
NEDERLANDSen 
MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 

24e Jaargang 

WAARIN OPGENOMEN -DE PHILATELIST» 
Hoofdredacteur: Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40 , 's-Gravenhage 

November 1947 No. 11 (279) 

VEILING No. 319 op 21 NOVEMBER a.s. 
VEILING No. 320 HALF DECEMBER bevat uitsluitend 
„de collectie Vehmeyer". 
Catalogi, rijk geïllustreerd, aan serieuze verzamelaars gratis. 

J).IL.̂ ÄINI MËUM 
NOORDEINDE 3 7 , DEN HAAG 
COOLSINGEL A 3 , ROTTERDAM 

SPECIALE AANBIEDING ONGEBRUIKT. 
NED.-INDIE 1940 — Rode Kruis 10 + 5 et. (196) ƒ 0,75 

1941 — Spitfire-serie (290/292) „ 15,— 
CURACAO 1941 — Type Konijnenburg, compl. 

Indische druk (141/152) „ 37,50 
„ 1929 — Luchtpost-opdrukken cpl. 

1/3 gekeurd „ 95,— 
1942 — Luchtpost 30 et. (30) ., 2,— 

„ 1943 — „Krijgsgevangenen" compl. „ 37,50 
POSTZEGELHANDEL G. KEISER & Z O O N - Den Haag 
Passage 25—27 — Gironummer 4262. 

A a n k o o p en verkoop van 
belangrijke verzamelingen. 

J.R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmanstraat 41 (bij Javabrug) 
Den Haag - Tel. 114414 

SURINAME RODE KRUIS 1942 
Hand.cat. 203, 2 op 2 c bruin, Londense druk, de zeldzame waarde 

die overal mankeert, opl. 10.000 x R ƒ 9,— 
Handcat. 205 fd. (5 met GROTE krul) tezamenhangend met 205. 

de zeldzame afw. hand.cat. ƒ 44,— 
Handcat. Vliegpost 23fd. 5 m. GROTE krul) tezamenh. m. 23, 

hand cat. ƒ 83,— x RR ƒ 65,— 
Vraagt toezending van onze prijslijsten en condities voor het 
leveren in Abonnement van Nieuwtjes. 
AUF" D B R H B I U B ' S P o s t z e ^ e l h a n d e l , 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, giro 1700, tel. 4323. 
Fil. AMSTERDAM, N.Z . Voorburgwal 151. 

Einde December a.s. verschijnt het supplement op het 

EXCELSIOR-EUROPA ALBUM 
circa 400 albumbladen op prima papier, plaats biedend \oor alle 
zegels die sedert 1940 zijn verschenen en in de Yvert en Tellier 
Cat. 1947 voorkomen. Prijs f 37,50. Prima schroefband f 7,50 plus vracht 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL CV. 
Tel. 33324 - Rokin 10 - Amsterdam - Giro 21278 

L 

Onze 179ste Postzegelveiling vindt 
plaats op Maandag 1 December 

des namiddags aanvang 14,00 
^■^ des AVONDS aanvang 19,30 uur. 

Zij bevat o.m. een belangrijke speciaal verza
meling Nederland en Overz. Geb. waarbij vele zeldzame 
nummers in prima kwaliteit. — Catalogus wordt aan serieuze 
verzamelaars op aanvraag toegezonden. 
J. K. RIETDIJK, Lange Poten 15a, 'sGravenhage. 

ONZE UITERST GOEDKOPE AANBIEDING! 
Duitsland  Gen. Gouvernement  Bohemen en Moravië 

vorig No. blijft gehandhaafd tot eind Nov. 
Yvert 1948 f 18.— Zumstein f7.70 
Nederland Brandkast cpl. pfr. f 115.— 
3 cent port (foutdruk) pfr. f 185.— 
Curufao Pr. Bernhardfonds cpl. pfr. f 125 — 

Vraagt onze zichtzendingen Ned. en Overz. G e b . 
S U T H E R L A N D - Postbus 4 3 0 - 's-Gravenhage 

Telefoon 7 2 2 3 6 9 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

52e UITGAVE 1948 
is zojuist verschenen. 

Koopt bij onze Adverteerders! 

Mijn 2 3 s t e P O S T Z E G E L V E I L I N G zal, zoals gebruikelijk, 
wederom uiterst belangrijk zijn. 

Veil ingdagen: 2 7 , 2 8 en 2 9 November 
in Hotel „Pomona" D E N HAAG. 
Kijkdagen 24, 25 en 26 November benevens 
de ochtenduren van de veilingdagen. 

Overzichtelijke veilingcatalogus met illustraties gratis op aanvraag 
Voor mijn 24ste veiling kunnen nog enige kavels, uitsluitend 
prima materiaal, ingezonden w/orden. 
„Dal Nippon in Zuld-Oost-Azië". Het handboek over de 
Japanse bezettingszegels. Prijs f 7 .60 + 20 et. verzendkosten, 
Thans overal verkrijgbaar. Het meest besproken philatelistisch 
werk der laatste jaren. Nu reeds onmisbaar voor iedere 
philatelist. Uitgever, 

R O E I v P B O G K E J V L A , 
Philatelistisch expert  Auctionaris. 

Prinsestraat 5860, h. Juffrouw Idastraat. 
Giro 247130  'sGravenhage  Tel. 110319. 
Bankrelatie: Bankierskantoor H. de Jong & Zoon. 

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



HÄAGSCHE 
POSTZEGELYEIUNGEN 

SMIDSWATER 27 DEN HAAG 
Telefoon 1 U 4 t é 

Onze November-veiling was een 

groot succes 
Voor de eerstvolgende veiling kan nog 
goed materiaal worden ingezonden. Op 
belangrijke inzendingen wordt gaarne 
voorschot verleend. 
Wij zijn ook kopers van prima objecten. 

SPECIALE AANBIEDING 
Frankrijk 1945 Yv. 730/733 postfr. ƒ 
Frankrijk '45 Yv. VI. 16/18 en 100 fr. „ 
Rusland 1941/43 Yv. 824a postfr. 

1941 Yv. 825/28 gebr. 
1941 Yv. 831/833 gebr. 
1945 Yv. 976/977 postfr. 

Spanje 1928 Yv. 339/366 postfr. 
1939/41 Yv. VI. 195/201 pfr. „ 

Griekenland 1940 Yv. 452/461 en 
VI. 40/49 compl. pfr 

Uw manlolijst naar: 
Posizegelhandel PHILADELPHIA 

J. M. GOSSE 
Kruisweg 43 Haarlem 
Tel. 15515 — Giro 135793 

6,— 
1 2 , -

3,— 
2,— 
1,20 
5,— 

12,50 
2,50 

75,— 

België 1939 Rode Kruis * ƒ 7,— 
„ 1939 Memling * „ 1,10 

1940 Muziekkapel * „ 4,65 
1942 Krijgsgev. 5 frs + 45 frs * „ 8,— 

„ 1943 Orval * „ 3,50 
„ 1945 Weid. 1 fr + 30 fr en 

1% fr + 30 fr * „ 4,70 
Luxemburg 2 fr. Mondorf rood * „ 0,85 

2 fr Mondorf grijs * „ 2,— 
Liechtenstein 1941 Landbouw * „ 2,75 
Monaco 1941 Weid. * „ 6,— 

1941 Vliegpost * „ 6,— 
Alle vorige aanbiedingen blijven geldig. 

Aan onbekenden levering tegen vooruitbetaling 
op Giro 198391. Porti extra. 

UTRECHTSCHE POSTZEGELHANDEL 
THANS Stadhouderslaan 13, Utrecht. 

POSTZEGEL- EN ALBUMHANDEL 

M. 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. 11 1610, na 5 uur 77 55 31. 

Postrekening 33.530. 

WF- WIJ BIEDEN AAN: 
ÜP~ Yvert catalogus 1948 ƒ 18,— 
y ^ Zumstein Europa - catalogus ƒ 7,50 

Bestellingen worden in volgorde van 
binnenkomst uitgevoerd. 

Album Nederland & O.G.D. ƒ 12,—. 
Stockboeken, form. 22,5 x 23 cm., 40 pag., 

320 str. ƒ9,75, form. 28 x 32 cm., 28 pag., 
308 str. m. middenb. ƒ 10,50, form. 29 x 33 
cm., 30 pag. 720 str. met middenb. ƒ 10,—. 

Porto steeds extra. Geen geld vooruit s.v.p., 
betaling NA ontvangst onzer nota. 

Posizegelhandel H E Y M A N S 
Postbus 8 9 7 Bergweg172 b Rotterdam 

POSTZEGELHANDEL Maria Westerhuis 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C., Tel. 31319 
Ned. Indië No. 278 ongebruikt ƒ 27,50 
Suriname No. 14 ongebr. „ 37,— 

No. 15 ongebr. „ 47,50 
No. 40 ongebr. „ 120,— 
No. 115/117 ongebr. „ 27,— 
No. 204/219 gebr. „ 5,50 

Luchtpost No. 8/14 gebruikt „ 180,— 
No. 24/26 ongebruikt „ 30,— 

Philatelistische Kalender het St. 
Nicolaas en Kerstgeschenk prijs „ 1,50 

SGHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
V A N GEHEEL EUROPA 

Levert op mancolijsten 
bijna ieder zegel van Europa (83) 

VRAAGT EENS N A A R ONZE PRIJZEN 

Posizegelhandel 

„HOLLANDIA" 
Denneweg 182 - 's -Gravenhage 
BIEDT AAN: 

Portug. Kol.: TETE, geheel compleet, onge
bruikt 1913-'14 Yvert nos. 1 t/m 40: ƒ 12,50. 
BULGARIJE, L. Post 1940 19 t/m 30 compl. 
ongebr. ƒ22,50 (ruim 1900 frs.) 
Steeds Nederl. en O.G. te koop gevraagd. 

MIJN 65e VEILING 
welke wordt gehouden op 
24 en 25 November a.s 
in Hotel „Pomona" te 
Den Haag, 

bevat een belangrijke afdeling Nederland 
en O.G., Europa en Overzee, benevens 
een zeer mooie partij restanten, collec
ties, enz. 

Postzegelhandel K. A. Weeda, 
ZOUTMANSTRAAT 14a 

Tel. 394543 Giro 27773 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel - Veilinghouders 

Gasthulsmolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 

Voor onze volgende veilingen 
kan steeds beter materiaal 

worden ingezonden. 
Snelle, coulante afwikkeling 
TE KOOP GEVRAAGD 

verzamelingen en partijen. 

POSTZEGELHANDEL J. H O R C H N E R 
(HAAGSCHE POSTZEGELHANDEL) 

DEN HAAG 
L. V. Meerderv. 323, TeL 330436, Giro 354469 
LANDENCOLLECTIES voor Speciaal-verza
melaars (ook voor beginners). 
Landnaam Yvertfrancs Prijs Gld. 
Griekenland 6.500,— 60,— 
Hongarije 5.475,— 50,— 
Italië 24.300,— 200,— 
Oostenrijk 18.400,— 175,— 
Portugal 21.900,— 200,— 
Roemenië 4.400,— 45,— 
Rusland 9.100,— 90,— 
Spanje 9.700,— 95,— 
Tsjecho-Slowakije 5.500,— 55,— 
Turkije 15.500,— 125,— 

Goedkope Aanbieding (No's Yvert) 
Generaal Gouvernement: 79/81 2,30, 82/99 
1,30, 100/102 1,40, 103/106 1,10, 107/111 1,30, 
115/118 2,25, 123/127 1,—, 131/135 0,90. 
Bohemen & Moravië: 99/100 0,10, 102/104 0,25, 
105/106, 0,25, 112/114 1,40, porten 1/14 2,55. 
België: 556/567 5,10, 593/601 3,85, 615/622 
2,25. 
Wurtemberg: Dienst 78/87 0,90: Finland 299/ 
302 0,40. Alles postfris. Porti extra. Yvert 
1948 ƒ 18,—, per post ƒ 18,50. Speciaal- Cata
logus 1947: ƒ1 ,25 , per post ƒ1,35 

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

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

J 



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

Dordrecht 
ABONNEMENTSPRIJS 

(bij vooruttbetalingl 
Nederland en Overzeese Gebiedsdelen, 
per jaar, franco p post f 5 — 
Buitenland, per jaar, franco p. post i6 — 

Afzonderlijke nummers f o 50 
Nummers van oude jaargangen 
Per jaargang f i 2j Per nummer f015 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigmgen 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" 
H O O F D R E D A C T E U R MR. T H . VAN PEURSEM. 

ZEESTRAAT 40, 'S-GRAVENHAGE. 

OFFICIEEL O R G A A N V A N 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . ' 
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ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

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

9 -

6 , -
2 -

Pnjs van een z g „Kleine Annonce" 
f 2.— per vakje Advertenties groter 
dan i/i2 bladzijde worden niet geplaatst, 
ieder adverteerder mag slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen 
Bi) 3-, 6- en 12 achtereenvolgende 
plaatsingen resp 2V2> 5 en 10 O/Q 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de adnunistratie 
binnen gekomen zijn 
De administratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing van 
advertenties, zonder opgooi van 
redenen te weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 's-Gravenhage, telefoon u.26 72 NIEUWE POSTZEGEL-UITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 

REDACTIONELE AARD 
ERELID DER REDACTIE A. M. Benders, arts te Maunk (Gld) 
REDACTEUREN Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casmurlaan 13, Arnhem, POSTZEGELS VAN NEDERLAND 

A. J Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN 
Dr. L Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam PORT2EGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 
J. H. Broeliman, Buerweg 34, Bergen (NH) , telefoon 2582 POSTSTUKKEN • 
J. P. Troanberg, Brouwersplem 25 R, te Haarlem AFSTEMPELINGEN 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam LUCHTPOST. 
A van der Willigen, ee. drs.. Laan van Poot 194, 's-Gravenhage, telefoon 394512 FRANKEERMACHINES 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 's Gravenhage, teleioon 77 61 05 FISCAALZEGELS. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS A M Benders, arts (Maunk, Gld ) ,H J L de Bie (Nijmegen),M J. Baronesse van Heerdt-Kolff (Baarn), Pater Drs G JansenOFM (Sittard Watersleyde) 
J A Kasteln (Amsterdam Zuid), P C Korteweg (Bennebroek) J G MiUaard (Tiel), J Poulie (Amsterdam Zuid), J. A van der Vlis (Amsterdam) 

ADMINISTRATIE. 
Opgaven van odvertenties en alle brieven op advertenties, aanvragen om abonnementen en om toezen'^ing van afzonderlijke nummers, betaling van advertenties, 

verenigmgsberichten, adresveranderingen en alle brieven van admmistratieve aard te richten aan den admmistrateur E. J vui der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht, postrekenmg 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 

Officiële Medewerking. 
De Nederlandse philatelisten hebben met te klagen Onlangs 

werd medegedeeld, dat het Hoofdbestuur der P T T in zeer 
krachtige bewoordingen had gewezen op de noodzaak om in het 
b zonder „philatelistische stukken" behoorlijk af te stempelen De 
u twerking van Dienstorder H 511 is duidelijk merkbaar Sinds 
eind Augustus ontving ik géén poststuk met „slecht" afgestem
pelde zegels, éénmaal werd mij zelfs een briefkaart, waarvan d-
frankeerzegels niet waren afgestempeld, ter lezing aangeboden, de 
postbode nam daarna de kaart weer mee naar het postkantoor, 
om ter plaatse de zegels af te stempelen met de stempel „Poste
rijen' 

Het Hoofdbestuur zal voortaan ook op andere wijze zijn mede
werking verlenen aan de verzamelaars Zoals men in de rubriek 
„Nederland" kan lezen, wordt in de toekomst geregeld mede
deling gedaan van alle nieuwe etsing- en plaatnummers van de 
Nederlandse zegels De verzamelaars, die belang stellen in plaat
nummers enz zullen met -grote erkentelijkheid kennis nemen van 
dit besluit Ook in andere opzichten zal weldra zeer vergaande 
medewerking worden ondervonden 

De Nederlandse Posterijen doen niet mee aan zonderlinge caprio
len als haar collega's in San Marino, Hongarije en Bulgarije, welke 
zegels „uitgeven", die practisch niet aan de postkantoren ver
krijgbaar zijn, doch uitsluitend dienen als „deviezenbron" Van 
de Hongaarse Roosevelt-zegels bv was slechts een tiental series 
verkrijgbaar aan het grootste postkantoor van het land, terwijl 
de verzamelaars deze zegels ook met konden verkrijgen Bijna 
de gehele voorraad werd naar Amerika verkocht, wat ook ge
schied is met de Sanmarinese Roosevelt-zegels 

In ons land wordt niet gewerkt met „geheime" plannen Wan
neer er soms radio-luisteraars van de Oostenrijkse en Zwitserse 
zenders hebben vernomen, dat er «peciale regentschapzegels met 
portret van Prinses-Regentes Juliana zullen worden uitgegeven, 
zal bij hen de gedachte hebben postgevat, „daar weten wij in het 
eigen land niets van", De posterijen ook met. 

De verknjgbaarstelling van de „hoge waarden" van Curajao 
gaat helaas niet door. Het Hoofdbestuur heeft van zijn voor
nemen om deze zegels, op gelijke wijze als de „hoge waarden" van 
Nederland, beschikbaar te stellen afgezien in verband met de 
deviezenpositie Hoe zeer wij het op prijs gesteld zouden hebben, 
om deze zegels te kunnen kopen, menen wij dat het standpunt 
van de P T T (en waarschijnlijk de Nederlandsche Bank N V ) 
noodzakelijk is Op blz 78 schreef ik „Het lijkt mij practisch 
uitgesloten, dat de P T T daartoe zullen overgaan" Velen schij
nen nu al te hebben vergeten, dat wij in een tijdvak van vijf 
jaar zijn leeggeplunderd, zodat deviezen broodnodig geacht moeten 
worden Wij leven in een „schaarste-economie" met de droevige 
gevolgen daarvan, niet in een „geleide economie" Het zal dus 
alleen mogelijk zijn, de „hoge waarden" van Curafao te ruilen me^ 
relaties in het gewest zélf of in het buitenland Jammer . maar 
roodzakelijk. 

V. P . 

( me 
P4^<eai "Odiai diieii 

Tf(ooffdIir®cIa<Eft<BTüTr i 

Dringend verzoek om geen correspondentie te richten aan den 
hoofdiedacteur betreffende lidmaatschap van verenigingen 

Dringend verzoek om geen bestellingen van postzegels te rich
ten aan den hoofdredacteur Deze is geen postzegelhandelaar 

Dringend verzoek om geen inlichtingen betreffende ruil met 
het buitenland te richten aan den hoofdredacteur 

Een volledige lijst van verenigingen is samengesteld ter vol
doening aan de talrijke vragen van radio-luisteraars Op aan 
vrage wordt een dergelijke lijst ook gaarne gezonden aan de 
secretariaten van de verenigingen. 
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Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 

Opnieuw medewerking van het Hoofdbestuur P.T.T. 
Dat het Hoofdbestuur P.T.T. ons philatelisten steeds ter wille 

is weten we reeds lang. Doch het is goed hier nog eens de nadruk 
op te leggen nu wederom een lang gekoesterde wens in vervulling 
is gegaan. 

Het betreft hier een wens, waarvan de vervulling niet eenmaal 
moeite en tijd kost, doch die een maandelijks wederkerende zorg 
betekent. 

Jarenlang worden de plaat- en etsingnummers steeds in het 
Maandblad vermeld, wat mogelijk was dank zij de jacht op nieuwe 
nummers door enkele ijverige verzamelaars. Het systematisch 
vermelden v«n nieuwe oplagen was daardoor echter niet verzekerd. 
Thans zullen deze nummers officieel verstrekt worden en al vinden 
we ze dus niet direct aan de Postkantoren dan weten we, dar 
ze de controle reeds gepasseerd en in aantocht zijn. 

Hulde aan ONZE P.T.T. 

Nieuwe zegels. 
Op 9 October verscheen in type Hartz de 25 et ultramarijn. 

Nieuwe etsingnummers enz. 
Cijfertype 2 et. L, L/R 8, L'R 9. 

4 et. R. 4. 
Har tz 10 ct. L/R 4, L/R 8, L/R 9, L /R 10. 

20 c . L 1. 
25 et. L/R 1. 
30 et. L 1. 
35 et. R 1. 

Afwijkingen enz. 
Deze maand ontvingen we van diverse verzamelaars meerdere 

afwijkingen ter inzage. "We zullen hieronder de voornaamste ver
melden voor hen die er interesse in hebben en om ze aan de 
vergetelheid te onttrekken. Alvorens ze de revue te laten pas
seren zou ik willen aanraden ieder die een afwijking aantreft 
vooral nadere gegevens omtrent het voorkomen proberen te pakken 
te krijgen. Zo b.v. in de eerste plaats de aanwijzing waar het zegel 
zich op het vel bevindt, dan of de afwijking op dezelfde plaats 
op meerdere vellen is aangetroffen, voorts welke etsing of plaat-
r'ummer het vel droeg enz. 

De heer A. J. M. Annegarn zond ons ter inzage een dubbeldruk 
van de 5 et. Konijnenburg. 

De heer D. Adema zond twee tralie opdrukken van 2214 c:. 
Het ene exemplaar heeft een opening in de hals van de eerste 
grote 2. Dit zegel is afkomstig van rij 4 de vijfde plaats van 
links. Het tweede xemplaar heeft een opening in de kleine .?. 
Dit is het zegel van de 8ste rij plaats 7 van links. 

De heer H. C. Groen zond ons ter inzage de 50 et port uitgift; 
1912 waar midden in de boven randlijn een flink stukje ontbrak. 

De heer J. C. Kramer toonde ons de 10 et Hartz rij 11 zegel 8 
waarbij de dwarsbalk van de tweede E van Nederland zeer dui
delijk de vorm van een ruit had aangenomen. 

De heer J. W. Dutman stuurde een 4 op 414 et van 1921 met 
nagenoeg geheel lichte C. Dit is een der vele opdrukfouten waar
aan deze opdruk zo rijk is. 

De heer A. H. Bosscher stuurde ter inzage de 10 et Konijnen
burg met witte vlek veroorzaakt door het uitknipsel van een 
knipteken. 

Tenslotte werd nog ter inzage ontvangen van de heer 
C. J. Janknegt een dubbeldruk van de 20 et Konijnenburg over
drukt als Cour-zegel. 

Geen opdruk op de 10 et Konijnenburg. 
Uit het buitenland bereikte ons een vraag naar het voorkomen 

van de opdrukken L en M op de Konijnenburgzegels van 10 et. Bij 
informatie bleek, dat door het Staatsbedrijf der P.T.T. geen post
zegels van 10 et (type Konijnenburg) met opdruk „L" en „M" zijn 
uitgevoerd. Evenwel worden ten behoeve van de briefwisseling met 
Nederlandse en Ned.-Indische militairen verblijvende in Ned.-Indië, 
sedert 16 April 1947 postbladen uitgegeven, gemerkt met de letter 
,,L" voor genoemde militairen behorende tot de Land- en Lucht
macht en gemerkt met de letter „M" voor hen dienende bij de 
Marine. Deze Postbladen zijn voorzien van een zegelafdruk van 
10 et (type Harz). 

Buitengebruikstellingen. 
Volgens een ontvangen persbericht worden op 1 Januari 1948 

de volgende series postzegels buiten gebruik gesteld, die daardoor 
dus hun geldigheid voor frankering verliezen; 
a. Oorlogszegels; 
b. de z.g. Nationale Hulpzegels 1946; 
c. Prinsessezegels 1946; 
d. Kinderzegels 1946. 

Naar aanleiding van een gerucht, dat ook de guldenswaarden 
in het type Konijnenburg aan het eind van dit jaar buiten omloop 
gesteld zouden worden, deelt het Hoofdbestuur mede, dat dit niet 
het geval zal zijn. Ook de aanmaak van deze zegels is niet 
gestopt. 

Dank aan alle reeds met name genoemde inzenders, alsmede aan 
de heren A. M. Benders en F. A. van Dongen. 

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

In het 11 October nummer van het Amerikaanse weekblad 
„Stamps" kwam een artikel voor wat zeer onaangenaam was voor 
de heren Boekema en Hedeman en ook voor ondergetekende. Hier
in werd n.1. de uitgifte van het handboek Dai-Nippon aan 
ondergetekende toegeschreven, wat geheel op een misverstand 
berust. Vanzelfsprekend is omgaand om rectificatie verzocht. Het 
doet mij verder genoegen te kunnen mededelen dat de heren 
Boekema en Hedeman zich bereid verklaard hebben de aanvul
lingen op hun Handboek maandelijks in deze rubriek te doen 
verschijnen, waarvoor ik hen uit naam van alle verzamelaars 
van harte dank zeg. 

A. J. UYLEN. 
NEDERLANDS-INDIE. 

De NICA-cpdrukken. 
Aangezien de echtheid der Nica-opdrukken in het algemeen in 

twijfel getrokken wordt, doet het ons genoegen de middels het 
Postmuseum verstrekte gegevens te mogen publiceren: 

In September 1945 werd Koepang op Timor weer bezet. Het 
civiel gezag kwam in handen van een Commanding Officer Ne
therlands Indies Administration, afgekort tot Conica, die weer 
onder bevel stond van een Senior Officer Nica, die een groter 
gebied commandeerde. 

Nu bestond t r een "algemene Nica-instructie, dat de comman 
derende officieren overal waar zij kwamen moesten trachten om 
regelmatige inkomsten te verkrijgen voor het bestuur. De advi
seur van de Nica, Dr. G. W. Locher, viel het op, dat de post 
portvrij vervoerd werd. Men wilde wel port gaan heffen, doch 
niet de ter plaatse aanwezige en door de Japanners overdrukte 
Nederlands Indische postzegels gebruiken. Dr. Locher stelde toen 
voor om een nog aanwezige voorraad van niet door de Japanners 
van een opdruk voorziene Nederlands-Indisch? zegels thans te 
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overdrukken met NICA TIMOR en de zegels in die toestand te 
gebruiken. Aldus is geschied. De oorspronkelijke opdruk is tamelijk 
primitief, echter is, naar dr. Locher zich meent te herinneren, 
later een netter rubberstempel gemaakt. 

In Amsterdam werd kortelings een serie zwarte NICA-TIMOR-
opdrukken aangeboden met een geheel afwijkend type opdruk, 
T» aarvan wij de echtheid ernstig betwijfelen. Kan iemand ons 
nadere inlichtingen verschaffen ? 

Opdrukken 1947 enz. 
In dit nummer alle afbeeldingen van de diverse Indische op

drukken, gemeld in het vorige nummer van het Maandblad, ook 
de afwijking in het cijfer 3 (rechter zegel). De opdrukjes 3 en 4 
et. zijn op dubbelvellen geschiedt, dus 2 x 80 stuks tegelijk. 
Cijfers zijn met zetmachine gezet, afwijkingen dus vrijwel uitge
sloten. 

UMMftM 

I H 
?/^H.«-
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---""—""^ 
De vellen van de 80 et Kreisler zijn horizontaal in tweeën ge

scheurd, en daarna iedere helft afzonderlijk overdrukt, de andere 
waarden van het Kreislertype zijn bedrukt op dubbelgevouwen 
vellen waarbij de perforatiezijde als aanlegzijde werd gebruikt. 
Het inleggen geschiedde op het oog met de hand, als gevolg hier
van staat de opdruk in horizontale richting niet steeds op de
zelfde plaats, en kan naar links of naar rechts verschoven zijn. 

Etsingnummer 80 et opdruk 1947, is 168. 
Een aardige bijzonderheid van deze opdrukuitgifte is nog, dat 

terwijl de eerste dag van uitgifte zoals gemeld 25 September was, 
er o.a. in Batavia een order was ontvangen om de zegels eerst per 
1/10 te verstrekken. Terwijl dus in Batavia de „eerstedag afstem-
pelingverzamelaars" nog liepen te wachten, ontvingen ze o.a. uit 
Padang en Palembang reeds de eerste brieven voorzien van deze 
opdrukjes. 

In Makassar verkoopt men aan het loket de vellen van de 
3 et opdruk na er het afwijkende opdrukje uit verwijderd te 
hebben (instructie of verzamelend ambtenaar ?) 

Ook de 15 et Kreisler met wmk. schijnt weer aan de kantoren 
in Indië verstrekt te worden. 

In navolging van Nederland mogen de waarde vanaf ƒ 2,— 
niet meer ongestempeld aan het publiek verkocht worden, wel is 
aan de leden van de N.I. Ver. v. Postzegelverz., ingeschreven vóór 
1/10 1947, met bewijs van het bestuur toegestaan om per lid één 
ex. van elke waarde ongebruikt aan te kopen. 
Portstempel. 

Voorgelegd werd een brief verzonden aan boord van s.s. Som-
melsdijk aan adres in Medan, niet voorzien van frankeerzegels, 
brief heeft stempel Batavia 7 V (?) 1946, en is verder voorzien 
van 10 et Ned.-Ind. uitgifte 1945 voorzien van rubberopdruk 
in zwart PORT (afmeting 15 x 5 mm.). Wie beschikt over 
nadere gegevens ? 

Specimenopdrukken. 
Uit Indië werden de volgende zegels met 

specimenopdruk gemeld: Opdruk rood: 
dansers 2, 2}4, 3, 4, 5, 734, Konijnenburg 
15, 25, 35, 40, 60, 1,—, 2,—, 5,— en 10,—, 
opdruk violet Konijnenburg 10 (I of II ?) 
17K, 20, 30, 50, 80, 25,—. 

Drukproeven *) gemeld op biz. 123 van het Maandblad. 
Hierover ontvingen wij nog de volgende bijzonderheden. Deze 
drukproeven, zijn vervaardigd door het Reprodutciebedrijf van de 
Fotografische Dienst te Weltevreden, ten behoeve van het advies 
uitgebracht door de 1 ij G.B. van 24/6, 1929, Nr. 27 ingestelde 
„Postwaardencommissi;'. Na de indiening in Maart 1931 van haar 
uitvoerig rapport door tussehenkomst van de Legercommandant 
werd de commissie, waarvan voorzitter was, de Inspecteur bij de 
Generale Thesaurie, ir. L. Tuckermann, onder dankbetuiging van 
de door haar verrichte waardevolle arbeid, bij G.B. van 4/9 1931 
ontbonden. De drukproeven, of beter gezegd proefdrukken, type 
A zijn offsetdruk in loslatende kleuren, terwijl type B rotogravure-
druk is. 

Attentie voor de zeer watergevoelige stempelinkt van enkele 
Indische kantoren, o.a. Biak op Nieuw Guinea. 

JAPANSE BEZETTING NED. O.-INDIE. 
Wat de Jap. bezettingsuitgiften betreft, hiervoor refereren wij 

in het vervolg aan het Handboek DAI NIPPON in Z. O. Azië 
(heren Boekema en Hedeman) waarvan wij mogen aannemen 
dat dit in het bezit is van de verzamelaars van deze zegels, of 
anders waarschijnlijk in de bibliotheek van uw vereniging te raad
plegen. 

En nu nogmaals een oproep aan alle verzamelaars van deze 
zegels; controleert uw' verzameling eens aan de hand van dit 
handboek en vindt U onbekende opdrukken, stempels, enz stuurt 
hiervan dan een kleine mededeling, liefst vergezeld van het be
wijsmateriaal; het is in ons aller belang dat het overzicht van 
deze uitgave zo compleet mogelijk wordt. 

Gemeld wordt ongetande marineblauwe 10 et van de bij Kolff 
gedrukte Sumatraserie. 

Onderstaand de aanvullingen op het Handboek Dai-Nippon, 
verstrekt doof de heren Boekema en Hedeman. 

In toevoeging op het officiële bericht van de P.T.T., dat er op 
Mangoli en Togian geen postinrichtingen geweest zijn, waarmede 
de daaraan toegeschreven opdrukken definitief veroordeeld zijn, 
vernamen wij thans, dat te Laboeha (Batjan), nooit eigen opdruk
ken zijn geweest. Aldaar werden steeds dezelfde opdrukken als 
op Timor gebruikt, 

*) Zie Gedenkboek 1932 Ned. Maandblad voor Phi l , blz. 149. 
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Aan het Handboek kan toegevoegd worden: 
Pontianak. 

Ie kolom: Konijnenburg 10 gld. 
4e „ Konijnenburg 10 et II. 
9e „ Kreisler met wm. 40 et. 

10e „ Konijnenburg 10 et I & II. 
11e „ Karbouw met wm. 2% et. 

Kreisler met wm. 40 et. 
Konijnenburg 60 et P. 
Cijfer 5 et. 

De rode opdrukken 11e kolom zijn meestal afgestempeld te 
Pamangkat, en dikwijls zijn ze schuin geplaatst. 

Bandjermasin. 
2e kolom: Portzegel 3 ^ et E. 
3e „ Karbouw zonder wm. 2 et. 

Karbouw met wm. 1 et. 
4e „ Karbouw met wm. 2 et. 

Dansers 7% et. Konijnenburg 15 et. 

Menado. 
3e kolom: Kreisler met wm. 40 et. HK 
5e kolom: Konijnenburg 10 et 1 MN. 

Bali en Lombok. 

Ambon. 

Ie kolom: Kreisler met wm. 5 gld. 

Ie kolom: Konijnenburg 25 gld. 

Soematera Barat. 
2e kolom: Kreisler zonder wm. 35 et. 

Konijnenburg 60 et. Q 
violette tekens met zwart kruis: Kreisler zonder wm. 50 et. 

Konijnenburg 15-25-40-60. P 
zwarte tekens met violet kruis: Kreisler met wm. 20-25. 

Konijnenburg 10, I, 15, Wi 80. P 
4e kolom: Kreisler met wm. 20-35. 

Konijnenburg 35 et, 2 gld, 25 gld. 

Djambi. 
Ie kolom: 
2e „ 
3e „ 

4e „ 
5e „ 
3e „ 

Cijfer 5 et. 
Dansers 3 et. 
Karbouw zonder wm. 1 et. 
Karbouw met wm. 1, lyi, 3 et 
Dansers 5 et. 
Dansers 4 et. 
Portzegels 5 et. E. 

4e 

Palembang. 
De IPL zegelring-opdruk bestaat in rode uitvoering op de 5 et 

Dansers en in zwarte uitvoering op de 5 gld Konijnenburg. 
2e kolom: Karbouw zonder wm. 2)% et. 

Karbouw met wm. 1, 2, 2% et. 
Dansers 5 et. 
Kreisler zonder wm. 20 et. 
Karbouw met wm. 7K et. 
Kreisler met wm. 15, 25, 35 et. 
Konijnenburg 10 et I Q-15-17}^-30-50 Q-60 P&Q-80 
Q-1 gld. P&Q. 
Strafport 2)4 E-5 B- 7% E- 10 E-25 E- 30 B-20 
op 37K E- 1 gld. B. 
Karbouw met wm. 4 et. 
Kreisler met wm. 35-40 et. 
Konijnenburg 17K, 30, 35, 50 P&Q-80 P&;Q-2 gld. Q. 
Portzegels 2% E, 7KE, 25E, 40B, 1 gld. B-20 op 
37J^E. 
Cijfer 5 et. 
Dansers 5 et. 
Konijnenburg 50 Q-60 et. Q. 

5e 

6e 

Lampong. 
Ie loiom: Kreisler met wm. 15, 20, 25, 35, 40 et. 

Konijnenburg 15, 173^, 30 et. 
Strafport 3>^E, 25E, 30B. 

2e „ Kreisler zonder wm. !>% et. 
Kreisler met wm. 35, 40 et. 
Cijfer 5 et. 
Konijnenburg 17J^, 30, 40, 80 Q. 

3e kolom: Kreisler met wm. 25 et. 
Konijnenburg 30 et. 
Strafport 5 B. 

4e „ Straf port lOE. 
6e „ Kreisler met wm. 15 en 25 et. 

Strafport 15B. 
9e kolom: Konijnenburg 15 et. 

Bangka. 
Ie kolom: Kreisler zonder wm. 50 et. en 1 gld. 

Kreisler met wm. 30, 35, 40 et. 
Nederland 5 et. 
Konijnenburg 15-50Q- 60Q- en 25 gld. 

Billiton. 
Ie kolom: Kreisler zonder wm. 40 et. 

Kreisler met wm. 15, 20, 25 et. 
Atjeh. 

2e kolom: Strafport 30B- 40B-1 gld. B. 
Tapanoeli: 

Ie kolom: Karbouw met wm. 1, 3, 4 et. 
Kreisler met wm. 15, 20, 30 et. 
Konijnenburg 10 et. I N-15- 80Q. 

3e „ Karbouw zonder wm. 'i% et. 
M A opdrukken. 
Type 34 violet: Karbouw zonder wm. 3J4 et. 

Konijnenburg 10 et 1-30 et. 
Straf port 2% E-5E-25E. 

zwart: Strafport 2'A E. 
Type 35 zwart: Strafport 2J^ E. 
Type 38 zwart: Strafport 2'AE, 5E, 7)4 E. 

REPOEBLIK INDONESIA. 
In No. 8 (276) bldz. 100 van het Maandblad werd medegedeeld 

dat ongetande zegels van de Repoeblik als afkomstig van de druk
kerij buiten de postautoriteiten om moeten worden aangemerkt 
Dit is per heden niet meer juist, uit de pas door de Ned. troepen 
bezette gebieden komen berichten over normale zakencorrespon-
dentie die bijna geheel van ongetande zegels zijn voorzien, de 
getande vormen de uitzonderingen. 

SURINAME. .; 
Noodopdrukjes 1)4 en 2)4 et. 

Van de reeds gemelde noodopdrukjes geven wij onderstaand de 
belangrijkste afwijkingen in de opdruk, met de plaats in het vel, 
waar dezevoorkomen. 
I K et kleine 1 naar links verschoven, 3 en 45, (niet bij alle vellen) 

breukstreep gebroken 14, 15, 17 en 35, op vele zegels is 
breukstreep als volgt: (niet bij alle vellen). 
Blokje rechtsboven afgeschuind 93. 
Verder vele kleinere afwijkingen in stand cijfers en lengte 
breukstreep. 

2)4 et Afwijkende grote 2, No. 1 t / m 10, 16, 18, 19. 
Gebroken breukstreep 58, 67, 78, 86, 89. 
Korte breukstreep 59, 85, 87,88, alle aan bovenzijde, 90 
aan onderzijde. 
Dubbele punt voor blokje, 70 (schijnt niet bij alle vellen 
voor te komen). 

1/^ et bestaat met oplaag letter E en F. 
DANK AAN INZENDERS. 

Vriendelijk dank voor hun medewerking aan de heren: T. P. 
Ang, dr. A. M. Benders, R. Boekema, P. H. Q. Bouman, J. Derck-
sen, J. Haeseker, N. F. Hedeman, A. P. F. Keiler, J. Koolman, 
H. Ph. Ruhman, F. J. Schepp, J. H . J. Snijders, O. Veltman, 
G. Vermeulen, dr. ir. J. C. de Ruyter de Wildt. 
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NieinfVe 
Uitgiften 

Met veel dank ontvingen wij in de afgelopen maand medede
lingen van het Hoofdbestuur der P.T.T., van de Pers- en Propa
gandadienst der P.T.T., van de Postadministraties van Denemarken, 
I uxemburg. Nieuw Zeeland, Oostenrijk, Polen, Sowjet-Rusland, 
Travancore, Tsjechoslowakije en Turkije; van de Centrala Filate-

listyczna te Warszawa, van de redactie van Bélyeggyüjtök Lapja, 
van mevrouw M. J. Matzen-Fleddérus en van de heren A. Anker-
smit, A. G. Bastiaanse, F. Behle, M. J. F. Buikema, L. van der 
Burg, M. Galvez, J. Geway, P. Th. van der Heijden, B. van der 
Hoek, J. Hoekstra, C. J. Janknegt, Pater drs. G. Jansen O.F.M., 
dr. M. de Jong, dr. J. A. Klijn, Pater mr. David de Kok O.F.M.. 
J. Lenaers Sr., K. Loeber, drs. G. J. Peelen, K. H. Philips, J. Poulie, 
D. Purmer, J. Reekers, A. G. de Rooy, Th. Seth Paul, Boh. Skan-
dera, O. C. van Soldt, J. V. Stuart, ir. E. J. de Veer, dr. Vuk 
Simic-Vakanovic en L. Yvert. 

ALBANIË. 
In verschillende postzegeltijdschriften wordt melding gemaakt 

van een serie herdenkingszegels met toeslag voor een liefdadig 
doel. De zegels vertonen een vlieghaven, een groep parachutisten 
en een wereldkaart met vliegtuig. Bovendien werd gemeld een 
luchtpoitzegel met 'de portretten van F. D. Roosevelt, Winstor 
Churchill en den Albanesen nationalen held Gjergi Kastrioti Skan-
derbeg. De Albanese postadministratie deelt mee, dat deze zegels 
niet door haar zijn uitgegeven „en dat zij dus als vals moeten 
worden beschouwd". Van het eerste nemen wij nota; de con
clusie kunnen wij niet overzien: de Zuidslavische regering be
schouwt ook de zegels van de regering van koning Petar II als 
onwettig. Wie kan mededelen, door wie en waar deze zegels aan
gemaakt en eventueel uitgegeven zijn ? 

ARGENTINIË. 

Juni 1947. 5 c geelbruin met Inschrift 
„Un aiio de gobierno. 1946 — 4 de Junio 
— 1947" (Een jaar regering). Dit zegel 
is uitgegeven ter herinnering aan het feit, 
dat president Juan Domingo Perón, ge
huwd met de actrice Maria Eva Duarte, 
een jaar geleden het bewind in Argentinië 
aanvaardde. Het zegel stelt „Justitia" 
zonder blinddoek voor. 

25 September 1947. Ter gelegen
heid van de „semana aeronautica" 
(luchtvaartweek) verscheen een 
zegel van 15 c roodviolet, waarop 
wij een symbolisch figuur en een 
vliegtuig voor een waterval zien 
afgebeeld. 

'H iH ' l 

m 
^ R K O S 

' Ui 

BIRMA. 

Wij ontvingen ter inzage 1 'A 
as oranje, 4 as lila en 8 as pur
per met overdruk als op bijgaan
de afbeelding. Nadere gegevens 
zijn ons niet bekend. 

BOLIVIA. 
1947. Toeslagzegel no. 3 verscheen in blauwe kleur. 

BRAZILIË. 

September 1947. Zegels met portret 
van den vijftienden president van Bra
zilië, Enrico Gaspar Dutre, die op 31 
Januari 1946 definitief den op 29 Oc
tober 1945 afgetreden Getulio Dornelles 
Vargas (ons van vele zegels bekend) 
opvolgde. 

20 c geelgroen, 40 c roserood, 1 Cr 
20 ultramarijn. 

September 1947. Zegel van 40 c 
blauw, uitgegeven ter gelegenheid van 
de „Semana da crian^a 1947" (week van 
het kleine kind) op de „ la Jornada Bra-
sileira de puericultura e pediatrfa" (eer
ste Braziliaanse dag voor de zorg voor 
het kind en voor de kindergeneeskunde). 
Vrouw en kind onder hoogtezon. 

BULGARIJE. 

w m w i 

IbUMAMÉMM** 
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September 1947. Serie, uitgegeven ter gelegenheid van de 
1947-Balkaniade. Alle waarden Inschrift: „Republlka Blgarija 
(alleen de 20 1 met latijnse letters: Bulgaria) — Balkanski Igri, 
1947" (Balkan-spelen). 

2 leva wijnrood, wielrijders; 4 Iv grijsgroen, korfballer; 9 Iv 
roodbruin, „paard" (schaakstuk: voor de eerste maal, dat het 
schaken zijn weerspiegeling vindt op de postzegels . . . . is schaken 
nu eigenlijk wel een sport ? Wij zouden zeggen een wetenschap !); 
20 Iv blauw, voetballers; 60 Iv bruinlila, bazuinen met vlaggen 
van Bulgarije, Zuidslavie', Roemenië en Albanië. 

October 1947. 40 1 blauw met portret 
van V. E. Aprilov, ter gelegenheid van 
het eeuwfeest zijner geboorte. Inschrift 
„Narodna Republika Blgarija", Volks
republiek Bulgarija. 

October 1947. Drie zegels in klein 
formaat. 2 1 bruinlila, in de tekening 
van het op blz. 125 vermelde zegel van 
4 1 blauw. Nationaal Theater te Sofia. 

2 1 bruin en 4 1 blauw: „V ( = velik, 
groot) Narodno Sbranie" (Parlement). 
Parlementsgebouw. 
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CHILL 
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September 1947. Zegel 
van 40 c groen, gedrukt bij 
de „Especies ValoradaJ, 
Chile", ter herdenking van 
het eeuwfeest van het 
volkslied (Centenario de la 
canción nacional). Portret

ten van den dichter Eusebio 
Lillo (1826—1900) en den 
toonzetter, Ramón Carni

cer (Spaans componist, ge

boren Mérida, 1783). 

CHINA. 
1947. Zegels in nieuwe tekenmg. Links: portret van dr. Sun 

'Vatsen, rechts: pruimenbloesem, boven: wapen van China. 
250 d grijsviolet, 500 d groen, 3000 d blauw, 5000 d bruin. 

October 1947. Behalve het reeds vermelde zegel met portret 
van Kung Kiu (Confucius), verschenen nog enige waarden ter 
herdenking van den groten wijsgeer. 

800 d roodbruin, ConfuciuscoUege; 1250 d blauwgroen, graf

tombe van Confucius; 1800 d staalblauw, Confuciustempel. 

COLUMBIA. 

September 1947. 5 c wijnrood, met 
wapen van Colombia (met de wapenspreuk 
Libertad y orden), gedrukt bij „Waterlow 
& Sons LtdLondres". Op de achtergrond 
een rood kruis. Het zegel werd uitgegeven 
ten bate van het „Cruz Roja Nacional" 
(Col. Rode Kruis). 

COSTA RICA. 
1947. Serie met historische 

voorstelling: „Colon en Cariari 
— 18 Septiembre 1502". Men 
ziet Columbus aan boord van zijn 
schip, op zijn vierde en laatste 
tocht, vóór hem enige Indianen. 
(Volgens de mij ter beschikking 
staande gegevens was Columbus 
pas op 25 September 1502 in Ca

riari, in het tegenwoordige Costa 
Rica, zie landkaart in „Colum

bus", uitgegeven in 1931, waarvan 
binnenkort bij de firma Kramers 

een nieuwe druk verschijnt). Druk „Waterlow & Sons Limited

Londres". 
Luchtpost: 25 c groen en zwart, 30 c ultramarijn en zwart, 

40 c oranje en zwart, 45 c violet en blauwzwart, 50 c karmijn en 
zwart, 65 c oranjerood en zwart. 

1947. Luchtpostzegels met opdruk C 0.15. 
15 c op 50 oranje (met portret J. M. Alfaro, opdruk zwart), 

15 c op 50 c smaragdgroen (F. M. Oreamuno, rood), 15 op 75 
blauwgroen (B. Soto, rood), 15 op 1 C oranjerood (J. M. Mon

tealegro, zwart), 15 op 1 C 05 grijsgeel (B. Carrillo, zwart). 

1947. Rooseveltherdenkingszegels. Ge

■ " 2 ^ 2 ^ 2 1 '•'■"''* '''^ ^"^ American Bank Note Com
: ^ERSSH \ pany. Portret van F.D.R. 

a. Frankeerzegels: 5 c smaragdgroen, 10 c 
karmijn, 15 c ultramarijn, 25 c oranje, 
50 c purper. 

b. Luchtpostzegels (links en rechts het 
woord: Aéreo. 15 c groen, 30 c karmijn, 
45 c roodbruin, 65 c goudgeel, 75 c he

melsblauw, 1 C olijf, 2 C zwart, 5 C 
oranjerood. 

Ui»*>«érti**>tni 

1947. Hoge waarden in nieuwe teke

ning voor luchtpostcorrespondentie. 
Druk van de „Especies Valoradas

Chile". 
2dosColones blauw en zwart, por

tret van Rafael Iglesias, president van 
8 Mei 1894 tot 8 Mei 1902; 3tres

Colones, bruinrood en zwart, portret 
van Ascención Esquival, president van 
8 Mei 1902 tot 8 Mei 1906; 5 — cinco

Colones, groen en zwart, portret van 
^ Cleto Gonzalez Viquez, president van 

IÊÊÊA 8 Mei 1906 tot 8 Mei 1910 (zie ook 
portret op 3 c 1941); 10diezColones, 

oranje en zwart, portret van Ricardo Jimenez, president in 1910. 
(Men verwarre A. Esquival niet met Aniceto Esquival, en Ricardo 
Jimenez niet met Jesus Jimenez, die op andere zegels van Costa 
Rica voorkomen). 

I -C-JACOBSEN 

DANMÄRK 

DENEMARKEN. 

10 November 1947. Zegel met por

tret van den brouwer I. C. Jacobsen. 
Onder zijn portret de latijnse woorden 
„In Memoriam". 20 ö rood. Gedrukt 
in vellen van 50 stuks, ontwerp van 
Viggo, gravure van den Fransen gra

veur H. Cheffer. 

VOORMALIG DUITSE RIJK. 
Franse Bezetting. RijnlandPalts. 

October 1947. Aanvulhngswaarden. 
2 p grijs en 60 p bruinoranje, Ludwig van Beethoven. 
3 p bruin, portret van Wilhelm Emanuel Freiherr von Ketteier, 

Bisschop van Mainz, sociaal werker, fel bestrijder van de pruisi

sche geest. 
16 p geelgroen, rots in de omgeving van Pirmasens. 

20 p blauw, stadsgezicht. 

Russische Zone. Saksen. 

WM 
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September 1947. Uitgave ter gelegenheid van de Najaarsbeurs 
in Leipzig. 

12 p roserood, „1497Messeprivileg Maximilians I". 
75 p blauw, „1365. Schätzung u Erhebung d. Budenzinses". 

ECUADOR. 
Augustus 1947. De 50 c, 1 en 2 C van de luchtpostserie van '38, 

met portret van George Washington en de vlaggen van Ecuador 
en de USA werden door het revolutionnaire bewind, dat enige 
weken de macht in handen had, overdrukt met de woorden „Pri

mera la Patria", eerst het Vaderland. 
Van elke waarde werden 1350 ex. overdrukt voor de frankering 

POSTZEGELVEILINGEN  VAN DIETEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE 143 

van de proclamatie van de opstand. Op 11 September werden de 
zegels officieel erkend. Hoewel de zegels niet door de posterijen 
werden uitgegeven, lijkt ons het standpunt, dat in de USA wordt 
ingenomen, om deze zegels niet als officieel te erkennen, onjuist: 
zij waren en zijn nog voor frankering toelaatbaar. 

FINLAND. 
Op het Pax-zegel, zie blz. 82, staat afgebeeld de legendarische 

held Ilmarinen, die een land vol adders doorploegt. 
Op de 13 + 3 ultramarijn, zie blz. 127, staat afgebeeld de 

echtgenote van President Juho Kusto Paasikivi, mevr. Alli Paasi-
kivi. 

I I I I I M I I f W T W ^ W 
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FRANKRIJK. 

20 October 1947. Het op 4 Fe
bruari 1946 verschenen zegel met por
tret van den medicus Alfred Fournier 
(geb. 12 Mei 1832, overleden 23 Decem
ber 1914), in nieuwe kleur, nl. blauw-
zwart. 

FRANSE SOMALIKUST. 

in i i i i i i i inHi i i fmmmmmmmÊÊÊÊKim 
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6 October 1947. Nieuwe serie, alle waarden gedrukt bij de 

„H. V. Paris" (Hélio-Vaugirard); „Magnan del" (op de 4 f staat 
alleen Magnan, de naam van den ontwerper). 

10 c violet en oranjebruin, 30 c grijslila en oranjebruin, 40 c 
lila en oranjebruin: hutten tussen palmen ((Tente Danahil). 

50 c blauwgroen en oranjebruin, 60 c lilabruin en oranjebruin, 
80 c violet en oranjebruin, „Poste de (nederzetting te) Khor-
Angar". 

1 F lilabruin en blauw, 1 F 20 grijs en groen, 1 F 50 grijsblauw 
en oranjebruin, Route d'Obock a Tadjourah (Weg van O. naar T.) 

2 F bruinlila en grijs, 3 F lilabruin en grijsbruin, 3 F 60 bruin
rood, 4 F bruin en grijs, inheemse voor tent. 

5 F oranjebruin en lilabruin, 6 F groenblauw en lilabruin, 
10 F purper en groenblauw, „Village Somali", drie inheemsen met 
kruiken bij waterput. 

15 F lilabruin, grijs en blauw, 20 F zwartblauw, grijs en blauw, 
25 F roodviolet, grijs en blauw, „La Mosquée de Djibouti la nuit", 
nachtelijk beeld van de moskee te Djibouti. Boven de moskee ziet 
men de sterrenhemel van het Rode-Zee-gebied. 

Luchtpostzegels: alle waarden ontwerp (del) van Planson, druk 
van H. V., Parijs. Groot formaat (staand voor de 50 F). 

50 F lilabruin en bruin, indigene, inheemse man met hand voor 
de ogen. 

100 F groen en geelbruin, Loyada-Poste-Frontière, Hui"! voor 
palmenwoud in de nederzetting Loyada aan de grens. 

200 F ultramarijn, groen en oranjebruin. „Djibouti. Palais du 
Gouverneur", het paleis van den gouverneur van de F.S K. op een 
schiereilandje bij de kust van Djibouti. 

wmmmm 
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Portzegels. Druk van H. V., Parijs. 10 c 
zwart, 30 c bruin, 50 c groen. 

1 Fr oranje, 2 Fr lilakarmijn, 3 Fr rood
bruin, 4 Fr blauw, 5 Fr oranjerood, 10 Fr 
donkerolijf, 20 Fr donkerolijf, 20 Fr lilagrijs. 

FRANS WEST AFRIKA. 
Maart 1947. Luchtpostzegels. Groot 

formaat, staand voor de 8 F. 
Druk van het Institut de Gravure 

te Parijs. 
8 F roodbruin, links portret van 

Saint-Exupéry, daar onder embleem 
van de Franse luchtvaart, rechts 
landkaart van het Iberische schier
eiland en Noordwest-Afrika. Wind-
rozet; onderaan twee inheemsen. 
Ontwerp van (del) Maudonnet, gra
vure van (se) Munier. (Antoine de 
Saint-Exupéry werd geboren in 1900; 
hij nam dienst bij de luchtmacht 
en werd later verkeersvlieger. Als 
schrijver van „Courrier Sud" ver
kreeg hij naam, die hij bevestigde 
door het voortreffelijke boekje „Vol 
de Nuit", dat door André Gide werd 
ingeleid. Later verschenen van zijn 

hand „Terre des Hommes" en „Pilote de Guerre", welke werken 
hem doen plaatsnemen onder de beste schrijvers van deze tijd. 
Op 31 Juli steeg hij op voor een verkenningsvlucht in het Zuiden 
van Frankrijk, van welke tocht hij niet terugkeerde. Hij viel als 
een goed zoon van zijn grote vaderland. Een uitstekende biogra-
phie verscheen van de hand van R. M. Alberes, terwijl Henri 
Bordeaux hem huldigt in „Profils de Héros"). 

50 Fr violet, luchtphoto van Dakar, Senegal, ontweip en gra-
\ u r e van Mazelin. 100 Fr ultramarijn, groep ibissen, ontwerp en 
gravure van Gandon. 200 Fr grijs silhouet van een vliegtuig, op de 
voorgrond enige inheemsen uit Mauritanië. Ontwerp en gravure 
van G. Bétemps. 

GRIEKENLAND. 
Er worden in Griekse tijdschriften enige opdrukken vermeld, 

welke vóór de definitieve inlijving van de Dódekanèsos bij Grie
kenland op die eilanden geldig waren. De opdruk bestaat uit d; 
Griekse letters EDD, Hellènikè Dioikèsis Dódekanèsou (Grieks 

bestuur van de D,) 10 op 2000 (opdruk 
goud), 10 op 2000 (rood), 50 en 250 met 
opdruk 1-9-46 op zegels met portret 
van koning Georgios IL 

HONGARIJE. 
22 September. Zegel van 60 f oranje

rood, uitgegeven ter gelegenheid van 
het in werking treden van het vredes
verdrag met Hongarije. 
• Ontwerp van György Konecsni. Knie
lende vrouw met duif in de rechter 
hand, een korenschoof in de linker 
hand. Boven de vrouw een symbolische 
voorstelling van de zon. 
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Op 31 X verschenen zegels van 40 f bruinlila en 60 f karmijn

rose ter gelegenheid van het jubileum van de spaarbank; op 1 XI 
drie zegels ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de 
SowjetUnie: 40 + 40 f portret van Lenin olijf groen en bruin, 
60 + 60 rood en groenblauw symbolische voorstelling, 1 + 
1 F lila en bruinzwart portret van Stalin. (Beschrijving in het 
Decembernummer). 

ITALIË. 
1947. Expressezegel van 15 L bruinkarmijn. 

LIBERIA. 
1947. Behalve de op blz. 83 vermelde zegels, uitgegeven ter 

herinnering aan de opening van de havenwerken, zijn nog te 
melden: 

5 c blauw; luchtpost 25 c bruinrood. 

PlflomtRlgBftteWll; 
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LIECHTENSTEIN. 

15 October 1947. Tweede jachtserie. 
Ontwerp van prof. J. Seger, Wenen. 
Druk „Courvoisier, S.A.". 

20 c roodbruin, gems. 30 c groen

blauw, marmot. 1 F 50, adelaar. 

LUXEMBURG. 
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24 October 1947. Serie, uitgegeven ter herinnering aan den 
Amerikaansen generaal George S. Patton, onder wiens leiding 
Luxemburg in 1944 werd bevrijd. Patton gaf de wens te kennen, 
begraven te worden temidden van zijn soldaten op het Ameri

kaanse oorlogskerkhof te LuxembourgHamm. 

Druk van „Courvoisier S.A.", ontwerp van Oscar Ruegg. 
Geldig voor frankering tot 31 December 1948. 

1.50 F bruinrood, 5 F donkerolijf groen en lichtlila, het oorlogs

kerkhof met talrijke houten kruisen. Het kruis op het graf van 
generaal Patton is vergroot afgebeeld en vermeldt behalve de vier 
sterren de naam Geo. S. Patton Jr, General 02605, 3d Army. 

3.50 F grijsblauw, 10 F grijsbruin en lichtblauw, portret van 
generaal Patton, naast zijn beeltenis een verbroken keten, symboli

serend de bevrijding van Luxemburg van . den vijand; op de 
achtergrond een aantal tanks. 

NIEUW ZEELAND. 
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1 Augustus 1947. Terwijl vroeger voor de 

dienst van het staatsverzekeringsbedrijf zegels 
werden uitgegeven met een „symbolische vuur

toren", verscheen thans een serie met afbeeldin

gen van werkelijk bestaande vuurtorens. De zegels zijn alle ontwor

pen door J. Berry uit WeUington en gedrukt bij Bradbury, Wilkin

son and Company, New Malden; zij behoren tot de mooiste zegels, 
die ooit werden uitgegeven. Gedrukt in vellen van 10 x 12 of 12 x 
10. De vroegere „Government Life Insurance" zegels verloren hun 
geldigheid op 31 Juli 1947. 
% d donkergroen en oranjebruin, vuurtoren te Castlepoint. 
1 d bruinzwart en lichtblauw, vuurtoren van Taiaroa, met zeil

schip. 
2 d blauwzwart, vuurtoren van Cape Palliser in de nacht. 
3 d roodlila en blauw, vuurtoren van Eddystone (Engeland) in 

de nacht. 
4 d bruin en bruingeel, vuurtoren van Stephens Island. 
6 d bruin en blauw, vuurtoren bij „The Brothers". 
1 s lichtbruin en blauw, vuurtoren van Cape Brett. 

Deze dienstzegels mogen alleen worden gebruikt voor dienst

correspondentie van het „Gov. Life Ins. Department" met bestem

ming in Nieuw Zeeland zelf. 

1 October 1947. Nieuwe „Health"ze

gels. Voorstelling het zg. „Erosbeeld" (of

ficieel geheten Shaftesbury Memorial), te 
Londen opgericht op 29 Juni 1893 ter her

innering aan Anthony AshleyCooper, 
zevende Earl of Shaftesbury. (Tijdens de 
oorlog werd het beeld opgeborgen, in 1946 
op zijn oude plaats hersteld). Ontwerp van 
de zegels van J. Berry, Wellington, gedrukt 
bij Waterlow & Sons Limited, Londen. 

Begin 1948 verschijnt een herdenkings

serie, ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van de provincie Otago. 

NOORWEGEN. 

3 Augustus 1947. Zegel van 25 öre rood, 
uitgegeven ter gelegenheid van de 75ste ver

jaardag van Koning Haakon VII. Ontwerp 
van Per Frenger, druk van Emil Moestue A/S, 
Oslo. Portret van Haakon VII, wiens dappere 
houding in 1940 aller bewondering afdwong. 
Nauwelijks ontsnapte hij aan de moordplan

nen van den vijand. Boven: jaartallen 1872 en 
1947, onder het portret de woorden „Alt for 
Norge", alles voor Noorwegen. 
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1 November 1947. Aanvullingswaarden van de serie dienst

zegels. 
50 öre lilabruin, 200 öre oranje. 

NORFOLK EILAND. 
10 Juni 1947. Op 8 Juni 1856 

kwamen een aantal bewoners van 
het Pitcairn Island (men denke 
aan de „Bounty", zie zegels van 
Pitcairn), naar Norfolk Eiland. 
Op 8 Juni viert men steeds 
„Bountyday". Het eiland heeft 
983 inwoners; postaal behoorde 
het tot heden bij Australië. Alle 
zegels vertonen een beeld van het 
eilandje, gelegen N.W. van Nieuw 
Zeeland, Oostelijk van de Austra
lische stad Brisbane. 

yi d oranje, 1 d violet, 134 d groen, 2 d purper, 2}^ d oranje, 
3 d geelbruin, 4 d roodlila, 534 d blauwzwart, 6 d zwartbruin, 
9 d roserood, 1/ olijf groen, 2/ olijf bruin. 

OOSTENRIJK. 
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1946. Ter gelegenheid van de tentoonstelling „Niemals Ver
gessen" werden twee waarden voorbereid, welke niet zijn uitge
geven. Toch komen deze zegels in geringe hoeveelheden in de 
handel voor. Naar onze smaak behoren deze zegels tot de beste 
propagandazegels, die ooit zijn voorbedeid, doch helaas werden 
zij niet verkrijgbaar gesteld. 

5 f 3 g bruin, landkaart van Oostenrijk met de jaartallen 
1938—1945; de bliksem slaat in, in de vorm van het symbool 
van de SchutzStaffeln, de beruchte SS. 

12 f 12 leikleur, de „dood" rukt het masker af het is het 
gelokte gelaat van den schizophrenen „Führer" aller Germanen. 
Rechts het jaartal 1945. ( 

14 Augustus 1947. Portzegels „Ont
werp" van Robert Brezina: een naboot
sing van de vroegere portzegels van 
Oostenrijk. 

2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 24 
30, 36, 40, 42, 48, 60, 70 donkerbruin 
tot donkerlilabruin. 1, 2, 5, 10 S. hel
derblauw. 

Op 25 September verschenen, in ver
band met de sterke verhoging der post
tarieven, aanvullingswaarden in gelijke 
tekening: 

1, 20, 50, 80 G donkerbruin, 1,15 en 1,20 S. helderblauw. 

30 Augustus 1947. Zegels met toeslag voor de Oostenrijkse 
krijgsgevangenen. Geldig voor frankering van 30 Augustus tot 
31 December 1947. Ontwerp voor alle waarden van Sepp Jahn. 

8 | 2 G groen, krijgsgevangene ach
ter prikkeldraad, gravure van Herbert 
Toni Schimek. 12 | 8 G lilabruin, ver
binding met de familie (hand met brief 
voor prikkeldraad), gravure van Rudolf 
Toth. 

18 + 12 G lilagrijs, vrouw voor prik
keldraad, waarachter schimmen van 
krijgsgevangenen, gravure van Rupert 
Franke. 35 f 15 G lilabruin, terugkeer 
bij de familie, gravure van Herbert 
Toni Schimek. 60 f 20 G staalblauw, 
terug aan de arbeid, gravure van Rupert 
Franke. 

9 September 1947. Aanvullingswaarde 
van de krijgsgevangenenserie, welke niet tijdig gereed was. Gra
vure van Georg Wimmer. 1 S + 40 G roodbruin, boer gaat weer 
aan de arbeid. 

1 September 1947. Opdrukken in verband met de tariefsver
hoging. Nieuwe waardeaanduiding en sierlijnen in lilabruine kleur. 

75 op 38 G. 1.40 op 16 G. 
Eind October 1947. Aanvullingswaarden van de vliegpostserie. 

Ontwerpen van Heinrich Blechner. 
50 G blaun, windmolen bij het Neusiedlermeer bij St. Andrä, 

Bgl (Burgenland), daarboven verkeersvliegtuig. Gravure van Her
bert Toni Schimek. 

1 S roodbruin, „Heidentor" bij Petronell. Deze poort is een 
ruïne van de Romeinse burcht te Carnuntum. Gravure van 
Georg Wimmer. 

2 S groen. Stadspoort van Gmünd (ge

sticht in 1346) in Karinthië. Gravure van 
Rudolf Zenzinger. 

10 S donkerblauw. Karlskerk in het 
vierde district van Wenen. De kerk werd 
gebouwd in opdracht van Karl VI (zie 
Oostenrijk, 1908—13, 1 H) door Josef 
Emanuel Fischer von Erlach, naar de plan
nen van zijn vader Johann Bernhard (zie 
Oost. 1934, 24 G, op welk zegel de kerk 
eveneens staat afgebeeld). De kerk herin
nert aan, de Sint Pieterskerk te Rome, de 
zuilen zijn copieën van de Marcus Aurelius
zuil en de Trajanuszuil te Rome. Gra
vure van Rupert Franke. 

November 1947. 40 g roodviolet. Eeuwfeest telegraaf. Beschrij

ving volgt. 
De plannen van de Oostenrijkse postadministratie voor 1948 zijn 

omvangrijk. Men stelt zich uitgifte van volgende bizondere series 
voor: 

1. Serie wederopbouw. 2. Serie met toeslag. 3. Serie voor het 
kind. 4. Serie ten bate van het Burgtheater en de Staatsopera. 
5. Serie ten bate van de kathedraal van Salzburg. 6. Jubileum

serie ter herdenking van het tachtigjarig bestaan van het Künst

lerhaus. 
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PANAMA. 

1947. 1 c oranje met portretten 
van prof. Pierre Curie en madame 
Curie (Maria CurieSklodowska), met 
jaartal 1947. Bestaan ook de andere 
traditionele kleuren ? 

»» OI^VOIwPRE^CEN 5 9 is de kernachtige uitspraak van ieder, die kennis maakte met , , i V l i j n 
S t o k p a a r d j e " . — Uit de inhoud van het Novembernummer: „Wij 

stellen U voor; S. L. HARTZ" . Een exclusief verhaal over onze nieuwe Koninginnezegels, opgetekend uit de mond van de grote kunstenaar zelf. 
Dit artikel alleen al is het abonnementsgeld dubbel e i dwars waard. Schrijf eens een brief kaartje voor een GRATIS proefnummer aan 

P o s t b u s 1, H u l s t , Zld. U zult verrast staan over inhoud en uitvoering. 
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PARAGUAY. 
1947. Serie met portret van den 

dictator Maarschalk Francisco Solano 
Lopez (geb. 24 Juli 1827 te Asuncion, 
1862 president, sneuvelde in de strijd 
tegen de Braziliaanse troepen op 1 Maart 
1870. Zijn portret komt ook voor op 
de 7 c van 1945, terwijl de beeltenis 
van zijn vader, Carlos Antonio, voor

komt op Cuba, 1937 5 c luchtpost en 
Paraguay, 1939 2 P. Beiden liggen be

graven in het op vele Paraguese zegels 
afgebeelde Panteón Nacional). Inschrift: 
„Mariscal Francisco Solano Lopez. Mue

ro por mi Patria". (Ik sterf voor mijn 
vaderland). 

1 c lila, 2 c roodoranje, 5 c groen, 15 c blauwviolet, 50 c 
blauwgroen. 

Luchtpostzegels in soortgelijke tekening. Links het woord Correo, 
rechts Aéreo. 

32 c karmijnbruin, 64 c bruin. 1 G(uarani) donkerblauw, 2 Gua

ranies groenblauw en violetbruin, 10 G karmijn en blauwgroen. 

PERU. 
8 Juni 1947. Zegels, welke 

werden gedrukt ter gelegenheid 
van het vijfde PanAmerikaanse 
wegencongres in 1944 (VCongreso 
Pan Americano de Carreteras 
1944) doch toen niet werden uit

gegeven, thans in zwart over

drukt met „Habilitada. 1° Con

greso Nac.(ional) de Tunsmo. 
Lima1947" (Geldig verklaard. Ie 
Nationaal Congres voor toerisme) 

Druk van de Columbian Bank 
Note Company. 

15 c zwartgrijs en rood. Land

kaart van Peru en aangrenzende 
gebieden. 

Inschrift links onder: „Sistema 
vial PanAmericana y transcon

tinental en el Peru" (PanAmeri

kaans en transcontinentaal wegen

net in Peru). In rood staan de 
wegen aangeduid. 

De verdere waarden hebben alle 
het Inschrift: Haci'a la unidad de 
America por el Camino (naar de een

heid van Amerika door de weg). 1 
Sol grijsbruin. „Carretera Pan Ame

ricana. Sección: CuscoAbancay, cerca 
la capital arqueológica de Sud Ame

rica" (PanAmerikaanse weg, traject 
C.A., in de omgeving van de be

langrijkste archeologische plaats van 
Zuidamerika). (Auto op weg in berg

landschap). 
1.35 S. geelgroen Carretera Trans

continental entre el Pacifico y el 
Atlantico. Sección TingoMaria' 
(Transcontinentale weg tussen Stille 
Oceaan en Atlantische Oceaan. Tra

ject T.M.). (Auto op weg in oer

woud). 
3 S groenblauw. (Carretera Pan Americana. Sección Trujillo

Chicama". „El Peru tiene 2.000 Kms de carreteras asfaltados". 
(Perii heeft 2000 km geasfalteerde wegen). Weg in berglandschap. 

5 S grijsgroen. „Carretera UrcosMarcapata, a la zona del Oro, 
población de „Quincemil". (Weg van U. naar M., bij het goud

gebied, bij de plaats Q.). 
Oplagen: 1.019.600; 260.000; 520.000; 260.000; 50.000. 
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October 1947. Zegels, uitgegeven ter 
gelegenheid van de eerste vlucht van 
Lima naar New York met een vlieg

tuig van de Peruviaanse P.I.A. 
5 c in tekening van No. 49, maar met 

drukkersteken „Columbian Bank Note 
Company" en 50 c, No. 54, met opdruk 
„Primer vuelo. PIA. LimaNueva York. 
(Het embleem van de PIA is een ge

styleerde vogel). 

PHILIPPIJNEN. 
Behalve de op blz. 86 vermelde zegels verschenen ook de 8 c 

violet, 10 c rose en 20 c geelolijf met grote opdruk VICTORY. 

POLEN. 
10 October 1946. Eerst kort geleden werd hier bekend, dat 

verleden jaar een drietal zegels met toeslag voor culturele doelein

den is verschenen. (Voor deze zegels vergelijke men de nummers 
693/695 en BF 9 van Roemenië en de semiofficiële vignetten van 
Zwitserland van 1941, met portret van Johann Heinrich Pestalozzi 
en van 1942, met portret van Pater Grégoire Girard O.F.M.). 

Alle waarden Inschrift: Miedzyna

radowe Biuro Wychowania (Interna

tionaal Bureau voor opvoeding); de 
afkorting: B.I.E. (Bureau Interna

tional d'éducation = idem), naam 
van den ontwerper E. Bartlomiejc

zyk en naam van de drukkerij: Cour

voisier S.A. 
3 l 22 Z roodbruin, Inschrift 

A.D. 1775. Towarzystwo Do Ksiag 
Elementarnych (Anno Domini 1775. 
Vereniging voor volksonderwijs) 
Twee kinderen in schoolbank met 
ABCDboekjes. 

6 + 24 Z blauw, randschrift: Biblioteka Jagiellonska w Kra

kowie. A.D. 1364. (Bibliotheek van de JagielloUniversiteit te 
Kraków; deze universiteit werd gesticht door Kazimierz Wieiki — 
Casimir de Grote, wiens beeltenis men aantreft op de 50 g van 
1917 en de 10 g van 1938). Op het binnenplein staat het stand

beeld van Nikolaj Kopernik; zie ook 1923, 1945, 1946 en diverse 
zegels van de duitse bezetting. 

f f f« 
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11 + 19 Z groen. Portret Grzegorz Piramowicz, voorzitter van 
de vereniging voor volksonderwijs in 1773. Onder rechts globe 
en passer. 

De zegels verschenen ook in blokvorm. Boven de drie zegels: 
„Poczta" (adelaar) „Polska". Onder: „Koraisja Edukacyjna 

Miedzynarodowe Biuro Wychowania. B.I.E." (Nummer van het 
blok) „25 + 75 Zl". 

De zegels verschenen in veilen van 12 stuks in een oplaag van 
102500, van de blokken verschenen 27000 stuks. 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissenverzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging ! 
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1 Maart 1947. Zegel met 
portret van den Poolsen dich
ter Emil Zegadlowicz. (Geb. 
20 Juk 1888 te Bielsk, lyrisch 
dichter, vertaalde o.a. de Faust 
van Goethe; overleden 1941). 
Onder het portret handteke
ning, rechts landschap. 

5 + 15 Z zwartgroen. 

20 Juli 1947. Zegels van de serie 
„Poolse Cultuur" in nieuwe kleuren. 
(Voor uitvoerige beschrijving zie 
blz. 86). Alle: getand en ongetand. 

3 Z (Chopin) olijf groen; 5 Z (Bo-
guslawski, Helena Modrzejewska» 
Jaracz) grijsbruin; 6 Z (Aleksander 
Swietochowski, Stefan Zeromski, 
Boleslaw Prus) karmijnrose, 15 Z 
(Stanislaw Wyspianski, Juliusz Slo-
wacki. Jan Kasprowicz) roodbruin. 

Augustus 1947. Zegel met por
tret van Maria Curie-Sklodowska in 
nieuwe kleur: blauw. Getand en on-
getand. 

wfmmmmmmm 1947. Portzegel van 3 Z geelbruin 
verscheen onlangs ongetand. 

20 Augustus 1947. Hogere waarden 
m nieuwe tekening, de zg. beroepen
serie, gedrukt in Frankrijk. Oplaag vele 
mdjoenen. 

5 Z roodbruin „industrie", arbeider 
met hamer. Ontwerp van St. Zechows-
ki, gravure van G. Barlangue. 

10 Z smaragdgroen „maaier", ont. 
Zechowski, gr. Cottet. 

15 Z blauw „visser", ontw. M. Wa-
torski, gr. Dufresne. 

20 Z zwart „mijnwerker", ontw. St. 
Zechowski, gr. Mazelin. 

(Overeenkomstig de traditie staat de naam van den ontwerper 
met de aanduiding del(iniavit) links, die van den graveur met 
de aanduiding sc(ulpsit) rechts. Bij vergissing is op de 10 Z links 
de naam van den (Fransen) graveur, rechts die v^n den (Poolsen) 
ontwerper. 

IMÉAMÉMÉÉÜrii 

10 September 1947. Frankeerzegel No. 429 (Grunwald-monu-
ment te Krakow) met zwarte opdruk „ZL 40 ZL LOTNICA" en 
No. 427 (Poolse adelaar) met zwarte opdruk „LOTNICA ZL 50 
Zl", als luchtpostzegels in omloop gesteld. 

40 Z op 50 g groen. 50 Z op 25 g steenrood; idem karmijnrood. 

POLEN (Leger in Italië). 
1947, Serie ter herdenking van President F. D. Roosevelt. 

Zegels van 1946 met overdruk in ver
schillende talen. 

15 centów bruin (volkslied) met Engelse 
opdruk „Honor the four freedoms", opdruk 
blauw. 

30 c groen en bruin (Madonna van Czes-
tochowa) met rode Poolse opdruk „Szanuj 
cztery wolnosci. 

50 c bruinzwart (soldaten van omstreeks 
1800 en van 1940 + landkaart) met blauw-
zwarte Engelse opdruk. 

60 c (voorstelling en opdruk als 30 c). 
80 c donkerviolet (landkaart) met rode 

Franse opdruk „Rendez Honneur aux quat-
tre liberté (merkwaardige vergissing: quat-

Tre). Op alle zegels staat ook de handtekening van F.D.R. 

PORTUGAL. 
1946. De Madonna-zegels, vermeld op 

blz. 49, verscheen ook in blokvorm. 30 c 
grijs, 50 c groen, 1 E karmijnrose, 1.75 E 
ultramarijn. 

In grijze druk: boven „Terceiro centena-
r io" + wapen. Links: 1.6.4.6. 

Rechts: 1.9.4.6. Onder „da Proclamajäo 
do Padroeira" en halve maan, als symbool 
der Onbevlekte Ontvangenis van Maris. 
Pre90 7 $ 50. 

ROEMENIE. • 
1947. Tekening „ax", 500 1 dof-roodlila. 
Nieuwe tekening Mihai I, klein formaat, 1000 1 grijsgroen. 
Tekening „ba" 10.000 1 bruin. 

k : l ^ 
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1947. In de tekening van 
50 + 450 1 verscheen in grote» 
formaat (zegelbeeld 45 x 263-^ 
mm) een blok. Inschrift Posta 
aeriana. 

80 1 blauw. (Wien stelt dit 
zegel voor ? 

Onder het zegelbeeld Pretul 
100 Lei. 

1947. Zegels voor de verenigde vakbonden. 
Landkaart van Roemenië, links korenaar 
(landbouwers) en telegraafdraden (ambtenaren), 
rechts kamrad (industrie-arbeiders), onder boek 
(intellectuelen). In een vlag staan de letters 
C.G.M. (Confederatia Generala M . . . . ? ) . 

De zegels zijn gedrukt in vellen van 6 x 3 , 
i.w. eerste en tweede rij 200, derde en vierde 
rij 300, vijfde en zesde rij 600 1, zodat de 

^ zegels tezamenhangend voorkomen. Druk: Fa-
brica de Timbre. 

200 1 blauw, 300 1 oranje, 600 1 karmijnrood. 
Groter formaat, met Inschrift „Posta aeriana", luchtpostzegel 

van 1100 1 grijshlablauw. 

Blok van vier met gelegenheidsinschrif-
ten. Ongetand. 3000 + 7000 1 lilabruin. 
Arbeider met fakkel. Posta aeriana, lucht
post. 

POSTZF.GF.LVEILINGEN - VAN DIETEN 
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1 Mei 1947. Serie, ter her
denking van de eerste Mei. 
Alle waarden: naam van den 
ontwerper, Molnar, en van de 
drukkerij, „Fabrica de Tim
bre". 

Elke waarde vertoont een 
arbeider met een vlag, die als 
Inschrift draagt „1 Mai'. 

1000 + 1000 1 bruingrijs, 
mijnwerker, links bedrijf. 

1500 + 1500 1 hlabruin, boer, links tractor. 
2000 + 2000 1 blauw, boerin, links stapelen van graan op 

wagen. 
2500 -|- 2500 1 roodlila, kantoorbediende, links kantoorgebouw. 
3000 + 3000 1 roserood, fabrieksarbeider, links fabrieken. 

1 Mei, luchtpost. 3000 + 12000 1 blauw, vliegtuig boven rivier. 
Er bestaan nog andere waarden, die wij echter tot heden niet 
zagen en dus niet vermelden. 

September 1947. Na een 
catastrophale inflatie (zij het 
niet zo erg als in Hongarije, 
waar men met 20 nullen werk
te!), werd de Leu gestabiliseerd 
op een veel hoger peil. Tot 
mijn spijt weet ik met de 
datum en de offiicè'le koers. 
Nieuwe zegels waren nood
zakelijk. Begin September ver
schenen de eerste waarden: 
alle- ontworpen door R. Mur-

nu, gedrukt in «Ie „Fabrica de Timbre". Links gekroond portret 
van Koning Mihai I. 

0.50 1 bleekoranje, rechts „koren maaien". 
1 1 lilabruin: houtvlot op rivier. 
2 1 groenblauw, schip op de Donau tussen bergen. 
5 1 violetblauw, koninklijk mausoleum te Curtea de Arges (zie 

ook No. 523 enz.). 
10 1 groenblauw, standbeeld van Koning Carol I (zie ook No. 

560 en 646). 
12 I dofviolet, Cernavodo-brug (zie o.a. 363 en 871). 
20 1 bruin, olieboortoren. 

September 1947. Zegel, uitgegeven ter 
gelegenheid van de Balkanspelen (zie 
nieuwe zegels van Bulgarije in dit num
mer). 

36.000 1 violet met rode opdruk „2 
+ 3 Lei. C.B.A. 1947". (De betekenis 
is ons niet volledig bekend: C. van 
Concurs, wedstrijd, B. van Balkan, A??) 

October 1947. Zegels ter gelegenheid 
van het XVIIe congres van de „Algemene 
Bond van Ingenieurs in Roemenië". (Zie 
voor het 16e Congres No. 872/881 en 
vhegpost 32/33). 

Alle waarden met Inschrift: „Al XVII-
Ica Congres Asociatia Generala a Ingineri-
lor din Romania (vertaling zie boven). 
Druk: Fabrica de Timbre. Alle waarden 
vertonen ook het monogram van de Bond 
„A.G.I.R." 
1 -f- 1 1 wijnrood, tractor. 
2 + 2 1 bruingrijs, oliebedrijf met dwars

doorsnede van de bodem. 
3 -f- 3 1 roodlila, boortoren. 
4 4 - 4 1 olijfgroen, fabriek. 

Luchtpost: bovendien het Inschrift „Posta aeriana". 
5 + 5 1 ultramarijn. 2 vliegtuigen boven berglandschap. 

October 1947. Portvrijdomzegels, ten 
gunste van de „Fundatia Regele Mihai I 
„Koninklijke stichting Mihai I). Inschrift 
„Sentit taxa Postala (vrijstelling van brief-
port). De drie waarden bestaan getand en 
ongetand. 
a. bleekviolet, gekroond portret van Ko

ning Mihai I. 
b. bruin, links oude man schrijft in een 

boek, rechts twee jonge mensen lezen. 
In het midden: kroon. 

c. grijsblauw, hand met fakkel en boek. 
Daarboven: kroon. 

RUSLAND. (Sowjet-Unie). 

M. . te-p , / ' , ; 
^ A « f il ^ 

^^mw^t^t 

1946. Nieuwe serie met medaljes. Alle zegels ter waarde van 
1 rubel. Onderaan het wapen van de USSR. 

Bruinrood. Medal Partizanu otecestwennoj Wojni. (Partisanen-
medalje van de vaderlandse oorlog). (Portretten van Lenin en 
Stalin). 

Donkerblauw. Medal za oboronu Sowjetskogo zapoljarja. (Me
dalje voor de verdediging van de Sowjet-poolgebieden). 

Donkerbruin. Medal za oboronu Kawkaza (Medalje voor de 
verdediging van de Kaukasus). 

Bruin violet. Medal za trudowoe otlicie (medalje voor uitnem;n-
de arbeid). 

Blauwzwart. Medal za boewye zaslugi (medalje voor oorlogs
verdienste). 

Violetbruin. Medal za otwagu (dapperheidsmedalje). 
Bruinkarmijn. Medal za trudowuju doblest (medalje voor inge

spannen dapperheid). 
Donkerolijfgroen. Medal za oboronu Moskwi (medalje voor de 

verdediging van Moscou. Men ziet op deze medalje het Kreml 
met het standbeeld van Kuzjma Zacharjewic Minin en Dmitrij 
Michajlowic Pozarskij, dat men o.a. ook ziet op de 5 k van 
1905 en de grote 1 r van 1946). 
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1924) van "Wladimir Iljic Uljanow (bekend onder pseudoniem 
lenin) . 

30 k leikleur en 30 k groen, Lenin-mausoleum op het Rode 
Plein te Moscou, voor het Kreml. 

50 k bruin, portret van Lenin, daaronder mausoleum. 

«•n^MWMiJ 
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Februari 1947. Vier zegels met Inschrift „Sto Let Geographi-
ceskogo owscestwa SSSR", (Honderd jaar Russisch Geographisch 
genootschap). 20 k blauwviolet, 20 k zwartbruin. Portret van 
Ph. P. Litke. (Rondom het portret de woorden „Znamenityj Russ-
kij moreplawatel" (beroemde Russische zeevaarder). Rechts zeil
schip. 

60 k violetbruin, 60 k olijfbruin. Portret van N. M. Przewalskij. 
(Rondom het portret de woorden „Welikij Russkij putesest-
wowat" — groot Russisch reiziger). Rechts landschap met paarden. 

Februari 1947. Herdenking van 
de honderdste geboortedag van 
den beroemden natuurkundige 
Nikolaj Egorowic zukowskij. (Z 
werd geboren op 17 Januari 1847, 
hij overleed op 17 Maart 1921, 
was hoogleeraar in de hydro- en 
aërodynamica aan de universiteit 
van Moscou. Zie ook de serie van 
1941). Portret van den geleerde, 
links propeller, rechts lauwertak. 

30 k zwartbruin, 60 k blauw
violet. 

Februari 1947. Herdenking van het eeuw
feest van de geboorte van Aleksandar Pe-
trowic Karpinskij.. (Geb. 26 December 
1846 te Bogoslowsk, voorzitter van het 
Russisch geologisch comité, sinds 1918 
voorzitter van de Russische academie van 
wetenschappen. Overleden omstreeks 1930). 
Portret van den geleerde, door een ver
grootglas steensoorten bestuderend. 

30 k donkermosgroen, 50 k zwartbruin. 

1947: enige hierna uitgegeven series zijn reeds in het Maand
blad vermeld; daarna verschenen: 

30 Mei 1947. Zegel, uit
gegeven ter gelegenheid van 
de dertigste verjaardag van 
de Moscouse Sowjet. In-
schrift: „XXX Let Mos-
kowkogo Sowjeta Deputa-
tow Trudjascichsja" (Der
tig jaar Moscouse Raad van 
Arbeidersafgevaardigden). 

Tegenwoordig gebouw van 
de Sowjet. 

30 k zwart, rood, blauw, 
bruin. Ongetand. 

3 Juni 1947. Hetzelfde zegel, thans getand. 

10 Juni. Herinnering 
aan de 1 Mei-dag. 
Links Kreml, 1 Mei-
ibetoging gaat met 
spandoeken langs het 
Lenin-mausoleum. (Op 
het doek staat: ???? 1 
M a j a . . . . wie geeft mij 

het volledige op
schrift ?) Rechts span
doek met portret van 

Stalin, met opschrift „Welikomu Stalinu Slawa" (Hulde aan 
Stalin). 30 k oranjerood; 1 R donkergroen. 

10 Juni 1947. De 
zegels, \iitgegeven ter 
gelegenheid van het 
feit, dat 25 jaar gele
den de eerste Sowjet-
zegels uitkwamen, ver
schenen ook in blok
vorm. Blokken van 
vier, ongetand, uitge
geven ter gelegenheid 
van de postzegelten
toonstellingen te Mos

cou, Kiew, Minak, Baku enz. 
Boven de zegels staat „XXV Let Sowjetskoj poctowoj marki", 

onder de zegels: „1921—1946, Jubilejnyj wypusk". (25 jaar 
Sowjetzegels, Jubileum-uitgifte). 

15 k zwart en rood, Inschriften in zwart. 
30 k olijfgroen en bruin, Inschriften in bruin. 
60 k olijfgroen en bruinzwart, Inschriften in olijfgroen. 

21 Juni 1947. Zegels, ter herinnering 
aan de 29e verjaardag van de October-
revolutie met portretten van Stalin en 
Lenin, thans in blokvorm uitgegeven. 
Blok van vier, boven de zegels wapen 
in de kleur van de zegels. 

30 k rood. 

5i*TÄCCCI 

1 September 1947. Verjaardag van de 
luchtmacht. Inschrift boven: „Den Woz-
dusnogo Phlota" (Dag van de luchtvloot). 
Vliegtuig met daarboven in schrijfletters het 
Inschrift: Letat, wyse, wsech, wystreeuw-
sech i dalse wsfech (vliegen, hoger, sneller, 
verder dan allè̂ N anderen); daaronder vlag 
van de luchtmacht. 

30 k roodviolet, 1 r ultramarijn. 
3 September 1947. Ter 

gelegenheid van het achtste 
eeuwfeest van de Russische 
hoofdstad verscheen op de 
eerste plaats» een serie op
drukken. Enige waarden 
van de Moscou-serie 1946 
werden in rood overdrukt 
met de woorden „800 let 
Moskwy. 1147—1947". 

20 k roodbruin (Swerd-
lowa-plein), 50 k bruin 
(Lenin-Museum), 60 k grijs-

violet (gezicht op het Rode Plein), 1 R (standbeeld van Minin 
en Pozarskij, zie boven). 
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3 September. Ter gelegenheid van de 
tiende verjaardag van het MoscouWol
gakanaal en van het achtste eeuwfeest 
van Moscou, verscheen een serie met 
voorstellingen van het kanaal. 

Alle waarden hebben als Inschrift Pocta SSSR 1937—1947, 
Kanal MoskwaWolga". Links vlaggen met Inschrift „M" — sikkel 
en hamer — „W", rechts anker. 
30 k lilabruin. Basin Uprawlenija Jachromskogo sljuza, bassin en 

sluis. 
30 k grijsbruin KaramySewskaja plotina (Karamysew  dam). 
45 k oranjebruin, Jachromskaja nasosnaja stancija (pompstation). 
50 k ultramarijn, Chimkinskij Wokzal (station). Daarvoor schip. 
60 k roserood, kaart van het kanaal, met de toren van het Kreml 

als silhouet. 
1 R grijsviolet, sljuz N 8 (sluis No. 8, welke op de kaart staat 

aangegeven !) 

•iViPIÜi 
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7 September 1947. Derde metroserie. De eerste serie verscheen 
in 1935, No. 551/554, de tweede in 1938, no. 670/675). Deze 
zegels werden uitgegeven ter gelegenheid van de opening van een 
nieuwe lijn, wat plaats vond ter opluistering van de grote feesten 
wegens het 800jarig bestaan van Moscou. Op welke diepte de 
lijn ligt, is niet bekend gemaakt ! 

Alle waarden hebben het Inschrift: „SSSRPocta Stancija 
Metro. . . . " (Metrostation) en de letter M. ^ 
30 k zwartbruin, „Elektrzawodskaja" (Station: electrische cen

trale), (verlichte gang met reliefs). 
30 k blauwlila. „Izmajlowskaja"station. (trein vertrekt, links 

standbeeld). 
45 k roodbruin, „Sokol"station (Sokol, valk, is de naam van de 

Slavische sportbeweging). Tunnel. 
45 k roodviolet. „Stalinskaja"station. Gang. 
60 k groen, „Kiewkaja"station, verlichte gang. 
60 k oranjebruin. „Majakowskaja"station, publiek op een perron. 

(Het Majakowskajastation, genoemd naar den bekendsten So
wjetdichter Wladimir Wladimirowic Majakowskij — zie series 
1940 en 1943 — komt ook reeds voor op No. 670). 

7 September 1947. Grote Moscouserie. 15 waarden met in

schrift: „Pocta SSSR, 800 Let Moskwy — 1147—1947". 
5 k groenzwart en grijsbruin, KrymskijMost (Kbrug). 
10 k bruin en grijszwart, Ulica ii. Gorkogo, straat in de wijk 

Gorka. 
30 k lilabruin centralnyj Telegraph, hoofdtelegraafkantoor. 

* Ü « M 30 k leikleur, Kiewskij 
Wokzal, KiewStation. 

30 k ultramarijn, Ka
zanskij Wokzal, Ka
zanstation. 

30 k mosgroen, Kaluzs
kaja Ulica, Kaluzska
straat. 

30 k mosgroen (staand 
formaat), Ploscad 

Puskina.Puskin
plein, genoemd naar 
den groten schrijver 
Puskin. 

50 
60 

k zwartgroen, Wid Kremlja, gezicht op het Kreml, 
k zwartgrijs en bruin, brug bij het Kreml. 

60 k leikleur, Bolsoj Kremlewkij dworec, grote paleis van het 
Kreml). 
1 R violet Staraja Moskwa, s karriny Al. M. Wasnecowa. (Oud

Moscou. Schildeuj van Al. M. Wasnecow). 
1 R blauw, grijs, rood, bruin, leikleur, Chram Wasilija Blazennogo 
— (Muzej) (Bedehuizen Wasilij Blazennij — museum, d.w.z. de 
vroegere Basiliuskathedraal, die door de Sowjets veranderd werd 
in een museum). 

2 R oranje, grijs

bruin, groen, gezicht 
op het Kreml. 

3 R zwartblauw, 
rood, grijs, groen, lila, 
Wid Kremlja, gezicht 
op het Kreml. 

5 R blauw, grijs

bruin, „Domsowjeta 
Mmistrob 5 Gostinica 
„Moskwa"", Sowjetge

bouw en hotel „Mos

kwa". 
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POSTZEGELS EH BELASTING. 
Het is wellicht nuttig, dat de philatelist zich eens bezint over 

zijn rechten en verplichtingen tegenover de fiscus. Moge hij daar
toe in het onderstaande een leidraad vinden. 

Ten eerste de Vermogensbelasting. Een postzegelverzameling is 
in het algemeen een zaak, welke geldswaarde heeft en als zodanig 
behoort zij op grond van art. 3, lid 2, der Wet op de Vermo
gensbelasting tot het zuiver vermogen, waarnaar de eigenaar in 
die belasting wordt aangeslagen. Echter behoeft dit niet steeds het 
geval te zijn; in art. 6, letter a van voornoemde wet zijn vrij
gesteld voorwerpen van wetenschap en nu heeft de Hoge Raad 
bij arrest van 11 November 1931 beslist, dat een postzegelver
zameling hiertoe kan behoren. De verzameling in kwestie bestond 
uit een groot aantal in verschillende mappen opgeborgen carton-
nen vellen, waarop de zegels naar historische volgorde en voor 
een aantal landen afzonderlijk waren gerangschikt. De collecties 
waren nauwkeurig samengesteld naar handboeken van bekende 
Philatelisten en gerangschikt o.m. naar de kleuren in verband met 
het jaar van uitgifte en van druk. 

Een ieder beoordele aan de hand van dit criterium, of zijn 
verzameling een „voorwerp van wetenschap" is en geve bij be
vestigende beantwoording zijn verzameling niet aan voor de ver
mogensbelasting. Om volledig te zijn dient hier nog aan te wor
den toegevoegd: Ie dat postzegelverzamelingen, die handelsvoor
raad zijn, of die dienen voor de uitoefening van een beroep of 
bedrijf, nooit zijn vrijgesteld en 2e dat losse partijen zegels evenmin 
vrij zijn. 

Ten tweede de Vermogensaanwasbelasting. Deze wet berekent 
de belastbare aanwas door vergelijking van twee vermogens, het 
z.g. begin- en eindvermogen. Beide worden, behoudens enkele 
afwijkingen, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Wet 
op de Vermogensbelasting. Eén dezer afwijkingen nu is, dat 
bovenvermelde vrijstelling van art. 6, letter a, niet geldt. De post
zegelverzameling moet dus steeds in begin- en in eindvermogen 
worden aangegeven. Tegen welke waarde ? Antwoord hierop 
geeft art. 7 lid 2 en 3 der Wet op de Vermogensaanwasbelasting. 
In het beginvermogen naar de verkoopwaarde, die de verzameling 
had op 1 Mei 1940. Het eindvermogen wordt vastgesteld naar de 
toestand op 31 December 1945, zijn alsdan nog dezelfde zegels 
aanwezig als op 1 Mei 1940, dan behoeven deze op geen hogere 
verkoopwaarde te worden gesteld dan die van 1 Mei 1940. 
Mochten zij tengevolge van vocht of andere ongunstig ge
werkt hebbende oorzaken in een minder goede toestand ver
keren dan op 1 Mei 1940, dan moet geschat worden de verkoop
waarde naar 31 December 1945 van de in minder goede toestand 
verkerende zegels en is deze lager dan de waarde per 1 Mei 1940 
van de in goede toestand verkerende zegels, dan mag wel die lagere 
waarde worden aangegeven. De zegels, verkregen tussen 1 Mei 
1940 en 31 December 1945 moeten worden aangegeven naar de 
verkoopwaarde ten tijde van de verkrijging. Bij verzamelingen, die 
door oorlogsschade zijn tenietgegaan en waarvoor een schade
vergoeding is of zal worden ontvangen, moet die schadevergoe
ding per 1 Mei 1940 worden aangegeven. Als beginvermogen en 
dus niet de verzameling. 

Het resultaat van bovenstaand systeem is dus: 
1. dat de verzamelaar geen vermogensaanwas berekend ziet op 

de zegels, die hij zowel op 1 Mei 1940 als op 31 December 
1945 bezat; 

2. dat hij bij verkoop van zegels tussen voornoemde data tot 
aanwas ziet bestempeld hetgeen hij meer ontving dan de 
per 1 Mei 1940 aangegeven waarde; 

3. dat hij bij aankoop van zegels tussen voornoemde data met 
winst op zegels, of uit andere hoofde behaald, of met ander 
bespaard inkomen, dit eveneens als vermogensaanwas ziet aan
gewezen. 

Het aangiftebiljet Vermogensaanwasbelasting geeft nog aanlei
ding tot de volgende opmerking; onder letter s wordt driemaal 
een vraag gesteld naar: 

„Voorwerp van Kunst en Wetenschap", terwijl onder letter x 
gevraagd wordt naar: 

„Postzegels (verzamelingen of losse partijen)". Het zal duidelijk 
zijn, dat zij, die voor de Vermogensbelasting hun verzameling vrij 
oordeelden als voorwerp van wetenschap, nu die verzameling onder 
letter s moeten aangeven. 

Ten derde de Vermogensheffing ineens. Grondslag voor dczt 
belasting is het vermogen per 1 Januari 1946, wederom met enige 
uitzonderingen bepaald overeenkomstig de Wet op de Vermo
gensbelasting. Ook hier is een afwijking gemaakt in de vrijstelling 
van artikel 6, letter a, en wel wordt hier niet onder vermos.en 
begrepen op grond van art. 8, letter b der Wet Vermogensheffing 
ineens: huisraad, voorwerpen van Kunst en Wetenschap, kleren 
en levensmiddelen, voor zover de gezamenlijke waarde van het 
een en ander niet meer bedraagt dan ƒ 15.000,— en alleen voor 
zover de genoemde zaken geen handelsvoorraad zijn en niet dienen 
voor de uitoefening van enig bedrijf of beroep. 

De postzegelverzameling, die voorwerp van wetenschap is, moet 
hier dus het slechts tot ƒ 15.000,— vrijgestelde bedrag delen met 
andere hiervoor genoemde voorwerpen, terwijl aangegeven moet 
worden naar de waarde op 1 Januari 1946. De voorlopige aan
slagen in deze heffing zullen echter worden opgelegd naar de 
aangifte van het eindvermogen voor de Vermogensbelasting. Hier
in zit de verzameling voor zover op 1 Mei 1940 aanwezig naar 
de waarde op die datum. Het is te hopen, dat de Minister van 
Fmanciën aanleiding vindt om op deze waarde bij de definitieve 
aanslag niet meer terug te komen. Postzegelverzamelingen van 
een zodanige wetenschappelijke waarde, dat zij naar het oordeel 
van de Ministers van Financiën en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, geschikt zijn om in een openbaar museum of 
openbare wetenschappelijke verzameling te worden opgenomen, 
terwijl de eigenaar-verzamelaar bereid is zijn verzameling over
eenkomstig de door voornoemde ministers te treffen regelen ge
durende een bepaalde tijd in bruikleen af te staan aan zodanige 
instelling, blijven voor de heffing ineens geheel buiten beschou
wing. Dit laatste echter nog slechts, als hij aantoont aan de Mi
nister van Financiën, dat hij de verzameling reeds op 9 Mei 1940 
bezat, of ze geërfd heeft van iemand, die ze reeds op die datum 
bezat. Deze laatste bepaling brengt derhalve mede, dat dit soort 
verzamelingen bij voornoemd bedrag van ƒ 15.000,— niet mee 
tellen. 

Het vorenstaande zou niet volledig zijn, wanneer niet werd ge
wezen op art. 46 der Wet Vermogensheffing ineens. In dat artikel 
wordt voor de jaren 1945 en 1946 voor de Vermogensbelasting een 
andere grondslag aangewezen. Wat het actief betreft, wordt voor 
beide jaren het vermogen niet vastgesteld aan de hand van de 
bepaling der Wet op de Vermogensbelasting, maar overeenkomstig 
der artikelen 5 t / m 16 der Wet op de Vermogensheffing ineens. 
Gevolg hiervan is voor de philatelist, dat voor die jaren niet geldt 
de vrijstelling van art. 6, letter a, der Wet op de Vermogensbe
lasting en dat dus de als voorwerp van wetenschap aan te merken 
verzameling slechts vrij is tot een bedrag van ƒ 15.000,— en dan 
nog gecombineerd met de andere zaken, genoemd in art. 8, letter 
b der Wet Vermogensheffing ineens. Mocht voor de vermogens
heffing ineens de verzameling zijn gebracht onder die van een 
zodanige wetenschappelijke waarde, dat plaatsing in een museum 
is goedgevonden, dan brengt dit voor de jaren 1945 en 1946 alge
hele vrijstelling voor de Vermogensbelasting van haar waarde met 
zich mee. 

Tot slot: op het dezer dagen toegezonden aangiftebiljet Ver
mogensbelasting 1947 wordt onder letter z gevraagd naar post
zegelverzamelingen. Voor dit jaar geldt de Wet op de Vermo
gensbelasting wel, zodat hier de wetenschappelijke verzameling 
dus niet behoeft te worden aangegeven. 

„INSIDER". 

(Wij zijn den geachten inzender bizonder erkentelijk voor dit 
gedocumenteerd, overzichtelijk betoog, v. P.) 
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luditpos" 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot de 

heer J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam. 

NEDERLAND. 
Eerste postvlucht per hélicoptère. 

k l 

vie Heer 1. vsn Houv.ellng«n, 
Dïrect^ur-Cïsnerfisl der FosteriJ,.n, 
ïel'grafle an 'S-ïntonie, 
s/b Kr JE . Vllegkasa-̂ schlp 

"K^rel Coorïoan". 

Voor de eerste maal in de postgeschiedenis van ons land heeft 
op 7 October jl. een hélicoptère-postvlucht plaatsgevonden. 

De hélicoptère, met de off. vlieger E. C. Sengers als piloot, 
steeg om 14.55 van het vliegveld Ypenburg op met 3 passagiers 
en 1% kg. post aan boord met bestemming Hr . Ms. Escorte-
vliegkampschip „Karel Doorman", waar om 15.13 veilig werd 
geland. 

De op deze manier vervoerde post werd voorzien van een spe
ciale stempel „Staatsbedrijf der P T T Helicopterpostvlucht 7 Oc 
tober 1947", waarvan wij hierbij een afbeelding geven. 
Speciale Hélicoptère-postvlucht 's-Gravenhage—Brussel 
op 5 November 1947. 

Op 28 October ontvingen wij van de P.T.T. bericht over een 
speciale helicopterpostvlucht 's-Gravenhage—Brussel op 5 Novem
ber 1947; helaas zal deze vlucht bij het verschijnen van dit 
nummer inmiddels hebben plaatsgevonden. 

Volledigheidshalve laten wij hier hieronder nog de bijzonder
heden volgen: 

Op 5 November a.s. zal het hef-
schroefvllegtuig van de „Stichting Hef-
schroefvliegtuigen" een vlucht 's-Graven 
hage—Brussel uitvoeren voor postver
voer. Toegelaten zijn uitsluitend niet-

S aangetekende brieven en briefkaarten t/m 
5 gram voor elke gewenste bestemming 
in België. Het totale porto bedraagt 
zowel voor brieven als briefkaarten 20 
cent. De stukken moeten voorzien zijn 
van de aanduiding: „Per hef schroef vlieg
tuig 's-Gravenhage—Brussel". 

Op het postkantoor te 's-Gravenhage worden de stukken voor
zien van een speciale stempel, zoals hierbij afgebeeld, terwijl het 
postkantoor Brussel zal zorg dragen voor een dagtekeningsstempel 
van aankomst. 

Speciale vlucht Amsterdam—Holland (Mich.), 11/8 '47. 
Van de heer W. Pönitz te Gouda ontvingen wij een stuk ter 

inzage, dat met bovengenoemde vlucht aangetekend vanaf Texel 

^%AGE-6^' 

was verzonden naar Hampton (Virg.) USA. Het stuk draagt AS 
Holland (Mich.) Aug 13 1947 Registered en Hampton 15 Aug. '47. 

Hieruit blijkt dus dat er toch niet-philatelistische post vervoerd 
geworden is, daar het hier een gewone enveloppe betrof, niet 
geadresseerd aan „Post Office, Holland (Mich.). 

Voorts deelde genoemde heer ons mede, dat hij dit stuk op het 
hoofdbestuur P.T.T. heeft getoond en men daar mededeelde, dat 
het verboden was normale post met dat vliegtuig te verzenden, 
maar dat door de grote drukte per ongeluk enkele stukken mede 
verzonden werden. 

Alle 15 stukken door genoemde heer aan zijn relaties in USA 
gezonden, zijn aldaar met het AS Holland (Mich.) aangekomen; 
het waren 10 kaarten vanuit Amsterdam, 3 brieven uit Gouda en 
2 aangetekende brieven vanaf Texel. 

Inmiddels ontvingen wij ook nog bericht van de heer A. J. 
van Noppen, Rotterdam, dat hij enige brieven aan corresponden 
ten in USA had gezonden, die goed waren aangekomen. De heren 
H. J. Hofman uit Deventer en G. Leenders uit Weert deden ons 
soortgelijke berichten toekomen. 

Het staat dus vast dat er ook niet-philatelistische post van deze 
vlucht bestaat; in ieder geval zal het aantal stukken, dat op deze 
wijze doorgeglipt is, wel niet zo bijzonder groot zijn. 

BELGIË. 
Belgische Luchtpost Mededeling. 

Wij ontvingen de volgende luchtpostmededeling uit België: 
Herinneringsbladen. 
„Zes verschillende „Herinneringsbladen" overwegend Frans of 

Vlaams, gefrankeerd van de zes verschillende reeksen met bijtaks 
„Belgische Luchtpost 1947", uitgegeven volgens ministerieel besluit 
van 7 Mei 1947, bedragende elk de drie waarden: 1 -f- 2 fr., 
1,50 -f- 2,50 fr. en 2 -{-45 fr., streng genummerd en beperkt 
tot 1.000 exemplaren, werden verkocht tijdens de veertiendaagse 
periode — van 4 tot 20 Juli — van het 3e Internationaal Salon 
van Vliegwezen, Jubelparkpaleis. 

Deze bladen dragen een speciale stempel en worden te koop 
gesteld tegen de prijs van 100 fr. het blad, ten bate van het 
Nationaal Hulpfonds van het Belgisch Vliegwezen." 

Post per bestegen luchtballon — Meegevoerde koerier. 
„Op Maandag 14 Juli, te 19 uur, heeft een luchtballon zes 

reeksen, speciale brieven, overwegend Frans of Vlaams meegevoerd. 
Deze brieven waren gefrankeerd met de zes verschillende lucht
post-series van België 1947, genummerd en beperkt tot 1.000. Deze 
stukken dragen de stempel van het Salon van Vliegwezen, de bij
zondere stempel van het Bestuur der Belgische Posterijen voor 
brieven verzonden per bestegen luchtballon, alsook de stempel 
van de gemeente waar de ballon is geland en van waar de koerier 
verder op normale wijze zal voortgezonden worden. (Bewijsstuk 
van waarde voor de toekomst)". 

Hierna volgt dan nog een mededeling dat op deze stukken kan 
worden ingeschreven en hoe men dit moet doen. 

Wij hebben gemeend deze mededeling in extenso te moeten 
overnemen om onze lezers op de hoogte te stellen wat er op dit 
gebied bij onze Zuiderburen gebeurt. 

Afgezien nog van het feit, dat men daar is overgegaan tot de 
uitgifte van volkomen overbodige luchtpostzegels, door enige 
oudere toeslagseries van een opdruk te voorzien en waarover in 
de Belgische philatelistische pers al heel wat te doen geweest is, 
tracht men thans de luchtpostverzamelaars op bovenstaande wijze 
het geld uit de zak te kloppen, door deze zegels op „herinnerings
bladen" en op „speciale brieven per luchtballon" aan te bieden. 
Het gaat blijkbaar met de verkoop van deze series luchtpostzegels 
niet zo naar wens ! 

Het aangegeven doel is op zich zelf heel mooi: „ten bate van 
het Nationaal hulpfonds van het Belgisch Vliegwezen", doch 
wij zien niet in dat de luchtpostverzamelaars dan op deze wijze 
hiervoor het geld moeten fourneren; dit lijkt ons toch meer op 
de weg van de Belgische Regering te liggen. 

Gelukkig dat men hier omtrent deze zaken gezondere opvattin
gen heeft en wij gespaard blijven voor deze hoge toeslagzegels en 
luchtpostmaakwerk bij inschrijving. 
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Speciale vlucht Brussel— 
New-York ter gelegenheid 
van de philatelistische 
tentoonstelling aldaar. 

Op 18 Mei 1947 werd een 
speciale vlucht Brussel—New-
York uitgevoerd ter gelegen
heid van de opening van de 
aldaar gehouden philatelistische 
tentoonstelling. 

De stukken werden afge
stempeld met een speciale 
stempel, waarvan wij hiernaast 
de afbeelding geven. 

Eerste vlucht regelmatige luchtverbinding Brussel—Caïro. 
Hieronder geven wij de afbeelding van een speciale couvert 

welke met deze vlucht is vervoerd. Zowel in België als in Egypte 
werd een speciale stempel gebruikt. Op de achterzijde van het 
stuk staat eij aankomststempel „Aéroport Farouke 17 Ju". 

P&E^ tKi tUtSO« AÉRtENNt PtGULtêR 

Tf « f C E L M A T i G g LMCMTVÊ 

^0>^^ 

SABENA 
LB CAlim (EgypUtj 

ITALIË. 
Ter gelegenheid van 

het XXIIe „Congresso 
Filatelico Italiano" vond 
op 20 September een 
speciale vlucht plaats 
van Milaan (VS. 20.9. 
1947—11) naar Lucca 
(AS 20.9.1947) en te
rug. 

Deze vlucht werd 
georganiseerd door het 
tijdschrift „Il Franco-
bollo". Behalve de gewone stempels in zwart komt op de stukken 
(de brieven voor het buitenland waren gefrankeerd met 50 L) 
een blauwe stempel voor, welke hierboven wordt afgebeeld. 

ZWITSERLAND. 
Volgens mededeling in de „Schweizer Briefmarken-2eitung" van 

Juli jl. bedraagt de oplage van het speciale zegel voor de Ie vlucht 
Geneve—New-York 310.150 exemplaren. 

Wij ontvingen kortgeleden nog stukken welke met de eerste 
postvlucht Geneve—U.S.A. werden vervoerd. 

Deze vlucht vond plaats op 8 April 1946 (niet te verwarren met 
de Ie vlucht van de „Swissair" op 2 Mei 1947) en het was mogelijk 
post mede te geven voor 4 bestemmingen in Amerika, nl. New-
York, Washington, Boston en Philadelphia. 

Speciale couverten werden voor deze vlucht gebruikt in blauw
grijze kleur met links bovenaan in rode letters „Erster Postflug 
Schweiz — U.S.A." De zegels zijn afgestempeld „Geneve — Poste 
Aérienne — 8. IV. 46" en de aankomstempels zijn: 

New-York 9 — 4 — 1 9 4 6 
Boston 10 Apr 1946 1 AM 

Washington Apr 10 1946 
Philadelphia Apr. 9 1946. 

U.S.A. 
Hieronder geven wij nog een afbeelding van de speciale stempel, 

welke werd gebruikt voor de eerste vlucht San Francisco—Hono
lulu op 1 Mei 1947. 

Het betreffende luchtpoststuk is afgestempeld „San Francisco, 
May 1, 9.30 am. 1947 Calif." en heeft als aankomststempel 
„Honolulu, Hawaii, May 1, 12 pm. 1947". 

Uit een door ons ontvangen luchtpostbrief blijkt dat de nieuwe 
luchtpostzegel van 15 c. op 20 Augustus jl. verschenen is. 

De brief draagt de stempel „New-York" Aug 20 9 AM 1947 
— First Day of Issue". Bovendien is op de achterzijde (of op de 
voorzijde) nog een stempel aangebracht in blauwgroene kleur ter 
herinnering aan deze uitgifte. 

aUBII^BA 
Naar wij eerst thans vernemen, vierde onlangs de voorzitter 

van de stichting „Het Nederlandse Postmuseum", de heer ir. 
A. D. R. Verbeek, zijn 75ste verjaardag. Op 26 September werd 
m de vertrekken van het Museum door den Diretceur-Generaal 
der P.T.T. mededeling gedaan, dat de heer Verbeek bij K.B. was 
benoemd tot ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. 

In 1937 nam de heer Verbeek de leiding van het Postrauseum 
over van den stichter, den heer P. W. Waller. De aanwijzing 
van den nieuwen voorzitter van de stichting was wel een zeer 
gelukkige: de heer Verbeek is niet alleen een vooraanstaand 
philatelist (de bekende collectie portzegels !), maar tevens heeft 
hij grote organisatorische talenten, terwijl hij als ingenieur in het 
bizonder zijn aandacht kon besteden aan de technische collecties 
van het Postmuseum. Deze zijn thans zodanig in alle richtingen 
uitgebreid, dat binnen afzienbare tijd de uitbeelding van het 
P.T.T. bedrijf in al zijn aspecten, in de nieuwe behuizing van het 
Postmuseum tegemoet kan worden gezien. 

Moge ook op deze plaats een woord van hartelijke gelukwens 
worden gevoegd bij de vele felicitaties, zowel ter gelegenheid van 
de 75ste verjaardag van den heer Verbeek als naar aanleiding van 
zijn koninklijke onderscheiding. v. P. 

1. Van 21 tot 29 Augustus 1948 wordt te Bazel een internatio
nale postzegeltentoonstelling gehouden, de „IMABA". In het ge
bouw van de jaarbeurs staat een ruimte van 2000 M^ expositie
ruimte ter beschikking. In het eerste „bulletin" vindt men nadere 
gegevens. T.z.t. hopen wij nadere inlichtingen te kunnen geven. 

2. In 1949 is het 100 jaar geleden, dat de eerste Franse post
zegels werden uitgegeven. De plannen bestaan om in 1949 te Parijs 
een grote internationale tentoonstelling te houden. Ook daar-
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omtrent worden later uitgebreide gegevens beschikbaar gesteld. 
Wij hopen in 1952 een dergelijke tentoonstelling in Amsterdam 
of 's-Gravenhage te zien. 

3. De heer R. Rorije te 's-Gravenhage zond mij een brief n.a.v. 
punt 2 van het artikel op blz. 109;, i.z. de samenwerking tussen 
Nederland, België en Luxemburg. Hij herinnert aan de successen 
van de in 1937 en 1938 gehouden tentoonstellingen Nederland— 
Polen en Nederland—Balticum. (Wie dacht toen aan het dreigend 
gevaar, dat én Polen, én Estland-Letland-Litauen hun onafhan
kelijkheid zouden verliezen onder het juk van den wreden over
weldiger ?). De geachte briefschrijver stelt voor om de samen
werking der drie „lage landen" ook tot uiting te brengen door 
het organiseren van een postzegeltentoonstelling, uitsluitend om
vattend zegels van Nederland en O.G.., België en de Congo, en 
Luxemburg. 

In 1937 en 1938 werd de culturele betekenis van de tentoon-
sellingen Nederland—Polen te Amsterdam en Nederland—Balticum 
te 's-Gravenhage erkend door de officiële medewerking van de 
regeringen van Polen, Estland, Letland en Litauen. Wij herinne
ren ons, hoe de Litause dagbladen kolommen-lange artikelen over 
de Baltische tentoonstelling publiceerden en zijn er van overtuigd, 
dat een tentoonstelling als bedoeld door den heer Rorije een nog 
veel groter succes zou kunnen boeken, omdat er talrijke ver
zamelaars van de thans bedoelde postzegels zijn. 

Wie neemt het plan op om een tentoonstelling te organiseren 
van de postzegels en poststukken van Nederland, België en 
Luxemburg ? Wij achten een zodanige manifestatie van grote 
betekenis. 

R a d i o uit^^endingen« 
Woensdag 12 November, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00 uur. 

Drs. G. J. Peelen. 
Maandag 17 November, V.A.R.A., Hilversum I, 17.20, 

Mr. J. H . van Peursem. 
Woenslag 26 November, N.C.R.V., Hilversum H, 16.00, 

Drs. G. J. Peelen. 
Zondag 30 November, V.A.R.A., Hilversum l, 8.30, 

Mr. J. H. van Peursem. 
Woensdag 10 December, N.C.R.V., Hilversum ü , 16.00, 

Drs. G. J. Peelen. 
Maandag 15 December V.A.R.A., Hilversum I, 17.20, 

Mr. J. H. van Peursem. 

oNDSj 
INFORMATIEBURLAU 

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. C. 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. C. M. LOEF, 

Boskoop. 

VBII^lf^CBIV, 
J. L. van Dieten, Noordeinde 37, 's-Gravenhage, 319e veiling 

op Vrijdag 21 November in Pomona te 's-Gravenhage. 
De Nederlandse Postzegelveiling, Rokin 58, Amsetrdam-C. Vei

ling op Woensdag tot Zaterdag, 26 tot 29 November, in „Fras-
cati', te Amsterdam. 

1. Op 6 November keerde de helicopter uit België terug. De 
stukken waren afgestempeld: „l .er Courrier-Belgique-Hollande-
par hélicoptère. 6-11-1947. 1ste verzending België-Holland-per 
hefschroefvliegtuig". De aankomststempel luidt: „'s-Gravenhage-
42-6X1 5 N-1947". 

2. Voor het nieuwe Dominion Pakistan zijn de eerste postzegels 
verschenen. De zegels van India werden overdrukt met 
PAKISTAN. 

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

betaling genomen. 

Voor verzamelaars van 
YOUCHO-SLAVIË 

Van verzamelaar over te nemen: Speciaal 
KettJngbreker uitgave in Kleurnuancen, Boek
en Steendruk, papiersoorten, Bloks, strips 
vertandingen, dubbeltandingen, rugzijdige 
afdruk enz., alles ongestempeld. Michel 88— 
129 Yvert 63—86. 
Porto Michel i—57. Yvert i—5J. Journaux 
1—22 Michel. 
Correspondentie W. A. Schornagel, Prins 
Hendrikstraat 163, Hoek van Holland (318) 

Tegen toezending van een complete serie 
zomerzegels zend ik U nieuwigheidjes van 
Duitsland toe. Ik verzoek om opgave van 
Uwe wensen. (358) 

Karl Ernst Ramffler (24 a) 
Hamburg 33 Fuhlsbüttelerstr. 168 
Duitsland, Britse zone. 

T e k o o p g e v r a a g d 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. 
Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rutlond, Russ. Levant, Russ China, 
Ukroine, Azvrbaidjon, Batoum, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6 ib , Hillegersberg. 

Verzamelaars en Handelaars. 
Laat ook dit seizoen Uw v e r k o o p b o e k j e s 
door ons in orde maken. Vele tevredenheids-
betuigingen ter inzage. 
Vraagt inlichting onder Nummer JJJ aan het 
Bureau van dit Blad. 

500 verschillende postzegels der 
wereld uit mijn doubletten ƒ2,80 
franco. D. v. OMMEN, Epe, 
Populierenlaan, Postgiro 132330. 

(231) 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, post wissel of giro 
266831. 

C . J . H . T E R RIET, Veenstr. 2 i , Enschede 

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

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

Levering alleen aan de handel. 
Te koop gevraagd massawaar van de hele 

wereld, ook onafgeweekt. 
POSTZEGELHANDEL 

EIJNDE 
Utrecht. 

G. V. d. 
Merelstraat 25 
TE KOOP AANGEBODEN: 

POSTZEGELALBUM 
DUITSLAND 

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

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

BOD GEVRAAGD 
op KA-BE ALBUM (No. 421H), Klemband 
Nederl. en Overz. Geb., als nieuw met 
typen, kleuren en tandlngen, catalogus 
waarde pLm. F. 1169.00. 
Brieven onder No . 323 Bureau van dit blad 
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Jub 1913, 1 gld 2,50 
Jub 1913, IVz gld 7,75 
Jub 1913, 5 gld 5,50 
Kind 1924 1,— 0,70 

„ 1925 1,— 0,80 
„ 1926 1,70 1,35 
„ 1927 1,50 0,80 
„ 1928 1,50 0,85 

Toorop 4,50 4,50 
Rolt z w 1/8 52 50 

„ m w 19/31 9,— 
„ 33/56 25,— 
„ 57/70 8,— 

Sunn 50 op ƒ 2 54115 , -
Heemstra 1928 5,— 
Gr Kruis 1929 9,— 
Steunfonds '31 9,— 
Volkskind '35 3,— 
Sur meisjes '38 2,30 
L. HOUBAER - AMERSFOORT 
Utrechtsestraat 39, Tel. 5325 

Spec. 
1923 

1928 
1934 

* is 

goedk. aanbieding Curasao 
no 75 " 5 

„ 76 * 7% 
, 77 ■* 10 
, 97 * 2716 
, 108 ° 5 
, 110 ° 10 
, 112 ° 15 
, 113 ° 20 
, 115 ° 25 
, 117 ° 30 
, 118 ° 50 
, 128 ° 12>^ 
, 130 ° 20 
, 134 ° 30 
, 135 ° 50 

postfris, ° is p 
Orders boven ƒ 1 0 . 
HENDRIK VAN 

et 
et 
et 
et 
et 
et ; 

et 
et 
et 
et 
et 
et 
et 
et 
et 

ƒ 1,15 
„ 0,35 
„ 1,15 
„ 4,75 
„ 1,— 
„ 1,20 

„0,75 
„ 2,75 
„ 4,— 
„ 2,50 
„ 3,25 
„ 0,40 
„ 0,60 
„ 0,50 
„ 0,65 

■ima gestemp 
- fr. 
DER 

aanget. 
LOO'S 

POSTZEGELHANDEL 
Herengracht 8a, 

Girorekening 24392 
Den 

- Tel. 
Haag 
112944 

ST NICOLAAS AANBIEDING 
Wilhelmina no 265 gebr 0,55 
Emma no 269 gebr. 0,25 
Kind 1940 gebr 0,70 
Kind 1946 pfr 0,85 
Prinsessen pfr. 0,75 
Prinsessen gebr 0,50 
Luchtpost 4 en 5 pfr. 1,10 
Luchtpost 6 pfr 1,80 
Luchtpost 10 pfr 0,35 
Luchtpost 11 )5fr 0,20 
Nat Hulpzegels pfr 1,40 
Kreisler ƒ 5 (no 265) gebr 8,50 
Bevrijding Ned -Indie pfr 7,— 
Moehammadijah pfr. 9,— 
Dansers 2 et pfr 0,25 
Dansers 5 et pfr 0,15 
Ieder 10e besteller van welk on
derdeel der bovenstaande zegels 
dan ook, krijgt zijn bestelling 
voor dat onderdeel dubbel uitge
voerd. (354) 
J. W. O. BREIMER, ERMELO 

S I A A l . Verzamelaars, in het bezit van 
doubletten van dit land, worden verzocht 
zich in verbinding te stellen met 

G R R JAGERS, 
Gronausestaat x66, Enschede (339) 

Steller dezes verzamelt Siam postfris en 
gebruikt, gespecialiseerd 

Van particulier te koop zéér mooi opgezette 
speciale R o d e Kruis v e r z a m e l i n g (alle 
landen) waarde in fr fr circa frs 100 000 
(Yvert 1937.) Brieven onder Nummer 348 
aan de Administratie van dit Blad 

Bod gevraagd' 
Yvert 194} en 1947 
Zumstein '947 
Senf 1940 

Te koop gevraagd: 
Reclame omslagen van scheermesjes (353) 
G J Krediet Nijverheidstr 104a R'dam (Z) 

U n i e k . Aangeboden nieuw puntloos colbert-
costuum, middelmaat, tegen 12joo francs 
klassiek Europa, Nederland en Overz Geb 

Laan van Meerdervoort 631, Den Haag 
Telefoon 339161 

Gezocht l ec tuur o g v. vervalschin-
gen b.v. Kurt Kaïjsner; event, uit-
knipsels. Boven billijke prijs cadeau 
postfr. blokje 2 V2 et. Makassarport 
Aanb, onder No. 345 B^r v.d. Blad 

VERZAMELAAR. 
het verzamelen beperkende tot Luchtpost, 
wenst zijn Europa verz Eerste Vluchten, First 
Day Covers etc te ruilen voor Luchtpostze
gels Philatehstisch gefrankeerde brieven aan 

H. O E W A T E R (333) 
V i j z e l s t r a a t 2 0 3 S c h e v e n i n g e n 

„The Beaver Club" An Internatio
nal Exch. & Corr. Club, lookes for 
„CLUB-CONSULS" in all coun
tries. Write to Seer: K. E. TAAY 
P o Box 29, Gronmgen - Holland (337) 
Ik wens Postzegels te ruilen met 
iemand in HOLLAND en BELGIË 

D E K O R I T H , 
Nytorv 16 Aalborg 
Denemarken. 

Heeft U drukwerk te verzenden ? 
Stuurt ons Uw partij drukwerk en adres lijsten 
Wij verzorgen en verzenden het voor U 
Vraagt oriisopgaaf' 

CHR. A. SABEL (335) 
Spaanschevaartstraat 75. Haarlem 
Philatelistische Wandkalender '48 
met prachtige illustraties ƒ 1,50 
Ia ?Ibum Nederland&O.G. „ 6,50 
Nederland 
Zomer 1947 
A.N.V.V. 1932 
Zeeman 1933 
Curasao 
Ellanden 1943 
V. Krijgsgev. luchtp 
Suriname 
3 opdrukken, luchtp 1945 

0 70 ° 
1,— ° 
5,50 -̂  

, 0,30 
, 5,75 
, 3,50 

1, _ o 1 
43 *„35,-

24/26 
Rode Kruis, 

27/28 

* 30 
uchtp 1946 

* „ 2,50 
Levering na ontv 
van postwissel of 
storting pistgiro 
512461, Ben f 10,— 
porti extra 

Postzegelhandel W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 h, Amsterdam-Z. 

TE KOOP GEVRAAGD gebruikte en onge
bruikte 

Engelse Koloniën 
verzamelingen en enkele stuks België en 
Nederland alleen becere zegels Brieven met 
prijsopgave onder no 330 bur v . d bl 

A A N G E B O D E N : Series Kind 45, Kind 
46, Prinsesjes, Hu lp Oorlogsslachtoffers 46 
en een aantal Herr N e d , alles pfr tegen 
nominaal 

S. J. BRUINSMA, 
Padangstraat 102, Enschede (336) 

2.9S (3„) 
plus een kleine moeite voor het verzenden 
en U ontvangt na 14 dagen een keurig in
gebonden Maandblad Philatelie franco terug 
Ook »Mijn Stokpaardje" of ander blad 
J BLOK, Zuider Havendijk 32, Enkhuizen 

AANGEBODEN: 
„Schaubeck" Europo Album 61 a, 
schroefband ca 400 bedr bladen (zonder 
zej,els) z g a n 
Brie^rcn M W HOUFER, BK Laan 39 
Schiedam ( 3 ^ 0 

JONGEMAN, 23 jaan philatelist 
met U L.0. opleiding zoekt thuis 
werk Brieven met opgaaf salaris 
onder No. 315 bur v. d. Blad 

Bod gevraagd 
op blokken van 40 + 50 ets. 
Meeuwtype Ned. 

R. DAS V GROL (350) 
Jan Blankenstr. 119, Den Haag. 

R U I L , (324) 
gewenst op basis Yve^-t en voor Ned , Overz. 
Geb de bondscatalogus H t b aan te bieden 
zegels v /d gehele wereld gevr Ned , Overz 
Geb , Frankrijk, België, Zwitserland, Estland, 
Finland, Duitsland,ookspec keerdrukz volgens 
Michelcat U Ph Boissevain, Holten D 5 0 ( 0 ) 

Dringend te koop gevraagd 

„DE PHILATELIST" 
No 133—166, desnoods gehele jaargang. Ook 
m ruil voor jaargangen Ned Maandbl 
Brieven Dr J H N v d Burg, Malie 
baan 103, Utrecht {35^) 

Gevraagd medewerking voor het welzijn van 
een 13 jarig meisje lijdende aan T B C Dit 
meisje moet beslist i jaar naar Zwitserland 
Siuur een klem gedeelte van Uw massawaar 
aan onderstaand adres benodigd aant l 000000 

H Z W A R T (3z8) 
All b a c h t s t r a a t 4 6 H i l l e g o m 

b i t mijn doubletten zend ik U na ontvangst 
van fl 1,50 of fl 2,50 franco een fraaie col 
eciie zegels, respectievelijk van 50 of 100 
verschillende w o gelegenheid en gr formaat 

E. F H BRUENS (319) 
D o r d t s c h e Straatweg 655 R o t t e r d a m (Z ) 

Pos t reken ing N o . 368980 

Japanse bezetting Ned-lndië 
Te koop gevraagd betere zegels on
gebruikt en gebruikt los en op brief 
door Dr. H SCHOUTEN (3V) 
Noord Hilversumseweg 24, Bussum. 
Gevraagd Opper-Silesie Yvert nos i6 (ro
de o p d r ) i6a (b'auwe o p d r ) 30 a, b & c en 
Dienst 2 & 18 lerhnd Yvert nos 13 t/m 
15a, 18, 20/1,23/4, 53/4, 6s t/m70 92 t/m 94, 
100 en Port l , 5, 7, 8c 8 Alles bij voorkeur 
gebruikt zichtzendingen aan (320) 

C C VOGEL , De Kievit Vucht 

Gaarne wil ik de postfrisse zegels uit mijn 
verzameling omruilen tegen gebruikte Welke 
Haagse verzamelaar wil mij daarbij helpen ' 
Tevens vezameling poststukken te koop aan
geboden Ir. M BRINKGREVE (316) 
Ananasstraat 93 sGr^venhage 

Curajao 
1873 25 c oranjebr 

30 c grijs 
1895 2K/30 c grijs 
1923 Jubileumserie 

Jub 5 gulden 
1931 Opdr Wiliy, en 

2M/3 
1934 Herd 21 et 

„ 21 et 

5,50 
6,— 
1,40 

128,50 
67,— 

2,05 
12,— 
14,50 

, 9,50 
42,50 

, 46,50 

„ 50 et 
„ \y. gulden 

ly, gulden 
Suriname 
1873 ly gulden * „ 39,— 
1898 10/30 et grijs ° „ 25,— 
1900 50 cliy Gld * „120,— 
1923 Reg Jub serie * „137,50 
Ontvangt U onze Maandelijkse 
Speciale Aanbiedingen nog n i e t ' 
J ^ X. DAUDT Postzegelhandel 
Gouda, Zeugestr. 62, Giro 277730 

ROLTANDING 
Tweezijdig met watermerk 
Verticale paren: gebruikt. 

2 cent ƒ 0,20 
0,40 3 

5 
6 
7y 

15 
2234 
25 
30 
35 
40 
Kind '25 p serie 

, (schaars') 

0,30 
0,40 
0,50 
0,90 
1,10 
5,50 
1,55 
1,25 

, 8 , -
,11,50 

Dordtsche Postzegelhandel 
rusiuus 09 
Dordrecht - Giro 243401 

NEDERLAND alles ongebruikt 
nr 4: 5 et blauw 
nr 8. 10 et karmijn 
nr 45- ly gld h haar 
nr 45 (in blok) 
Jub 1923 corapl 
(>y et port nr 20 
De Ruyter port 
C Permanente I 
C Permanente II 
Verrckenmgsz 2 st 
INDIE 
Nr 2 10 et karmijn 
12 et h haar 
Buiten Bezit compl 
Jub 1923 compl 
A Tasman luchtp. 
Brandkast compl 
Sunn Sluier 2M gld 

ƒ 2 5 , -
„ 15,— 
„ 55,— 
„400,— 
„ 70,— 
„ 4,50 
„ 40,— 

12,— 
„ 6 , -
„ 8,— 

' „ 4 5 , -
„ 5 , -
„ 45,— 
„ 42,50 
„ 10,— 
„100,— 
„ 1 0 , -

T. JONGSMA, AMERSFOORT 
1 Utrechtsestraat 39 (349) 
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Bestel nog heden Yvert en Tellier 
1948 of de Zumstein 1948. 

Interneringszegel Ned. 
groen 

Interneringsz. Ned. br. 
Rode Kruis * 3,65 
G. Glazen * 4,25 
Toorop * 4,50 
Olympiade * 5,25 
Zeeman * 5,— 
Cour Perm. I 
Cour Perm. II 
Kind Rolt. 1933 
Curajao Brandkast 
Bevrijdingsserie 

Indië compl. 

JAC. ENGELKAMP 
Spuistraat 301 - Amsterdam. 

TeL 30998. Bij N.Z.H, tramhalte. 
Postrekenening 312696. 
Bankiers Incasso Bank. 

ƒ 1 4 , -
„ 4 , -
„ 3 , -
„ 3,25 
„ 3,85 
„ 4,25 
„ 2,90 
„ 11,— 
„ 6,50 
„ 2,70 
„ 7,50 

„ 4 , -

Wij bieden aan Nederland 
° 0,65 
° 0,80 
° 1,50 
° 0,75 
° 1,— 

° 3,25 

° 2,20 
° 1,— 
° 0,80 
° 0,65 
° 0,65 
° 0,70 
° 0,50 
° 0,85 
° 0,75 

Richt Uw brieven aan: 
WIM ENGELKAMP 
Postbus 663 — AMSTERDAM. 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Kind 

1937 Zomer 
1938 ï ï 

* 0,85 
* 1 , -

* 1,40 
* 1,60 
* 1,60 
* 2 , -
* 4 , -
* 3,50 

* 2,20 
* 1,65 
* 1,65 
* 1,35 
* 1,40 
* 0,85 
* 1,75 
* 1,70 

Begin-collecties in prachtkwaliteit 
(volle Yv.ns, uitsl. zegels tot 1940 
1000 versch. Buiten-Eur. ( 500 
N . en Z. Amerika, 300 Eng. Kol., 
verder Egypte, Siam, China, Japan 

ƒ 2 5 , -
62,50 
1 0 , -

5,— 
2,25 
6,50 
1,10 
3,50 

etc. — prima ƒ 
2000 versch. do. Pr.col. „ 

200 
50 
50 
50 
25 
50 

125 

400 
25 

200 

Joegoslavië „ 
, Letland „ 
, Li hauen „ 
, Memel „ 
, Monaco „ 
, Montenegro „ 
, Noorwegen inc 

no. 87, 108-134, 
138-150, 
porto 11 „ 

, Oostenrijk „ 
, Opper Silezië „ 
, Polen 

13,50 
12,— 
1,50 
7,50 

M. MARCHAND — BAARN 
Krugerlaan 6, Giro 121436 (331) 

Ned.-Indië Ongebr. 
11—16 30,— 
31—36 4,— 

37 6,50 
63F—78F 12,— 
167—170 4,— 
172—173 , 7,— 
176—179 5,— 
182—185 4,— 
217—220 7,— 
221—225 3,50 
230—234 3,— 
239—240 2 — 
241—245 3,— 
266—271 2,50 
Suriname 
179—182 3,50 
183—186 2,50 
190—193 2,— 
214—217 6,50 

J. VAN VLIET & Zn. 
Brediusweg 3, Bussum, Tel. 

Gebr. 

6 , -
3,50 
2 , -
5,50 
2,50 
2,— 
1,50 
2,— 
2,— 

4,50 
2,75 

(334) 
6502 

POSTZEGELHANDEL J. van der OORD, 
Damstr. 4 rd. Bank.: Rotterd. Bank, Haarlem. 

NIEUWE UITGIFTEN 1947 
"a Rusland, Métro-serie, 6 w cpl. * ƒ 2,35 
-E . . Postzegelherd.,1 3 w cpl. * „ 0,95 

29 jaar Republiek, 2 x 2 w. 
get. en ongetand, * „ 1,05 
Wapenserie 17 w. cpl. 
nom. Rbl. 5,80 * „ 5,25 
Wolga-kanaal, 6 w. cpl. 
(prachtserie) * „ 2,65 

Finland, T.B.C.-serie, 5 w. cpl. „ 1,10 
Franse Kol., alle nieuwe uitg. 96 

St., Nom. Frs. 2600 * „77,50 
Frankrijk, Fournier (blauw) 2 

plus 3 frs. „ 0,18 
Postrekening 510998 — Telef. 15495 (325) 

'^ N 

c 2 
c « 

e 

TEKEN ZELF U W ALBUMBLADEN 
met behulp van 
„SPIDER"-sheets 

(Spider loose leaves 
for stampcollecting). 
Elk blad éénzijdig 
met lichtgrijs geruite 

ondergrond, geeft 
door hulplijnen in 3 
kleuren de vakken 
aan voor de meest 

voorkomende zegelformaten. Bruikbaar voor 
klem- en schroefbanden op elke willekeurig 
formaat (maximum circa 33 x 42 cm.) 
50 bl. ä ƒ 9,50 fr. remb. Modelblad met hand
leiding 20 et. A. BREERO, DEN HAAG. 
Noordpolderkade 500, Postgiro 126441. (317) 

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 \ 1 et. per Yv. fr. 
D Collectie Overzee ä 1 ct. per Yv. fr. 

G. BOL - lerseke 
(357) 

gebr, 
f 18.-
f285.-
f 85.— 

SURINAME 
LUCHTPOST ongebr. 
2\/o gulden f 20.— 
5 gulden f 300.— 
10 gulden f 85.— 
en veel andere nos. van Nederland en 

O.G. zeer voordelig 

a. KAAS 
P o s t z e ä e l h a n d e l 
N. Z. Voorburgwal 2 4 2 
AMSTERDAM - Giro 338066 

PHILATELISTISCHE 
LITERATUUR 
TE KOOP GEVRAAGD. 

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

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

LEVERT U I T 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. 

Wie kan mij helpen aan de ontbrekende num
mers voor mijn Ned. Puntstempelverzameling. 
Ook op gehele brieven. Manco boekje wordt 
op aanvraag toegezonden. Zoek ontbrekende 
zegels van Ned. en O.G., Frankrijk, Zwitserland, 
luchtpostzegejs van Europa en op brief. (322) 

r». B L O M 
„T inekesland" HATTEM 

POSTZEGELALBUMS: 
Ie. Jeugdwereldalbum met cliché's uitgave 1947 ƒ 1,— 
2e. Blanco album met 65 pagina's, nieuw „ 1,25 
3e. Jeugdwereldalbum met cliché's en zegels, uitgave 1947, 

geheel verpakt in cellophaan „ 1,75 
4e. Blancoalbum met flink aantal uitgezochte fraaie zegels, 

65 pagina's, geheel in cellophaan verpakt 2,50 
5e. Wereldalbum met gecartonneerde omslag met 701 

cliché's en 84 bladzijden, nieuw geheel bijgewerkt „ 3,95 
6e. Losbladig alb. Ned. en Overz. Gew. m. cliché's, uitg. '47 „ 2,95 

Fa. OOM M A X - Schiedam - Lanye Kerkstraat 56 - Telefeon 67433 

^ $ « 0 0 De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58 IL Amsterdam-C 
Regelmatig 2-maandeliiks grote openbare veilingen 
Eerstvolgende veiHng: van 26 t/m 29 November 
a.s. in het Gebouw „Frascati", Nes, Amsterdam. 
Voor opname in de Supplement-catalogus (verkoop 
op de Restantenzaterdag 29 November) kan nog 
tot 25 November a.s. materiaal worden toegevoegd. 
R o n d z e n d i n é - Sluit U aan als lid-koper 
en/of verkoper bij ons prima verzorgd groot opgezet 
Rondzendverkeer. Nadere inlichtingen op aanvraag. 



ZICHTZEN DINGEN 
van onderstaande landen. 

DUITSLAND 
FRANKRIJK EN KOLONIEN 

MONACO 
ZWITSERLAND 

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

(342) binnen 5 dagen retour. 

Postzegelhandel Ä. SLEGT, 
Lange Tiendeweo 7, Gouda. Giro 269848. 

Voor export te koop gevraagd 
Generaal Gouvernement: 1944, 

Hitlers verjaordag 
tot drieduizend series. 

Aanbiedingen met uitersten prijs te 
richten aan: 
BASTIAANSE'S Postzegelhandel 
Emmalaan 25 - Tel. 43985 - Rotterdam/Hill. 

POSTZEGELS, TAXEREN EN KEUREN 
door een vakman met 30-jarige praktijk, 
geeft U de zekerheid dat uw zegels vakkun
dig worden getaxeerd en geeft U éénzelfde 
zekerheid bij het keuren. 

Raadpleegt U mij eens, de kosten zijn in ver
houding tot de waarde der zegels zeer gering. 

Dit kan voor niemand een bezwaar zijn. 
Ook met het oog op de belangrijke wijzigin
gen in de ficale wetten is een taxatie door 
een beëedigd expert meer dan noodzakelijk. 

Ook belast ik mij als tussenpersoon voor de 
verkoop van uw postzegels, partijen en verza
melingen waarvoor een kleine provisie 
berekend wordt. 

J. MEBUS, Beëdigd Philatelistisch expert. 
Rubensstr. 86, Amsterdam-Z., T e l 23810. 

^Illi niiiiiiiiiiiii 
AANBIEDING FRANKRIJK 

505—?25 ƒ 5,— 

illllü 

55^—564 
565—566 
587—592 
593—598 
611— 
620—629 
630—648 
682—701 

„ 2,50 
„ 0,35 
„ 2,25 
„ 2,50 
„ 1 -
„ 7 -
„ 5,50 
„ 4,50 

I Postzegelhandel K. BEUNDER | 
% Krimpen aan de Lek, Schoolstraat 27 ^ 
I Tel. K 1895-419 - Postr. 353094 f 
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POSTZEGELHANDEL R. KLOEK 
Rosmarijnsteeg 4 - Amsterdam 

Tel. 42164 - Giro 3 6 5 8 4 4 
10 g. Ned. '46 gebr. prachtex. ƒ 5,— 

blok van 4 „ 20,— 
Bahama's opdr. Landfall of 

Columbus postfris „ 70,— 
Prima blanco-album. 75 bladen licht-
geruit in schroefband, kunstleren rug, 
prima uitvoering ƒ 5,— 
ruilboekjes 16 bl. gen. tabel, 450 z. 30 c. 
ruilboekjes 16 bl. 160 zegels 15 c. 
Verzending minimum 10 st. (20 c. porto 
extra) per 50 stuks 10 °/o korting. 
Voor handel en veren, extra korting. 

Een fiaai St. Hicolaas geschenk 
Jeugdpakket inhoudende 1 jeugd 
album, één pakket 100 verschillende 
wereld 1000 gomstrookjes, 1 ruil-
boekje, 1 tanding meter, 5 door
zichtige couverts. Alles keurig in
genaaid, in stevige luxe doos. Een 

aardig St. Nicolaas geschenk. Veikrijgbaar bij 
Uw winkeher tegen den prijs van f 4,75 (Weder
verkopers reductie) of na ontvangst per postwissel 
bij het (346) 

NUPHIL-KANTOOR 
Kostverlorenstr. 25 , Amsterdam 

SUPPLEMENTEN - EXCELSIOR - EUROPA 
1940 — 1947 

Het Internationaal Uitgeversbedrijf bericht ons, 
dat de supplementen in druk zijn, zomede die 
der afzonderlijke landen; en half December 
zullen verschijnen. 
Bezitters van Schaubek- en KaBe-albums kunnen 
deze supplementen op de maat van hun album 
geleverd krijgen, voor zover de voorraad strekt. 
De prijs zal f 37,50 bedragen (ruim 400 bladen). 
Bestellingen aan: 

PoslZ8gellianilelLA.IIa[penau 
Gravenstraat 30 - Amsterdam 

Tel. 34104 

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 ! (351) 

H. S L E G T , 

Lange Bergstraat 35 , Amersfoort. 

i < r SPECIALE AANBIEDING 
Curafao Herdenking Gestempeld. 

Cat. No. 108 Cat. prijs 1,75 voor ƒ 1,— 
Cat. No. 110 Gat. prijs 2,50 voor ƒ 1,— 
Gat. No. 113 Gat. prijs 7,— voor ƒ 2,25 
Cat. No. 117 Gat. prijs 6,— voor ƒ 2,— 
Alle prima kwaliteit. 
Ned. Luchtvaartfonds No. 278. Gebr. ƒ 0,60 
Suriname Sluier postfris compleet ƒ 35,— 

OVERIGENS SCHERP CONCURRERENDE 
PRIJZEN. 

C. C. ENGELKAMP 
Leidsestraat 17 - Amsterdam 

Giro 3 9 5 9 8 0 - Tel. 3 2 3 4 9 

H P " POSTZEGELVERZAMELAARS ! ! ! 

Heeft U reeds een mooie zichtzending bij ons 
aangevraagd ? Neen, dan raden wij U aan 

dit p.o. te doen, want wij hebben zowel 
voor beginnende als vergevorderde ver

zamelaars EEN KEUR COLLECTIE 
VAN ALLE LANDEN ter wereld 

voor U klaar liggen tegen con
currerende prijzen. D u s . . . . U 

heeft een land nog niet 
compleet, 

OVERDUIN STAAT GEREED ! 

RONDZENDYERKEER 
H. OVERDUIN 

Rozenhagenplein 12 — Haarlem 

POSTZEGELPAKKETTEN ! 

Wij geven deze aan de postzegel- en 
boekhandel in commissie. 
Tevens zoeken wij enkele actieve per
sonen welke als bijverdienste onze stan-
daard-pakkettenshowkaarten bij de 
boekhandel onder brenengen. Een en 
ander op consignatie-basis. Aanbreng-
premie plus vaste verkoopprovisie der 
algehele omzet van 10 Vo! 

Speciaal geschikt voor de provincie. 
Vraagt verdere inlichtingen aan: 

Postzegelgroothandel H. FiORANI 
Koninginneweg 61 - Amsterdam-Zd. 

Tel. 27006 Giro 240«55 

SPECIALE AANBIEDING 
Nederland: 
1852 Num. 1, 5 cent Pr. Ex. ongebr. ƒ 60,— 
1864 Num. 4, 5 cent Pr. Ex. ongebr. „ 22,50 
Internering 1 en 2 ongebr. „ 21 ,— 
Indië 
1941 Konijnenburgtype 1 gld ongebr. „ 4,75 
1941 Konijnenburgtype 2 gld ongebr. „ 20,— 
1941 Konijnenburgtype 2 gld. gebr. „ 3,— 
Curasao: 
Sluier 6 tot 50 cent cpl. ongebr. „ 6,50 
Konijnenb.type 21/2 gld Kolf ongebr. „ 6,— 
Konijnenb.type 50 cent Kolf ongebr. „ 1,60 

Orders beneden ƒ 10,— porto extra. 
J. M. VAN HAEFTEN, AMSTERDAM-Zuid. 
Burgemeester Tellegenstraat 21, (338) 



„LADO" NIEUWS 
„LADO" Postzegelalbum uitgave 1948 is zo 

Juist verschenen. In dit album is 
plaats voor 5000 zegels, 1600 voor
beelden 90 bladen eenzijdig bedrukt, 
geb. in verdikte albumband. ƒ 5,90. 

„LADO" Postzegelalbum als boven, maar los
bladig met koperen schroeven pracht 
album. Prijs ƒ 7,50. 

„LADO" Blanco bladen, passend in boven
staand schroefbandalb. m. grijze net-
onderdruk p. pakje v. 15 st. ƒ 0,40. 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Voorstraat 53 - Dordrecht 

Giro 306603 
Bankiers: Incasso Bank N.V. 

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 
de volgende complete series: 

Cat. waarde: 
182/85 
239/40 
241/45 
304/16 
138/40 
164/67 

Suriname 187/89 

Indië 

Curafao 

ƒ 3 , -
3,— 
2,75 

10,55 
2,60 
2,40 
3,25 

Totaal: ƒ 27,55 
Postzegelhandel M. D. POSTMA 
Uniabuurt 14, Giro 295477, Leeuwarden 

Nederlondse afstempeiingen. 
Wie heeft interesse voor het laatste deet 
van mijn verzameling Ned. afst. t.w. 
6600 verschillende stempels doorlopende 
balk en Vellinga type A. 
Prachtobject om op voort te bouwen. 

Nadere inlichtingen: 

F. J. BINGEN 
R. Yisscherstraat 20 ZWOLLE 

N.V. POSTZEGELVEILING 

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

Voor onze in December a.s. 
te houden velling kan nog 
prima mater iaa l worden 
ingezonden. 

Catalogus wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Koopt bij onze adverteerders 

BELANGRIJK. 
Heden is het mij mogelijk om zeer 
grote partijen en voorraden op te kopen 
ook kapitale verzamelingen en aparte 
stukken kleinere objecten geen bezwaar. 

H.NORDEN's Postzegelhandel 
AFDELING INKOOPBUREAU 

Spui 164 — TeL 115310 
OEN HAAG 

giy> SPECIALE HERFSTAANBIEDING 
1852 Ned. No. 1 onderrandstuk met in de rand 

waterm. streep z. zeldzaam gebr. ƒ 45,— 
1920 — No.104 250 op 10 gld pfr. 

blok van 4 pracht stuk ƒ 110,— 
1927 — No. 32 3 gaats 73^ cent roltanding 

in ongebr. pracht paar ƒ 200,— 
1884 — No 1/7 Postbewijs compl. postfris z. 

plakker zeer zeldzaam ƒ 375,— 
1941 Indië No. 287 5 g. geelbr. ong. ƒ 275,— 
1873 Curafao No.-12 2 ^ gld geel en violet 

prachtblok van 4 ongebr. ƒ 50,— 
1931 Suriname No. 8/14 Vliegpost Do X 

ongebr. zonder gom ƒ 140,— 
POSTZEGELHANDEL A. JAASMA 
Kapelstraat 31, Bussum, teL 5835, giro 480272. 

Wij zouden gaarne in relatie willen 
treden met handelaren en/of philate-
listen in 

Nederlands-Indië 
voor de levering van de aldaar ver
schijnende nieuwe uitgaven. 

PHILIPS 
POSTZEGELGROOTHANDEL 

Vijzelstraat 66 Amsterdam-C. 

i ^ VOOR DE ST. NICOLAAS 
Pracht blanco albums zie onze Oct. advertentie 

9,25 - 6,75 - 5,75 - 5,20 - 4,25 
Schitterende collectie Stockboeken in prijzen 
van 15, 10,50 - 9,50 - 8, 6, 4,95 -
3,75 - 3,15 - 2,25 - 1,30 - 1, 0,75 - 0,50. 
Favoriet Album Ned. & Overz. Gew. ƒ 15,— 
Bondsalbum idem „ 6,50 
Pracht Album België en Congo etc. 

in klemband „ 20,— 
Bondscatalogus Ned. & Overzee „ 1,25 
Hekker Catalogus 1948 „ 1,— 
Pincetten ƒ 1,50, Mestro plakkers ƒ 0,60 en 0,75 
Yvert 1948, levering direct na versch. ƒ 18,— 
POSTZEGELHANDEL HOFLAND 
W. P. VAN DER VEN 
Westzijde 44b — Zaandam. 

TE K O O P GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 
BUNDEL WAAR ENZ. 

—o— 

ALLEEN AANBIEDINGEN MET 
PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 

W O R D E N GENOMEN. 

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

Rotterdam. 
Telefoon 39105 

F 

l 

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

FRANKRIJK 
CANADA 

NEDERLAND & O.G. 

U W MANCOLIJST 
met zorg uitgevoerd door (347) 

W. PIETERS 
TOLSTRAAT 36, AMSTERDAM, Z. 

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. 

SINDS 
1 8 8 5 

I 
DRUKKERIJ 
KINSBERGEN 

DRUKKERS VAN DE SPECIAAL 
CATALOGI 1942, 1943 EN 1947 

HEKKER CATALOGUS 1946 
VEILING-CATALOGI, 
POSTZEGELALBUMS, enz. 

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


