vergunning No. 904015 
dd. 16 September 1947 van De Nederlandsche Bank N.V., 
Amsterdam, welke aantekening door den Secretaris van de 
Bond namens het Bestuur wordt getekend. Een der beide lijsten 
wordt aan de postzegelzending toegevoegd, welke inzending 
door de Bond gesloten aan de post ter verzending naar het 
buitenland wordt aangeboden op grond van de aan de Bond 
te verlenen ontheffing van de verplichting tot open aan
bieding. 

7. De als tegenwaarde in te voeren postzegelzending dient aan 
het bestuur te worden geadresseerd en vergezeld te gaan van 
de bij de uitvoer medegezonden lijst, welke bij de inklaring 
aan de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen wordt 
afgegeven ter doorzending aan onze instelling. 
Indien buitenlandse postzgelzendingen door de Posterijen 
rechtstreeks aan U worden uitgereikt, verzoeken wij U de 
inklaring alsnog met bedoelde ambtenaren op te nemen. 

8. Omrekening van vreemde valuta in guldens dient te geschie
den tegen de door De Nederl. Bank N.V. bepaalde koersen. 

Hiermede verlenen wij U, ten behoeve van de leden van de 
aangesloten verenigingen, gelet op artikel 20 van het Deviezen-
besluit 1945, mits deze een 

A L G E M E N E V E R G U N N I N G 
tot het in- en uitvoeren van postzegels, voorzover zulks geschiedt 
ter uitvoering van een overeenkomst van ruil, welke volgens de 
voorschriften neergelegd in onze Instructie No. 2 d.d. 16 Sep
tember '1947, is afgesloten en wordt afgewikkeld. 

Deze vergunning is tot wederopzegging geldig. 
Op den vergunninghouder rusten de volgende verplichtingen: 

1. U dient er op toe te zien, dat de voorschriften vervat in 
hoger genoemde instructie worden nagekomen. 

2. Eenmaal per maand zullen U de op deze vergunning vallende 
kosten in rekening worden gebracht en wel: 

per ruiltransactie tot ƒ 5,— „ 0,25 
van ƒ 5,— tot „ 10,— „ 0,50 

„ „ 10,— tot „ 15,— „ 0,75 
„ „ 15,— tot „ 20,— „ 1,— 

en vervolgens voor iedere ƒ 5,— daarboven ƒ 0,25 meer, tot een 
bedrag van ƒ 2,— voor het maximum van ƒ 40,-— per 6 maanden. 

Dit is ook geldig voor het ruilen van ongestempelde portzegels. 
(Zie verder blz. 21). 

Met de grootst mogelijke nadruk wordt er op gewezen, dat 
correspondentie betreffende ruil met het buitenland UITSLUI
T E N D moet worden gericht aan den heer J. G. J. Polling, 
Waaiersluis D 42, Haastrecht. 

|^ricVe]nlbiJ^''| 

Van den heer A. C. Vader te Vlissingen ontvingen wij een 
brief, waaraan het onderstaande wordt ontltend: 

Het is duidelijk dat, hoe meer zomer- en kinderzegels verkocht 
worden, hoe meer aan het beoogde doel beantwoord wordt. Er 
wordt in dit opzicht veel moeite gedaan, doch een zeer eenvoudig 
middel wordt genoeg uitgebuit. 

Als „nevenverdienste" worden postkaarten verkocht en deze nu 
slaan dikwijls, naar mijn mening, wat afbeeldingen betreft, in 
overeenkomst met de uitgegeven zegels, als een tang op een 
varken. Gevolg: géén interesse van de zijde der verzamelaars. 

En dit nu zou juist heel goed te veranderen zijn, speciaal bij 
die verzamelaars die veel met het buitenland corresponderen (b.v. 
Amerika), waar men zich al meer en meer toelegt op het ver
zamelen van „eerste dag enveloppen". 

Waarom nu niet postkaarten verkocht (en liever nog frisse 
enveloppen !) waarop een afbeelding staat, die duidelijk het doel 
waarvoor de postzegels, die er natuurlijk opgeplakt zijn, weer
geeft ? De K.L.M, is al enigszins die richting uitgegaan met haar 
speciale enveloppen voor de eerste vluchten, al is ze dan ook 
kariger met speciale stempels dan haar Amerikaanse collega's. 

Is het nu niet prettig, dat wij Hollandse verzamelaars, ook iets 
dergelijks als tegenprestatie kunnen doen ? 

Eén ding staat vast: het zal door de verzamelaars over de 
gehele wereld zeer gewaardeerd worden en de verkoop zal veel 
beter zijn dan thans. 

Ik hoop, dat dit stukje ook onder de aandacht gebracht kan 
worden van die instanties, die de zomer- en kinderzegels uitgeven, 
daar het toch voor hen van veel belang is. 

Prijs dezer 
/ 2 . - bij 
Postzegels 

advertenties: 1 
vooruitbetaling. 1 
■worden niet in S 

betaling genomen. 1 

Nederland en Overzese 
Gewesten ongebruikt. 

Verzamelaar zoekt verzamelaar, die zijne col
lectie wil overnemen. Waarde catalogusNed. 
Ver. V. H. 1947 f 3840. Prijs f 1900.
Brieven onder No. 292 aan de Administratie 

Te koop gevraagd nos* i, 2,3 Neder
land, losse exemplaren op briefstuk en op 
gehele brieven met volledig leesbare afstem
peling, uitsluitend prima exempl. 

W. MOOY, (280) 
St. Annastraat 357 — Nijmegen. 

Nederland  Zeeheldenserie. 
Gevraagd plaatnummers (id paren), hoek
zegels (links onder of rechts boven) met 
telcijfer 5 resp. 10, benevens zegels van 40 
cent met z.g. reentry. (283) 
V.HAL, Oranjel. 71, RijswijkZ.H. 

ZICHTZENDINGEN 
Aangeboden goed verzorgde zichtzendingen 
Engelse Kol., Nederland en Overz. Geb. 
Europa, tegen ii^/a et per Yvert Francs 
H. Rademakers, Burg. v. Heemstrakwar
tier 139, De Bilt (Utr.) (303) 

Aangeboden: Europaverzameling 
bevattende veel complete series, ge
bruikt en ongebruikt. "Waarde Yvert 
1947 ruim 75000 frs. voor f600, 
A. J. VOOGT,Nunspeetl. 33 j , DenHaag (282) 

Ruil E n g e l a n d e n Kol . 
Uit uitgebreide collectie Engelanden Kol., 

op basis Yvert, zegels aangeboden in ruil 
voor betere waarden ( / en, £ enz.) van dit 
gebied na i Mei 1̂ )37 Ruil volgens manco
lijst of e d. A. C. BEELINU, Nieuwestad 9t» 
Leeuwarden. (loZ) 

Rondz. 1 cent per franc Yv '47. 
o p aanvraag doen wij U een zichtzending 
toekomen der door U gevraagde landen. 

G. HENDRIKSEN, 
(273) F. W. Reitzstraat 13, Gouda. 

Hak de knoop door! 
Neem ook 'n abonnement op „MIJN STOKPAARDJE", Neêrlands 

meest vooruitstrevende Postzegeltijdschrift, 
Pers en radio citeren het! ! Men spreekt er over op de cluls! ! 

Geniet er ook van en vraag om te beginnen eens 'n proefnummer 
aan Postbus I te Hulst, Zld. U krijgt het GRATIS! 
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Begin-CoIIecties in Prachtkwaliteit 
(volle Yvert-ns. uitsluitend zegels 
tot 1940). 

15 versch AUenstein, incl 
no 4 

200 „ België 
150 „ Beleren 
50 

120 
135 
150 
450 

85 
40 

100 
25 

150 
100 
400 
120 

, Bosnië 
, Boelgarije 
, Danzig 
, Denemarken 
, Duitsland 
, Engeland 
, Estland 
, Finland 
, Fiume 
, Frankrijk 
, Griekenland 
, Hongarije 
, Itahe 

Boven ƒ 10 fr toezending 

ƒ 2,50 
„ 5 , -
„ 6,50 
„ 4,— 
„ 4 , -
, 7 , -

„ 5,— 
„ 12,50 
„ 3,75 
„ 2,50 
„ 3,50 
„ 2 , -
„ 2,50 
„ 4 , -
„ 1 0 , -
„ 2 , -

(286) 
M. MARCHAND, Krugerlaan 6 
BAARN (Giro 121436) 

BELGIË 
Yv 175 1 Fr Helm ° 

177 5 Fr Helm * 
178 10 Fr Helm * 
187 50 c d blauw * 
218 5 Fr bruin * 
291a 50 Fr Albert ° 
292 100 Fr Albert ° 

305/07 B I T * 
308/14 Caritas ° 
314 5 + 5 Frc * 
322a 2M Fr Albert * 
353/55 Picard ° 
362 5 + 5 Frc 
504/11 Rubens 1* 
504/11 Rubens ° 
513/18 Orval III * 

Alles pr ex Boven ƒ10,— 
Zendt ons even een kaar 
uw adres en wij sturen l 
matig onze Maandelijkse 
aanbiedingen 

X. DAUDT, Postzeg 
Gouda, Zeugestr. 62, Giro 

Excelsior Albums bij to 
Europa 8-d in kl band ƒ 
Eur 8-d in sehr band , 
Rusland , 
Saargebied , 
Griekenl en Kreta , 
Itahe, Staten, en Kol , 
Polen, Gen Gouv , 
Zwitserland , 
Roemenie , 
Hongarije , 
Bulgarije , 
Kerk Staat „ 
Spanje 
Duitsland , 
Aanvulli ngs-supplementen 

ƒ 9 50 
„ 3 0 , -
„ 30,— 
„ 1,85 
„ 6,75 
„ 7,25 
„ 13,50 
„ 8,25 
„ 17,75 
„ 16,50 
„ 7,75 
„ 3,— 
„ 27,50 
„ 18 — 
„ 15,75 
„ 16,75 
franco 

tje met 
J regel-
Speciale 

:lhandel 
277730 

t 1940. 
190,— 
160,— 

1 5 , -
7,25 

12,— 
22,50 
11 — 
1 0 , -
1 3 , -
14,— 

9,— 
6,75 

10,— 
25,— 

ver-
schijnen nog du jaar Verzend
kosten worden extra berekend 

Bestelt thans Yvert 1948 ! 
Verschijnt binnenkort ! 

L. A. HARPENAU, Amsterdam 
Gravenstraat 30 - Telef. 34104. 

Verzamelaars en Handelaars 
Laat ook dit seaoen Uw V E R K O O P 

B O E K J E S door ons in orde maken. Vele 
tevredenheidsbetuigingen ter inzage 

Vraagt inlichtingen onder N o 306 aan 
het Bureau van dit blad 

TE KOOP AANGEBODEN 
verzameling NederI en O G zeer geschikt 
om verder te verzamelen Spec cat f 5jo — 
Prijs f 325 — 

Voorts pr collectie Europo met zeer vele 
compl series, w o veel postfris 

Yvert waarde fr 98000.— Pnjs f 1250 — 

Adres M SCHOUTEN, 
(254) Goejanverw dijk 13, Gouda 

GEVRAAGD 
verz. Duitse koloniën en/of Haiti 
in ruil V. oud Delfs, schilderijen 
o d. Br. onder no. 297, aan het 
Bureau v d. Blad 

Postzege lhandel Neerlondia 
St. Aga tas t r 15 b, Rotterdam-N. 
Spec aanb Frankrijk Pexipblocsm spec stemp. 

I2S0 fr. f 12 50 
Gen Gouv bloes l o Zl 1600 fr f i j — 
Bloes Copernicus joo fr f 4 j o 

Te koop of te ruil gezocht: 
Postfrisse en gebruikte Military Post, 
AMpost-Duitse druk, Ipf-IRM. 20 
stuks, ook losse waarden. (301) 
M. P. BREEL, Postbus 31, Goes 

BOD GEVRAAGD . 
op partij zugels voorm Duitse Ko
lomen z gom, waarde Yv '47 fis 
22500,—. Br onder no 300 aan 
het Bureau van dit blad. 

H.H. Overzee-verzamelaars, 
Daar wij van de zegels van Buiten-
Europa onze Spec ia l i te i t maken, 
hebben wij hiervan een grote keuze 
Stuurt dus Uw mancolijsten aan: 

Postzegelhandel ULTRAMAR, 
Juffermansstr. 38, Oegstgeest 

(302 

GRIEKENLAND. 
Te koop aangeboden postzegels van Grieken
land, speciaal grote en kleine Hermeskoppen 
Zend mancolijst T e koop gevraagd zeld-
zaamheden, afwijkingen enz van Griekenland, 
Portugal of Thurn en Taxis R M Feenstra, 
Annastraat 21, Capella a d IJssel {311) 

WIE RUILT 
mijn overcomplete nummers Phila
telist en Maandblad voor de mij 
ontbrekende nummers. VERSTFEG, 
Markerstr 4 b, Rotterdam-Z. (298) 

Aangeb NederI Bevrijding 17 w compl p 
sene fl 2,70, Nat Hulp p serie fl i ,oj Zee 
helden 12V2C pers t fl 0,06 Allei postfris 
Porto extra Yvert 19^7 fl 10— Ned en O 
U S A , Frankrijk, Letland, Duitsland Lucht 
post op mancoliist' Bneven onder nummw 
312 aan het Bureau van dtt Blad 

China en Japan. 
Restanten en LandencoIIecties Aan
biedingen en zichtzendmgen ge
vraagd door A. H. BOSSCHER, 
Rijksstr.w. 267c, Haren (Gr.). 

Te koop a a n g e b o d e n 
Europa verzameling (geen Ned en O geb) 
in 2 blanco Excelsior albums en 2 insteek-
boeken bestaande uit 10200 stuks w o veel 
postfr s Alles in prima staat, waarde volgens 
Yvert 1047 ruim 140 mille francs, prijs f 2500 
Inl verkrijgbaar onder N o 281 Bur v d Blad 

Verschenen: 
De Dierenwereld op Postz prijs fr. f 1 5 6 
De Plantenwere'd op Postz prijs fr. f i 22 
Letterk en Muziek op Postz prijs f r f i 74 
Beroemde Zeevaarders en O n t -

dekkmgsreizigers op Postz pnjs fr f o 86 
De Mensch en zijn Wereld op 

Postzegels prijs fr f o 96 
Toezending volgt na ontvangst van poitwissel 
aan 

Mevr M J VAN HEERDT—Kolff 
91 Eemnesserweg, Baarn. 

Te koop of inrui l gevraagd zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz van 
Rusland, Russ. Levont, Russ Chino, 
Ukrainet Azttrbaidjan, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg speciaal-
verzamelaar. P HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6 i b , Hillegersberg 

TE KOOP AANGEBODEN: 

POSTZEGELALBUM 
DUITSLAND 

meist oude zegels, heel 
weinig nieuw, waarde 
140 mille francs. 

Inlichtingen onder No. 242 aan 
het Bureau van dit blad. 

BELGIË 

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

Aangeboden zegels en series van Ned en 
Overz. Geb tegen billijke prijs engros. 

1 evering alleen aan de handel 
Te koop gevraagd massawaar van de hele 

wereld, ook onafgeweekt 
POSTZEGELHANDEL 

G. V. d. EIJNDE 
Merelstraat 25 - Utrecht. 
LUCHTPOST 

Uitgebreid nieuws, aankondiging 
van lezingen m Luchtpost Journaal. 
Maandblad der B.Z .P.C, S^huyt-
straat 107, Den Haag 

Orgaan plus contributie f 3 . 5 0 . 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale posczegelclubs na ontvangst 
van f o 6o in zegels, postwissel of giro 
26683I 

C . J H . TER RIET, Veenstr 22, Enschede 

50Q verschillende postzegels der 
wereld uit mijn doubletten ƒ 2,80 
franco D. v. OMMEN, Epe, 
Popuherenlaan, Postgiro 132330. 

(19) 

In goede staat zijnde literatuur van Ned 
en O G te koop gevraagd, zoals handboe
ken tijdschriften en catalogi 

Aanbiedingen met prijs aan 
N BOGAART, 

Aalsm dijk 454, Aalsmeer. (255) 

Tekst van deze annonces 
vóór den len in te zenden 

aan de administratie. 

291a 
292 
292 
326/32 
390/93 
394/400 
412/18 
432 
438/45 

X ƒ 2 3 , -
X „ 24,50 
o „ 12 ,— 
X „ 24 ,— 
X „ 17,50 
X „ 3 8 , — 
X „ 2,75 
X „ 12,50 
X „ 2 ,— 

LUXEMBURG 
300/5 X „ 14,75 
Luxe bl o „ 15,— 
306/11 X „ 7,75 
324/29 X „ 14,50 
330/32 X „ 16,— 
blok 2 o „ 2,50 
blok 3 X „ 16,50 
blok 4 X „ 7,75 
X = postfr Porto tot ƒ 1 0 , extra 

G. BROERS, Dorplein 128 
BUDEL — Giro 411570 

ZOEK TE KOOP 
Curasao Konijnenburgserie 1947 
t/m 50 cts., betaal 25 "/o boven 
postprij's, de losse waarden 21 ets, 
35 ets, 50 ets, daarvoor betaal ik 
30 "/o boven postprijs. Probeer 
nog heden wat er bij U op het 
postkantoor te koop is. 

WIJ BIEDEN AAN 
Kind 1936 1,65 ** 0,80 ° 

1937 1,65 ** 0,65 ° 
1938 1,35 ** 0,65 ° 
1939 1,35 ** 0,65 ° 
1940 0,85 ** 0,50 ° 

Zomer 1937 1,75 ** 0,85 ° 
1938 1,70 ** 0,75 ° 

Suriname Bandk 4,75 

Richt Uw brieven aan: 

WIM ENGELKAMP 

Postbus 663 — AMSTERDAM. 

Kind 1924 * ƒ 0,90 ° ƒ 0,70 
1925 * „ 1,10 ° „ 0,85 
1931 * „ 4,— ° „ 3,25 
1932 * „ 3,90 ° „ 2,50 

Rode Kruis * „ 3,65 ° „ 3,— 
Rembrandt * „ 2,20 ° „ 1,60 
G Glazen * „ 4,25 ° „ 3,25 
Zeeman * „ 5,— ° „ 3,— 
Toorop * „ 5,— ° „ 4,— 
Olympiade * „ 5,50 ° „ 4,50 
Cour Perm I * „ 5,50 ° „12,— 
Cour Perm II * „ 5,50 ° „ 6,50 
IV2, 4>^, 7>i vhegp 

* „ 5,50 ° „ 4,50 
Bestelling onder 10 Gld porti 
extra, anders onder Rembours. 
Richt uw brieven aan* 

JAC. EKGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam. 

Tel. 30998. Bij N Z H tramh-lte. 
Postrekeaenjng 312b9b. 
Bankiers Incasso Bank. 
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POSTZEGEL EN ALBUMHANDEL 

H . A. Hanuskowski, 
Wagenstraat 105, 's-Gravenhage. 

Zoals van ouds bevelen wij ons aan 
voor het uitvoeren van mancolijsten 
van Nederland en Overz. Gewesten. 

Ook in typen en tandingen. 

TEL. 1116 10, na 5 uur 77 55 31. 
Postrekening 33.530. 

AANBIEDING 
„Lade" Postzegelalbum met plaats voor 3500 
zegels, 550 voorbeelden 
„Lado" Postzegelalbum voor de jeugd 
met plaats voor plm. 1000 zegels 
„Lado" Albumband met wervelsluiting 
linnen rug 
„Lado" Postzegeldroogboek 
„Lado" Postzegelboekje 160 vakjes 
met afrekeningstabel 
„Lado" Postzegelboekje 500 vakjes 
afrekeningstabel gr. maat 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Giro 306603 

Voorstraat 53  Dordrecht 

ƒ5. -

3,50 
1,25 

0,15 

0,45 

ALLES PRIMA KWALITEIT 
Nederland en Overz. Gebieden 
zowel series als losse No's, met 10 tot 40 Vo 
korting op prijzen Spec. Catalogus 1947. 

Uitgebreide offerte 
in series Nederland 
& O.G. op aanvraag 

Bestelt thans omgaand bij ons de Yvert 1948 
Prijs ƒ 1 8 , — per post ƒ18,50 

Speciaal-Catalogus 1947 
ƒ1,25, per post ƒ1 .35 . 

Nederlandsche Postzegelhandel 
A. M. N. V. d. BROEKE 

N.Z. Voorburgwal 316 — Amsterdam-C. 
Post-giro 165298 — porti extra 

SINDS 
1 8 8 5 

I 
DRUKKERIJ 
KINSBERGEN 

Eerste Emissie Nederiand 
tegen goede prijzen 
te koop gevraagd. 

Platers geeft Uw manco's op. 

a. KAAS 
P o s t z e é e l l i a n c l e l 
N.Z. Voorburgwal 2 42 

AMSTERDAM 

DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING-CATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

N.Spiegelstr. 60. Tel. 37239, A'dam 
I (10) 

In de loop van November houden wij 
onze 65e VEILING. Goed mate

riaal hiervoor kan tot begin 
dezer maand worden 

ingezonden. 

Uit voorraad leverbaar blanco albums, 
vooroorlogse kwaliteit en prijzen. 

Ook met zwart papier. 

Postzegelhandel K. A. Weeda, 
ZOUTMANSTR. 14a, DEN HAAG 
Telefoon 394543 - Giro 27773 
Bank: Ned. Handel Mij, Den Haag. 

TE KOOP GEVRAAGD ; 

Massagoed, bundelwaar 
Nederland doch ook 
buitenland in grote en 
kleine partijen. 
Tevens series engros, 
restanten doubletten 
partijen enz. Geen in-
koopslijsten. Aanbiedin
gen zo mogelijk met 
prijsopgave aan: 

A. J. DE WIT, 
Koninginneweg 175 
AMSTERDAM-Z. 

Zo juist verschenen ! ! ! 
ALBUM VOOR NEDERLAND EN 
OVERZEESE GEWESTEN, in schroef-
band op houtvrij papier, m. vele cliché's. 

PRIJS slechts ƒ 4,90, porto extra. 
YVERT 1948 verschijnt binnenkort 
PRIJS ƒ 1 8 , - . 
Bestellingen worden gaarne tege
moet gezien. 

Leidsche Postzegelhandel, 
H. LANSDAAL, 
Vrouwensteeg 3, Leiden, Telef. 23233. 
Postgiro 41.85.73. 

ZICHTZENDINGEN. 
Breidt uw verzameling uit met behulp 
van goed verzorgde zichtzendingsboekjes 
van Nederland en O.G., België en Belgisch 
Congo tegen lage prijzen en prettige 
condities. S.v.p. opgeven beginnend of 
gevorderd verzamelaar. Ook uitvoering 
van mancolijsten Ned. en O.G. Geadres
seerde en gefrankeerde enveloppe voor 
terugzending en gefrankeerd girostortings-
formulier ingesloten. Philatelistische fran
kering ! (304) 

H. SLEGT, 
Lange Bergstraat 3 5 , Amersfoort. 

In verschillende plaatsen beginnen zich reeds 
kleins groepjes te vormen, die zich hebben 

aangesloten bij de vriendenclub van 
ons rondzendverkeer. 

Hoe meer deelnemers in dezelfde plaats, hoe 
minder tijdverlies en portokosten. Steekt 

daarom de koppen eens bij elkaar 
en vormt ook zo'n groepje. 

U is van harte welkom en onze zendingen zijn 
de moeite zeker waard. 

Postze^elnandel „ S U C C E S ' 
Leeuwarden — Postbus 237 — Giro 435698 

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

Spanje No. 412/428 ongebr. 
Spanje No. 590/593 ongebr. 
Spanje No. 640/643 ongebr. 
Spanje Lpt. No. 184/185 ongebr. 
Spanje No. 656 ongebr. 
Spanje Bienfaisance 7/14 
Spanje Bienfaisance No. 53/58 ongebr. 
Spanje Ltp. No. 195/201 ongebr. 
Spaans Marocco No. 147/159 ongebr. 
Spaans Marocco No. 160/170 ongebr. 
Spaans Marocco No. 237/253 ongebr. 
Spaans Marocco Timbres-Souv. 
(310) No. 1-17 ongebr. 

ƒ 3 , -
2,25 

1 0 , -
9,— 
4,— 
2,50 
1,80 
2,25 
9,— 

10 — 
11,50 

30,— 

Zumstein 1948 f8.50 + f 0.50 porto 
Levering na ontvangst van ƒ 9,— op 
onze Postrekening 110.70. 

Degenen, die vooruit bestelden en ƒ 10,50 
gireerden, wordt bij toezending van de 

catalogus ƒ 1,50 gerestitueerd. 
Yvert 1948 ƒ18 ,— + ƒ0,50 porto 

verschijnt in Nov. Bestelt thans omgaand ! 
Wij hebben momenteel een goede sortering 

postzegels van Nederland en O.G.D. 
Zendt ons uw mancolijst. 
Vraagt onze aantrekkelijke voorwaar
den voor het Abonnement 
Nieuwe Uitgiften ! 

Postzegelhandel H E Y M A N S 
Postbus 897 Bergweg i72 b Rotterdam 



SPECIALE AANBIEDING 
Liechtenstein 1946 Yvert Nr. 222 pfr. 
Liechtenstein 1942 Yv. Nr. 177/181 pfr. 

ƒ 17,50 
8,75 

4 5 , -
35,— 
3 0 , -

Zwitserland 1945 „ 405/417 pfr 
Oostenrijk 1945 „ 543/552 pfr. 
Egeo(Rhodes)1944 „ VI. 5/8 pfr, 
San Marino 1943 „ 234/257 en 

Vi. 26/39 „ 11,— 
Albanië 1925 „ 151/158 pfr. „ 1,50 

1927 „ 177/187 
(beh. 181) „ 1,5? 

1930 „ 221/231 pfr. „ 15,— 
1943 „ 289/302 pfr. „ 15,— 

Uw mancolijst naar: 
PQSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
J. M. GOSSE 

Tel. 15515, Kruisweg 43, Haarlem, Giro 135793 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilinghouders 

Gasthuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Teiefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
BUNDELWAAR ENZ. 

—o— 
ALLEEN AANBIEDINGEN MET 

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

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

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

R O N D Z E N D I N G E N 
V O O R VERENIGINGEN 

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 

Levert op mancolijsten 
bijna ieder zegel van Europa (83) 

VRAAGT EENS NAAR ONZE PRIJZEN 

Postzegelhandel J. HORCHNER 
(HAAGSE POSTZEGELHANDEL) 

Laan van Meerdervoort 323 
DEN HAAG 

TELEFOON 330436 — GIRO'354469 
§IÊf 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. 

GOEDKOPE AANBIEDING DUITSLAND. 
Yvert nos. 

705/726 2.— ; 742 0.05; 747 0.20; 760 0.10 
762 0.05; 769/772 0.35; 775 0.60; 776 0.25 
777/7S 0.35; 779/80 0.45; 783 0.20; 785 0.50 
786/89 0.30; 804 0.60; 806/810 0.50; 811 0.20 
814 0.15; 817/18 0.18. 
Veldpost: 1 0.30; 2 0.20; 4 0.55. 
Bohemen en Moravië: 111 0.30; 112/114 1.25; 
117/18 0.25. 
Generaal Gouvernement: 128/130 0.65; 131/ 
135 0.90. (278) 
ALLES POSTFRIS. P O R T O STEEDS EXTRA 

A. C. VAN BAARLEN 
SPIJKERLAAN 14 - ARNHEM. 

I N T . VERG. „PHILATELICA", 
Secr. Zuiderparklaan 249, 's-Gravenhage 
Hiermede wordt aan de leden ter ken
nis gebracht dat op de algemene verga
dering van 22 October a.s. behandeld 
zal worden: 
a. Het bestuursvoorstel om de contri

butie per 1 Januari 1948 te verhogen 
met ƒ 1 , — . 
Dienovereenkomstig art. 11 huish. 
reglement te wijzigen. 

De vergadering wordt gehouden in: 
Pomona, Molenstraat 53, 's-Gravenhage, 
des avonds half acht uur. (295) 

J. A. C. ACHILLES, secr. 

b. 

D R I N G E N D TE KOOP GEVRAAGD 
DUITSLAND 

1941 Hitler 's verjaardag, tot 800 stuks. 
Grote Prijs van Berlijn, tot 300 stuks. 

1943 10 Jaar Machtsovername, tot 1500 stuks. 
1944 Bruine Lint, tot 1500 stuks. 

25 jaar Luchtpost compleet, tot 2000 ser. 

POSTFRIS. 

Aanbiedingen met prijs aan: 

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

NEDERLAND POSTFRIS 
36—40 ƒ 5,— 90—97 * „ 5,— 
64—76 „ 28,— 121—129 ƒ 6,50 
77 „ 5,— 114—120 „ 1,— 
78 „ 12,— 144—162 „ 15,— 
61 A „ 1,50 169—198 „ 25,— 
84—86 „ 4,75 169A—198A „ 27,— 

169B—198B „ 15,— 
ook in blokken van 4 en in 
losse ex. verkrijgbaar. 

Cour I 9—15 ƒ 12,— 
Suriname 214—219 „ 6,50 
Indië Luchtp. 6—10 „ 11,— 

13 „ 1 0 , -

J. V. VLIET & ZN. 
Brediusweg 3, Bussum Tel. 6502. (290) 

Wenst U onze veilingcatalogi geregeld 
te ontvangen, schrijf dan nog heden aan: 

HAAGSCHE 
POSTZEGELYEILINGEN 

SMIDSWATER 27 DEN HAAG 
Telefoon 116146 

EERSTVOLGENDE VEILING 
BEGIN NOVEMBER. 

Op belangrijke inzendingen wordt gaarne 
voorschot verleend.! 

Wij zijn ook kopers van prima objecten. 

Aangeboden: Ned. 16 (5,50), 65 c (15,—), 
104+ (22,—), 105-1- (18,—), 105 + 105 f 
(55,—). Luchtp. 7+ (5,25), Port 42f-l- (20,—), 
Dienst 6f-l- (5,—), Dienst 7f-l- (23,—), Dienst 
12 (11,—). Indië 149-159 (43,—), 80 (18,—), 
Luchtp. 1 3 + (11,—), Dienst 27 (11,—). Fin
land 156-158+ (1,—), 180-182+ (1,—). 

Mancolijsten van Curajao en Suriname gevr. 
Ik geef voor 1000 frs Yvert Cur. en Sur. 

Uw keuze 2000 frs Europa of 3000 frs Over
zee mijn keuze, alleen prima. 

Zichtzendingen van de gehele wereld, ook 
voor verenigingen. (291) 

F. J. HARTERINK, 
•T ROEFKE, OOSTERMEER FR. 

TE KOOP GEVRAAGD 
een uitgebreide, goed verzorgde, origi
nele, dus niet aangebroken 

WERELD V E R Z A M E L I N C . 
Liefst veel klassieken. Betaling van het 
volle bedrag onmiddellijk na regeling. 
Wordt niet in consignatie of veiling 
genomen. 
Wij zijn óók kopers van Landencollec-
ties, mits nagenoeg compleet. 

Discretie gegarandeerd. 
Omschrijving, kataloogwaarde en uiterste 

prijs onder no. 296 aan het Bureau van 
dit blad. 



Zo juist verschenen: Het bonds
album Nederland en Overz. Gew. 

.'gl voll, compl., schroefband, houtvrij 
"* papier ƒ4 ,90 plus 75 c. por to en 

verpakking. Bestelt direct. Vanaf 
1 Nov. wordt de prijs verhoogd. 

Zomer 1947 x ƒ 0,70 o ƒ 0,30 
Alle 8 zomer x „ 15,— o „ 7,25 
Alle 20 Kind x „ 42,— o „ 26,— 
Indië, Curafao, Suriname 
mijn aanbieding in het Septembernummer is 
nog geldig. Prijslijst Nederland en O.G. gratis. 
Levering aan onbekenden na ontvangst van 
postwissel of storting Postgiro 512461. 

Beneden ƒ 10,— porti extra. 
POSTZEGELHANDEL W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 huis — Amsterdam-Zuid. II 

DE NIJMEEGSCHE 
POSTZEGELVEILING 

wordt gehouden op 
ZATERDAG 8 NOVEMBER a.s. 
te half twee in de achterzaal van 

Café Union, Molenstraat 55, Nijmegen. 
Kijkdagen 7 November van 10 tot 
6 uur en 8 November van 10 tot 
12 u. voormiddag in de Veiling
zaal. Catalogus op aanvraag bij: 

P. A. J. VEEN 
ERKEND VEILINGHOUDER 

ST. ANNASTRAAT 123, NIJMEGEN 

ZICHTZEN DINGEN 
van onderstaande landen. 

DUITSLAND 
FRANKRIJK EN KOLONIEN 

M O N A C O 
ZWITSERLAND 

VATICAAN 
bevatten zowel de eenvou
dige als betere zegels en 
series tegen billijke prijzen. 
Geheel vrijblijvend, mits 

(305) binnen 5 dagen retour. 

Postzegeiiiandel A, SLEGT, 
Lange Tiendeweg 7, Gouda. Giro 269848. 

f 12,85 
Na ontvangst van uw postwissel of giro 
voor dit bedrag verhoogd met 25 cent 
port = ƒ 13,10, zenden wij U omgaand 
12 gestempelde prachtseries, en wel: 

Kind 1925, Kind 1931, Kind 1932, 
Zeeman, Crisis 1934 en Emma 
Zomer 1937, Kind 1937, Kind '38, 
Zomer '39, Kind '39 en Kind '40. 
Alle compleet en mooi gestempeld 
Cataloguswaarde totaal ƒ28,40!! 

Levering zolang voorraad; stuurt 
dus nog heden uw order aan: 

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

L.S. ! ! 
De sinds 20 jaar bestaande Postzegelhandel 

A. JAASMA te LEEUWARDEN 
is vanaf heden gevestigd te 

B U S S U M , KAPEI.STRAAT 3 1 . 
Ook vanuit dit nieuwe adres hopen wij Uw 

philatelistische belangen als van ouds naar ons 
beste weten te behartigen en zullen wij Uw 
opdrachten gaarne tegemoet zien. 

Oude relaties die ons opdrachten zonden ver
zoeken wij, ons enige tijd uistel te willen 
geven voor het uitvoeren van die opdrachten, 
in verband met de reorganisatie onzer zaak. 

Postzegelhandel A. J AAS HA, 
BUSSUM v/h. Leeuwarden. 

Postgiro 480272 Kapelstraat 31. 

GOEDKOPE AANBIEDING ! 
Ned.-Indië: IJsland. 
1938-'39 1939-'43 
met watermerk No . 186 2 Kr. „1,20 
60 et. • ƒ 6 , — No. 187 5 Kr. „2,90 
80 et. „ 7,50 No . 198 1 Kr. „ 0,40 
ƒ 1 , — „ 6,— Luxemburg: 
1941 1944 
ƒ ! , — „0,70 No. 372-383 
„ 2,— „ 2,40 . Weid serie „ 11,— 

Op spec. vel. 
Alle zegels zijn buitengewoon mooi gestempeld. 
Bij aankoop van 5 stuks 5 "/o en bij aankoop 
van 10 stuks tegelijk 10°/o korting. 

AMSTERD. POSTZEGELHANDEL 
M. KUPFERMAN ' (294) 

N.Z. Voorburgwal 314, TeL 33473, Amsterdam 

YVERT 1948 ƒ 18,— 
„Vier in één" vergelijkende catalogus 
van de meest courante zegels en series 
van Europa volgens Yvert-Zumstein-
Gibbons en Scott „ 1,85 
Hekker Catalogus 1948 „ 1,— 
Pracht blanco Albums losbladig, schroefband 
24 x 19 cm. 100 bladen No . O ƒ 4,25 
2834 X 25'cm. 50 bladen No. 4 . „ 5,20 
2S% X 25 cm. 100 bladen No. 5 ' „ 5,75 
28H X 25 cm. 75 bladen No. 7 „ 6,75 
2834 X 25 cm. 200 bladen No. 9 „ 9,25 
No. 0-4-5 in half linnenband 
No. 7 en 9 in kunstlederen band 
POSTZEGELHANDEL HOFLAND 
W. P. VAN DER VEN 
Westzijde 44b — Zaandam. 

IK ZOEK TE KOOP ALLES POSTFRIS ^ 
Nummers Yvert 1947: 
Bolivia Nos. 232-234-236-238. Luchtpost nos. 
59-61. Borneo No. 110. Canada Nos. 14-92. 
Compania do Nyassa Nos. 113 of 114. Iran 
No. 572. Jaipur (Br. Indië) Nos. 22-24-25-26-
27-28. Bhopal (Br. Indië) Nos. 34-35. Liberia 
Nos. 171-175-206-257-258-259-260-262. Re
gistered: Nos. 35-36-37-38-39. Rusland Nos. 
485-486-759-760-839-855-879-880. Luchtpost 
Nos. 49-58-27. Spaans Sahara Nos. 61-62-63., 
Luchtpost nos. 8-9. Salvador Nos. 530-532. 
Luchtpost No. 23. Tunis No. 271. Venezuela 
Nos.'176-179-180-233. 
Wie kan mij aan deze zegels helpen ? 
J. C. Cramerus, O vera 118, „Klein Heylaer" 
Breda (post Princenhage) (293) 

Het Handboek over de 
Japanse Bezettingszegels 
in j^ederlandscti-lndië 

OAI 
NIPPON 

n Zuid-Oost 
Azië 

door N. F. HEDEMAN en R. BOEKEMA 

is verschenen! 
Verkrijgbaar bij Uw Postzegelhandelaar, 
of direct bij de uitgever: 

ROELF BOEKEMA 
Postzegelhandel — Prinsestraat 58—60 
Correspondentie-adres: . . . Postbus 45 
Tel. 110319 — Den-Haag — Giro 247130 
Bank: Bankierskantoor M. de Jong en Zoon 

ZO JUIST VERSCHENEN : 
De POSTSTUKKEN van NEDERLAND 

door Mr. G. W. A. de Veer. 
Het standaardwerkje, waarop de ver
zamelaars van de Nederlandse poststuk
ken reeds lang gewacht hebben ! 
De uitvoering is op prima papier, ge
bonden in linnen band en geheel voor
zien van cliché's. 

PRIJS ƒ 3.50 -I- ƒ 0,25 porto. 
verkrijgbaar bij de voornaamste post
zegelhandelaren en de uitgever: 

DE DEVENTER POSTZEGELHANDEL 
NIEÜWSTRAAT 78, DEVENTER, 

Giro 268434. 

Wij kunnen U op aanvraag op zicht 
zenden franco tegen franco : 
A Collectie der gehele wereld waar U 

uit kunt nemen wat U wilt voor 
ƒ 4 , — per 100. 

B Collectie Nederland en Overzee te
gen zeer scherpe prijzen. 

C Collectie Europa ä 1 ct. per Yv. fr. 
D Collectie Overzee h. 1 et. per Yv. fr. 

G. BOL - lerseke 
(229) 

t 
DE BREDASE POSTZEGELHANDEL 

PASSAGE 11 - TEL. 7910 - GIRO 257891 
LEVERT UIT VOORRAAD : 

Alle formaten stokboeken, voor
druk- en blanco albums, jeugd-
albums, pincets, blanco bladen, 
gomstrookjes, catalogi enz. 
Hebt U iets nodig op philatelis
tisch gebied schrijf het ons ! ! 
Porti extra, levering na ontvangst 
van postwissel of storting. 


