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3 2 0 e V E I L I N G de „Co l l ec t i e -Vehmeger" 
2 en 3 Januari a.s. in den H a a g 

Rijk geïllustreerde Veilingcatalogus gratis aan nieuwe kopers. 

JI.L^Al^PDiïïllfi^ 
NOORDEINDE 37, DEN HAAG 

(Winkelverkoop COOLSINGEL A3, ROTTERDAM) 

VGORRAADBOEKEN. 
form. stroken pag. prijs 

10 X 15 40 4 f 0.60 
12 X 17 72 6 f 1.25 
12 X 17 120 10 f 2.— 

met schroefsluiting. 
Porto en verpakking 

form. 
17 X 20 
20 X 22 
24 X 30 
28 X 32 

skosten steeds 

stroken 
168 
224 
264 
440 

extra. 

pag 
12 
14 
12 
20 

pri)s 
f3.75 
f5.25 
f7.50 

f 1 3 . -

Postzegelhandel G. KEISER & Z O O N 
PASSAGE 2 5 - 2 7 Giro 4 2 6 2 - D E N HAAG 

Aankoop en verkoop van 
belangrijke verzamelingen. 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmans t raa t 41 (bij Javabrug ) 
Den H a a g - Te l . 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,— x ƒ 32,50 
Handcat. Vliegpost 23fd. 5 m. GROTE krul tezamenh. m. 23, 

hand cat. ƒ 8 3 , — x R R ƒ 65,— 
Vraagt toezending vai» onze prijslijsten en condities voor het 
leveren in Abonnement van Nieuwtjes." 
A U F D B R H B I U B ' S P o s t z e g e l h a n d e l , 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, giro 1700, tek 4323. 
Pil. AMSTERDAM, N.Z. Voorburgwal 151. 

55/58 
86 
90 
91 

106/8 
125/29 
132 36 
137/42 

LETLAND, postfr 
f 0.60 
f 0.75 
f 4.— 
f 12.50 
f 0.60 
f 2.75 
f 4 . -
f 4 . -

143/48 
149/53 
154/59 
195/99 
211/17 
231/37 
256/68 

s Yvert 
f 5.25 
f 4.50 
f 1 5 . -
f 8 . -
f 3 . -
f 3.— 
f 1 1 . -

nrs. 
Luchtpost 

3/5 f 1.75 
6/7 f 4.— 
6/7 onget. f 7.— 

10/12 f 5.— 
Souveniers 

1/4 gebr. f 1.20 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL CV. 
Tel . 33324 - Rokin 10 - Amsterdam - G i r o 21278 

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

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

NEDERLiiKD Cour Perm. 1934/47 cpl. gebr. f 19.75, Port 50 et. op 
1 gld. No. 29 postfr. paar, type I en II samenhangend f 72.50, No. 
42 50 et. de Ruyter gebruikt f9 .75. Brandkast cpl. pfr. f 112.50. 
INDIË no. 24 postfr. f 5.75, no. 260 pfr. f 85.—, no. 261 pfr. f 3 0 . - , 
no. 262 pfr. f 32.50, no. 263 pfr. 30.—, Dienst 6f pfr. 6.75. 
SURINAME 117 pfr. f 12.—, 115 pfr. f 12.—, 117fb pfr. f 15.—. 
INDIË 276 pfr. f 1.15, 273 gebr. 0.50, Port 39 pfr. f 0.75. 
Wij wensen onze relaties prettige Kerstdaj^en en een voorspoedig 1948 
SUTHERLAND • Postbus 4 3 0 - 's-Gravenhage 

Kon. Wilhelminalaan 98, Voorburg — Tel. 722369 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

52e UITGAVE 1948 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

D Ë POSTZEGELVEILING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 4 5 7 , E I N D H O V E N . 

Een standaardwerk dat in ELKE bibliotheek hoort! 
ffet handboek over de Japanse bezettingszegels 

„ D A I N I P P O N IN Z U I D O O S T A Z I Ë " 
door N, F. H E D E M A N en R. B O E K E M A 
is verschenen, , Prijs f 7 . 6 0 plus porto. 

U kunt het bestellen via Uw postzegelhandelaar of 
direct hij de uitgever 

Postzege lhande l R O E L F B O E K E M A , 
Prinsestraat 58-60, h. Juffrouw Idastraat. 
Giro 247130 - 's-Gravenhage - Tel. 110319. 
Bankrelatie: Bankierskantoor M. de Jong & Zoon. 

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



Betere zegels voor export TE KOOP GE
VRAAGD van Zwitserland, Scandinavië, IJs
land, Liechtenstein en U.S.A. 

Enige prijzen die ik betaal: 
Zwitserland. Nabablok postfris ƒ 40,— 
Liechtenstein Nr. 3b ongebr. „ 65,— 

3b gebr. ƒ 55,—, 82-89 ongebr. ƒ 75,— 
IJsland Hopvlucht ongebr. „250,— 

Lp Nr 4-8 ongebr. „ 14,— 
Souvenir 1-4 ongebr. „ 18,—■ 
Dienst 4458a ongebr. „ 75,— 

Zweden N r 13 gebr. „ 75,— 
Nr. 14 gebr. ƒ 12,—, Nr. 7 g. ƒ 20,— 
N r 163a-177 ongebr. „ 80,— 
N r 178 192 ongebr. „ 80.— 

(377) R. ROSENTHAL 
Appelstraat 17, Tel. 393925 

r 
4 
< 

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

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

N,V. PDSTZEGELVEILING 

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

Onze 37e veiling vindt plaats te 
HAARLEM op Donderdag 18 
December as. in Café-Rest. Lido. 

Catalogus wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Voor de eerste veiling in 1948 kan reeds 
prima mater iaa l worden ingezonden. 

16 series Nederland, ongebruikt t.w.: 166/68, 
199/202„ 208/11, 212/19, 220/23, 225/28, 238/ 
39, 248/51, 261/64, 270/73, 300/04, 305/09, 
313/17, 327/31, 349/54, 422/26, samei) Han
delaren ƒ63,40, Hekker ƒ49,55 bij mij 

v o o r . . . . ƒ31,70. 
Mancolijsten van betere nummers Nederland, 
Indië, Curayao en Suriname gevraagd. 

Zichtzendboekjes van ieder land op 
aanvraag. (378) 

F. J. HARTERINK, ' t Roefke, Oostermeer. 

SPECIALE KERST AANBIEDING . 
Yvert 1948, ƒ 1 8 , — , catalogus Ned & Over
zee nieuw ƒ 1,—, Album België en KoL 
ƒ20,—, Ned. 7% cent de Ruyterport type I 
& II samenhangend prachtig gebruikt ƒ 60,—, 
idem 1234 cent ƒ20 ,—, België serie Elisabeth 
ongebruikt Yvert 326/332 ƒ27,50, Duitsland 
serie Wagner ongebr. Yvert 470/78 ƒ 75,—; 
Oostenrijk nieuwe vliegserie 4 waarden 133^ 
Sch. ongebr. ƒ 2,25, Liechtenstein 5 Fr. Yvert 
158 ongebr. ƒ 1 1 , — , Luxemburg serie Henri 
ongebr. Yvert 244/48 ƒ35 ,—, Zwitserland 
Dienstserie gebr. Yvert 175/180 ƒ 80,—. De 
zegels zijn van prima kwal. en zeer beperkt 
aanwezig vroegtijdige bestelling is dus gewenst. 
POSTZEGELHANDEL A. JAASMA, 
Kapelstraat 31, Bussum, TeL 5835, Giro 480272 

"Wie kan mij helpen aan de ontbrekende 
nummers voor mijn Ned. Puntstempelver-
zameling. Ook op gehele brieven. 

Manco boekje wordt op aanvraag toegezonden. 
Zoek ontbrekende zegels van Ned. & 
O.G., Frankrijk, Zwitserland, luchtpost
zegels van Europa en op brief. 

P. BLOM, „Tinekesland", Hattem. (322) 

L-lfkf f r ^ ^ r l i ^ K P T ^ t n 11ITI ITI f^r ^̂ '̂  „IVUln s t o k p a a r d j e " , Vordt U voor 50 et. aan gangbare Ned. 
■ I C ; i l i a a i ^ I X ^ I O l l l U I I I I I I C 7 l Postzegels franco per post toegezonden, phil. gefrankeerd ! 

Uit de inhoud: „Ontmoet ing met Eva Besnyö „De Vreugde van het Verzamelen" 
„Postzegels als Deviezenbron „Oorlogsverzamelaars , a a n t r e d e n ! " 

en onze vaste rubrieken met actueel nieuws en een Brief aan de Redactie over „De vergaderingen der PostzegelClubs" . .! Een lust voor het 
oog en met een inhoud, die de ware philatelist een riem onder het hart zal steken; U WEET HET ADRES: POSTBUS 1, HULST, ZLP. 

Indië Witte Kruis * ƒ 
A.M.V.J. * „ 
Leger des Heils 1936 "*■ „ 
Asib ♦■ „ 
Missie 1938 * „ 
Soc. Bureau 1939 waarvan 

10 f 10 c samenh. * „ 
Emma * „ 
K.N.LL.M. * „ 
Jamboree * „ 
Cura9ao 134/2K c ° „ 

23^/3 c * „ 
Vliegp. '31/38 * „ 

Suriname Vliegp. 1/7 * „ 
Nederland Cour. I ° „ 
Alle vorige aanb. blijven geldig. 
Nederland Cour. II ° „ 6,— 
Levering aan onbek, tegen voor

uitbetaling op Giro 198391. 
Porti extra. 
UTRECHTSCHE POSTZEGELH. 
Stadhouderslaan 13, Utrecht. 

4,75 
3,50 
3,25 
2,75 
1,95 

3 , 
0,65 
1,30 
0,45 
1,75 
0,45 

17.— 
6,50 

10,75 

No. 
)> 
») 
)> 
„ 
,, 
„ 

„ 

j j 

„ 
,, 
,, 

2 
8 
9 

10 
11 
12 
18 

25 

37 
136 
137 
146 

3 et. * 17.50 
30 et * 5,— 
50 et * 0,25 
60 et 
1 g. 50 * 40,— 
2 g. 50 

25 c op 30 c 
* 3 , 

2K e op 30 c 
* 1 9 , 

15 et * 2,50 
1 g. 50 
2 g. 50 * 8 , 

21 et zeldz. 
* 6 , 

o 

0 

0 

o 

o 

0 

o 
o 

o 

22,50 

1,75 
40,—' 
10,— 

5,— 

1,40 

3,50 
6,— 

8,— 
* is postfris, ° is prima gestemp. 
Orders boven ƒ 10,— fr. aanget. 

HENDRIK VAN DER LOO'S 
POSTZEGELHANDEL 

Herengracht 8a, Den Haag 
Girorekening 24392 - TeL 112944 

SILVER JUBILe 
Bahamas Fr. 
Gambia „ 
Br. Honduras i, 
Hongkong „ 
Leeward „ 
Montserrat „ 
N . Foundland „ 
Nijasaland „ 
N. Rhodesia „ 
St. 'Christopher „ 
St. Vincent „ 
Br. Salomon „ 
Somaliland „ 
Monserrat 94-103 „ 
St. Kitts 93-102 „ 
St. Helene 106-109 

)» 

POSTFRIS 
595 
440 
380 
242 
555 

1500 
575 

1135 
397 
622 
855 

1080 
1150 

665 
665 

1150 
Virgen. Island 74-83 

„ 665 
J. VAN VLIET & Zn. 

ƒ 
)J 

JJ 

„ 
„ 
Ji 

yj 

j > 

)) 
j » 

ï ï 

,, 
ï» 

> j 

i > 

,, 

" 

Brediusweg 3, Bussum, Tel. 

8,50 
6,— 
5,50 
3,— 
7,50 

21,— 
8,— 

1 6 , -
5,— 
9 , -

1 2 , -
1 5 , -
1 6 , -

9 , -
9 , -

16,— 

9,— 
(380) 
6502 

KROATIË (nrs. volgens Yvert) 
1/8 Opdr. frs. 2160 ƒ15,— 
9/23 Opdr 

32/45a Landschapp. 
28/31 Opdrukken 
54/56 Opdrukken 
57 Postzegelt. 
69/71 Arbeidsd. 
72 Zagreb 
73/74 Pavelic 
75/94 Pavelic 

105/114 Rode Kruis 
115/118 P.T.T. 
119/122 Invaliden 
127/130 
Souvenir I 
Por to 1/5 
Blok nrs. 
Dienst 1/24 

1575 „12,50 
790 „ 5,50 
300 „ 2,— 

90 „ 0,70 
400 „ 2,50 
750 „ 4,50 
150 „ 1,20 
40 „ 0,50 

337 „ 2,40 
355 „ 2,30 
155 „ 1 , -
215 „ 1,10 

91 „ 0,90 
300 „ 2,— 

3000 „27,50 
150 „ 1,75 
500 „ 4,15 

L. HOUBAER - AMERSFOORT 

Utrechtsestraat 39, Tel. 5325 

Begin 1948 verschijnt e e n EXCELSIOR-ALBUM van d e 
VERENIGDE STATEN 

Prijs fl. 13.50. ^ Verzendkosten extra . 
Waar d e oplage betrekkeli jk g e r i n g is, 
r a d e n wij U aan r e e d s thans Uw 

bestel l ing te plaatsen b i j : 

Postzegelhandel L. A. HARPENAU, 
Gravenstraat 30, AMSTERDAM-C. 
Telefoon 34104 Giro no. 28860S, 

^ g f OO De Nederlandsche Postzegelveiling 
H O O F D K A N T O O R : Rokin 58II, Amsterdam-C 
Regelmatig 2-maandeliiks grote openbare veilingen 

Onze eerstvolgende veiling vindt plaats van 21—24 
Januari a.s. Inzendtermijn sluit 30 December a.s. 
Op belangrijke objecten wordt gaarne voorschot 
verleend. 
R o n d z e n d i n ^ - Sluit U aan als lid-koper 
en/of verkoper bij ons prima verzorgd groot opgezet 
Rondzendverkeer. Nadere inlichtingen op aanvraag. 



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 ui t s lu i t end te 
richten aan de Adminis trat ie« 
Maatschappij Dordrechtstraat 5, 

Dordrecht. 
ABONNEMENTSPRIJS 

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

Afzonderlijke nununers f 0.50. 
Nummers van oude jaargangen: 
Per jaargang f i.aj. Per nummer f 0.15. 
GRATIS voor de leden der aangesloten 

Verenigingen. 

NEDERLANDSCH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

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

ZEESTRAAT 40, 'SGRAVENHAGE, 

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

24e Jaargang December 1947 No. 12 (280) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

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

f 9 , 
f 8 , 
f 6 , 
f 2 , 

Prijs Tsm een z.g. .Kleine Annonce" 
i 2.— per Taltje. Advertenties groter 
dan i/i2 bladzijde worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts êén adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3, 6 en 12 aehtareenTOlgende 
plaatsingen resp. 2^/2, 5 en 10 ^/Q 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn 
De adminittratie behoudt zich 
het recht voor de plaatsing Tan 
advertentie«, zonder opgaaf van 
redenen Ie weigeren. 

REDACTIE. 
HOOFDREDACTEUR: Mr. J. H. van Peursem, Zeestraat 40, 'sGravenhage, telefoon 11.26.72. NIEUWE POSTZEGELIHTGIFTEN en ALLE dRIEVEN VAN 

REDACTIONELE AARD. 
ERELID DER REDACTIE: A. M. Benden, arts te Maurik (Gld.) 
REDACTEUR "IN : Ir. H. J. W. Reui, Ernst Caiimirlaan 13, Arnhem, POSTZEGELS VAN NEDERLAND. 

A. J. Uylen, Herman Heijermanslaan 6, Eindhoven, POSTZEGELS VAN DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
Dr. L. Frenkel, Graaf Florisstraat 48, Rotterdam: PORTZEGELS VAN NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDSDELEN. 
J. H. Broekman, Bucrweg 34, Berden (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN 
J. P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172c, Rotterdam: LUCHTPOST. 
A. van der Willigen, ec. dr».. Laan van Poot 194, 'sGravenhage, telefoon 394512: FRANKEERMACHINES. 
Mr. G. W. A. de Veer, Waalsdorperweg 80, 'sGravenhage, teleloon 77.61.oj: FISCAALZEGELS. 
Dr. P. H. van Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht: PRIJSRAADSELS. 

VASTE MEDEWERKERS: A. M. Benders, arts (Maurik, Gld.); M. J. Baronesse van HeerdtKolff (Baarn); Pater Drs. G. Jansen O.F.M. (SittardWatersleyde) J. A. Kästeln 
(AmsterdamZuid) 1 P. C. Korteweg (Bennebroek); J. G. Millaard (Tiel); J. Poulie (AmsterdamZuid); J. A. van der Vlis (Amsterdam) 

ADMINISTRATIE. 
Opgaven van advertentie» en alle brieven op advertentie», aanvragen om abonnementen en om toezen..mg van afzonderlijke nummers, betaling van advertenties, 

verenigingsberichten, adre>veranderingen en alle brieven van administratieve aard te richten aan den administrateur E. J. vui der Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht postrekening 344900 ten name van het Nederlandscji Maandblad voor Philatelie. 

JAARWISSELING. 
Voor het eerst sinds 1942 is het Maandblad in het thans bijna 

voltooide jaar regelmatig uitgekomen. Helaas is de omvang nog 
klein; wij hebben niet de geringste verwachting, dat in 1948 het 
aantal bladzijden groter zal worden, zodat slechts aan weinig ver
langens kan worden voldaan. 

De eerste eis is zonder twijfel, dat de nieuwe zegels worden ver
meld en beschreven. Het is niet mogelijk alle zegels te vermelden 
om de eenvoudige reden, dat vele zegels ons niet worden toe
gezonden ter beschrijving. Vooral t. a. v. sommige republieken van 
LatijnsAmerika ontbreekt daaraan zeer veel. Ik moge nogmaals 
de hoop uitspreken, dat de verzamelaars en de handelaars de 
redactie van het Maandblad in dit opzicht willen helpen. Ondanks 
de zeer vele relaties, waarover de leden van de redactie persoonlijk 
beschikken, is het uitgesloten, dat alle zegels ons bereiken. Prin
cipieel vermeld ik geen zegels, die ik niet persoonlijk heb gezien. 

In 1948 zal de mogelijkheid om philatelistisch te frankeren veel 
kleiner zijn dan t h a n s . . . . al komt het ook nu voor, dat brieven 
volgeplakt zitten met zegels van 2 of 10 cent. Vanaf 1 Januari zijn 
voor frankering geldig: de cijferzegels, type Van Krimpen; de zegels 
met portret van de Koningin, typen Van Konijnenburg en Hartz ; 
de „meeuwzegels"; de zomerzegels van 1947 en de kinderzegels 
van 1947. O. a. zijn dus na 31 December niet meer voor fran
kering geldig: de in Engeland gedrukte „bevrijdingszegels" en de 
Prinsessezegels. Toch blijft de mogelijkheid om een brief behoorlijk 
te frankeren bestaan. Voor een poststuk, dat gefrankeerd moet 
worden met 10 cent of meer, kan gebruik worden gemaakt van 
de 2K -\- 7% tezamenhangend, welke aan de philatelistenloketten 
verkrijgbaar zijn. Verder gebruike men die waarden, die niet zo 
veelvuldig worden gebezigd door nietverzamelaars, bv. de 1, 2%, 
ny,, 22K cent. 

Zal 1948 ons enige series herinneringszegels brengen ? Wij hopen 
van harte, dat naast de zomerzegels (met portretten van grote 
Nederlanders — uit de buitenlandse pers blijkt, dat men deze soort 
zegels op prijs stelt !) en de kinderzegels, ook jubileumzegels uit
komen ter herdenking van het gouden regeringsjubileum van de 

Koningin, ter herinnering aan het derde eeuwfeest van de vrede 
van Munster en ter gelegenheid van het eeuwfeest van de grond

wetsherziening van 1848 ? Dan staat ook philatelistisch ons land 
in het teken van deze drie feestelijkheden. 

V. P. 

( ■nc 
.^jgexx ' O a n d e n 

TRooffdErcdléKcftctDir { 

1. In tegenstelling met vroegere aankondigingen kunnen „losse" 
abonnementen bestendigd worden. Ook nieuwe abonnementen uit 
het buitenland worden gaarne aanvaard. 

2. In het Januarinummer van 1948 wordt een lijst van alle 
philatelistenverenigingen in Nederland opgenomen. 

3. De inhoudsopgave van de jaargang 1947 wordt eveneens op
genomen in het Januarinummer van 1948. 

4. De Raad van Beheer van het Maandblad, vertegenwoordigend 
de eigenaressen van het Maandblad, heeft in zijn vergadering van 
22 November besloten, dat, in verband met de daarvoor benodigde 
plaatsruimte van ongeveer 1/3 kolom, voortaan geen namen meer 
mogen vermeld van hen, die zegels ter inzage zonden aan de 
redactie of mededelingen deden. Zeer tot mijn leedwezen zal ik 
dus voortaan moeten volstaan met een persoonlijke dankbetuiging 
aan hen, die belangstelling voor het Maandblad en voor de phila
telie tonen. 

VAN PEURSEM. 

JAARWISSELING 1947—1948. 
Redactie en administratie van het Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie spreken hun beste wensen uit voor allen, die tot het 
Maandblad in relatie staan. 
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NederlandL^i 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 

Kinderzegels 1947. 

Persbericht 7936/227 van 15 Nov. '47 meldt: 
Ook dit jaar zullen weer weldadigheidszegels met een toeslag 

ten behoeve van het Kind worden uitgegeven. 
Het ontwerp is van mevrouw Eva Besnyö, terwijl de heer 

W. Brusse de typografische verzorging had. 2e worden van 1 
December a.s. tot en met 5 Januari op de postkantoren ver
kocht en zullen tot en met 31 December 1948 voor frankering 
geldig blijven. 

Ze verschijnen irt de volgende waarden en kleuren 2 cent (met 
een toeslag van 2 cent) roodbruin; 4 cent (plus 2 cent) groen; 
7% cent (plus 2% cent) donkerbruin; 10 cent (plus 5 cent) rood 
en 20 cent (plus 5 cent) blauw. 

Beeldgrootte is 22 x 33 mm, zegelgrootte 25 x 36 mm. De 
zegels zijn in koperdiepdruk op papier zonder watermerk, dat 
normaal gegomd is, uitgevoerd. Kamtanding 12 K : 14. 

De zegels van 2 cent en van 20 cent stellen „drie kinderen" 
voor en die van 4, 7^4, 10 cent „een baby". 

Nieuwe zegels. 
Begin November is de verstrekking begonnen van de 40 et 

bru'nrood in type Hartz. 
Van de serie portzegels volgens de tekening van Krimpen 

zijn nu ook de 4 cent en de 10 cent aan verschillende kantoren 
verstrekt. 

Portoverlaging. 
Een niet officieel bevestigd krantenbericht meldt, dat vermoe

delijk 1 Januari '48 het porto voor briefkaarten voor interlocaal 
verkeer zal worden verlaagd van 7J^ cent tot 6 cent. 

In dit verband zijn we nieuwsgierig of de zegel van 7}^ cent 
in het type Hart^ nog in omloop zal komen. 

Nieuwe etsingnummers enz. ' 
van Krimpen 6 et R 11. 
Hartz 6 et L/R 2. 

10 et L / R 12. 
Portzegels 10 et I. 
Kinderzegels 2 et I. 

4 et I. 
7K et L 

10 et L 
20 et L 

FRANKEERT MET KINDERZEGELS! 

Overzeese 
Gebiedsdelen 

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

NEDERLANDS-INDIE. 
Gemeld wordt de 12% et met opdruk „va. Ja", als de op-

drukjes 70 fb en 72 fb Spec. Catalogus. 
Nieuwe 'Weldadigheidszegels. 

Regering van Nederlandsch-Indië. 
Uittreksel uit het register der besluiten van den Luitenant 

Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indié. 
No. 1. Batavia, 27 October 1947. 

Gelezen: 
a. het verzoekschrift gedagtekend Batavia 2 October 1947, van 

den heer A. Th. Bogaardt, lid van het voorlopig comité in 
Nederlands-Indië van de Stichting „Pelita"; 

b. enz., gelet op de Postverordening 1935 (Staatsblad 1934 nr-
721); is goed gevonden en verstaan: 

Aan de verzoeker te kennen te geven, dat zal worden overge
gaan tot uitgifte van een serie weldadigheidszegels, waarvan de 
opbrengst gelijkelijk zal worden verdeeld tussen de Stichting 
„Pelita" en het Centraal Comité voor de „Terreurslachtoffers" te 
Batavia; 

onder aantekening, dat hij voor de practlsche uitvoering van 
de uitgifte van deze serie weldadigheidszegels zich zal hebben 
te wenden tot het Hoofd van de Post-, Telegraaf- en Telefoon
dienst. 

Uittreksel enz. 
Uit het bovenstaande blijkt dat voor het eerst na de bevrij

ding van Ned.-Indië wederom een weldadigheidsserie, slechts een 
zegel, opdruk „15 -|- 5" op 10 et Kreisler oplaag 1.000.000 zal 
verschijnen, Med. N.I.V. v. Pr. 

„Pehta" betekent „LAMP", n. het licht op het duister levenspad. 
De vereniging van deze naam stelt zich ten doel hulp aan kinderen 
van Indische slachtoffers, en extra zorg aan oorlogsinvaliden. 

Uit^ifter 
PORTUGAL. 

October 1947. Jubileumzegels, uit
gegeven ter gelegenheid van het 
„VIII Centenario da tomada de Lis
boa aob Mouros' (8ste eeuwfeest van 
de verovering van Lissabon op de 
Moren). Jaartallen 1147—1947. Na
dat Atfonso 1° Enriques (ons van 
vele zegels bekend) op 25 Juli 1139 
de Moren had verslagen in de slag 
bij Ourique, nam hij de koningstitel 
aan. Op 25 October 1147 veroverde 
hij het schoon gelegen Lissabon, 

welke stad hij tot hoofdstad van zijn rijk maakte. 
Op de zegels, ontworpen door Martins Barata en gegraveerd 

door Renato Araujo, zien wij Affonso 1°, omgeven door priesters 
en krijgers, de onderwerping der Moren aanvaarden. 

5 c smaragdgroen, 20 e karmijn, 50 e violet, 1 Esc. 75 don
kerblauw, 2 Esc. 50 lilabruin, 3 Esc. 50 zwartgrijs. 

ROEMENIE. 
October 1947. Ter gelegenheid van de wereldspaardag ver-
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scheen 'n zegel 12 1 roselila, inschrift „1947 
 31 Octombrie  1947  Ziua economiei" 
(Spaardag). Druk van Fabrica de Timbre. 

November 1947. Het zegel van 5 1 violetblauw verscheen, 
ongetand, met rode opdruk „ARLUS" 19 XI 1947" + 5. 

RUSLAND (SOWJETUNIE). 
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October 1947. Serie met voorstellingen 
van sanatoria in de Kaukasus, alle van 30 
k., St. form. v. d. beide zegels in d.groene, 

_ liggend formaat voor de andere kleuren. 
30 k donkergroen, inschrift „Suchumi. Rastenie agawa cwetet 

ocen redko". 30 k donkergroen, inschrift „Gagry. Dom otlyka 
Rica". 

30 k bruin, inschrift „Goei. Sanatorij Novaja Riwiera" (Sana
torium Nieuwe Riviera). 30 k roodviolet, inschrift „Suchumi. 
Gulrips sanatorij". 30 k roodbruin, inschrift „Nowyi Aphon. Sa
natorij Abchazija". 30 k ultramarijn, inschrift „Kislowodsk. Sana
torij im. Kirowa" met standbeeld van Kirow. 30 k zwartgrijs, 
inschrift „Riga. Sanatorij Kemeri". 30 k donkerbruinlila, inschrift 
„Soci. Sanatorij im. Woroschilowa". 30 k olijfbruin, inschrift 
„Liwadija. Krestjanskij Sanatorij". 30 zwartviolet, inschrift „Soci. 
Sanatorij Zapadugol". 

SAINT PIERRE & MIQUELON. 

6 Oct. 1947. Nieuwe serie frankeerzegels. 
Ontw. van J. Lhur. Gedr. bij het Institut 
de Gravure te Parijs. 10 c bruin, 30 c lila, 
40 c bruinlila, 50 c leikleur. Eiland Mique

lon, „Vue de Langlade". Gravure van J. Jacquin. (Zie „type" n !) 
60 c rosekarmijn, 80 c lilablauw. 1 F groen, kabeljouw in net, 

als allegorie van de visvangst. Gravure van Camors. 
1 F 20 smaragdgroen, 1 F 50 lilagrijs, 2 F bruinkarmijn. Baai 

bij Langlade, waar bij de kust soldaten begraven liggen. Kruis op 
een graf. Gravure van H. Chef f er. 

3 F purper, 3 F 60 roodoranje, 4 F lilabruin, het wegen van 
de vis. Gravure van Serres. 

5 F oranje, 6 F ultramarijn, 10 F groen, trawler, op voorgrond 
roeiboot en kabeljauw. Gravure van H. Cheffer. 

15 F grijszwart, 20 F zalmkleur, 25 F leikleur, Montage Saint

Pierre. Gravure van Serres. 

iüMÜéAÉAMIAÉMitAÉfUMMAÉ 

Luchtpostzegels. Ge
drukt bij het Institut 
de Gravure, ontwerpen 
van J. E. Bonhotal, 
gravure van G. Bé
temps. 

50 F groen en lila
karmijn, links in lila
karmijn in cirkel een 
oud zeilschip, rechts 
rede van SaintPierre 
met roeiboten (Anse de 

pêche). Daarboven 
schets van een vliegtuig. 

100 F blauwgroen, viermotorig vliegtuig boven zeilschip, in 
stormweer. 

200 F staalblauw en karmijn. In de cirkel links tweemotorig 
vliegtuig, rechts vissersschip onder het ijs. 

^ ^ ^ ^ Portzegels. Gedrukt bij het Institut de Gra
' I P ^ J vure te Parijs. 

Boven: wapens van de eilanden, ontleend 
aan verschillende wapens van Normandië, 
onder het „zegel" van het eiland, een scheepje. 

10 c oranje, 30 c lilablauw, 50 c blauwgroen, 
1 F karmijn, 2 F donkergroen, 3 F violet, 4 F 
lllabruln, 5 F groen, 10 F zwartlilabruin, 20 F 
oranjerood. 

(N.B. De koers van de Franc is In de koloniën 
aanzienlijk hoger dan in Frankrijk zelf !). 

EL SALVADOR. 

1946. Luchtpostzegels, uitgegeven ter herinnering aan het feit, 
dat San Salvador 400 jaar geleden het recht van stad kreeg. 

REPÜBUCA ÖE EL SALVADOR, C \ 1 
tONVrvORAND« El IV CE:NTgS\RIO tjf L\ 1 iTUSAC ON 1 

^^_ DE ClijDAn.ÖE S\H SMVADOk 
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coRfteos Q0Jm 
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Inschrift op alle waarden dienovereenkomstig: „IV Centenario 
titulo ciudad San Salvador". Druk van Wright Banknote Com
pany, Filadelfia ( = Philadelphia, Pa.). 

40 c bruin, ruiterportret van „Carlos I, Rey de Espafia" (Karel 
I = „onze" Karel V, koning van Spanje). (Karel V staat ook 
afgebeeld op België, 1933, 2 F, 1941, 60 + 10 c, (Legioen, 1943, 
100 F,) Citt^ del Vaticano, 1946 5 L, terwijl zijn naam voorkomt 
op verschillende luchtpostzegels van Honduras, 1946). 

60 c karmijn, Juan Manuel Rodriguez, Primer Alcalde Consti-
tucional, San Salvador. (J. M. R., de eerste burgemeester van San 
Salvador, krachtens de grondwet, d.w.z. na de onafhankelijkheids
verklaring. 

Rodriguez leefde van 1771 tot 1841, hij was een van de grond
leggers van de Middenamerikaanse onafhankelijkheid. Zijn portret 
komt ook voor op vele andere zegels van El Salvador, n.1. 1911, 
12 en 19 c, 1914 10/ c, 1921, 60 c, 1924, 5 c). 

1 C groen. „Escudo de la Ciudad de San Salvador", wapen van 
de stad S.S. (1. sleutel van rood op zilver, 2 en 3, linkerschuin-
balk van zilver op blauw, 4. bel van rood op zilver; randschrift 
van rood op goud: 1525 — (stichting van de stad, San Salvador) 
— 1811 — (eerste onafhankelijkheidsbeweging) — 1821 — (uit
roeping der onafhankelijkheid). 

2 C ultramarijn. „Bandera de la Ciudad de San Salvador", vlag. 
De zegels verschenen ook in blok van vier, zowel getand als 
ongetand. 

Inschriften op de boven- en onderrand in ultramarijn: 
„Repüblica de El Salvador, C A . (Centro-América). Conmemo-

rando el IV Centenario de la titulación de Ciudad de San Salvador. 
27 de Sept. de 1546 — 27 de Sept. de 1946". 

Op de onderrand: „Mandamos que agora yde aqui adelante 
sellame eyntitule Cibdad yque goze delas preheminencias', prerro-
gatiuas eynmunidades Q. puede y deue gozar porser Cibdad" 
(Real Cédula, 27-IX-1546) (In modern Spaans: Mandamos que 
ahora Y de aqui (en) adelante se llame e intitule ciudad y que 
goce de las preeminencias, prerrogativas e inmunidades (de) que 
puede y debe gozar por ser ciudad. Wij gelasten, dat zij nu en 
in het vervolg zich noeme en betitele als stad, opdat zij de voor
rechten, privilleges en vrijdommen geniete, die zij kan en moet 
genieten door een stad te zijn. Koninklijk Besluit van 27 Sep
tember 1546). 

1947. Aanvullingswaarden in het kleine formaat, gedrukt bij 
de „Artes Gr aficas. S.S.C.A." 

1 c hemelsblauw. Lago de Ilopango. (Meer van L). 
2 c grijsgroen, ceiba histórico de San Salvador (Historische 

wolboom in de stad San Salvador). 
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1947. Nieuwe, definitieve serie, met 
portretten van bekende Salvadorenos. 
Alle waarden hebben het drukkersmerk 
„American Bank Note Company". 

1 c karmijnrose, Presbitero y doctor 
Isidro Menéndez, Padre de la Legisla-
ción Salvadorena. (De priester en doctor 
I. M., vader van de wetgeving van El 
S. — Portret van I. M. komt ook voor 
op de 60 c en 1 C van het grote blok 
van 1941. Menéndez werd geboren te 
Metapän, 15 Mei 1795, hij overleed in 
December 1858). 

2 c oranje, Licenciado Crisanto Sala-
zar, primer rector de la Universidad Nacional. (De geleerde C. S., 
eerste rector van de nationale universiteit), (zie ook blok 1941). 

3 c violet. Doctor Juan Bertis, primer humanista Salvadoreiio 
(B., eerste S. humanist). 

5 c blauwgrijs, Doctor Francisco Duenas, en cuya administración 
circularon los primeros sellos postales. (D, onder wiens president
schap de eerste postzegels in omloop waren). 

8 c blauw, General Ramón Belloso, Jefe de los ejércitos aliados 
contra los filibusteros (B. commandant van de geallieerde legers 
tegen de zeerovers). 

10 c bruin. Doctor Presentación Trigueros, Jurisconsulto emi
nente (uitnemend rechtsgeleerde). 

20 c groen, Doctor Salvador Rodriguez Gonzalez, Internaciona-
lista notable (bekend volkenrechtsgeleerde). 

50 c donkergrijs, Don Francisco Castaneda, Literato y publicista 
(letterkundige en schrijver). 

1 C steenrood, Doctor David Castro, Jurisconsulto eminente 
(uitnemend rechtsgeleerde). 

nmnaiKSLM»!-.« 
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1947. Luchtpost. Druk van de „Artes 
Grdficas. S.S.C.A.". 

12 c grijsbruin, portret van prof. Felipe 
Soto, exquisito compositor nacional (voor
treffelijk nationaal componist). Links en 
rechts een lier. 

14 c blauw, Dr. Alfredo Espino, inspi-
rado poeta nacional. (bezield nationaal 
dichter). 

SAN MARINO. 
Eind April 1947. Roosevelt-herdenkingsserie. Alle waarden met 

Inschrift „Omaggio a F. D. Roosevelt" (hulde aan F. D. R.) 
Ontwerpen van C. Mazzana. Druk van het 1st. Pol. Stato Off. 
Carte valori. De meeste waarden bestaan zowel met gele als met 
witte gom. De 1, 2 en 5 Lire frankeerzegels en 1, 2 en 5 Lire 
luchtpostzegels waren normaal aan de postkantoren verkrijgbaar; 
van de andere waarden werd bijna de gehele voorraad naar 
Amerika verkocht. Toch lijkt het ons niet juist deze uitgave 
onvermeld te laten, al moge, natuurlijk volkomen zonder resul
taat, worden geconstateerd, dat het miniatuurstaatje, dat er zich 
(historisch niet onjuist) op beroemt, de oudste staat ter wereld 
te zijn, op philatelistisch terrein zich hoogst ongunstig gedraagt. 

1 L olijfbruin en lilabruin; 50 L rood en lilabruin. Uittreksel 
uit een brief van F.D.R. aan de Republiek San Marino: 

17 Gennaio 1945 Oggi piü che mai gli amici della libertè 
trovano incoraggiamento nella veri t i dimostrata da S. Marino 
con la propria esperienza ed espressa nelle parole del Presidente 

Lincoln ai Capitani Regenti ned 
messaggio de 7 Maggio 1 8 6 1 . . . . 
(volgt handtekening van F. D. R. 
(17 Januari 1945. Heden, meer 

dan ooit vinden de vrienden van 
de Vrijheid bemoediging in de 
waarheid, getoond door San Ma
rino met de eigen ervaring en 
uitgedrukt in de woorden van 
President Lincoln aan de Capitani 
Reggenti (d.w.z. de beide man
nen, die telkens gedurende zes 
maanden aan het hoofd van de 

staat staan) in zijn boodschap van 7 Mei 1861). (Men zie de 
blokken van 1938 !) 

2 L blauw en bruin, 100 L violet en bruin, portret van F.D.R., 
boven wapen van San Marino, onder de drie bergtoppen, die als 
motief dienen voor het wapen. 

5 L violet, blauw, rood, lichtblauw en bruin, 15 L donkergroen, 
blauw, rood, lichtblauw en bruin, portret van F.D.R., en vlaggen 
van San Marino en de U.S.A. 
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Luchtpostzegels. (Posta aerea). 
1 L blauw en bruin, 31 L oranje en bruin, 50 L karmijn en 

bruin, portret van F. D. R., met condor (wapendier van de U.S.A.) 
op de achtergrond, onder de drie bergtoppen. 

2 L oranjerood en bruin, 20 L bruinviolet en bruin, 100 L 
blauw en bruin, portret van F. D. R., rechts wapen van San 
Marino. 

5 L donkergroen, blauw, lichtblauw, rood, bruin, 200 L violet, 
blauw, lichtblauw, rood, bruin. Portret van F. D. R., links vlag 
van San Marino, rechts vlag van de U.S.A. 

Eind Mei 1947. Opdrukken in verband met de portoverhogin
gen. 
a. wapenzegel type bb, 4 L oranje, met opdruk 6, resp. L 21. 
b. Roosevelt-zegels, 1 L met zwarte opdruk - 3 - LIRE, 2 L met 

rode opdruk -4- LIRE, 5 L met zwarte opdruk -6- LIRE. 
c. Roosevelt-luchtpostzegels, 1 L met rode opdruk - 3 - LIRE, 

2 L met zwarte opdruk -6- LIRE. 
c. Roosevelt-luchtpostzegels, 1 L met rode opdruk - 3 - LIRE, 

2 L met zwarte opdruk -4- LIRE, 5 L met rode opdruk -6-
LIRE. 

d. expressezegels van 1945, 5 L karmijnrose en 10 L blauw met 
opdruk L., 15. 

Juli 1947. Wederopbouw-serie. Uitgege
ven ter herinnering aan de „bevrijding" 
van San Marino in de achttiende eeuw, 
toen kardinaal Alberoni het staatje be
dreigde met inlijving bij de Kerkelijke 
Staat. Op 25 October 1739 werd het landje 
inderdaad bezet, maar Paus Clemens XIII 
erkende de bezetting niet. Op 5 Februari 
1740 werd het Sammarinese bestuur her
steld. In het Staatsmuseum bevindt zich 
een groot schilderstuk van Pompeo Giro 
lamo Batoni: de heilige Marinus rijkt „de 
Republiek" de hand om haar op te heffen 
uit haar leed. Achter de symbolische vrou

wenfiguur, die de republiek voorstelt, een jong meisje met een 
helm in de handen. Dit schilderij diende als voorbeeld voor de 
zegels voor de wederopbouw. (In 1940 was in Engeland een serie 
zegels besteld, ter herdenking van het twgede eeuwfeest der 
bevrijding. De zegels kwamen toen niet uit. Alles wijst er op, 
dat dezelfde voorstelling, wellicht dezelfde platen zijn gebruikt !) 

Frankeerzegels (Poste), 1 L groen en purper, 2 L violet en 
groengrijs, 4 L bruinlila en blauwgroen, 10 L bruingeel en blauw-
zwart, 25 L rood en purper, 50 L blauwgroen en bruin. 

Luchtpostzegels. Poste aerea. 25 L oranje en blauw, 50 L lila
bruin en blauw. 

MEDEDELING AAN HEREN ADVERTEERDERS. 

De aandacht van heren adverteerders wordt er op gevestigd, dat 
in het vervolg slechts die advertenties kunnen worden opgenomen 
welke via de administratie van het Maandblad te Dordrecht in
gezonden worden. 

Rechtstreeks aan de drukkerij gezonden advertenties moeten door 
deze voortaan ter zijde worden gelegd. 
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Juli 1947. Luchtpostzegels van 
100 L met rode opdruk „Giornata 
Filatelica. Rimini. San Marino. 
18 Luglio 1947". De philatelisten-
dagen in het Italiaanse Rimini 
waren reeds meermalen aanleiding 
voor postzegeluitgiften in San 
Marino, dat door een spoorlijntje 
met Rimini is verbonden. (Deze 
lijn was een cadeautje van Mus
solini). 

SIAM. 
Eind 1942. Eerst kor t geleden 

werd bekend, dat in Siam, toentertijd 
officieel Thailand geheten, luchtpost-
zegels zijn uitgegeven. Voorstelling: 
Monument voor de democratie te 
Bangkok. (Of deze zegels voor lucht
post zijn gebruikt, wordt van som
mige zijden betwijfeld). 

2 s violetbruin, 3 c donkergroen, 5 
s roodlila, 10 s roserood, 15 s blauw. 

SPANJE. 

9 October 1947. Zegels, uitgegeven ter gelegenheid van de 
„Dag van de Postzegel". Vroeger werd de 12e October als Dag 
van de Postzegel gevierd; aangezien dan in geheel Latijns Amerika 
en ook in Spanje de „Dia de la Raza" (dag van het — Iberische 
— ras) wordt gevoerd, besloot men thans de 9e October als D. 
V. d. P. aan te wijzen. Deze; dag is de eerste dag uit het leven 
van den groten schrijver Cervantes, welke historisch vaststaat; 
Miguel de Cervantes Saavedra werd geboren te Alcali de Henares 
— datum onbekend — en gedoopt in die stad op 9 October 1547. 
Hij overleed te Madrid op 23 April 1616. (op dezelfde dag als 
Shakespeare !). Van zijn hand verschenen vele werken; daarvan 
is „Don Quijote de la Mancha" het meest bekend. Dit boek van 
grandioze allure behoort tot de drie meest gelezen boeken van 
de wereld. Don Quijote en zijn trouwe knecht Sancho Panza zijn 
zo l 'vendig geschilderd, dat men vergeet, met een fantasie te 
doen te hebben. (Cervantes en zijn helden komen voor op zegels 
van Spanje van 1905, 1916, 1936 en een blok, (wellicht niet 
officieel) tijdens de burgeroorlog uitgegeven, op de 3 c van 
1921 van Panama en de 40 c van Chili van 1947). De thans uit
gegeven zegels werden gedrukt bij de „Fa Nal de Moneda y 
Timbre". 

Frankeerzegels. 50 c donkerbruin, Cervantes werkt in de ge
vangenis aan zijn meesterwerk (oplaag 1.500.000). 

75 c donkerblauw, „portret" van Don Quijote. (Oplaag 
500.000). 

Luchtpost. 5.50 Pesetas donkerlila. Don Quijote en Sancho 
Panza op hun houten paard in het luchtruim. Rondom halve 
maan, planeten en sterren. (Oplaag 150.000). 

De afstempeling op de dag van uitgifte: Dia del sello — 9 Oct. 
1947. Madrid. Tussen de woorden: Don Quijote en Sancho Panza 
op het paard. 

FRANKEERT MET KINDERZEGELS! 
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December 1947. Luchtpostzegels in nieuwe tekening. Deze 
zegels zijn nodig voor de luchtpostbrieven naar Amerika. Druk 
der Fca. Nal. de Moneda y Timbre te Madrid. Oplaag 100.000 exx. 

25 P lila. Portret van den groten componist Manuel de Falla, 
geboren te Cadiz 23 November 1876, overleden te Córdoba (Ar
gentinië) 14 November 1946. Verkreeg in 1905 de Spaanse Opera
prijs van de koninklijke Academie van St. Ferdinand. In 1907 
ging hij naar Parijs, waar hij een leerling was van den groten 
ClaudeArchille Debussy. 

50 P karmijn. Portret van Ignacio Zuloaga y Zabaleta. Spaans 
schilder, geboren te Eibar (Guipuzcoa) op 26 Juli 1870, over
leden te Madrid 31 October 1945. Studeerde te Madrid en te Rome 
k mstgeschiedenis, later ging hij naar Parijs en Londen. Werd 
vooral bekend als portretschilder. Hoewel invloeden van El 
Greco en Goya onmiskenbaar zijn, vond hij weldra een eigen stijl. 
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6 October 1947. Nieuwe serie, alle waarden gedrukt bij het 
Institut de Gravure te Parijs. 

10 c karmijn, 30 c bleekblauw, 50 c blauwgroen, inheemsen 
bereiden voedsel (del se. C. Hertenberger). 

60 c lilarose, 1 F bruin, 1 F 20 lichtgroen, inheemse schutter 
(del. SC R. Serres). 

1 F 50 oranje, 2 F olijfbrum, 2 F 50 lilagrijs, inheemse vrou
wen voor haar hutten (del se. C. Hertenberger). 

3 F lilagrijs, 3 F 60 karmijnrose, 4 F blauwgroen, inheemse 
man, rechts hutten (del. se. R. Serres). 

5 F bruingrijs, 6 F. lilablauw, 10 F zalmkleur, herten (del se. 
R. Serres). 

15 F groen, 20 F donkerlilagrijs, 25 F karmijnrose, oase (hutten 
met bomen), (del se. R. Serres). 

Luchtpostzegels. Druk 
van het Institut de 
Gravure te Parijs. 

40 F lichtlilablauw, 
kudde olifanten, daar
boven vliegtuig, (del. 
SC. P. Camors). 

50 F purper en violet
blauw, tweemotorig 

vhegtuig (del. J. E. Bon
hotal, SC. G. Bétemps). 

100 F grijs en geel
groen, viermotorig 

vliegtuig boven palmen (del. J. E. Bonhotal, se. G. Bétemps). 

200 F roserood, inheemse brievenbesteller loopt snel door een 
palmenlandschap; boven den hardloper een viermotorig vliegtuig, 
(del. SC. P. Gamers). 
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Portzegels. Druk van het Institut de Gra
vure te Parijs. 

Inheemse houten beelden (die dikwijls van 
grote realiteitszin getuigen !) 

10 c bleekviolet, 30 c oranjerood, 50 c groen, 
1 F lilabruin, 2 F karmijnrood, 3 F lilagrijs, 
4 F blauwlila, 5 F grijsbruin, 10 F oranit, 
20 F lilagrijs. 

^ TOKELAU EILANDEN. 
Voor deze eilandengroep, omstreeks 300 km ten Noorden van 

Samoa, wordt binnenkort een serie zegels uitgegeven. Gebrek 
aan plaatsruimte makt het onmogelijk verdere bizonderheden te 
publiceren. 

TRIEST. 
September 1947. Onmiddellijk na het verbindend worden van 

de vrede tussen de Geallieerden en Italië, werd Venezia Giuli% 
verdeeld in drie delen. Een deel kwam aan Zuidslavië (zie bij dat 
land), een deel kwam terug bij onbezet Italië, de stad Triest met 
omgeving werd definitief gesteld onder bestuur van de O.N.U. 

zoals in 1920 Danzig gesteld werd onder 
gezag van de eerste Volkenbond. De zegels 
met opdruk „A.M.G.V.G." worden niet 
langer uitgegeven en verliezen weldra hun 
geldigheid of hebben deze reeds verloren. 
Thans verschenen alle gangbare Italiaanse 
zegels met opdruk A.M.G. F.T.T. (Allied 
Military Government, Free Territory of 
Trieste). 
a. Frankeerzegels. 25 c, 50 c, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 10, 15, 20 klein formaat met kleine 
letters. 25, 50 en 100 L met grote letters. 

b. Luchtpostzegels, alle met grote letters: 1, 2, 5, 10, 25, 50 L. 
c. Expressezegels, met grote letters: 15 en 30 L. 
d. Postpakketzegels, met kleine letters, op beide helften: 1, 2, 3, 

4, 10, 20, 50, 100 L. 
e. Particulier vergoedingszegels, kleine letter 1 L bruin (oude 

tekening). 
f. Portzegels, kleine letters: 1, 2, 5, 10, 20, 50 L. 

TSJECHOSLOWAKIJE. 
5 April 1947. Drie aanvullingswaarden, in bestaande tekeningen. 

a. frankeerzegel, portret van generaal Milan Rastlislav stefanik. 
1 kcs oranje. 

b. Luchtpostzegel, portret van Frantisek Novak, 9 Kcs zwart
bruin. 

c. krantenzegel, 25 h lilarose. 

1947. Dienstzegels. Witte leeuw van 
Bohemen met Slowaaks wapenschild. Voor 
gebruik in het Slowaakse gebiedsdeel, iets 
gewijzigde tekening, links en rechts lin

debloesems. Links „S", rechts , ,Z" (Slu

zobné Znimky = dienstpostzegel). 
60 h rood, 80 h zwartgroen, 1 Kcs 

purper of lilabruin, 2.40 Kcs lilarose, 4 
Kcs lilarose, 4 Kcs ultramarijn of lila

blauw, 5 Kcs donkerbruin, 7.40 Kcs lila. 
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20 Juli 1947. Ter gelegenheid van 
het Internationaal Democratisch 
Jeugdfeest te Praha werd een tweetal 
zegels uitgegeven. Ontwerp van J. 
Liesier, gravure van Jindra Schmidt. 
Voorstelling: drie hoofden van 
jeugdige personen, in het midden 
de letters F.M.J.D. (Federation Mon

diale de la Jeunesse Démocratique), 
rechts lindebloesem. In de boven

rand de data van de bijeenkomst: 
20 VII 17 VIII 1947. 

De eerstedagstempel van Praha 1 vermeldt „Svétovy Festival 
Mladeze | datum" (wereldjeugdfestival). 

1.20 lilabruin, 4 Kcs staalblauw. 

19 October 1947. Herdenking van den Slowaaksen priester 
Stefan Moyses, geboren 24 October 1797. Moyses stelde op het 
congres van Turciansky Sväty Martin in Juni 1861 een memoran

dum op, waarin de autonomie van de Slowaken werd geëist van 
de Hongaren. (Zie Slowakye, 1941). De zegels zijn ontworpen door 
prof. K. Svolinsky, de gravure is van Jindra Schmidt. Eerstedag

stempel van Turciansky Sväty Martin: grote „M" met fakkel 
en lindebloesems. 

1. 20 purper, 4 Kcs blauw. 

26 October 1947. Herdenking van de dertigste verjaardag van 
de Octoberrevolutie in Rusland. Juffrouw met grijze haren ver

breekt ketenen. Ontwerp van Benda. Eerstedagstempel van Praha 
1 : „30 vyroci rsjijnové revoluce". 

2. 40 roserood, 4,00 blauw. 

BERICHT AAN ABONNE'S. 
De abonné's op het Maandblad, wier abonnement per 31 De

cember a.s. afloopt, worden verzocht, indien zij verlenging van het 
abonnement wensen, het abonnementsgeld over 1948 te doen over

schrijven op postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie te Dordrecht. 

TURKIJE. 
1 Augustus 1947. Serie, uitgegeven ter 

gelegenheid van de Internationale Jaar
beurs te Izmir (vroeger Smyrna). (Ook 
voor vorige jaarbeurzen werden regelmatig 
herdenkingsseries uitgegeven) 

In schrift: Türkiye Postalari. Enterna
syonal Izmir Fuari (Turkse Posterijen, In
ternationale jaarbeurs Izmir) 20 Agjustos 
— 20 eylül. Druk van Courvoisier S.A. 
Voorstelling: duif met een wimpel, be
staande uit de vlaggen van de aan de 
jaarbeurs deelnemende mogendheden. Men 
kan o.a. herkennen de vlaggen van Italië, 

Frankrijk, Noorwegen, U.S.A., GrootBritannië, Nederland, Grie
kenland en Turkije. 

15 k violet en zwartblauw, (oplaag 1 m.), 20 k lilablauw en 
blauw (250.000), 30 k bruin en bruinzwart (500.000), 1 Lira 
(250.000). 

30 Augustus 1947. Herdenking van de 
slag gij Dumlupinar, welke 25 jaar tevoren 
werd gewonnen door den stichter van het 
nieuwe Turkije, Kemal Atatürk. Alle waar
den vermelden de datum 30 Agjustos 1922 
—1947. Druk van Courvoisier S.A. 

10 k grijsbruin en geelbruin, 30 k zwart
10 k grijsbruin en geelbruin, 30 k zwart

blauw en grijs, monument te Afyon (dat ook 
reeds staat afgebeeld op no. 989). (oplagen
elk 500.000). 

15 k roodlila en lilagrijs, 60 k bruingrijs 
en grijsbruin, beide met portret van den 

tegenwoordigen president van Turkije, generaal Ismet Inönü. 
(portret komt voor op vele zegels van Turkije). (Oplagen 7% m. • 
tesp. 500.000). 

20 k blauw en lilablauw, 1 lira groen en grijslila, portret van 
presidentbevrijder Kemal Atatürk. Beeltenis komt op de Turkse 
postzegels voor sinds 1924. (Oplagen 750.000, resp. 250.000). 

October 1947. Serie, uitgege
ven ter gelegenheid van de 
Spoorwegconferenties, welke in 
het YildizPaleis te Istanbul wer
den gehouden. Inschrift dienover
eenkomstig: „üzüm ve sjarap 
Kongresi, Istanbul 1947". Ge
zicht op de stad Istanbul. Op een 
wimpel staan de vlaggen van de 
aan de conferenties deelnemende 
mogendheden, waarvan te onder
scheiden zijn: Zwitserland, U.S.A., 

Turkije, België, Nederland, GrootBritannië, Frankrijk, Grieken
land, Noorwegen, Italië. Oplaag: 150.000 series. 

15 k roodviolet, 20 k blauw, 60 k grijsbruin. 

URUGUAY. 
1947. Aanvullingswaarde van de portrettenserie. Gedrukt bij 

de „Casa A. Barreiro y Ramos" S.A. 
20 c blauwgroen en bruin, Cnel (coronel, kolonel) Luis de 

Larrobla. 
1947. Luchtpostzegel in nieuwe tekening. Vogelvluchtopname 

van de „aeropuerto nacional". Druk van de „Casa A. Barreiro 
y Ramos" S.A. 10 P roodlila en grijsbruin. 
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VENEZUELA. 
1947. De 30 c (no. 234) met afbeelding van de Patio van het 

geboortehuis van den Bevrijder Simon Bolivar te Caracas, met de 
zich aldaar bevindende doopvont, veranderde van kleur: thans 
zwart. 

1947. No. 232 met opdruk „AEREO Vale Bs 0.05 1947", resp. 
„AEREO Vale Bs 0.10 1947" als luchtpostzegels uitgegeven. 

5 c op 20 c lichtblauw (geboortehuis van Bolivar, voorgevel). 
10 c op 20 c idem. 

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. 
24 Juli 1947. Herdenking 

van het eeuwfeest van de 
stichting van de staat Utah. 
Ossewagen. Brigham Young, 
de stichter van de secte der 
mormonen, spreidt, na een 
tocht van 1600 km met en

thousiasme de armen uit en 
zegt „This is the place". Eer

stedagstempel van Salt Lake 
City. 

3 c roodviolet. 

Éi^MMiUMliÉiÉ 
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30 Juli 1947. Ter gelegenheid van het verlaagde luchtpostrecht 
verscheen een nieuw luchtpostzegel. Vliegtuig boven de grote brug 
van San Francisco, in welke stad de eerstedagstempel werd ge

bruikt 25 c blauw. 
20 Augustus 1947. Luchtpost

zegel van 15 c blauwgroen. Vrij

^ heidsbeeld in de haven van New 
York. (Dit vrijheidsbeeld komt 
op talloze zegels, van vele landen, 
voor. Binnenkort verschijnt over 
het Vrijheidsbeeld een brochure). 
Op het zegel ziet men een vlieg

tuig tussen het Vrijheidsbeeld, dat 
een geschenk is van de Franse 
staat, en de wolkenkrabbers van 
New York, waar ook de eerste

dagSvcmpel werd gebruikt. 

30 Augustus 1947. Nieuw lucht
postzegel van 10 c zwart, eerste
dagstempel van Washington 
D.C. Op dit zegel ziet men het 
s;ebouw van de Pan American 
Union, de bond van de 21 Ame
rikaanse republieken, opgericht 
in 1890. De P.A.U. publiceert 
talloze gegevens over Latijns 
Amerika, o.a. een zeer belangrijk 
maandblad, dat dikwijls aandacht 
besteedt aan de postzegels; ook 

een aparte philatelistische sectie is aan de P.A.U. verbonden. In 
1940 gaven talrijke staten herdenkingszegels uit ter gelegenheid 
van hte vijftigjarig bestaan van de P.A.U., o.a. Nicaragua, welks 
zegel het port re t van den directeurgeneraal mr. Leo Stanton Rowe 
afbeeldt. Het gebouw van de P.A.U. komt ook voor op Guatemala 

:5̂ JISJ£!̂ " . 

no. 90, luchtpost. De voorgevel heeft twee enorme basreliefs, 
waarvan het ene de ontmoeting van Simon Bolivar en José de San 
Martin te Guayaquil op 26 Juli 1822 voorstelt. (Zie blz. 97 van 
de biographic van Simon Bolivar, no. 1 van de Spaanse serie „His

toria y Filatelia"). 
■ 21 October 1947. In 1797 werd 

het Amerikaanse fregat „Consti

te water gelaten; dit 
schip legde in 1812 de grondslag 
voor de maritieme macht van de 
U.S.A. Eerstedagstempel te Bos

ton Mass. Op het zegel zien wij 
het fregat, links en rechts een 
scheepskanon, boven het schip 16 
sterren. (Behalve de oorspronke

?. 1 t ■ r j . i 'j 'il Iijke 13 staten, die de onafhanke

lijkheid uitriepen, waren in 1797 
ook Vermont, Kentucky en Tennessee toegetreden, zodat de vlag 
in 1797 13 „stripes" en 16 „stars" vertoonde). 

ZUIDRHODESIA. 
1947. Ook in dit gebied is een Victoryserie verschenen, met 

portretten van de Britse Koningsfamilie. Wij hebben deze zegels 
nog nie tgezien en zien dus principieel af van de vermelding. 

ZUIDSLAVIE. 

5 September 1947. Serie ter herinne

ring aan de Balkanspelen te Ljubljana. 
Voorstelling: gymnast, op de achter

grond bergen. Oplaag 200.000 series. 
Verkrijgbaar tot 4 November 1947, 
voor frankering geldig tot 4 December 
1947. Inschrift „Balkanijada Ljubljana" 

1.50 + 0.50 d donkergroen, 2.50 4

0.50 d rosekarmijn, 4 f 0.50 d blauw. 

16 September 1947. Ter gelegenheid van 
het feit, dat een deel van Venezia Giulia 
(Oostelijk van Trieste) door Zuidslavië is 
geannexeerd door het van kracht worden 
van het vredesverdrag tussen de Geallieer
den en Zuidslavië, verscheen een tweetal 
zegels met Inschrift „Julijska Krajina" (Ju
lische Krain) en het jaartal 1947. Midden: 
Sowjetster, links het gebied van Trieste 
en omgeving, met duidelijke aanduiding 
aan de grenzen. 

2 d 50 rood en blauw, 5 d bruin en 
groen. 

25 September 1947. Zegels met 
toeslag ten bate van de jeugd
organisaties samacSerajevo, wel
ke 'n spoorlijn tussen deze plaatsen 
aanleggen. Op de zegels, welke 
zijn ontworpen door Aleksandar 
Jovanovic te Beograd en gedrukt 
door de Staatsdrukkerij, ziet men 
jonge mensen bezig met de aan
leg van de spoorlijn. Op de 
achtergrond een stad, linksboven 

een, in verband met de gevolgde drukmethode niet te ontcijferen 
voorstelling: wellicht een trajectkaart van de spoorlijn. 

1 f 0.50 d oranje, 2.50 f 1.50 karmijnrose, waardeaanduiding 
in cyrillische letters, de landsnaam in cyrillische letters boven. 

1.50 -\- 1 d groen, 5 4 2 d blauw, waardeaanduiding in latynse 
letters, de landsnaam in latijnse letters boven. 

27 September 1947. Herdenkingsserie ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de modernisering van de Servische taal door 
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Karadzic. Ontwerpen van Djordje (George) Kun, Beograd, gedrukt 
door de Staatsdrukkerij. 

1.50 d groen, 5 d blauwviolet, geopend boek met muziek

mstrument. 
2.50 d rood, portret van Vuk Stepanovic Karadzic. (Geb. te 

Trsjic op 7 November 1787, overleden te Wenen 7 Februari 
1864. Hij beijverde zich voor de zuivering van de Servische taal, 
schreef talloze werken op philologisch gebied, publiceerde talrijke 
Servische volksliederen. Zijn beeltenis komt ook reeds voor op 
de 4 d (en bijbehorend blok) van de serie van 1944, uitgegeven 
te Londen.) 

ZWEDEN. 
8 December 1947. Ter gelegenheid van het 40jarigregerings

Jubileum van Koning Gustaf V verscheen een drietal zegels, welke 
wij in het volgende nummer hopen af te beelden. 

Koning Gustaf werd geboren op 16 Juni 1858 op Drottning

holm; hij volgde zijn vader Oscar II op in 1907. De hoogbejaarde 
vorst is bekend als sportbeoefenaar, maar bovenal wordt hij ge

ëerd in Zweden en in alle landen, waar de democratie in aanzien 
is, als een waarachtig democratisch vorst, wien het recht gaat 
boven alles. 

Met diepgevoelde dankbaarheid gedenken wij in het Westen 
van Nederland, hoe koning Gustaf in 1945, toen wij verhon

gerden, persoonlijk het initiatief nam tot de verstrekking van 
voedsel. Een daad. 

ZWITSERLAND. 

JiusjSt.äuiUkJl&M,M.^ ■*iS?.fe~&.iatj&jfe..A.fe.A.!ii 

6 Augustus 1947. Zegels, uitgegeven ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Zwitserse Spoorwegen. Voor frankering geldig 
vanaf 9 Augustus, de jubileumdag. 

5 c groen, geel, zwart, de „Limmat", de eerste stoomlokomotief 
in Zwitserland. Ontwerp van Bernhard Reber S.W.B., Bern, wiens 
naam links onderaan staat. (Bij alle waarden staat onderaan links 
de naam van den ontwerper, rechts die van de drukkerij Cour

volsier S.A.) 
10 c bruin, grijs, chamois. De grootste stoomlokomotief van 

de C.F.F. Ontwerp van Otto Baumberger, G.S.M.B.A., te Unter

engstringen. 
20 c rood, chamois, karmijn. Electrische Gotthardsneltrein. 

Ontwerp van Oscar Ruegg. 

30 c donkerblauw, grijs, lichtblauw, twee electrische treinen 
passeren elkaar op een brug. Ontwerp van Oscar Ruegg. 

Ook verscheen een briefkaart, waarop rechts boven het zegel

beeld van de 10 c iets vergroot is weergegeven. Links boven de 
aanduiding „Eeuwfeest der Spoorwegen" In de drie talen. 

Als afbeelding ziet men een postambtenaar, die vanuit een trein 
een pak overhandigd aan een spoorwegambtenaar („samenwerking

spoorwegenposterljen"). Bovendien in drie talen: geldig tot 31 
December 1948, (op welke dag ook de postzegels hun geldigheid 
verliezen). 

Een speciale afstempeling werd gebruikt voor de stukken, die 
werden vervoerd met de eeuwfeesttocht op 9 Augustus. 

1 December 1947. Der traditie getrouw verschenen de Pro Inven
tutezegels; de 5 c in staaldruk, ontwerp en gravure van Karl 
Bickel, Wallenstadtberg, de 10, 20 en 30 c, ontwerpen van Hans 
Fischer, SWB/VSG, Küsnacht (Zch) en druk van Courvoisier S.A. 

5 c groen, portret van den groten cultuurhistoricus Jacob Burck
hardt, geboren te Bazel 25 Mei 1818, aldaar overleden 8 Augustus 
1897. Bekend als schrijver van verschillende standaardwerken over 
de renaissance ep beschouwingen ove' de wereldgeschiedenis. 

10 c grijsgroen, geel en lichtgrijs, (Primula Auricula, bergsleutel
bloempje); 20 c bruinrood, vermiljoen en lichtgrijs (oranje lelie, 
Lllium croceum Chaix); 30 c blauw, karmijn, grijs, (alpenviooltje. 
Cyclamen Europaeum). 

'ostetuWk€ïL 
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NEDERLAND. 
Briefkaarten. 

In September verschenen de briefkaarten, aangekondigd op blz. 
115. Te catalogiseren zijn: 

7i4 cent bruin op dik geel carton en op runner roomkleurig 
carton. 

12^^ cent donkervermiljoenrood op roomkleurig carton. 
De tekst „Briefkaart" (resp. „Carte postale") en „Afz." (resp. 

Exp.") werd gemoderniseerd. De dubbele scheidingslijn bleef be
houden. 

Dienstorder H. 556 (van 1 Oct. j.1.) meldt dat ook werden aan

gemaakt briefkaarten van 5 cent In het type Hartz, alsmede 
briefkaarten van 5 cent in het type Hartz, alsmede briefkaarten 
met betaald antwoord van 5, 7i4 en 1 2 ^ cent. De laatstgenoemde 
zullen in de maand October ambtshalve worden verstrekt aan de 
kantoren, terwijl de briefkaarten van 5 cent verkocht zal worden, 
nadat de vorige uitgave' uiverkocht is. 
NederlandsIndië onder Japanse bezetting. 

Mij werden ter inzage gezonden een viertal briefkaarten, af
komstig uit Pontlanak. 

Veldpostbriefkaarten met oranje tekst, overdrukt met in zwart 
de nieuwe waardde en DAI NIPPON. Bovendien werd een oranje 
3j4 centszegel als frankering over de opdruk i% heengeplakt. 

Verhusikaart 2 cent lila (Krelsler) en 2 cent rood (danser) met 
zwart ankeropdruk (type 1 van Boekema's handleiding). 

Formulier van de Marine (anker) rood met een violetrodc 
handstsmpelopdruk in kastje. 
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Alle correspondentie over deze rubriek te richten tot de 
heer J. C. E. M. Dellenbag, Statenweg 172 c, Rotterdam. 

NEDERLAND. 
De speciale helicopterpostvlucht op 5/11 '47. 

Wij ontvingen de met bovengenoemde vlucht verzonden stuk

ken inmiddels terug. 
De stukken dragen de aankomststempel: „BruxellesBrussel 

' 5.11.47.15 / C 1 M" of soms ook wel „BruxellesBrussel /5.11.47. 
14 / D 1 K". 

Het blijkt dat de afdruk van de hier gebruikte speciale stempel 
behalve in violette kleur ook nog sporadisch in rode kleur voor

komt. Ook zijn er enige stukken met Belgische zegels gefrankeerd 
op het traject 'sGravenhage—Brussel doorgeglipt. 

Routewijziging 2 x wekelijkse K.L.M.luchtverbinding 
met ZuidAmerika. 

Met ingang van 18 November 1947 wordt 1 x per week (Za

terdags) via Lissabon—Dakar—Natal—Rio—Montevideo gevlogen 
(oude route) en 1 x per week (Dinsdags) via Rome—Casablanca— 
Dakar—Natal—Rio—Montevideo, (nieuwe route tot Dakar). 

Dagelijkse K.L.M.luchtverbinding met Indië. 
Met ingang van 22 November 1947 wordt de luchtverbinding 

Arasterdam—Batavia dagelijks uitgevoerd; driemaal per week 
wordt de dienst door LockheedConstellations gevlogen, terwijl op 
de overige dagen de dienst met Douglas DC 4 en Skymaster vlieg

tuigen wordt onderhouden. Het ligt in de bedoeling binnenkort 
deze dienst geheel met Constellation vliegtuigen uit te voeren 
en waarschijnlijk zal nog voor het einde van het jaar viermaal 
in de week met Constellations worden gevlogen. 

De door de Douglas DC 4 en Skymasters gevolgde route leidt 
van Amsterdam via Rome, Lydda, Dahran, Karachi, Calcutta, 
Bangkok en Singapore naar Batavia, de Constellations vliegen van 
Rome via Basra rechtstreeks naar Karachi en slaan Singapore over 
en de totale reisduur bedraagt met deze toestellen drie dagen; de 
Douglas toestellen doen er een dag langer over. 

De vervoerde post is op de Indiëlijn zeer toegenomen: van 
Januari t/m Augustus 1946 bedroeg de vervoerde post 222.645 
Kg. en van Januari t/m Augustus 1947 398.292 Kg. 

Verzamelaarsbezwaren in verband met de 
helicopterpostvluchten. 

Met mij hebben zeer veel luchtpostverzamelaars hier te lande 
zich zeer teleurgesteld gevoeld — en terecht — over het feit 
dat wij met de allereerste helicopterpostvlucht in Nederland op 
7 October jl. geen post hebben kunnen medegeven. 

Dit is de eerste keer in de Nederlandse luchtppstgeschiedenis, 
dat wij niet in de gelegenheid gesteld zijn aan een Ie postvlucht 
of speciale vlucht deel te nemen en al moge het Hoofdbestuur 
der P.T.T. zich op het standpunt stellen, dat dit een „interne 
zaak van het Staatsbedrijf der P.T.T." is, dit neemt toch het feit 
niet weg, dat deze handelwijze — van het standpunt van de 
luchtpostverzamelaars bekeken — onjuist geweest is, temeer waar 
de door de Dir. Gen. der P.T.T. verzonden poststukken niet als 
dienststukken zijn behandeld, doch gefrankeerd zijn met de 
gewone frankeerzegels van 10 cent. 

Schrijver dezes heeft een en ander onder de aandacht van de 
Directeurgeneraal der P.T.T. gebracht en wij hopen dus dat wij 
in de toekomst voor dergelijke teleurstellingen gespaard zullen 
mogen blijven. 

Inmiddels heeft P.T.T. getoond, dat zij de luchtpostverzamelaars 
toch niet vergeet door ons in staat te stellen post per speciale 
helicopterpostvlucht naar Brussel mede te geven, waarmede ons 

land de primeur heeft van de eerste internationale helicopter

postvlucht der wereld en wij dus hierdoor een interessant stuk 
aan onze verzameling hebben kunnen toevoegen. 

Helaas blijkt nu achteraf, dat bij deze vlucht de afdruk van 
de speciale stempel „sporadisch" ook in rode kleur voorkomt, 
terwijl (zoals bekend) op alle overige stukken de kleur van de 
speciale stempel violet is. Dit zijn „aardigheden", die door de 
bonafide luchtpostverzamelaars niet worden gewaardeerd, daar 
hiermede geheel onnodig „zeldzaamheden" geschapen worden. 

Nu is het mogelijk, dat die rode afstempeling in de wereld 
gekomen is door de fout met een, met de afstempeling der stukken 
belaste, postbeambte, die in de haast wellicht een verkeerd stem

pelkussen heeft gebruikt, maar wij zouden het toch zeer op prijs 
stellen indien P.T.T. bij voorkomende gelegenheden maatregelen 
hiertegen zou willen nemen, waardoor zoiets onmogelijk wordt. 

Vandaag is het een postbeambte, die zich vergist, morgen is 
het een luchtposthandelaar of verzamelaar, die zich een „zeld

zaamheid' wil verschaffen en de argeloze postbeambte overhaalt 
om voor zijn stukken de afstempeling eens een andere kleur te 
geven; wij zijn de beruchte „rode Venloafstempelingen" bij de 
Nederlandse Zeppelinpost op 11 November 1930 nog niet 
vergeten ! 

BELGIË. 

De helicopter, welke op 5 November jl. de post van Den Haag 
naar Brussel vervoerde, heeft op de terugreis op 6 November 
1947 Belgische post van Brussel naar 'sGravenhage vervoerd. In 
België werd evenals bij ons een speciale stempel gebruikt, doch 
hiermede werden tevens de postzegels afgestempeld. Wel zagen 
wij een brief uit Mechelen verzonden, waarop de zegels met de 
gewone daktekeningstempel van Mechelen waren afgestempeld, 

terwijl de speciale stempel daarnaast op 
de enveloppe geplaatst was, doch dit zal 
■*el tot de uitzonderingen hebben be
hoord. 

Ook werd met deze vlucht post van
uit Luxemburg vervoerd. 

De stukken hebben als aankomststem
pel: 'sGravenhage 6.XI.171947 of 
6.XL5N1947. 

Een afdruk van de speciale stempel 
geven wij hiernevens. 

ZWITSERLAND. 
Eerste speciale postvlucht 
Zwitserland—Zuid Afrika, 3/8 '47. 

Op 3 Augustus 1947 vond de Ie speciale postvlucht plaats van 
Zwitserland (Geneve) naar ZuidAfrika (Johannesburg). De stuk

ken dragen een speciale afstempeling in blauwe kleur in rechthoek: 
„Premier vol postal spécial/de la Swissair/SuisseAfrique du Sud/ 
3 aoüt 1947". De stukken zijn te Johannesburg niet van een 
aankomststempel voorzien, doch de philatelistische post, welke 
met hetzelfde vliegtuig teruggevlogen werd, heeft als aankomst

stempel: Genève/14. VIII. '4716/ Poste aérienne. 

Eerste speciale postvlucht 
Zwitserland—Zuid Amerika, 10/10 '47. 

Op 10 October 1947 had de Ie speciale postvlucht plaats van 
Zwitserland (Geneve) naar ZuidAmerika (Buenos Aires); de stuk

ken zijn voorzien van een speciale afstempeling in rechthoek (in 
blauwe kleur) luidende: „Premier vol postal spécial /de la Swissair/ 
SuisseAmérique du Sud/ 10 octobre 1947". De aankomststempel 
is Buenos Aires 14 Oct. 47.23. Ook vanuit Liechtenstein werd 
post met deze vlucht vervoerd. 
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Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

en Handelaren. 
1. In „Cahiers Philatéliques" wordt gewaarschuwd voor de ge

vaarlijke vervalsingen van de 45 ets. „allegorie" van de Franse 
koloniën Anjouan, Gabon en Mohéli. De restanten van deze en 
vele andere zegels werden in 1912 overdrukt met 05 of 10. De 
rode opdruk heeft men verwijderd op zodanige wijze, dat een leek 
gemakkelijk het slachtoffer kan worden. De zegels zijn IETS 
verkleurd. 

2. De Oostenrijkse postadministratie waarschuwt uitdrukkelijk 
tegen z.g. blokjes van de serie „Niemals vergessen" van 1946. Deze 
zijn nimmer uitgegeven en zullen evenmin worden uitgegeven. 

Naar aanleiding van de opmerking op blz. 105 deelt de heer 
ir. H. J. W. Reus ons mee: 

De Merkur Kurier geeft in het kort het volgende recept: 
Op een zwarte glasplaat met een pincet het gomstrookje voor

zichtig verwijderen. Gummiresten verwijderen met een in in een 
pincet vastgehouden in benzine gedrenkt wattepropje. Daarna in 
een klein, goed gesloten wijd-mondsflesje wat aether (geen petro
leum-aether) brengen en hierin de zegel baden ter verwijdering 
van de vetvlek. Eventueel kan men wat Hoffman druppels nem^n. 
Om het zeer sterke verdampen van de aether tegen te gaan goed 
afdekken en schudden, om het ontvlekkingsproces te bespoedigen. 
Na enkele minuten het zegel eruit nemen en op een glasplaat laten 
drogen, wat in enkele seconden plaats vindt. 

De zegels stuk voor stuk behandelen en de aether na elke keer 
verversen daar anders het middel erger is dan de kwaal. Tot zover 
de Merkur Kurier. 

Daar ik zelf scheikundig ingenieur ben en genoeg gelegenheid 
heb om te experimenteren heb ik mij zelf ook op het probleem 
geworpen. 

Daar ik vermoedde, dat het doorzichtige cellophaan plakband, 
dat algemeen in de handel is, dezelfde substantie bevat en hieraan 
niets te bederven valt, heb ik stukken hiervan behandeld met 
zeer zuivere Ie benzine, 2e aether en 3e aceton. Daarbij bleek mij, 
dat benzine de gummiresten zeer snel en geheel oplost. Aether en 
aceton schijnen een omzetting van het kleefmiddel te geven, waar
bij dit wel gedeeltelijk loslaat, doch tevens „stremt". Het is hier 
dus niet volkomen mee te verwijderen. Ik heb daarna geëxperi
menteerd op enkele goedkope zegels (Zomerzegels 1940), die ik 
met een der bewuste gummistrookjes opgeplakt had. Inderdaad 
verdwenen de gummiresten van het zegel snel, terwijl een 
deel der vetvlek eveneens verdween. Met aether verdwijnt daarna 
de vetvlek spoorloos. 

Er zijn echter nog een paar dingen, waar ik op wijzen wil. In 
de eerste plaats is het werken met benzine reeds gevaarlijk, doch 
aether is nog veel veel brand- en explosiegevaarlijker. Ik heb zelf 
eens een brandje meegemaakt, waarbij wat aether aangestoken werd 
door een gasvlammetje op 3 m afstand. Dus geen cigaret, pijp enz. 
in de buurt en natuurlijk evenmin een theelichtje, kachel, enz. 

Dan is het een bekend feit, dat verschillende inktsoorten nier 
tegen benzine bestand zijn, evenmin tegen aether en in ' t onder
havige geval moeten ze tegen beide bestand zijn. De Zomerzegel 
1940 4 c rood verkleurt o.a. ook reeds iets bij een langdurige 
benzine behandeling. Men doet dus goed met goedkope exemplaren 
te experimenteren. Heeft men b.v. de ƒ 5,— tralieopdruk, dan 
neme men voor de proeven de ƒ 0,10. Van zegels met of zonder 
opdruk neme men de goedkoopste enz. 

Het bovenstaande gelieve men dus als een handleiding te be
schouwen en niet als een recept voor welks resultaten ik verant
woordelijk gesteld kan worden bij niet voldoen. 

Van den heer L. J. A. Ludeker te Amsterdam, ontvingen wij een 
soortgelijk artikel. 

ederlandse 
fostcriicn 

FRANKEERT MET KINDERZEGELS ! 

POSTZEGEL VEILINGEN 

Philatelistische Post. (Persbericht). 
Bij de philatelistische post, die verzonden werd met de speciale 

vlucht Amsterdam—Grand Rapids (Michigan) op 11 Augustus j.1. 
en die terugontvangen werd van de Amerikaanse postdienst, be
vonden zich enkele omslagen waarop naam en adres van de 
afzender ontbrak. 

Verder zijn er op het Hoofdbestuur der P.T.T. nog een 40-tal 
enveloppen van de eerste speciale vlucht Amsterdam—Johannes
burg op 6 October 1946. 

Zij die enveloppen verzonden hebben en die nog niet terug 
ontvingen, kunnen zich tot de 4e afdeling E van het Hoofd
bestuur der P.T.T. wenden, onder vermelding der bijzonderheden. 

"*^Tiidsclirifteii, 
Catalogi, eng).} 

1. Zumstein. Europa-Katalog 1948, Uitgave Zumstein & 
Cie. Bern. Prijs 10 frs. 

De 31ste uitgave verschilt niet principieel van de vorige 
edities. Een groot voordeel van de Zumstein-Catalogus is, dat alle 
verschillende zegelbeelden worden geclicheerd,- helaas dikwijls zo
danig, dat men de afbeeldingen niet kan onderscheiden. Een 
nadeel van de aanduiding „Europa" is echter, dat deze niet conse-
kwent wordt doorgevoerd, evenals destijds bij de Duitse catalogi 
het geval was. "Waarom bv. Frans en Spaans Marokko, de voor
malige Duitse koloniën (maar niet de tegenwoordig in die gebie
den geldige zegels) en de Russische post in China bij Europa een 
plaatsje vinden en niet de Nederlandse Overzeese Gebiedsdelen en 
de Belgische Congo, is mij een raadsel. 

Gestreefd is naar een zo groot mogelijke volledigheid: allerlei 
semi-officiële en particuliere zegels worden opgenomen. De cata
logus is „bij". . . . zo worden reeds de 5 cent groen, 7% roodbruin 
en 1234 cent rood van Nederland van 1948 vermeld en geprijsd, 
zowel gestempeld als ongestempeld! 

De prijzen zijn en blijven natuurlijk een puzzle. De zegels van 
Nederland en vele andere landen worden genoteerd op de basis 
van de naar Zwitserland door gewetenloze lieden gesmokkelde 
partijen, zodat ruil met het buitenland op de basis van Zumstein 
voor Nederlanders onmogelijk is. 

2. Album voor Nederland en Overzeesche Gewesten. Uit
gave: Internationaal Uitgeversbedrijf, Amsterdam. Pr. ƒ6 ,50 . 

Het album is keurig uitgegeven in band met schroefsluiting. 
Alle zegels zijn opgenomen, zonder typen en tandingen. De prijs 
1= zeer redelijk, zodat het album zeker zijn weg zal vinden. Wij 
zouden echter bezwaar willen maken tegen twee niet-philatelisti-
«■che fouten. Op de eerste plaats: waarom heet het album „Neder

land en Overzeesche Gewesten", terwijl de officiële aanduiding 
luidt „Gebiedsdelen". Ten tweede. . . . waarom verouderde spelling? 

3. SuomiFinland Stamp Catalogue. Uitgave J. R. Parmi, 
Postbus 167, Helsinki. Prijs 65 Fmk. 

In dit voortreffelijke boekje wordt een overzicht gegeven van 
alle zegels van Finland; de tandingen en de belangrijkste plaat

foutcn worden vermeld, evenals de noodzakelijkste historische 
gegevens. De tekst is geheel tweetalig: naast de Finse staat de 
Engelse, zodat het werkje ook voor ons goed bruikbaar is. 

4. Sind Briefmarken eine Kapitalsanlage ? door ing. H. 
Loeser. Uitgave: Philatelistische Bibliothek, Leoben, Post

bus 49, Oostenrijk. 
In dit boekje komen verschillende interessante artikelen voor, 

o.a. over het waanzinnige karakter van de zg. „blokjes" en over 
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de inflatie, die sinds 1939 eigenlijk alle landen van de wereld 
(óók de U.S.A. !) heeft getroffen. 

De titel van het boekje achten wij echter funest: wanneer men 
van philatelistische zijde de postzegels gaat voorstellen als geld
belegging, dan zal de fiscus zich op deze zienswijze gaan beroepen. 
Postzegels moeten wij beschouwen als voorwerpen, die de aes-
thetische, culturele en wetenschappelijke behoeften van de mensen 
bevredigen. Daarmee staat en valt de philatelic. 

5. Katalog Zndmok Nemecko 1871—1938. Uitgave Hugo 
Kolar, Tajovského 40, Bratislava. Tsjechoslowakije. Prijs: 
Kcs 10.—. 

In de bekende serie van beknopte postzegelhandboekjes ver
scheen een nieuwe druk vaan „Duitsland tot 1938". Ook de be
zettingszegels van de eerste wereldoorlog en de zg. Duikbootzegels 
zijn vermeld. Voor hen die de Tsjechische taal kennen, een han
dig boekje. 

6. Histoire des Postes Franyaises jusqu'è la Revolution par 
Eugene Vaillé. Uitgave van de „Presses Universitaires de 
France", 108 Boulevard Saint-Germain, Parijs. Prijs ƒ 1,30. 

In de voortreffelijke serie „Que sais-je" verscheen als no. 200 
een werkje, dat voor de philatelisten van groot belang is, én door 
het onderwerp, én door de deskundigheid van den schrijver, die 
sinds enige tijd directeur van het Franse Postmuseum is. Een 
historisch overzicht van de posterijen van de vroegste tijden tot 
aan de grote revolutie is een onderwerp, dat niet alleen de phi
latelisten zal b o e i e n . . . . maar ook, naar wij hopen, vele niet-
verzamelaars tot de philatelie zal bekeren. 

Een boekje, dat in geen verenigingsbibliotheek mag ontbreken. 
V. P. 

7. De Hekkercatalogus 1948. Uitgave: Hekker's Postzegel-
handel, Amsterdam. Prijs ƒ 1,—. 

Deze maand verscheen de nieuwe Hekker prijscourant. Uit de 
diverse advertenties wisten we reeds dat vele prijzen belangrijk 
veranderd waren en met spanning is deze nieuwe prijscourant 
tegemoet gezien. Evenals zijn voorgangers is het een keurig ver
zorgd boekje, handig ingericht met vele zeer duidelijke cliché's. 
Voor een niet specialiserende verzamelaar zeer geschikt, daar het 
alleen de hoofdnummers bevat. Zij die specialiseren weten echter 
wel, dat de Fa. Hekker over heel wat meer beschikt, dan in het 
boekje is opgenomen. 

Wat de prijzen betreft merken we op, dat zeer veel prijzen in 
vergelijking met de vorige catalogus gedaald zijn, wat wel zeer 
belangrijk is voor hen die alleen uit liefhebberij verzamelen. Hun 
kooplust zal erdoor aangewakkerd worden. 

R. 
8. Yvert & Tellier. Catalogue de Timbres-Poste. 1948, 
52ième edition. Uitgave Yvert & Tellier, Amiens — Theo
dore Champion, Parijs. Prijs ƒ 18,—. 

De alom gebruikte Yvert is weer omvangrijker geworden dan 
verleden jaar: 1759 pagina's. Toch hadden wij een grotere om
vang verwacht; helaas moet worden geconstateerd, dat de cata
logus, die voor de oorlog steeds zeer „bij" was, thans vele zegels, 
die in 1946 zijn verschenen, nog niet vermeldt. Ook t.a.v. de in 
de oorlog verschenen zegels wordt geen feilloos systeem gevolgd; 
waarom worden wèl de „Celebes-zegels" opgenomen, doch niet 
de series van Java en Sumatra ? De talloze opdrukzegels, waarmee 
de Japs de philatelie hebben verrijkt, worden niet opgenomen. 
Merkwaardig is, dat de 50 c klein formaat van Curafao niet 
wordt vermeld. 

De critiek zouden wij in één zin kunnen samenvatten: wij be
seffen, dat voor een catalogus-uitgever grote moeilijkheden ver
bonden zijn aan het veranderen van nummers van oudere uit
giften; toch menen wij, dat de volgende editie slechts dän wee"-
betrouwbaar kan zijn, zoals vroeger het geval was, wanneer nauw
keurig en systematisch alle zegels, welke sinds 1939 zijn versche
nen, opnieuw worden gerubriceerd en van een chronologische 
nummering worden voorzien. De tijd is daarvoor aangebroken: 
van nagenoeg alle landen is thans precies bekend, dat in de 
oorlogsjaren verscheen; van bijna alle zegels is thans ook beketid, 
of zij officieel zijn, dan wel als „maakwerk" zijn te beschouwen. 

Wij hopen, dat Yvert-1949 weer zal zijn het betrouwbare hand
boek voor de verzamelaars, ook in Nederland. 

Uiteraard is Yvert onmisbaar voor alle verzamelaars, die zich 
niet beperken tot de zegels van Nederland en Overzeese Gebieds
delen. 

9. Nederlandse PhiIatelisten-Kalender-1948. Uitgegeven onder 
auspiciën van het „Verbond van Postzegelhandelaren in 
Nederland". Prijs ƒ 1,50. 

De gedachte van het „Handelaren-Verbond" (niet te verwarren 
met de sinds lange jaren bestaande „Vereniging") is zeker sym
pathiek. Een philatelistische maandkalender ! Op het titelblad een 
afbeelding van het Koningin-Emmazegel van Indië; voor iedere 
maand een voorstelling, ontleend aan de postgeschiedenis of aan 
de philatelie in engere zin. Maar wordt niet wat erg de nadruk 
gelegd op de postgeschiedenis van de „Centrale Mogendheden"? 
Vijf van de twaalf bladen ! Nederland volgt met 4; aan de 
U.S.A., Polen en Zwitserland wordt elk een blad gewijd. Deze 
opzet lijkt ons niet juist. 

10. France & Colonies. Catalogue de Timbres-Poste, Yvert 
Sc Tellier-Champion 1948. Uitgave van Yvert & Tellier, 
Amiens en Theodore Champion, Parijs. 

Voor de verzamelaars van de zegels van het Franse wereldrijk 
is deze catalogus een handig boek, waarin, behalve de in de 
wereldcatalogus van Yvert opgenomen zegels, talrijke afwijkingen 
en bizonderheden worden vermeld. Ook de zegels van Monaco 
worden opgenomen, evenals de zegels van Syrië en de Libanese 
Republiek, welke werden uitgegeven na de uitroeping der onaf
hankelijkheid. Zeer aanbevolen. 

11. Histoire des Postes depuis la Revolution, par Eugene 
Vaillé. No. 260 van de serie „Que sais-je ?", uitgave van 
de „Presses Universitaires de France", 108 Boulevard Saint-
Germain, Parijs ƒ 1,30. 

De serie „Que sais-je ?" breidt zich met verheugende snelheid 
uit. Over alle gebieden van wetenschap wordt men ingelicht; de 
serie telt thans reeds bijna 300 delen. Het is zeker aangenaam, 
dat in deze collectie ook de onderwerpen, die den philatelist ter 
harte gaan, niet worden vergeten. Het thans verschenen werkje 
is te beschouwen als vervolg op deel 200; de naam van den 
schrijver is waarborg voor een voortreffelijke, wetenschappelijke 
behandeling van de stof. 

12. „Spider"-loose leaves. Uitgave van A. Breero, Noord-
polderkade 500, 's-Gravenhage. 

Onze voorouders kenden slechts voordruka lbums . . . . de meeste 
verzamelaars gebruiken die niet meer. Het was een troosteloos, 
eentonig schouwspel. Blanco-albums hebben het bezwaar, dat het 
tekenen van vakjes grote moeilijkheden oplevert. De „Spider" 
bladen trachten deze bezwaren op te lossen door op de bladen 
dunne lijnen te geven in drie kleuren, zodat het tekenen van 
vakjes gemakkelijk wordt. Wanneer eenmaal de vakjes zijn 
getekend en de postzegels hun plaats hebben gevonden, storen de 
gekleurde lijntjes niet. 

Wij bevelen kennisneming van dit systeem gaarne aan. Opval
lend is de goede kwaliteit papier. De prijs bedraagt ƒ9,50 per 
vijftig bladen. 

13. Bleus de Franc. Uitgave Suarnet, Provins (S&M), 20, 
Place du Val. 

Binnenkort verschijnt de nieuwe editie van dit voor de eerste 
maal in 1934 uitgegeven werk. Talrijke bizonderheden omtrent de 
postale gebeurtenissen van 1940 tot 1945 zijn, evenals aanvullingen 
van oudere zegels, toegevoegd aan de eerste editie. Na ontvangst 
van het werk volgt bespreking. 

V. P. 
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14. Mr. G. 'W. A. de Veer. De poststukken van Nederland. 
Uitgave de Deventer Postzegelhandel, Deventer, z.j. (1947). 
Geb. 3,50. 

In de inleiding van dit smaakvolle boekje, maakt de schrijver 
enkele sterk aanvechtbare opmerkingen, waarover een uitgebreide 
polemiek op zijn plaats zou zijn. Waarom werd de nummering 
van Ascher of Zwolle verlaten ? Waarom werd afgeweken van de 
internationaal aanvaarde volgorde: eerst enkele briefkaarten en 
daarna die met betaald antwoord ? Ik kan niet inzien dat hier
door een „beter verband" wordt verkregen. Ook over de prijzen 
voor gebruikte postbladen zonder rand, en vaneengescheurde 
kaarten met betaald antwoord valt principieel te redetwisten. Nu 
verkeert de verzamelaar in het onzekere wat hij voor volwaardige 
stukken mag betalen, wanneer hier voor geschonden exemplaren 
een prijs wordt gezet. Wanneer het „Maandblad" hiervoor weer 
eens meer papier beschikbaar heeft, zal sehr, dezes gaarne deze 
zaken eens in het algemeen aan de orde stellen. 

Ondanks de keurige uitvoering maakt de tekstbewerking een 
niet overal voldoende doordachte indruk. Bij de „Postbladen" 
wordt soms aangegeven welk formaat ze hebben. Zeker, wie 
enigszins op de hoogte is, zal zich met deze handleiding in handen 
niet vergissen, maar een beginner, die een bepaald postblad wil 
determineren, weet nu per slot nooit of hij het beschrevene in 
handen heeft of een afwijking, die niet vermeld is. Van nr. 17 
bijv. bestaan twee soorten, waarvan het carton (door de zwarte 
binnenkant tussen de twee papierlagen) essentieel verschillend is. 

Ook de algemeen-verzamelaar zal deze twee toch op moeten 
nemen, te meer daar ze beide niet zeldzaam of duur zijn. Er 
worden gecatalogiseerd, die welke „Kartenbrief" en „Umschlag
brief" zouden heten. Was er niet aanleiding tot een splitsing ? 
Over de weglating van zovele opdrukkaarten 1916/1921 valt nog 
te zeggen dat of wel veel meer had kunnen worden weggela ten. . . 
wanneer de algemeen-verzamelaar richtsnoer w a s . . . . of dat ze 
alle vermeld hadden moeten worden, desnoods dan zonder prijs. 
Dit laatste lijkt mij wetenschappelijker en meer verantwoord. 

Over de gestelde prijzen, bij uitstek een netelig vraagstuk, valt 
op te merken dat zij aan de hoge kant liggen, waarbij echter 
wel rekening zal zijn gehouden met een te verlenen korting. 
De Bandoeng-kaart nr. 226 is in elke rondzending ongebruikt 
voor 15 cent te kopen, hier wordt ze geprijsd met 0.30. Toch zal 
het wel niet de bedoeling zijn om bij ruil of handel overal 50"/» 
korting te bedingen. Hier stoort een persoonlijke zienswijze veel 
minder dan in de tekst, omdat ieder verzamelaar tenslotte in 
dit beperkte verzamelgebied eigen normen kan aannemen. De 
vraag blijft of niet juist de beroepshandel deze prijzen zelf en 
niet de verhouding als norm gaat nemen. Dan zouden de ver
zamelaars véél te duur aankopen. 

Met opzet gaf ik weinig detailcritiek, wees uitsluitend op de 
grote lijnen. Dit boekje, verlucht met talrijke fraaie cliché's, ge
drukt op uitstekend papier en gebonden in linnen band, maakt 
als geheel genomen een prettige en bruikbare indruk. Vooral, 
voor wie zijn verzameling nog moet opzetten. Wie dit reeds deed 
zal er veel minder enthousiast over zijn, daar het te veel „eigen 
werk" is en te weinig rekening hield met de behoeften der meer 
gevorderde verzamelaars. 

Moge het boekje belangstelling wekken voor het verzamelen 
van poststukken, een gebied gelukkig door de handel tot dusver 
verwaarloosd, zonder „markt" en met alle geneugten van een 
goede „sport", dan zal waarschijnlijk de sehr., die zelf eerst sedert 
de bevrijding tot de poststukken terugkeerde, zijn moeite wel 
beloond achten. 

J. H. B. 

MEDEDELING AAN HEREN ADVERTEERDERS. 
De aandacht van heren adverteerders wordt er op gevestigd, dat 

in het vervolg slechts die advertenties kunnen worden opgenomen 
welke via de administratie van het Maandblad te Dordrecht in
gezonden worden. 

Rechtstreeks aan de drukkerij gezonden advertenties moeten door 
deze voortaan ter zijde worden gelegd. 

POSTZEGEL VEILINGEN 

IMABA — 1948 — BAZEL. 
Een tweede vlugschrift over de internationale tentoonstelling 

te Bazel werd ons toegezonden. Zij, die van plan zijn, om een 
deel van hun collectie te exposeren, gelieven zich zo spoedig 
mogelijk te wenden tot den honorair correspondent voor Neder
land, den heer A. Wildschut, Pernambucolaan 7, Overveen. Dit 
o.a. in verband met deviezenmoeilijkheden. De heer Wildschut 
zal niet in de gelegenheid zijn om te zorgen voor eerste-dag-
afstempelingen enz. 

I pliflate]U^§ct^^erl€ÏM| 

In de biographie van Hendrik van Deventer werd op blz. 105 
vermeld, dat deze grote medicus zou zijn geboren te 's-Graven-
hage. Tot voor korte tijd werd dit algemeen aangenomen. Dr. 
A. J. M. Lamers te 's-Hertogenbosch, van wiens hand onlangs een 
grote biographie van Van Deventer verscheen, maakt mij attent 
op het feit, dat hij aan de hand van uitgebreide onderzoekingen 
als vaststaand aanneemt, dat de geleerde geboren is te Leiden. 
De heer J. Wemmers te Delft deelt mij verder mee, dat Van 
Deventer is overleden op huize „Sionslust" te Voorburg op 12 
December 1724. 

* * * 
De niet-philatelistische pers gaat steeds meer aandacht schenken 

aan de postzegels. Herhaaldelijk ziet men in dagbladen philatelis
tische rubrieken; vaktijdschriften geven verhandelingen over zegels, 
in verband met de wetenschap of het vak, waaraan het tijdschrift 
is gewijd. Zo ontvingen wij onlangs enige nummers van de „Oud-
Katholiek" met artikelen over „Christelijke voorstellingen in de 
Philatelie", ondertekend „v. H . " (waarschijnlijk Pastoor Van Har
derwijk). 

In het tijdschrift van de Ned. Jeugd-Touristen-Club „Jeugd-
Express" van September (I, 2) komt behalve een artikel over de 
honderdjarige Zwitserse spoorwegen het eerste gedeelte voor van 
een artikelenreeks over „Het vervoer te land, te water en door 
de lucht in vroegere eeuwen" van de hand van mevrouw M. J. 
Baronesse van Heerdt-Kolff. 

Wij kunnen dergelijke publicaties ter zeerste appreciëren: 
op deze wijze wordt het voor „het grote publiek" steeds duide
lijker, dat de philatelie nauw verband houdt met de andere 
wetenschappen. 

Maandag 15 December, V.A.R.A., Hilversum I, 17.20, 
Mr. J. H. van Peursem. (Grote prijsvraag). 

Woensdag 24 December, N.C.R.V., Hilversum II, 16.00, 
Drs. G. J. Peelen. 

Woensdag 8 Januari 1948, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00, 
Drs. G. J. Peelen. 

Zondag 11 Januari, V.A.R.A., Hilversum II, 8.30, 
Mr. J. H. van Peursem. 

Maandag 12 Januari, V.A.R.A., Hilversum II, 17.20, 
Mr. J. H. van Peursem. 

Maandag 22 Januari, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00, 
Drs. G. J. Peelen. 

— VAN DIETEN 
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RAAD VAN BEHEER. 

Kort verslag van de Najaarsvergadering van de Raad van Be
heer van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waarin 
opgenomen „de Philatelist", gehouden op Zaterdag 22 November 
1947 in Hotel „Terminus" te 's-Gravenhage. 

* * * 
De verenigingen-eigenaressen zijn alle door twee afgevaardig

den vertegenwoordigd. De aangesloten verenigingen-niet-eigena-
ressen gezamenlijk eveneens door twee afgevaardigden. Verder 
zijn aanwezig de hoofdredacteur en administrateur en de heer 
A. M. Benders, arts te Maurik, op ons verzoek. 

De oplage van het Maandblad is thans dermate gunstig, dat aan 
het plan tot opzegging der vrije abonnementen geen gevolg be
hoeft te worden gegeven, zodat de reeds ingeschreven losse 
abonné's van toezending verzekerd zullen zijn. Nieuwe abonné's 
zullen verwezen worden naar de Verenigingen. 

Aan dr. Benders, aftredend lid der Redactie, wordt de Léon de 
Raay-Médaille overhandigd, als verdienste voor zijn belangrijk, 
artikelen over Nederland en Overzeese Gebiedsdelen gedurend.' 
1946. De toespraak door de voorzitter, de heer Van 't Haatf 
wordt door dr. Benders beantwoord. 

De hoofdredacteur deelt mede, wederom vele brieven te om 
vangen betreffende niet bij hem thuis horende onderwerpen. Be
sloten wordt, deze brieven in het vervolg aan de Verenigings
secretarissen door te zenden. 

Het boekjaar zal vooitaan gelijk zijn aan het kalenderjaar. 
Getracht zal word'.n een oplossing te vinden ter vermijding 

van hoge kosten, voor het heen- en terugzenden van nieuwe 
buitenlandse ui'.giftin. 

De begroting, ingediend door de administrateur, wordt nauw
keurig beoordeeld en na enkele wijzigingen goedgekeurd. 

Enige verenigingen schreven brieven betreffende de nog steeds 
ontbrekende mogelijkheid to t het plaatsen van verenigingsnieuws. 
Getracht zai worden aan deze wenselijkheid te voldoen door het 
bijvoegen van een inlegvel in het Maandblad. Een commissie van 
onderzoek, bestaande uit de heren Cramerus, Van Peursem, Peelen 
en Borghouts wordt ingesteld, teneinde deze en dergelijke zaken, 
in het belang van verenigingen en abonné's te bestuderen. Tot het 
terrein van deze commissie behoort ook, wegen te vinden tot het 
zo voordelig mogelijk aanwenden van de beschikbare ruimte. 

De aanvrage van een postzegelfirma tot verkrijging van het 
adressenmateriaal van het Maandblad, wordt, zoals steeds, om 
principiële redenen afgewezen, hoewel de aangeboden tegenpresta
tie een opnieuw bespreken noodzakelijk maakte. 

De in concept aanwezige arbeidsovereenkomst en instructie voor 
hoofdredacteur en administrateur, wordt verwezen naar de com
missie tot vaststelling van het nieuwe contract tussen eigenaressen, 
welk contract gewijzigd zal moeten worden nu de Bond als mede
eigenaar is opgenomen. 

Na bespreking van verschillende onderwerpen betreffende ad
vertenties en cliché's, wordt Utrecht aangewezen als plaats van 
samenkomst voor de volgende vergadering. 

De secretaris, 
VAN DE WESTERINGH. 

BONDSBESTUURSMEDEDELINGEN. 

Het Bondsbestuur vestigt er de aandacht van verzamelaars op, 
dat de laatste tijd personen zich aanbieden als reparateurs van 
postzegels, zelfs de meest beschadigde. 

Daar hier te lande reeds verschillende gerepareerde zegels be
ginnen te verschijnen en zelfs worden geëtaleerd, zonder echter 
te zijn voorzien van enig kenteken, wordt de verzamelaars de 
uiterste waakzaamheid aanbevolen. 

Door de Nederlandsche Bond wordt uitgegeven de door den 
heer W. P. Costerus samengestelde „Klapper op de Nederlandsche 
philatelistische tijdschriften". De prijs van het boekje bedraagt 
ƒ 1,50. Verzamelaars kunnen zich, hefst via de secretarissen van de 
verenigingen, wenden tot den heer J. C. Norenburg, Bergsche-
laan 101a, Rotterdam. 

I ÎNroRMATIE:BUREAU | 
Firma Roger Decamps-de Wilde, Hazenstraat 8, Mechelen, 

(Btlgië). 

J. A. Toebosch, Nassaukade 1601, Amsterdam-W. 
Oe "^inschoter Postzegelcentrale, Directeur G. W. Timmer 

-Jds^r. 
I-)c i^Sict Postzegelcentrale, Directeur W. J. de Jong, Oude-

straat 3.«, A>«,'n. 
A. P. J. G ds. ^parrelaan 9, Rijswijk (Z.H.) 
E. A. J. Steijns, Groesbeekscheweg 113, Nijmegen. 
F. Breijer, K. P. C de Bazelstraat 52, Bussum. 
J. H. Hendriks, Aichimedesplantsoen 10b, Amsterdam-O. 
W. Th. van Keulen, fÜectroiechn. Bureau, Nuenen (N.B.) 
G. F. A. Traa, Beec-laar 76, Rijswijk (Z.H.) 
H. J. Koeman, Poslzegelhandelaar, Amserdam, nader adres 

thans onbekend. 
Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 

te sluiten. Men wordt verzocht aan dit voorschrift stipt d^ 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. 

Op 1 December verscheen een drietal zegels in het z.g. „sluier
type" met opdruk NIWIN en nieuwe waarde -f- toeslag. Er werd 
gebruik gemaakt van een eerste-dag-stempel. 

Wij vermelden: 1^ et -|- lyi et op 6 c bruinviolet; 2Ü et 
+ 5 et op 10 c roodoranje; 5 et op 10 c roodoranje; 5 et -f-
734 et op 15 e blauw. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Onmiddellijk met instelling van de nieuwe waarde van de 
schilling verliezen a l l e Oostenrijkse post- en vliegpostzegels en 
a l l e b i z o n d e r e zegels van Oostenrijk hun geldigheid. Op 
dezelfde dag komen in omloop, in d e z e l f d e tekening als tot 
heden, zegels van 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 en 90 gr., 
alle in lichtrode kleur en zegels van 1, 2, 3 en 5 S in violette 
kleur. (Oostenrijks persbericht 41228 van 4 December 1947). 

De hoofdredacteur moet enige weken volstrekte rust nemen. 
Het Januari-nummer zal derhalve iets later verschijnen. 

t Veilirióeii 

Firma Ten Kate & Borchers Postzegelhandel, Gasthuismolen-
steeg, Amsterdam, 94ste veiling op 19 en 20 December in „Fras-
cati", Nes, Amsterdam. 

J. L. van Dieten, Noordeinde 37, 's-Gravenhage. 320ste veiling 
(collectie Vehmeijer), op 2 en 3 Januari 1948 in „Pomona", Mo
lenstraat, 's-Gravenhage. 

PHILATELISTENVERENIGING „BAARN" vraagt voor haar 
R o n d z e n d v e r k e e r in 3 sectie's van ± 20 leden, boekjes met goede 
zegels; elke inzending ten minste 5 boekjes; afrekening per door
lopende sectie, 10 % korting op het bedrag der uitnamen ten bate 
van de kas. Boekjes te zenden aan: 

Administrateur Rondzendverkeer, Phil. Ver: „Baarn", 
Brinkstraat 36, Baarn, 

Correrpondentie te richten aan: J. M. N . VAN DER DRIFT, Voor
zitter, de Genestetlaan, no. 1 te Baarn. (366) 

POSTZEGEL ALBUMS: 
Ie. ^eugdwereldalbum met diché'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, geheel bijgewerkt „ 3,95 
6e. Losbladig alb. Ned. en Overz. Gew. m. cliché's, uitg. '47 „ 2,95 

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

DE 3 e N I J M E E G S C H E P O S T Z E G E L V E I L I N G , waarin 
een grote stock modern Europa in postfrisse series onder den hamer 
komt, zal plaats hebben op 

Zaterdag 3 Januari 1948 a.s., te half twee, 
in de achterzaal van Café Union, Molenstraat 55, Nijmegen. 

Kijkdagen: 2 Januari 1948 van 10 tot 6 uur en 3 Januari van 10 
tot 12 uur in de veilingzaal. 
Catalogus op aanvraag gratis. Voor de volgende veiling kan goed 
materiaal worden ingezonden. 

P. A. J. VEEN, Erkend Veilinghonder. 
St. Annastraat 123, Nijmegen. 

Wij vragen te koop: 
Nederland, Luchtpost 10, 15, 60 et ongebr. 

„ „ 36 et ongebr. 
„ „ 30 et ongebr. 

„ \1% -et ongebr. 
Ned.-Indië, „ 30, 4,50, 7,50 ongebr. 
De zegels moeten perfect gecentreerd en zonder 
plakker zijn. Aanbiedingen met vraagprijs aan: 

PHILIPS 
Vijzelstraat 66 Amsterdam-C. 

I W - SPECIALE AANBIEDING 
Ned.-Indië Bnd Cat N o 

Curajao Bnd Cat No 

Suriname 

C. C. ENGELKAMP 

217-220 
239-240 
290-292 
298-303 

82-88 
108 
110 

138-140 
157-178 
183-186 
187-189 

Pfr. Gest. 
5,— 
1,75 1,50 

10,— 8,50 
1,25 

7,50 
1,— 
1 , -

1,25 1,50 
35,— 

2 , - 2,50 
1,25 1,50 

- AMSTERDAM 
Giro 395980 - Leidschestr. 17 - Tel. 32349 

Toezending alleen na storting op Giro. 
Bestelling onder 10 Gid porto extra. 

MIJN 65e VEILING 
WAS EEN G R O O T SUCCES, 
"WAARBIJ ZEER GOEDE OP
BRENGSTEN VERKREGEN 
ZIJN. 
VOOR MIJN J A N U A R I -
VEILING KAN T O T BEGIN 
DEZER MAAND N O G GOED 
MATERIAAL W O R D E N INGE
ZONDEN. 

Postzegelhandel K. A. Weeda, 
Z O U T M A N S T R A A T 14a 

Tel. 394543 - 's-Gravenhage - Giro 27773 

Onze SPECIALE AANBIEDING 
DECEMBER 1947 is verschenen. 

Vraagt nog omgaand toezending. 
Ook U zal hierin iets van uw 
gading vinden. 
Tevens nog uit voorraad leverbaar: 

YVERT CATALOGUS 1948 ƒ18 ,— 
ZUMSTEIN „ „ „ 8,50 
„PAX" EUROPA-ALBUM 

in schroefband „ 12,50 

Leidsche Postzegelhandel 
H. LANSDAAL 

Vrouwensteeg 3 - Leiden 
Tel. 2 3 2 3 3 Postgiro 418573 
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Wij bieden aan Nederland 
1924 Kind * 0,85 ° 0,65 
1925 „ * 1,— ° 0,80 
1926 „ * 1,90 ° 1,20 
1927 „ * 1,40 ° 0,75 
1928 „ * 1,50 ° 0,85 
1929 „ * 1,60 ° 1,05 
1930 „ * 2,— 
1931 „ * 4,— ° 3,25 
1932 „ * 3,50 
1933 „ * 3,25 ° 2,20 
1935 „ * 2,20 ° 1,— 
1936 „ * 1,65 ° 0,80 
1937 „ * 1,65 ° 0,65 
1938 „ * 1,35 ° 0,65 
1939 „ * 1,40 ° 0,70 
1940 „ * 0,85 ° 0,50 

JAC. ENGELKAMP. 
Spuistraat 301 - Amsterdam. 

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

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Blokstukken Nederland 
Te koop gevraagd blokstukken van Nedeland 
postfris ongebr. alle uitgiften van vóór 1940, 
als ook kinder-, zomer-en gelegenheidszegels 
Aanbiedingen aan: (375) 
A. Hovens Broekhui N 48 Maasniel 

Te koop gevraagd of ruil: 
Stadposte (Duitse steden) 
Bijpost; alles op Stadpost gebied. 
Lectuur, catalogi. (367) 
J. Velleman Nieuwstraat 5 Hengelo. 

Verzamelaar Philatelist van Ned en 
O. G. zegels zoekt relatie met ver
zamelaar in Ned. Indië om ruilin
gen aan te gaan. M. J. Kolsteren 
Loerikschew. H 157a Houten (368) 

Bod g e v r a a g d : op 2 stuks type 
Konijnenberg No. 289. Ned. Indië 
van f25,- gebruikt. (365) 
Brieven onder nummer 4762 
2e Vroonstraat 46 den Helder 

TE KOOP: wereldverzameling ± 
frs 220000 Yvert '47, prijs f 1000.—; 
alsmede Ned. O.G. ± f 1400.— prijs 
i 750.— tesamen f 1700.—. Brieven 
onder no. 374 bur. v. d. blad. 

Ervaren Philatelist, volledig bekend 
met catalogiseren, nummeren en uit-
prijzen zoekt thuiswerk voor avond
uren Brieven onder no. 364 Bureau 
van dit Blad. 

Te koop: 1 Kabé-album Übersee 
compleet t/m 1942, zwarte band, 
banddikte ± 1 0 cm. Waarde post
zegels ± 13000 francs. NOMES, 
Scheveningschel. 148, Kijkduin (372) 

Nederland 
Kind 1947 * 0,70 ° 0,30 

„ 1940 * 1,00 ° 0,60 
„ 1934 * 3,75 ° 2,75 

Zomer 1947 * 0,80 ° 0,35 
1936 * 2,75 ° 1,00 

Indië 
Jamboree 1937 * 0,80 ° 0,60 
Luchtvaartf. 1938 * 2,25 ° 1,90 
Curasao 
Kon. Familie 1943 * 1,75 
Luchtp. 30 et 1942 * 2,25 
Suriname 
Kon. Familie 1943 * 3,75 
Luchtp. T.B.C. 1946 * 2,50 
Op brief m. spec, stemp. ° 2,75 
Orders beneden ƒ10 porti extra 
Uitgebreide prijslijst gratis. 

Levering na ontv. 
van postwissel of 
storting giro 512461. 

Postzegelhandel 
W. F. HEIMANN 

Parnassusweg 24 h, Amsterdam-Z. 

Tekst van deze annonces 
vóór den len In te zenden 

aan de administratie. 

Te koop gevraagd: 
Nisuw Zeeland, „Health"-2egels Soedan, 
alle zegels, gebruikt en ongebruikt. 

Brieven met prijsopgave aan 
D. N. SANTIFORT, G. v. d. Veenstraat 161, 

Amsterdam-Z. (360) 

Bod gevraagd op: Zwitserland YT. 313-
3>5. 358-366. posfris; vliegbrief spec. vl. 
Geneve-New York 2-V-'47 met spec, stempel. 
België Yv. 583-592, J93-601, 602, 615-622, 
alle postfris of eerste plakker. Event, ook 
afzonderlijk. Brieven onder no. 361 aan het 
Bureau van dit Blad. 

Te koop aangeboden: 
Prachtverzameling 

BELGIË 
Brieven onder nummer 359 aan 
het Bureau van dit Blad. 

Voor ruilcoilectie in het buitenland 
„The Beaver Club" 

Prospectus omgaand op aanvraag. 
POSTBOX 29, 

GRONINGEN-HOLLAND (337) 

Gevraagd: 
Zwart Albumpapier karton. Afme
tingen minstens 45 X 35 cm. Brie
ven aan: J. J. DE MOES (362) 
Kwekerstraat 8 Zaandam 

Aangeboden Schaubeck Luftpost 
album geh. wereld in 1 schroefband. 
Incl. laatste suppl. fl. 7,50 in prima staat. 
Voorts „Holland" album als nieuw fl. 6.—. 

H. J. KNIJP, Rodenr.laan 8, 
Rotterdam. (383) 

Symbolen --n Zeehelden 
compleet ongebruikt en gebruikt 

te koop gevraagd. 
Aanbiedingen onder no. 379 aan 
het Bureau van dit blad. 

AANBIEDING FRANKRIJK 
Yv. 252 Travail ƒ 13,— 

256 Reims „ 9,50 
269 Province „ 14,50 
294 Duif „ 6,— 
398 Ader „ 12,— 
461 Guynemer „ 3,25 
493 Opdr. Ader „ 5,50 

LIECHTENSTEIN 
173/76 Vorsten „ 6,75 
177/81 Montfort „ 8,50 
182/85 Vorsten „ 6,75 
189/92 Vorsten „ 6,25 
193/96 Kanaal „ 5,80 

ZWITSERLAND 
378/9 Fet. Nat. „ 1,— 
380/83 Pr. Juv. „ 1,80 
35 Luchtp. „ 2,15 

Alles postfr. Porto tot ƒ 10 extra 
Boekjes met pfr. België, Frank
rijk, Monaco enz. op aanvraag op 
zicht. Ook aan Verenigingen. 

G. BROERS — BUDEL 
Dorplein 128, Postrekng. 411570 

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

betaling genomen. 

BIGMAIL met ruiladressen in diverse landen 
der wereld, adressen van diverse inter
nationale postzegelclubs na ontvangst 
van f 0.60 in zegels, postwissel of giro 
26683I. 

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

5 cent 1872 
te koop gevraagd, iedere hoeveelheid, ook 
in (liefst) paren, blokken en strippen. (388) 
aanb. FRANS BLOM, 
Sweelinckplein 39 — Den Haag 

Postzegelhandel „NEERLANDIA" 
St. Agathastraat 15b, Rotterdam-N. 
Het aangewezen adres voor goed verzorgde 
rondzendingen tegen billijke prijzen. 
Spec, aanbev. Pexipbloc 1250 fr. f 11.S0 
fO Zl. bloe Gen. Gouv. liOO fr. f 15.00. 

HEBTU 
AL EEN cm 

Te koop gevraagd Engelse Koloniën. 
Alleen ongebruikte series en hogere 
waarden. Zwitserland: Alleen post-
frisse series. Br. met prijsopgave 
onder no. 385 Bureau v. d. Blad. 

Gevraagd: poiWukken mei opgedrukte 
zegels, liefst de hele enveloppe of kaart, 
anders vierkant uitgeknipt, van Conoda, 
Conal one, Cuba, Howai, Philippijnen. 
Porio Rico en Verenigde Sloten. Gebruikt 
of ongebruikt. Meer van een soort geen be
zwaar. Kopen of ruilen. J. v. DETH,Blaricum 

R U I I v I N G . 
A. BOTSCHUYVER, v. d Waals^raat ^9, 
Amsterdam-O., hd Ned Veren. Postzegelv.. 
dipl. no. 1894, zoekt relatie in Ned Indië, 
Curajao en Suriname. Alleen postfris. Ook 
Japanse bezetting te koop gevraagd. (37') 

Become member of the Danish Internal. 
Sunshine correspondence & Exchange Club. 
Opportunities: 4 X Dana Hobby Maga
zine, -f- 4 X Bigmall -f- 4 X Exchonge 
& Hobby Directory -f Membership Certi
ficate -{- Denmark Badge. Fee in 1948 : 
f 650 ; Cur f 4.75; N.I f 8.— Apply to: 
G. BORDEWIJK, Minervalaan 26 II. Amster
dam Z 2 Giro 426900, gem. giro B 578. (373) 

Te koop gevraagd door verzamel.: Blanco-
bladen voor album Ned en O.G., uitg. Yvert 
et Tellier en Keyser; blanco-bladen voor 
Schwaneberger Europa-album (Volks-Perm.-
Ausgabe, P. 127/132). Netjes gebr bladen, 
mits onbesch., geen bezwaar Br. aan Mr B. 
MEES, Mecklenburgl. 55, Rotterdam-O. (369) 

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

(192) 

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 massavaar van de hele 

wereld, ook onafgeweekt, 
POSTZEGELHANDEL 

G. V. d EIJNDE 
Merelstraat 25 - Utrecht. 

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

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

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden, 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz.̂ van 
Rusland, Russ. L«vanl, Russ Chino, 
Ukraine, Aierboidjan, Boloum, GeorgiS, 
ArmeniS. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. F. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

Verzamelaars en Handelaars. 
Laat ook dit seizoen Uw verkoopboekjes 
door ons in orde maken. Vele tevrederiheids-
betuigingen ter inzage. 
Vraagt inlicht ng onder Nummer 3 5 5 aan het 
Bureau van dit Blad. 

Ter overname: 
Yvert 1946 of 1947 
Michel-Weltkaulog 1939 

Tegen elk aannemelijk bod. 
J. KEIJZER - (389) 

Laan van MeerdervoorI 207 e, Den Haag. 

Te koop: 
Deel I en 2 Schaubeck's Permanent-Album 
1065 bladen, zo goed als nieuw, vooroorlogs 
papier in schroefband, eenzijdig bedrukt. Geen 
goud op snee. Prijs f 60. — (39°) 

R. OE JONGE 
Sumatralaan 44 , Apeldoorn. 

Frankeert 
met 

Kinderzegels I 



nr. 21 
nr. 24 
nr. 25 18 
nr. 29 9 
nr. 77 

SPEC. AANBIEDING DUITSLAND 
Yvert nr. 11 18 kr. pr. ex. * ƒ 30,— 

kr. dun plekje * „ 15,— 
kr pr. ex. ° „ 20,— 

kr. pr. ex. ° „ 30,— 
kr. pr. ex. * „ 7,50 

2 mk. gotisch ° „ 10,— 
nr. 344/47 noth. cpl. ° „ 11,— 
nr. 420 50 pf. noth. ° „ 10,— 
nr. 462/66 noth. cpl. * „ 12,50 
nr. 476/78 20, 25, 40 Wagner °„ 45,— 
nr. 535/38 Ostropa * „ 20,— 

Wij maken ZICHTZENDINGEN van Duits
land, Frankrijk en Kol., Zwitserland, Vaticaan 
en Monaco. — ° = gebr.; * = ongebruikt. 
POSTZEGELHANDEL A. SLEGT 
Lange Tiendeweg 7, Gouda Giro 269848 (386) 

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 3 6 , A M S T E R D A M , Z . 

SPECIALE RECLAME AANBIEDING 
wegens liquidatie va neen deel onzer engros-
vooiraad hebben wij besloten een aantal lots 
samen te stellen van elk 500 zegels, (500), 
hoogstens 10 stuks van 1 soort, dus een sorti
ment van 60 tot 100 versch. Uitsli^itend ge
makkelijk te verkopen plaatjeszegels en series. 
Ned. en Overzee, Denemarken, België, Eng. 
Kol., etc. etc. Buitengewoon geschikt voor 
wederverkopers etc. Voor ruilmateriaal en 
uitplakken in rondzendingen echter UNIEK ! 
Waarde volgens Yvert 1947 minstens 5000 fr. 
Prijs p. lot (minstens 500 zegels) slechts ƒ 10. 

Postzegelgroothandel H. FIORANI 
Koninginneweg 61 - Amsterdam-Zd. 

TeL 27006 Giro 240655 

1ste VLUCHT NAAR INDIE 
Zeer zeldzame brief ƒ 95,-
Gefrankeerd met ƒ 10 Jubileum „ 175,-
Op briefkaart (enkele ex. van bekend) „ 140,-

AUe met stempel b. 
CURACAO LUCHTPOST 

No. 1/3 op gevlogen brief „ 145,-
No. 1/3 ongebruikt „ 95,-
2 f en 3 f ongebruikt „ 250,-

Kunnen maar 152 stel van bestaan. 

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

Opname in Postzegelhandel gezocht 
door besch. persoon, algem. ontw. adm. 
onderlegd, met „feeling" voor postz. (zijn leven 
lang verz.) In ' t bizonder kenner van Ned. en 
Overz. Geb. gespecialiseerd, de z.g. klassieke 
zegels van oud-Europa, Eng. Kol. en U.S.A. 
In te brengen verzameling en een paar mille. 
Condities in nader overleg. 
Alleen gevestigde zaken gelieven te reflecteren 
onder letters A.B.C. Bureau „Breero", Noord-
polderkade 500, Den Haag. (384) 

NED. INDIE opdrukken 1947 9 w ƒ 4,— 
LUXEMBURG Echternach 1947 „ 8,— 
VATICAAN Luchtp. 7 w compl. „ 2,50 
ZWITSERLAND pro Juventute 1947 „ 2,— 
YVERT 1948 uit voorraad „ 18,— 
ZUMSTEIN beperkte voorraad „ 7,70 
DAI NIPPON, handboek over Jap. 

bezettihgszegels in Indie „ 7,60 
AanvuUingsbladen EXCELSIOR 

Europa album 1940/1947 eind 
December leverbaar „ 37,50 

Prima schroefband Excelsior „ 7,50 
P O R T O STEEDS EXTRA 

POSTZEGELHANDEL HOFLAND 
W. P. VAN DER VEN 
Westzijde 44b — Zaandam. 
Tel. 2098 — Giro 235007 

ZICHTZENDINGEN NEDERLAND en O.G. 
Goed verzorgde boekjes, waarin afzon
derlijk Ned., Ned. Indië, Cur. en Sur., 
in diverse prijsklassen en soorten. Voor 
gevorderden — voor beginners — ge
bruikte zegels — ongebruikte zegels — 
roltandingen — enz. 
Ook uitvoering van mancolijsten Ned. 
en O.G. 
Prettige condities, lage prijzen en phila
telistische frankering. (381) 

H. SLEGT, 
Lange Bergstraat 35 , Amersfoort. 

iiiiilllliiiiiiiiiiiilllliiiiiiiiiilllliii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii iiiilllllliiiji 

BOEKJES, VAN ALLE LANDEN 
LIGGEN VOOR U GEREED. 

PRIJZEN 1 GTS PER FRANC YVERT. 
VRAAGT EENS P.O. AAN EN U 

O N T V A N G T EEN f R A C H T -
ZICHTZENDING. 

RONDZENDYERKEER 
H. OYERDUIN 

Rozenhagenplein 12 Haarlem 
IIIIIIIIIH lll|||||IIM>M||||||||llll||||||||llll||{||j||llll|||{{||| Illllllll Illllllllllll 

POSTZEGEL- EN ALBUMHANDEL 

H . A. Hanuskowski, 
Wagenstraat 105, 's-Gravenhag«. 
Zoals van ouds bevelen wij ons aan 
voor het uitvoeren van mancolijsten 
van Nederland en Overz. Gewesten. 

Ook in typen en tandingen. 

TEL. 111610, na 5 uur 77 55 31. 
Postrekening 33.530. 

WIJ BIEDEN AAN: 
i ^ Yvert catalogus 1948 ƒ 18,— 
WtT" Zumstein Europa - catalogus ƒ 7,50 
Album Nederland & O.G.D., schroefband, 
mooie uitvoering 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.. 
Te koop gevraagd. Complete series en losse 
waarden van Ned. & O.G.D. - Philatelistische 
literatuur. 
Voor uitvoering van Uw mancolijsten van_ 
Ned. & O.G.D., alsmede betere Europa-series 
houden wij ons aanbevolen. 
HEYMANS, POSTBUS 897, ROTTERDAM 

POSTZEGELHANDEL M a r i a W e s t e r h u i s 
Huidenstraat 13, Amsterdam-C, TeL 31319 
Ned. Indië ƒ 25 Konijnenb. licht gest. ƒ 75,— 
Ned. Indië Nieuw 9 w. opdruk 1947 „ 5,— 
Curajao No. 80 ongebr. „ 55,— 
Curafao No. 81 ongebr. „ 65,— 
Duitsland Polarfahrt compl. op brief „175,— 
Luchtpost No. 35/37 ongebr. „ 15,— 
Chicagofahrt ongebr. Yvert 6250 fr. „ 52,50 
idem gebruikt Yvert 4800 frcs „ 37,50 
Vaticaan Nieuw 6 w cpl. tot 100 Lire „ 2,75 
Noorwegen No. 183/186 ongebr. „ 6,50 
Spanje No. 640/643 ongebr. „ 10,— 
Spanje No. 576/589 ongebr. „ 12,50 
België No. 625/630 ongebr. (376) „ 2,90 

NEDERLAND 
Alle ,compl. series Kind 23/41, 45 en 46 

totaal 21 series ƒ 25,05 
Alle compl. series Kind in roltanding 

totaal 8 series „ 41,50 
Alle compl. series Zomer, 8 series „ 6,50 
Alle compl. series Cour permanent, 

16 waarden „ 17,— 
Compl. serie Hoekroltanding 1930, 

14 waarden „ 5,— 
Alles prima gebruikt — Porti extra. 

Yvert Cat. 1948: ƒ 1 8 , — per post ƒ18,50 

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

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



POSTZEGELHANDEL J. H O R C H N E R 
Laan v. Meerdervoort 323, Den Haag. 
TeL 330436, Giro 354469. 

Landencollecties voor speciaalverzamelaars, 
ook voor beginners. 

Landnaam Yv.frcs stuks Gld. 
Griekenland 6.500.— 253 60.— 
Oostenrijk 18.400.— 714 175,— 
Portugal 21.500.— 219 200,— 
Roemenië 4.400.— 321 40,— 
Rusland 9.100.— 362 9 0 , -
Spanje 9.700.— 212 9 5 , -
Tschechoslowakije 5.500.— 349 50,— 
Turkije 15.500.— 298 125,— 
Van elk land één collectie in deze samen
stelling, schrijft ons dus per eerste gelegenheid. 

WIJ KOPEN OVERZEE! 
Alleen betere complete series en losse hoge 
waarden der Britse en Franse koloniën, 
N. en Z. Amerika enz. Prima kwaliteit, 
geen typen. Ook een onaangebroken 

WERELDYERZAMELING 
GEVRAAGD, met veel complete series 
en klassieken. 
Coulante afwikkeling. Betaling van het 
volle bedrag ineens. S.v.p. géén commissie 
of ongevraagde zending. 

VENN. V. d. GRAAF & CO., 
Box 90 HAARLEM 

BUSSUHSE 
POSTZEGELHANDEL 

KAPELSTRAAT 15 
Tel. 6288 = Giro 451627 

W. H. EECEN 
Zichtzendingen van alle landen. 
Speciaal Nederland en Overzee. 
Eng. Kol. Jap. bezetting, Indië, enz. enz. 
Alle Philatelistische benodigdheden. 

g ^ " Speciale aanbieding Liechtenstein: 
1937 Yvert Nr. 137/140 compl. pfr. ƒ 
1939 „ 154a 
1939 
1939 
1941 
1942 
1942 
1943 
1943 
1943 

155/157 
159/160 
167/171 
177/181 
182/185 
186/188 
189/192 
193/196 

2,— 
0,75 
1,75 

15,— 
3,75 
8,75 
7 , -
1,50 
6,— 
6,50 

Uw manlolijst naar: 
Postzegpihandel PHILADELPHIA 

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

m ^ RONDZENDINGEN 
Postzegeiver. kunnen weer boekjes aanvragen 
uitgeprijsd ä 1 c p. fr., op de bekende cond. 

Aanbieding zeldzame zegels: 
Bulgarije luchtpost No. 12-1¥ fr. 7500 ƒ 60,— 
Egee, Rodi luchtpost No. 5-8 fr. 3000 „ 25,— 
Lubliana luchtpost No. 1-8 „ 20,— 
Nederl. 2K gld. No. 29 pr. ex. gest. „ 25,— 
Nederland No. 3, 15 et. Oranje met 

velrand een luxe prachtexemplaar „ 80,— 
id. maar met normale randen ,, 35,— 
id. paartje m. Franco in kastje R.R.R. „250,— 

Theo Lam, Postzegelhandel 
Voorstraat 53 - Dordrecht 

Giro 306603 
Bankiers: Incasso Bank N.V. 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL EUROPA 

Levert op mancolijsten 
bijna ieder zegel van Europa (83) 

V R A A G T EENS NAAR ONZE PRIJZEN 

Postzegelhandel 

„HOLLANDIA" 
Denneweg 182 - 's-Gravenhage 
biedt aan: (alles ongebruikt) 
Danzig 1937 W. Hulp Yvert 230/235 

(1065 frs) ƒ10,75 
LUCHTPOST: 
Tsjecho-Slow. 1930 10/18 (895,—) „ 13,25 
Tsjecho-Slow. 1946 19/27 (1029,—) „ 14,— 
Estland 1924 7/11 (get.) (675,—) „ 8,50 
Liechtenstein 1939 17/23 (730,—) „ 10,50 
Zwitserland 1938 Pro Aero (150,—) „ 2,25 
Yougo-Slavische Bez. Istrië: 
Zumstein 16/19 (8 Zw. frs.) „ 6,— 
Zumstein 20/30 (10 Zw. frs.) „ 10,— 

TE KOOP 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 

mr SPECIALE AANBIEDING 
Spanje: CIERVA, luchtpost 8wrd pfr. 
0,20, 0,25, 0,35, 0,50, 1,—, 2,—, 4,— 
eri 10 Pts. per serie ƒ 6,75 
Idem 10 Pts per suk pfrs. ,, 4,— 
Luchtpost Yv. nr. 223-224 p. ser. pfr. „ 5,— 
Egypte: Postz. tent. '46 p. serie pfr. „ 2,25 
Griekl.: l.sch. 1942-44 18w. cpl. pfr. „ 0,90 
Tsj. Slowakije: nieuw 
Masaryk herd. 2 wrd compl pfrs. „ 0,45 
Moyses herd. 2 wrd compl. pfr. „ 0,45 
30 j . Russ. rev. 2 wrd compl. pfr. „ 0,55 
Bestellingen beden ƒ 10,— porto extra. 
Betaling met bestelling op postgiro nr. 123689. 

INTERNATIONAL STAMP TRADE 
ANNE DEVRIES 

Sum.atrastr. 247, - Amsterdam, - Postbus 312 

Fa. TEN KATE & BORCHERS 
Postzegelhandel . Veilinghouders 

Gasthuismolensteeg 13 
Amsterdam-C. 

Telefoon 32521 - Postgiro 245932 
Voor onze volgende veilingen 

kan steeds beter materiaal 
worden ingezonden. 

Snelle, coulante afwikkeling 

TE KOOP GEVRAAGD 
verzamelingen en partijen. 

TE KOOP GEVRAAGD : 

Massagoed, x 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. 

Voor export te koop gevraagd 
NEDERLAND, Postfris 

SALVE HOSPES, ZEEMAN, CRISIS, EMMA, 
LUCHTVAART FONDS, alsmede KIND 1932 
t/m 1939, ZOMER 1935 t/m 1940. 

Aanbiedingen met aantallen en prijs te 
richten aan: 

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


