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321e VEILING 4 en 5 Maart a.s. 
te DEN HAAG bevat 1000 kavels: 

belangrijk Nederland en O.G. 
Oud-Europa 
Engelse Koloniën 
Restantverzamelingen 

ll.l.¥ÄINi PfliiriN 
NOORDEINDE 3 7 , DEN HAAG 
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I BELANGRIJK! 1 
I VOOR ALBUMBEZITTERS. | 
= AanvuUingsbladen voor nieuwe zegels M 
W van alle Europese landen, lopende over 1 
1 de jaren 1940—1947 . | 

Aansluitend op het EXCELSIOR-Album 
passend in SCHAUBEK-Album 
bruikbaar voor KABE-Album 

= Ruim 400 losse bladen. = 
SI = 

g gehele aanvulling compleet f 37.50 (plus event. 1 
s porto- en verpakkingskosten). = 

E Postzegelhandel G. KEISER & ZOON 1 
1 PASSAGE 2 5 - 2 7 - DEN HAAG | 
illlllllllliiiiiiimilllllllllllllliiiiniiiiilllllllllllliiiiiiiiiiiillllllllllll iiilllillllllllliiiiiiimiillllllllllllliiiiiHnillllllllllli 

Aankoop en verkoop van 
belangrijke verzamelingen. 

J. R. PRENT Jr. 
Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

Bachmanstraat 41 (bij Javabrug) 
Den Haag - TeL1 i4414 

Tel 

ZO EVEN VERSCHENEN: 
nieuwe oplaag van ons onvolprezen FAVORIET ALBUM 

voor de zegels van Nederland en O.G. bij tot einde 1947 
prijs ƒ 15,—. Supplementen 1947 hierop ƒ 1,50. Supplement 
1941—1947 ƒ 4,—. Supplement Excelsior Europa album 
1941—'47 ruim 400 bladen ƒ 37,50. Schroefband hiervoor 
ƒ6,— Klembanden hiervoor 4 ƒ 9,—. Vracht steeds extra. 

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

180e POSTZEGELVEILIHG 
23, 24 en 25 Februari a.s. 

O.m. zal worden geveild een 
BELANGRIJKE EUROPA-VERZAMELING 

alsmede een grote afdeling 
BOEKJES EN LANDREST ANTEN. 
Catalogus op aanvraag verkrijgbaar bij den 

AUCTIONARIS 
J. K. RIETDIJK, 's-Gravenhage, L. Poten 15A. tel. 117020 

SPECIAAL ADRES VOOR MANCOLIJSTEN EN 
ZICHTZENDINGEN NEDERLAND & OVERZEE 
(uitsluitend onberispelijke kwaliteit). 

POSTZBGELHANDEIv „MERCURIUS" 
POSTBUS 430, 's-GRAVENHAGE, TEL. 722369 
(kant. Kon. Wilhelminalaan 98, Voorburg) 

Wij bieden aan: Indië no. 60/61 gebr. ƒ 15,50 
No. 61 postfris ƒ 19,50 Luchtpost no. 5 ƒ 4,75 

Nederland Tentoonstelling pfs. ƒ 19,— gebr. ƒ 18,— 
Curasao no. 80 ** ƒ57,50 no. 120 ** ƒ42,50 
Suriname port "'* no. 15/16 samen ƒ 62,50 

Yvert & Tellier-Champion 
POSTZEGELCATALOGUS 

62e UITGAVE 1948 

D U I I F A BLANCO POSTZEGEL-ALBUMS 
I n I L El n in de bekende prima vooroorlogse kwaliteiten 

' leverbaar a.v.; 
Nr. 1 75 bladen prima houtvrij-ivoorcartonpapier ƒ 7,— 
Nr. 2 100 bladen dunner album-papier doch ook houtvrij „ 6,— 

BLANCO-BLADEN PHILEA, FORM. KABE, 
SCHAUBECK, SCHWANEBERGER 
ƒ 3,— per 50 bladen. 

AUF" DER H B I U C S P o s t z e g e l h a n d e l , 
HILVERSUM, Surinamelaan 31, giro 1700, tel. 4323. 
Fil. AMSTERDAM, N.Z. Voorburgwal 151. 

Voor mijn 24e Veiling, welke op 2 en 3 April a.s. in Hotel 
POMONA, Molenstraat 53 te Den Haag zal plaats hebben, kan 
nog, mits omgaand, p r i m a m a t e r i a a l wonden Ingezonden, 
Eijk geillustreerde catalogus gratis aan serieuze verzamelaars! 

Postzegelhandel R O E L F B u E K E M A , 
Prinsestraat 58-60, h. Juffrouw Idastraat. 
CORRESPONDENTIE-ADRES : POSTBUS 4 5 
Giro 247130 - 's-Gravenhage - Tel. 110319. 
Bankrelatie: Bankierskantoor M de Jong & Zoon. 

UITGEVER VAN HET STANDAARDWERK 
„DAI N I P P O N IN ZUID O O S T AZIË" 
Prijs f 7 . 6 0 plus 20 Cdnt verzendkosten. 

Over de gehele wereld met groot enthousiasme begroetf 

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



MECKLENBURG-VORPOMMEREN: 
Anti fascisten 3 w. 
Kinderhulp 3 w. 
Boden Herstel I 3 w. 
Landschappen 12 w. 

PLAUEN 7 w. 
LÜBBENAU 12 w. 
DöBELN 1 w. 
STRAUSBERG 

Wederopbouw onget. 4 w. 
idem get. 4 w 

FRANSE ZONE 13 w. 
T H Ü R I N G E N Bruggenbouw 
POSTZEGELHANDEL HOFLAND 
W. P. VAN DER VEN 
Westzijde 44b — Zaandam. 
Tel. 2098 — Giro 235007 

ƒ 8 , -
3,10 
4,50 
3,25 

1 7 , -
5 . -
6,50 

2 , -
2,25 
8,— 
1,30 

Speciale aanbieding Suriname 
Bondscatalogus No. 115-117 

123 

Pfr. 
1 6 , -

3 , -
2,— 
1,— 
1,65 
9,50 
9,50 

Gest. 
1 8 , -
3,50 

126 
125 
127-129 
141-144 
146-149 

op brief 197-199 
Vliegpost 1-7 9,— 
op brief 206-209 

214-219 5,— 
C. C. ENGELKAMP - AMSTERDAM 
Giro 395980 - Leidschestr. 17 . Tei. 32349 
Uw adres voor goedkoop kopen. 

2,— 
1 1 , -
11,— 
18,— 
7,50 
3,— 
5,— 

Hollandalbum Ned. en Overz. Geb. ƒ 10,— 
Supplement 1947 op Hollandalbum „ 1,25 
Bondsalbum Ned. en Overz. Gew. „ 6,50 
Victoria-blanco-album prima kwal. „ 5,75 
Lado-Wereldalbum ingebonden „ 5,90 
Idem losbladig .. 7,50 
Yvert 1948 .. 18,— 
Catalogus Ned. & Kól. „ 1.— 

Exclusief porto. 
Nederland: 1864 no. 6 gebr. pr.paar ƒ 60,— 
Frankrijk: 1870 no. 47 gebr. pr.ex. „ 45,— 
Frankrijk 1930 no. 256 ongebr. Sourire 

de Reims >> 11>— 
Frans China: no. 48 ongebr. pracht ex. „ 25,— 

POSTZEGELHANDEL A. JAASMA 
Kapelstraat 31, Bussum. TeL 5835. Giro 480272 

Voor export te koop gevraagd 
N E D E R L A N D , po . t f r i . 
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. 

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. 

Aangeboden: Nederl. 65 c. (15,—) 130-131 
(57,50), 265-266 (0,90), lOx id. (8,25), Dienst 
1-8 (160,—) P 39 F (6,80), P 43 F (oplage 
hoogstens 210 st.) (48,—). Indië 10 x 69 (3,25), 
135-137 (8,80), 172-175 (4,40), 149-159 (43,50), 
266-271 (1,75), 273 (0,50), 10 x id. (4,25), Lp. 
14-16 (7,50). Cura9ao: Lp. 4-16 ongebr. z.g. 
(18,—). Suriname: P. 4 I (14,J), P. 2 II (5.50), 
P. 2 I (5,50), P. 3 I (38,—), P. 7 III (5,50). 
Alles gebruikt. Beneden ƒ 10,— porto extra. 

F. J. HARTERINK (69) 
' T ROEFKE, OOSTERMEER (Fr.) 

AANBIEDING FRANKRIJK 
No. 1 (4500) miniem plekje 

„ 3b (1000) per stuk 
, Ha (500) per stuk 
, 12 (450) per stuk 
, 12b (900) per stuk 
, 15 (2500) stempel Gr. P. 
, 17e (900) per stuk 
, 39 (900) Keur J. Carion 
, 42 (1250) zeldzaam mooi 
, 43 (450) per stuk 
, 45 (250) per ïtuk 
, 61 (650) per stuk 

POSTZEGELHANDEL 

ƒ 1 0 , -
» 9 , -
„ 3,50 
.. , 4 , -
„ 7,50 
„ 17,50 
., 5 , -
„ 7,50 
„ 12,50 
„ 4 , -
„ 2 , -
„ 5 , -

„MADJOE" 
Hoogstraat 182 a — Schiedam. 
Giro 428605, Telefoon 68407 

GOEDKOPE AANBIEDING 
Postfris No's Yvert 

Generaal Gouvernement: 107/11 ƒ1,30, 123/27 
ƒ 1 , — , 131/35 ƒ0,90. Bohemen en Moravië: 
102/04 ƒ0,25, 112/14 ƒ1,40. Porten 1/14 
ƒ2,55. Duitsland-Souven. 7/9 ƒ1 ,25 . Finland 
305/08 ƒ0,40. België: 538/46 ƒ2,20, 583/92 
ƒ2,40, 623/24 ƒ6,50, 625/30 ƒ 4 , — 647/52 
ƒ4,50, 653/60 ƒ4,05, 661/69 ƒ6 ,50 . 
Yvert Gat. 1948: ƒ 1 8 , — per post ƒ18,50 
Spec-Cat. Ned. en O.G. ƒ 1,25, p . post ƒ 1,35 
Betaling met bestelling of onder rembours. 

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

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

BOD GEVRAAGD OP: 
Verz. Ned. en O.G. bevattende: 

Ned.: Nos. 30-33, 49-77, 81-331. Autom. 
1-31, 33-101. Luchtp. 1-11, Dienst 1-15. Port 
13-79, Internering 1, 2. 

Ned.-Indië: 3-259, 261-286, 288-303. Luchtp. 
1-18. Port 5-47, Dienst 1-27. 

Cur. 13-24, 26-70, 73-78, 82-149, 153-157. 
Luchtp. 1-17, Port 11-30. 

Sur. 16-20, 22-36, 38, 41-55, 58, 59, 65-103, 
111-194, 197-199. Luchtp. 1-14, Port 9-14, 
17-32. (56) 

Gat. prijs ± f 4500,—. Alles ongebruikt. 
Brieven onder no. 56 bur. van dit blad. 

SCHOORLSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

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

NIEUWTJES 
VAN GEHEEL E U R O P A 

Levert op mancolijsten 
bijna ieder zegel van Europa (83) 

VRAAGT EENS NAAR O N Z E PRIJZEN 

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. 11 16 10, na 5 uur 77 55 31. 
Postrekening 33.530. 

TE KOOP GEVRAAGD 
VERZAMELINGEN, PARTIJEN, SERIE'S 

ENGROS 

ALLEEN AANBIEDINGEN MET 
PRIJSOPGAVE ZULLEN IN BEHANDELING 

W O R D E N GENOMEN. 

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

Rotterdam. 
Telefoon 39105 



A l l e correspondentie betref

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

Dordrecht. 
ABONNEMENTSPRIJS 

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

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

Verenigingen. 

NEDERLANDSGH MAANDBLAD 
VOOR PHILATELIE 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST" 
HOOFDREDACTEUR MR. J. H. VAN PEURSEM, 

ZEESTRAAT 40, 'SGRAVENHAGE. 

OFFICIEEL ORGAAN V A N 48 VERENIGINGEN 
BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

25e Jaargang Februari 1948 No. 2 (282) 

ADVERTENTIES 
(bij vooruitbetaling): 

1/12 pagina . . f 9,— 
1/16 . . . f 8 , 
1/18 . . . f 6 , 

■ Kleine advertentie f 2,— 
Prijs van een z.g. .Kleine Annonce" 
f 2.— per vakje. Advertenties groter 
dan i/l2 bladziide worden niet geplaatst; 
ieder adverteerder mag slechts èéa adver
tentie per nummer plaatsen. 
Bij 3, 6 ca 12 achtereenvolgende 
plaatsingen resp. 2 Va» 5 en 10 *̂/o 
reductie. 
Teksten voor advertenties moeten uiter
lijk de Ie der maand bij de administratie 
binnen gekomen zijn. 
De adminUlratie behoudt zich 
het recht voor de gloatsing von 
advertentiet, zonder opgaat van 
redenen te weigeren. 

HOOFDREDACTEUR: 

ERELID DER REDACTIE: 
REDACTEUREN: 

REDACTIE. 
Mr. J. H. van Peuraem, Zeestraat 40, 'sGravenhage, telefoon 11.26.72. NIEUWE POSTZEGELUITGIFTEN en ALLE BRIEVEN VAN 
REDACTIONELE AARD. 
A. M. Benden, arts te Maurik (Gld.) 1 
Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 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. 

I J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.), telefoon 2582: POSTSTUKKEN. 
j ] P. Traanberg, Brouwersplein 25 R, te Haarlem: AFSTEMPELINGEN. 
J. C. E. M. Dellenbag, Statcnweg 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, teleioon 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); 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 advertenties, aanvragen om abonnementen en om toezending van afzonderlijke nummers, betaling van advertenties, 

verenigingsberichten, adreaveranderlngen en alle brieven van administratieve aard te richten aan den administrateur E. J. v«n dar Flier, Maatschappij Dordrechtstraat 5, 
Dordrecht; postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

DE LEON DE RAAITMEDAILLE VOOR DEN 
HEER A. M. BENDERS. 

A. M. BENDERS. 

De Leon de Raaymedaille, welke gedurende de laatste jaren voor 
de oorlog jaarlijks werd uitgereikt aan hem of haar, die door be

langrijke publicaties in het Maandblad de lezers aan zich verplicht 
had, kon om verschillende redenen gedurende de bezettingstijd niet 
worden toegekend. 

Thans kon dit echter wederom geschieden en de Raad van 
Beheer besloot eenstemmig, deze onderscheiding voor het jaar 
1946 toe te kennen aan de heer A. M. Benders, arts te Maurik, 
die door zijn belangrijke bijdragen over de zegels van Nederland 
en Overzeese Gebiedsdelen op bijzondere wijze en bovendien niet 
slechts gedurende het aangegeven jaar, onze lezers wetenschappe

lijke voorlichting heeft gegeven. De artikelen van dr. Benders 
zullen door kenners — speciaal verzamelaars — nog vaak worden 
opgeslagen. 

Hoewel de heer Benders, door zijn drukke praktijk, de vaste 
medewerking als redacteur heeft moeten beëindigen, hopen wij 
toch in de toekomst zijn pen niet geheel te moeten missen en 
vertrouwen dat hij zijn nieuwe titel „Erelid der Redactie" niet 
uitsluitend honorair zal opvatten. 

VAN DE WESTERINGH, 
Secr. R. v. B. 

( m e 
^ e z t ' C a n d e n 

®* iRootfdlredliaKEfteTDT 

1. De hoofdredacteur moet voorlopig nog volstrekte rust hou
den. Het is hem dus niet mogelijk om de copie voor de rubriek 
„Nieuwe Uitgiften" te verzorgen. 

2. Het zal onze lezers zeker verheugen in dit nummer een 
artikel aan te treffen van onzen vasten medewerker, den heer 
J A. van der Vlis uit Amsterdam. Het ligt in zijn voornemen 
ten reeks artikelen van technischphilatelistische aard in het 
Maandblad te publiceren. Onderwerpen, welke voor de meesten 
onzer terra incognita zijn. 

KLAPPER OP PHILATELISTISCHE ARTIKELEN. 

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, liefst via de secretarissen van de 
verenigingen, wenden tot den heer J. C. Norenburg, Bergsche
laan 101a, Rotterdam. 

http://77.61.oj
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Nederland 
Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer Ir. H. J. W. Reus, Ernst Casimirlaan 13, Arnhem. 

Nieuwe waarden in het Har tz type. 
Sinds de opgave in het Maandblad van Dec. 1947 zijn de vol

gende waarden in het Hartz type aangekondigd: de 2 2 ^ cent 
(sepia) bij DO 776 van 22 Dec. 1947 (persbericht 26/2 van 2 
Jan. 48) en de 5 cent (geelgroen) 7^4 cent (roodbruin) en 12K 
cent (rood) bij D O H 3 van 7 Jan. 1948 (persbericht 168/8 van 
10 Jan.). 

We merken hierbij op, dat bepaald is, dat door de Controleur 
ter voldoening van aanvragen voor Januari en eventueel ook op 
de tussentijdse aanvragen frankeerzegels van 22 }4 cent in type 
Har tz zullen worden verstrekt; ter voldoening van aanvragen 
voor Januari en volgende maanden zullen van de 5, 7K en Ï214 
cent deels nog frankeerzegels van het type Konijnenburg, deels 
zegels van het type Hartz worden verstrekt. 

De verkoop van zegels in het type Hartz mag •— tenzij aan ver 
zamelaars — niet beginnen voordat de voorraden van de zegels 
van de overeenkomstige waarden in de oude uitvoering zijn uit
verkocht. 

Bovengenoemde waarden zijn inmiddels ook reeds verschenen 
en hiermede zijn alle waarden tot en met de 40 cent, zoals deze 
zijn aangekondigd bij DO H 287 van 1947 dus in omloop gekomen. 

De hogere waarden in het Hartz type. 
Bij D O H 22 van 14 Jan. 1948 en persbe

richt 415/16 van 20 Jan. 1947 worden frankeer
zegels van 45, 50 en 60 cent in het Har tz type 
aangekondigd. De tekst, de waarde aanduiding 
en het randornament, zijn van de letterkunste
naar J. van Krimpen. Deze zegels, die resp. 
blauw, sepia en oranjerood zijn, vertonen een 
tekening, die afwijkt van de zegels in de lagere 
waarden. De zegels zijn uitgevoerd in plaatdruk. 
2egelgrootte 21 x 25; beeldgrootte 18 x 25; 
beeldgrootte 18 x 22 K ; het papier heeft cir
keltjes als watermerk. 

Een eerste voorraad van deze zegels zal door de controleur in 
de tweede helft van deze maand ambtshalve worden toegezonden. 

Met nadruk wordt de aandacht er op gevestigd, dat met de 
verkoop van de nieuwe frankeerzegels van 50 en 60 cent, tenzij 
voor verzamelaarsdoeleinden, niet mag worden aangevangen, voor
dat de nog aanwezige voorraad van de zegels van de overeen
komstige waarden in de oude uitvoering is uitverkocht. 

Inmiddels zijn ook deze zegels verschenen. We hebben gecon
stateerd dat de vellen 100 stuks groot zijn, telcijfers ontbreken, 
dubbele randlijnen omlijsten het geheel. 

COUR zegels in nieuwe tekening. 
Van bevoegde zijde vernemen we, dat er nog voorraad is van 

de overdrukte Konijnenburg Cour zegels. Er is evenwel een nieuw 
type zegel zonder overdruk in voorbereiding. 

Portzegels van Krimpen. 
Persbericht 8514/247 van 9 Dec. 1947 meldt de verschijning van 

twee nieuwe waarden nl. de 7 en de 35 cent. 
Ten gerieve van onze lezers recapituleren we, dat nu verschenen 

zijn, de 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 35 en de 40 cent. 

Nieuwe etsing- en plaatnummers. 
Sinds de opgave in het December-nummer zijn verschenen: 

van Krimpen 2 cent : 10 — L/R 11 — 12 — L/R 13, — 
14 — 15. 

Hartz 5 
7K 

10 

12K 
20 
22 K 
25 
40 
45 
50 
60 

ï» 

JJ 

)» 

) J 

1 gulden 
4 
7 

15 
35 

j j 

i> 

ï ) 

: L/R 1. 
L/R 1. 
L/R 11 — L / R 13. — L/R 11 (abusie
velijk een tweede keer gebruikt L/R 14. 
L/R 1. 
R 2 (L 2 komt niet) 
L 1 (R 1 komt niet). 
L / R 2. 
L / R 1. 

1 — 2. 

Portzegels 

Nog maken we er op attent, dat in het December-nummer 
abusievelijk is vermeld de van Krimpen 6 cent R 11, men zal 
begrepen hebben, dat dit moet zijn de van Krimpen 2 cent R 11. 

Kinderzegels 1947. 
In het laatst van December verscheen nog een tweede oplage 

van de 10 cent van dezelfde Plaat I. De kleur is iets lichter. 
Controle knipteken en hoofdletter V. 

Konijnenburgzegels 1940—1945. 
In het Maandblad is er herhaalde malen op gewezen, dat de 

Konijnenburgzegels van 5 en 7% cent in de loop van 1946 een 
„verjongingskuur" zouden hebben ondergaan, de letters zouden 
iets duidelijker lijken evenals de oorschelp en de krullen tussen 
oorschelp en kroon. 

Van bevoegde zijde wordt echter meegedeeld, dat Ie alle oplaag-
vellen voorzien van oplaagletters en randlijnen uit 1940 stammen 
en 2e dat voor deze oplagen een fijner raster gebruikt is, dan 
voor de oplagen na de oorlog. 

Van een verjongingskuur of van twee verschillende drukken 
na de oorlog is dus geen sprake. Mocht er al enig verschil te 
constateren zijn, dan moet dit wel liggen aan de kwaliteiten van 
het papier en de verf. Men zie hiervoor ook wat er in het Maand
blad van Januari 1948 is meegedeeld. 

We kunnen aan degenen die zich speciaal toeleggen op kleur 
en papierverschillen niet anders adviseren dan: Verzamel de zegels 
met de etsingnummers (en in sommige gevallen de kniptekens) dan 
heeft U in elk geval een specimen van wat er gedrukt is en blijft 
h t t persoonlijke beoordelen, dat onherroepelijk tot foute con
clusies leidt, er buiten. 

Plaatfouten enz. 
Ook deze keer vallen er weer verscheidene te melden, die voor 

liefhebbers de moeite waard. 
Het zegel „Dag van den Postzegel" van 1943 heeft op alle vellen, 

bij zegel 82 een rood puntje boven het -|- teken. 
Port 6% cent van 1907. Van dit zegel zijn exemplaren bekend 

met een „gezakte" T van CENT. Ons werd thans een exemplaar 
getoond met een „gehoogde" T. Is deze ook bij andere lezers 
bekend ? 

Kinderzegels 2 et. 1947. Nog kwam te voorschijn een foutje 
bij zegel 3, nl. een stipje onder de C T van het onderschrift. 

Verkoopcijfers Zomerzegels 1947. 
Van de Zomerzegels zijn, blijkens een opgave van het Hoofd

bestuur der P.T.T. de volgende hoeveelheden verkocht: 
Zegels van 2 et ( met toeslag 4 et ) 1.170.066 

„ 4 et ( „ „ 6 et ) 876.888 
„ 7% et ( „ „ 10 et ) 940.101 

„ „ 10 et ( „ „ 15 et ) 1.553.994 
„ 20 et ( „ „ 25 et ) 841.885 

De opbrengst boven de frankeerwaarde bedroeg ƒ 184.235,55^. 
(Persbericht 50/3 dd. 5 Januari 1948). Vergeleken bij het gemid
delde over de jaren 1938 t/m 1940 is de opbrengst thans meer dan 
verdubbeld. (DO H 69 dd. 28 Jan. '48). 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Wijziging posttarieven. 
DO H44 dd. 21 Januari 1948 deelt mede: 
1. Met ingang van 1 Februari a.s. wordt het port van de inter

loca l briefkaarten en van de briefkaarten in het verkeer met 
België en Luxemburg, alsmede in dat met Ned.-Indië, Curafao 
en Suriname per landmail of zeepost, verlaagd tot 6 cent per enkele 
kaart. 

Onze vraag is nu: waarvoor zijn de zo juist ingevoerde Hartz 
zegels van 7J4 et bedoeld ? 
Buitengebruikstelling frankeerzegels (type Lebeau), enz. 

DO h 44bis dd. 21 Januari 1948 deelt mede: 
1. Frankeerzegels naar het ontwerp van Ch. Lebeau (het z.g. 

Duifjes-type) en briefkaarten, postbladen, briefomslagen, postbe-
wijsformulieren, briefkaartformulieren gehecht of gehecht geweest 
zijnde aan arbeidslijsten, alle voorzien van een zegelafdruk van 
dit t y p e . . . . worden met ingang van 1 Juli 1948 buiten gebruik 
gesteld en voor frankering waardeloos. 

2. Voor zover nog voorradig mogen postwaarden, als hierbe-
doeld, nog tot en met 31 Maart 1948 worden verkocht. 

5. Voor zoveel op de kantoren, waar een loket voor verzame
laars is opengesteld, nog f r a n k e e r z e g e l s , als hier bedoeld, 
aanwezig zijn, moeten deze tot en met 30 Juni a.s. aan dit loket 
verkrijgbaar blijven. 

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

NEDERLANDS-INDIE 
Aanvullingen op de oplaagletters en etsingnummers 
blz. 122, nr. 278. 

Type Kreisler met wmk. 10 et. oplaagletter D. etsingno. 163. 
Type Kreisler zonder wmk. 12^^ et. oplaagletter B en D 

etsingnummer L / R 49. 
Type Kreisler met wmk. 25 et. oplaagletter G etsingnummer 

142 en oplaagletter H, etsingnummer 159. 
Repoeblik Indonesia. 

Opdruk zwarte bol doodsnede 14 mm waarin uitgespaard de 
letters NRI, letterhoogte 4 mm., op type Konijnenburg 10 et. I, 
en 50 et. pinperforatie met machinale Sumatra T opdruk, (stem
pel Langsa 5/11, '46). 

Opdruk N R I in paarse letters hoog 7 a 8 mm, breed 14 mm, 
op type Konijnenburg 60 et. met opdruk Sumatra's Westkust 
(violet X en letters) stempel Boekittingi 27,2'46. 
Dai Nippen in Zuid-Oost Azië. 

In verband met het plaatsgebrek wenst de Raad van Beheer 
de supplementen op het handboek DAI NIPPON van de heren 
Boekema en Hedeman te doen vervallen. Zij die prijs stellen op 
het behoud van deze supplementen, d.w.z. dus een zo spoedig 
mogelijke aanvulling van de gegevens omtrent de zegels, ver
schenen gedurende de Japanse bezetting van Indië, worden ver
zocht een naamkaartje of anderszins te zenden aan ondergete
kende. Blijkt er veel belangstelling, dan kan deze rubriek behouden 
blijven. 

A. J. UYLEN. 
Herrn. Heyermansslaan 6, Eindhoven. 

CURACAO. 
Verkrijgbare zegels. 

In Curafao zijn nog verkrijgbaar 1936 Sluiertype 6, 10, 15, 21, 
273^, 30 et. Type Konijnenburg 1941/2 ƒ 2,50 en lopende serie 
type Konijnenburg, druk Enschede. Van deze serie zal geen nieuwe 
oplage verschijnen. 

Niwinzegels. 
Deze zegels zijn ook voor verkoop aan philatelisten naar Suri

name gezonden, en wel in twee partijen van 1000(?) series. Bij de 
tweede zending bevond zich een vel van de 2}4 + 5 waarvan 
de opdruk zover omhoog was verschoven, dat op de onderste ry 
zegels het woord N I W I N ontbrak, en bij de overige rijen zegels 
aan de onderkant van het zegel voorkwam. 

Verkrijgbaarstelling Ned. zegels. 
Begin December waren in Curafao aan het loket alle Nedei -

landse frankeerzegels verkrijgbaar, met uitzondering van de 
kinderzegels. Of hierbij ook de ongebruikte ƒ2,50, 5,— en 10,— 
waren werd niet gemeld. 

SURINAME. 
Prominzegels. 

Termijn van verkrijgbaarstelling van deze zegels is verlengd van 
16/1 tot 31/1. Oplage totaal 50.000 series, hiervan 40.000 naar 
Suriname gezonden en 10.000 in Nederland verkocht, daar dit 
aantal voor Nederland te laag bleek te zijn, zijn nog 5.000 series 
uit Suriname naar Nederland retour gezonden. Hierdoor bleek 
tweede verdeling mogelijk over philatelistenloketten enz. (o.a. 
Eindhoven nogmaals 100 series). 

Spiegeldruk. 
In vervolg op de mededeling over het voorkomen van spiegel

druk bij de 15 + 60 et. luchtpost no. 28, kan thans worden 
medegedeeld dat deze ook bestaat van de 10 -f 40 et. no. 27. 

Nieuwe serie. 
In Suriname verwacht men elk ogenblik de uitgifte van een 

nieuwe serie postzegels (gewijzigd (?) type Har tz ? ? ?). 
Van de koerserende Surinameserie zijn uitverkocht de waarden 

1 ^ , 2, 2%, 3, 4, 5, 6 en 25 ct., als lage waarden zijn alleen 
verkrijgbaar de 1 et. 1936 Sp. Cat. nr. 158, en de opdruk 5 op 
10 et. no. 212. 

MOEILITK TE VERVALSEN HANDWERK 
door J. A. VAN DER VLIS. 

In de oorlogsjaren had ik het genoegen om geruime tijd in 
hetzelfde huis te wonen met een onzer bekendste en bekwaamste 
Nederlandse graveurs, de heer S. Hartz. Ook al omdat ik be
roepshalve meer dan normale belangstelling voor de grafische 
technieken heb, was het mij steeds weer een genoegen om de heer 
Har tz aan het werk te zien. Ik herinner mij, hoe hij voor een 
raam, zodat hij volop licht had, aan tafel zat. Een monocle in 
het oog geklemd, vóór zich een glad gepolijst stalen plaatje van 
naar schatting 10 x 15 em., werkte hij met zijn graveerbeiteltjes 
(burijnen) aan het 7% cent zegel met de afbeelding van Michiel 
de Ruyter. Op het gepolijste plaatje was in flauwe kleurlijnen 
spiegelbeeldig een schets van het ontwerp in ware grootte te zien. 
Deze tekening gaf de graveur enige steun; van zijn inzicht en 
artisticiteit hing het af, hoe hij met zijn burijnen de groefjes in 
het staal trok. Nu eens maakte hij groefjes, die zuiver evenwijdig 
liepen, dan weer kruisten deze elkander en ook gebeurde het wel, 
dat hij onderbroken lijntjes graveerde, bestaande uit streepjes en 
stippen, zo ongeveer als morsetekens. Herhaaldelijk wisselde hij 
van burijn, het hing er van af of hij een grover of een fijner 
groefje wenste te graveren. Weken, maanden lang heb ik de kun
stenaar aan het werk gezien, steeds aan hetzelfde zegel, dat uit
eindelijk niet eens in plaatdruk, het edele handwerk, maar in de 
mechanische rotogravuredruk uitgevoerd is. Een groot vakman
schap en een fijne smaak zijn nodig om mooi te graveren. Men 
leert dit vak niet zonder langdurige en toegewijde oefening, het 
is een kunst, die ook een grote mate vaan kunde vraagt. Bij een 
vergelijking van het Nederlandse Rode Kruiszegel (1927, drie cent. 
Koningin Emma) met b.v. een zomerzegel van 1938 (vier cent 
Maria Tesselschade), valt het ook de leek op, dat het eerste zegel 

— VAN DIETEN 
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onbeholpen, het tweede daarentegen voortreffelijk gegraveerd 
werd. 

Men zal begrijpen, dat een eens gemaakt groefje in het staal niet 
uitgewist kan worden: het is definitief. Zo min als men — behalve 
dan door afslijpen — het gegraveerde monogram van een zilveren 
lepel verwijderen kan, zomin is een groefje uit een zegelgravure 
te verwijderen. Het vak eist dus een vaste hand en een grote mate 
van zelfbeheersing. 

He t zou mij te ver voeren om te beschrijven, hoe van het 
enkele gegraveerde zegel in het stalen (of koperen) plaatje een 
gehele plaat met b.v. 200 gravures wordt gemaakt. Met een paar 
woorden: Het komt hier op neer, dat men de eerste staalgravure 
hardt , dat men deze gravure als een stempel gebruikt, die onder 
hoge druk, zovele malen op rijen in een grote, stalen plaat wordt 
geslagen, als men zegels per vel wenst af te drukken. Dit be
tekent, dat men zonder de oorspronkelijke gravure in staal, on
mogelijk het zegel vermenigvuldigen kan. Natuurlijk zou dit wel 
weer mogelijk zijn, door b.v. een der 200 staalgravures van de 
grote drukplaat te gebruiken. Omdat een vervalser niet in het 
bezit is van deze oorspronkelijke gravures in staal, zal hij om 
een zegel in gravure-druk ( = plaatdruk) volkomen gelijkend na te 
bootsen, dus ook een gravure in staal moeten maken. Daar de 
gravure uit honderden verschillende lijntjes en stippen bestaat, 
die met de hand zijn gegroefd, die allen hun eigen karakter hebben, 
is het practisch onmogelijk om een zegel in gravure-druk volkomen 
gelijkend eveneens in gravuredruk te vervalsen. In de regel bedient 
de vervalser zich dan ook van een andere druktechniek. Ook deze 
druktechniek heeft haar eigenaardigheden en de ter zake kundige 
ziet met één oogopslag, dat het zegel is vervalst. 

Onlangs liet een handelaar mij een heel mooi zegel van New 
Foundland zien. Het was er een met een zeehond (Yvert nr. 29). 
Een collega-handelaar had dit zegel als „vals" gebrandmerkt, het 
was hem te mooi. Zijn „feeling", zijn „intuïtie" hadden hem bij 
zijn oordeel geleid. Toen ik het zegel nauwkeurig met een echt 
exemplaar vergeleek, bleek mij, dat de tekening van beide zegels 
tot in details hetzelfde was. En omdat beide zegels in plaatdruk 
waren uitgevoerd aarzelde ik geen ogenblik om het zegel voor 
gegarandeerd echt te verklaren. Men kan zich niet door zijn 
intuïtie laten leiden, het geval Van Meegeren heeft dit duidelijk 
bewezen. Slechts kennis en technische hulpmiddelen moeten bij 
de beoordeling van de echtheid de beslissende factoren zijn. En 
het is jammer, dat zowel onder gevorderde verzamelaars als onder 
handelaars zo heel weinigen worden aangetroffen, die een goed 
begrip van druktechnieken hebben. 

DE CORCOVADOZEGELS VAN BRAZILIË 
door JAN POULIE. 

Wanneer men in Rio de Janeiro aankomt, wordt men getroffen 
door het 60 ra. hoge Christusbeeld, geplaatst op de bijna 800 m. 
hoge top van het Organ gebergte, de Corcovado. 

Het beeld is 's avonds en 's nachts verlicht en maakt m.i. nog 
meer indruk dan de enorme uit één stuk bestaande steenmassa: 
het „suikerbrood" welke trouwens maar 400 m hoog is. 

Het is echter niet algemeen bekend, dat de in 1934 ter gelegen
heid van het bezoek aan Rio de Janeiro van Kardinaal Pacelli, 
uitgegeven herinneringszegels, met de afbeelding van het Chris
tusbeeld op de Corcovado, zijn gedrukt in drie oplagen, die 
sterk van elkaar afwijken, hoewel tanding, druk en watermerk 
gelijk zijn. De zegels zijn ontworpen door S. Costa en P. Lan
dowsky. De druk werd te Rio de Janeiro in koperdruk door 
A. Ribeiro & Co. uitgevoerd. 

Het watermerk bestaat uit het Zuiderkruis in een ovaal, met er 
omheen een vierkant met een der hoeken naar boven. Bovenaan 
staan de woorden: Correio Brasil, en onderaan de woorden: Brasil 
Correio. 

Voor een volledig watermerk heeft men een blok van vier 
zegels nodig. De zegels zijn getand 11. Veelal zijn de tanding-
kammen niet voldoende doorgeslagen, zodat men bijna altijd 
zegels vindt met onzuivere tanding. 

Men zou zelfs bijna kunnen onderscheiden: grote en kleine 
gaten. De waarden zijn 300 Reis en 700 Reis. 

De tinten van de Ie oplagei wijken volledig af van die der 
2e en 3e oplage waarin de tinten m.i. bijna gelijk zijn. 

De eerste oplage verscheen in de kleuren: 
300 Reis dof roodbruin, 
700 Reis dof grijs blauw. 
De tweede en derde oplage verschenen in de kleuren: 
300 Reis helder karmijn, 
700 Reis ultramarijn. 
De tinten der derde oplage zijn iets meer sprekend dan die der 

tweede oplage. 
Alle oplagen zijn gedrukt in vellen van 4 (hoogte) x 8 (breedte) 

zegels. 
De twee middelste rijen vormen verticale keerdrukparen. 
De voornaamste kenmerken der drie verschillende oplagen zijn: 
Eerste oplage: linker lijnen in wolk snijden elkaar niet; drie

hoek in overkleed. 
Tweede oplage: linker lijnen in wolk kunnen elkaar snijden, 

indien doorgetrokken. 
Derde oplage: linker lijnen in wolk gebroken, rechts onder in 

wolk extra lijnen. 
Voorts komen kleine verschillen in de tekening voor, aangezien 

de eerste oplage is gedrukt in vier typen, en de tweede en derde 
oplage elk in acht typen. Wanneer men bovengenoemde hoofd
kenmerken in de gaten houdt, en niet op de overige kleine ver
schillen let, kan men echter de drie oplagen gemakkelijk onder
scheiden. 

Meestal vindt men echter zegels van de derde oplage, waarvan 
het oplaagcijfer van elke waarde ca. 200.000 stuks is. 

Van de eerste en de tweede oplage werd een veel kleiner aantal 
exemplaren gedrukt t.w.: 

Eerste oplage 300 Reis ca. 15.000 stuks. 
700 Reis ca. 5.000 stuks. 

Tweede oplage 300 Reis ca. 10.000 stuks. 
700 Reis ca. 20.000 stuks. 

Men heeft dus blijkbaar het tekort aan 700 Reis-zegels bij de 
tweede oplage willen aanvullen. 

Aan de hand van bovenstaande cijfers is het duidelijk dat het 
niet gemakkelijk is van alle oplagen een stel in losse exemplaren 
en een stel in keerdrukparen of -blokken bij elkaar te krijgen. 

Tengevolge van het feit dat de meeste handelaren en verzame
laars op de verschillen der drie oplagen geen acht slaan, is, het 
met enig zoeken en speuren ten slotte toch nog mogelijk deze 
Corcovadouitgifte van Brazilië compleet te krijgen. 

IMÄBÄ 1948 
BAZEL 

(Zwitserland) 

INTERNATIONALE 
POSTZEGELTENTOONSTELLING 

21 tot 29 Augustus 1948 
Aanmelding uiterlijk: 1 Maart 1948. 
Aanmeldingsformulier en reglement verkrijg

baar bij het Secretariaat der 
IMABA 1948 BAZEL 21 
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Alle correspondentie over deze rubriek te richten aan den 
heer J. H. Broekman, Buerweg 34, Bergen (N.H.) 

NEDERLAND. 
Buitengebruikstelling. 

Dienstorder 44 en 44bis bevatten enkele opmerkingen over 
poststukken. Het voornaamste is: 

Met 1 Juli 1948 zijn niet meer voor frankering geldig: het 
duifjestype Lebeau, idem met „Nooduitgifte", Ned. Indische 
briefkaarten met rode opdruk „Nederland 5 cent" en de geïl
lustreerde briefkaarten in het Vethtype met opdruk „5". Voor 
zover voorradig mogen zij tot 31 Maart a.s. nog worden verkocht. 

Geldig blijven dus alleen het Konijnenburg en het Hartztype. 
Het bovenstaande geldt voor: briefomslagen, postbladen, brief
kaarten, postbewijsformulieren en arbeidslijsten. 

Briefkaarten. 
Als gevolg van de portverlaging voor het interlocaal verkeer, 

alsmede voor België en Luxemburg en de zeepost voor Ned. 
Indië, Curajao en Suriname verschenen reeds op 27 Januari aan 
de loketten briefkaarten van 6 cent zwart en idem met betaald 
antwoord in het Hartztype. 

De briefkaarten van 7% cent en idem met betaald antwoord 
kunnen tot en met 31 Maart worden ingewisseld tegen briefkaarten 
van 6 cent. Voordat dergelijke aldus aangeboden briefkaarten 
worden ingeleverd bij den Controleur, moet de waardestempel 
worden vernietigd met dagtekeningsstempel. De voorraad der post
kantoren wordt aan den Controleur teruggezonden zonder deze 
vernietiging. 

Arbeidslijsten. 
De arbeidslijsten zullen nu ook met briefkaarten van 6 cent 

worden aangemaakt. De juist verkrijgbare met briefkaarten van 
7% cent van Konijnenburg zullen eerst worden uitverkocht. Vanaf 
1 Februari wordt de prijs van 1214 cent verlaagd tot 11 cent. 

De arbeidslijst van 5 (10) cent groen type van Konijnenburg 
is nu ook verschenen met een schuins afgesneden hoek. 

Spoorwegbriefkaart. 
In model A.A.238e verscheen een briefkaart van 5 cent groen 

Hartztype. Als oplagecijfer wordt vermeld: 132.10.000.5'46. 

NED.INDIE 
Luchtpostbrief. 

Hiervan zag ik een exemplaar in andere uitvoering. Zwarte 
druk. Luchtpostbrief in ander lettertype. Thans: In actieve dienst 
en handtekening (nieuwe spelling zonder buigings n dus). De 
afzendersaanwijzing is sterk vereenvoudigd. In plaats van Veld
postkantoor of Marinepostkantoor wordt men verzocht de „Stand
plaats" te vermelden. 

Als drukkersmerk rechtsonder is te lezen: Nix w.o. 5064. 

EINDHOVENSCHE POSTZEGELVEILING COMBINATIE 

POSTZEGELVEIL ING 

VOOR HET Zuiden! 
BOSCHDIJK 457 , EINDHOVEN. 

Typen der opdrukken op briefkaarten. 
In het Jan.nummer meldde ik briefkaarten Ned.Indië, opdruk 

5 cent op 33^ ct.. 
Het viel de heer de Bont te Palembang dadelijk op, dat de 

opdrukken lang niet alle aan elkaar gelijk waren en bij nadere 
beschouwing kwam hij tot de bevinding, dat hij zeven verschil

lende opdrukken in handen had gekregen. Op diens gezag vermeld 
ik als volgt de verschillen (afmetingen in mm.): 
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Bij alle typen, uitgezonderd IV is de middenbalk van de F en 
de E iets inspringend; bij type VI is deze bij de F bepaald kort. 

Het is dus niet uitgesloten dat verschillende stempels zijn ge
bruikt en dat nog meer verschillen worden aangetroffen. Voor 
verdere mededelingen en ter inzage zending houd ik me aanbe
volen. 

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

NEDERLAND. 
De K.L.M, gaf een overzicht uit van de belangrijkste gebeurte

nissen in haar bedrijf gedurende het jaar 1947; voor zover deze 
gegevens voor onze luchtpostverzamelaars van belang zijn, laten 
wij ze hieronder volgen: 

25 Februari: Het K.L.M.-vliegtuig NL 312, gezagvoerder Rijk-
hoff, vertrekt voor de 250ste na-oorlogse vlucht naar Batavia. 

8 Maart—8 Mei: Speciale chartervlucht van de DC-4 PH-TAT, 
„Twenthe", gecharterd door de Nederlandse groot-industrieel B. 
van Leer, naar Voor-Indië, China en Zuid-Afrika. 

25 Maart: Op haar 3 x wekelijkse verbinding Curasao—Aruba— 
Baranquilla vliegt de K.L.M. 1 x per week door naar San José, de 
hoofdstad van Costa Rica. 

20 April: In West-Indië wordt de luchtlijn Curasao—Ciudad 
Trujillo—Port au Prince—Kingston—Havanna geopend. 

27 April: De dienst Amsterdam—Batavia wordt voortaan 5 x 
per week gevlogen. 

12 Mei: De K.L.M, krijgt van de C.A.A. vergunning om op de 
lijn Amsterdam—New York—Cura9ao ook tussen de beide eerst
genoemde plaatsen post, passagiers en vracht te vervoeren. De 
dienst op New York en Curajao wordt vanaf nu uitsluitend met 
Constellations onderhouden. 

16 Mei: Heropening van de luchtverbinding Amsterdam— 
Glasgow. 

20 Mei: Opening van de 3 x wekelijkse K.L.M.-verbinding Am
sterdam—Manchester—Dublin. 

29 Mei: Gezagvoerder I. "W. Smirnoff is 25 jaar in dienst bij 
de K.L.M. 

30 Mei: De vliegtuigen van de K.L.M.-dienst Amsterdam— 
Praag zullen 2 x per week een tussenlanding maken m Frankfurt, 
ten gerieve van de Amerikaanse bezettingstroepen. 

De dienst op New York wordt van nu af 5 x per week ge
vlogen. 

31 Mei: Van nu af wordt 2 x per week naar Zuid-Amerika 
gevlogen. 

9 Juni: Opening van de luchtverbinding Amsterdam—Geneve 
—Rome, vv. 2 x per week. 

De K.L.M, maakt een speciale retourvlucht naar Moskou. 
14 Juli: Amsterdam—Manchester—Dublin 4 x per week (K.L.M. 

— Aer Lingus). 
1 Augustus: K.L.M, neemt dienst Amsterdam—Batavia over, die 

tot nu toe werd geëxploiteerd door de Regerings Vliegdienst. 
4 Augustus: De regering van India kondigt landings verbod voor 

de K.L.M. af. 
14 Augustus: De K.L.M, wordt belast met het inter-insulair 

verkeer in Nederlands-Indië. 
16 Augustus: De K.L.M, opent een eenmaal wekelijkse dienst 

op Johannesburg. 
18—Augustus—7 September: Ter gelegenheid van de Messe in 

Hannover voert de K.L.M, een aantal speciale vluchten naar deze 
stad uit. 

1 September: Opening luchtlijn Amsterdam—Gothenburg. 
De vliegtuigen van de K.L.M.-diensten op Londen landen, na 2^ 

jaar gebruik te hebben gemaakt van het vliegveld Croydon, van 
nu af op het nieuwe vliegveld London Airport. 

9 September: Op de Amsterdam—Batavia lijn wordt 2 x per 
week een Lockheed Constellation ingezet, waardoor reisduur wordt 
teruggebracht tot 42 ä 43 uur. 

6 October: De K.L.M, gaat over de Winterdienst; voor het eerst 
in haar geschiedenis betekent deze geen inkrimping maar een uit
breiding. Opening van de luchtverbinding Amsterdam—Rome— 
I.ydda 2 x per week, via Geneve of Marseille. Opening van een 
rechtstreekse 3 x wekelijkse dienst Amsterdam—Frankfurt. De 
frequentie van de dienst op Curasao wordt opgevoerd tot 2 x 
per week. Opening van een rechtstreekse 1 x wekelijkse dienst 
Amsterdam—Marseille. 

7 October: De regering van India heft het vliegverbod voor 
K.L.M.-vliegtuigen op. 

13 October: Aanvang van een reeks bijzondere vluchten naar 
Berlijn, die 1 x per week plaats hebben. 

K.L.M, landt niet meer in Cairo wegens cholera. 
6 November: Speciale K.L.M.-vlucht Amsterdam—Teheran. 
17 November: De machines van de K.L.M.-dienst Amsterdam 

—Gothenburg landen van nu af elke Maandag in Hamburg. 
15—20 November: Speciale persvlucht naar Zuid-Afrika; 14 

journalisten uit 11 verschillende landen nemen hieraan deel. 
18 November: De tweemaal wekelijkse dienst naar Zuid-Amerika 

wordt eenmaal per week over Rome geleid. 
22 November: Dagelijkse luchtverbinding Amsterdam—Batavia. 
27 November: Honderdste retourvlucht naar Curasao sinds de 

opening van de Amsterdam—Curafao lijn op 19 Februari 1946. 
18 December: Op de Zuid-Afrika lijn worden voortaan uitslui

tend Constellations gebruikt. 

BELGIË. 

r* » ^ - ' -. .* *T| Uit België ontvingen wij een 
speciale enveloppe vervoerd per 
helicopter (of autogiro ?) te Bas-
togne op 5 Juli 1947. De lucht
post-enveloppe is gefrankeerd met 
Bovesse-zegels, de zegels zijn af
gestempeld met een speciale post
stempel „Courrier Special Par 
Autogyre/ Bastogne / 5-7-1947". 
Op de enveloppe is bovendien 
nog een rechthoekige stempel 
aangebracht (in violette kleur) 
met Inschrift: „De Bastogne, Ville 
Martyre / En Hommage ä La 
Memoire De / Francois Bovesse/ 
Héros et Martyr Wallon". 

Op de enveloppe staat rechts 
boven gedrukt: Inauguration de 
la Borne Terminale de la „Voie 
de la Liberte", 5 Juillet 1947. 

FINLAND. 

Ter gelegenheid van de eerste 
trans-atlantische vlucht Helsing-
fors—New York (retourvlucht 
FAM 24; zie onder U.S.A.) wer
den de uit Finland verzonden 
luchtpoststukken van een spe
ciale stempel voorzien, waarvan 
wij hiernaast een afbeelding ge
ven. Ook de zegels werden met 
deze speciale stempel afgestem
peld. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-verzamelaars 
op tot aansluiting bij een vereniging ! 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Afghanistan 123 (N.U.) 
Afstempelingen 5 (N.P.); 17, 29, 41, 56, 71 

(P.A.); 93, 122 (N.O.G.); 132 (N.P.) 
Albanië 2 (N.U.); 123 (N.U.); 141 (N.U.) 
Algerië 23 (N.U.) 
Amerika, Ver. St. v. 102 (N.U.); 164 (N.U.) 
Andorra 2 (N.U.) 
Argentinië 2 (N.U.); 66 (N.U.); 123 (N.U.); 

141 (N.U.) 
Dr. S. Ascher 93 (P.) 
Australië 123 (N.U.) 

Bahamas 2 (N.U.) 
Basoetoland 47 (N.U.) 
Bechuanaland Protect. 47 (N.U.) 
Belasting en postzegels 19, 151. 
België 18 (Vragenbus); 22 (N.U.); 66 (N.U.); 

124 (N.U.) 
Belgisch Congo 124 (N.U.) 
Dr. A. M. Benders 97 
Bermuda 2 (N.U.) 
Boekbeoordelingen enz. 5, 17, 30, 42, 56, 94 

106, 116, 132, 167. 
Bolivia 66 (N.U.); 81 (N.U.); 141 (N.U.) 
Bonds Informatiebureau 59, 74, 95, 107, 118, 

133, 154, 170. 
Bonds Keuringsdienst 73, 132. 
Bonds reglement "Wisselbeker 57. 
Bondsvergadering 58, 73. 
Brazilië 2 (N.U.); 66 (N.U.); 124 (N.U.); 

141 (N.U.) 
Brievenbus 134 
Brits Guyana 2 (N.U.) 
Brits Honduras 2 (N.U.) 
Brits Noord Borneo 2 (N.U.) 
Brits Nyassaland Protect. 2 (N.U.) 
Brits Solomon eilanden 2 (N.U.) 
Brunei 2 (N.Ü.) 
Buitenlandse betrekkingen 21 (H.) 
Bulgarije 3 (N.U.), 22 (N.U.), 47 (N.U.), 

66 (N.U.); 125 (N.U.); 141 (N.U.) 

Cameroun 26 (N.U.) 
Canada 36 (N.U.); 67 (N.U.); 125 (N.U.) 
Chili 67 (N.U.); 81 (N.U.); 142 (N.U.) 
China 36 (N.U.); 47 (N.U.); 67 (N.U.); 

81 (N.U.); 125 (N.U.) 142 (N.U.) 

China Formosa 126 (N.U.) 
China Noord Oost. prov. '126 (N.U.) 
China Wutai 81 (N.U.) 
Koning Christiaan X 45 
Columbia 36 (N.U.); 67 (N.U.); 81 (N.U.); 

142 (N.U.) 
Concilie van Trente 38 
Corea 67 (N.U.; 
Costa Rica 68 (N.U.); 82 (N.U.); 142 (N.U.) 
Cuba 47 (N.U.); 68 (N.U.) 
Cura9ao 

druk G. Kolff en Co. 
79 (N.O.G.); 112 (N.O.G.) 

nieuwe zegels 15 (N.O.G.); 35 (N.O.G.); 
65 (N.O.G.); 79 (N.O.G.); 101 (N.O.G.); 
133 (N.O.G.) 

NIWIN-zegels 170 (L.N.) 
speciaalcatalogus 65 (N.O.G.) 
steuncomité-zegels 35 (N.O.G.) 
uitverkochte waarden 35 (N.O.G.); 

112 (N.O.G.) 

Denemarken 68 (N.U.); 82 (N.U.); 142 (N.U.) 
Denemarken, kon. Christiaan X 45 
H. van Deventer 169 (P.A.) 
Dominicaanse Republiek 68 (N.U.) 
Duitse rijk", voormalig - 48 (N.U.); 53, 82 

(N.U.); 126 (N.U.); 142 (N.U.). 

Ecuador 36 (N.U.); 126 (N.U.); 142 (N.U.) 
Egypte 68 (N.U.); 82 (N.U.); 126 (N.U.) 
Ethiopië 127 (N.U.) 

Fantasie producten 5 (T.B.); 10 (N.O.G.); 
29 (T.B.). 

Finland 48 (N.U.); 82 (N.U.); 127 (N.U.); 
143 (N.U.). 

Fiscus. Postzegelverzameling en - 19, 151 
Frankeermachines 93 
Frankrijk 37 (N.U.); 68 (N.U.); 83 (N.U.); 

127 (N.U.); 143 (N.U.) 
Franse koloniën 37 (N.U.); 128 (N.U.); 143 

(N.U.); 159 (N.U.) 

Griekenland 48 (N.U.); 69 (N.U.); 128 (N.U.); 
143 (N.U.). 

Guatemala 37 (N.U.) 

Honduras 129 (N.U.) 
Hongarije 69 (N.U.); 129 (N.U.); 143 (N.U.) 
Hoofdartikelen 1, 9, 61, 17, 109, 121, 137, 157 

Indonesië, Republiek 14 (N.O.G.) ^ 
Indonesië, Republiek Java 

14 (N.O.G.); 100 (N.O.G.) 
Indonesië, Republiek Sumatra 

14 (N.O.G.); 101 (N.O.G.) 
Indonesië, Republiek poststukken 

40 (P.); 70 (P.) 
Informatiebureau, Bonds- 59, 74, 95, 107, 118, 

133, 154, 170. ' 
Ingezonden 19, 107 
Instructie ruilverkeer met buitenland 

9 (H.); 133 
Intern. Postzegelbeurs 31 
Intern, verbondenheid 1 (H.) 
Italië 48 (N.U.); 130 (N.U.); 144 (N.U.) 

Jaarwisseling 157 (H.) 
Jubilea 

Amsterd. Ver. De Philatelist 6 
Haagsche Phil. Ver. 42 
Firma Keiser 56 
Ver. V. Postzegelverz. Delft 57 
Clichéfabriek Maks 72 
P. J. van Harderwijk 94 
Mej. M. H. van Bunde 95 
Phil. Ver. Zuid-Limburg 107 
Postzegelver. Den Helder 132 
A. D. R. Verbeek 15.-i 

Klapper op Nederl. Phil, tijdschriften 170 
Koersen (wissel-) Ned. Bank 58, 9'') 

Letland. De postzegels van - 51, 91, 103 
Libanese Republiek 83 (N.U.) 
Liberia 83 (N.U.); 144 (N.U.) 
Liechtenstein 131 (N.U.); 144 (N.U.) 
Litauen 131 (N.U.) 
Luchtpost 3, 15, 29, 40, 55, 71, 104, 116, 131, 

133 (L.N.); 152, 154 (L.N.); 166. 
Luxemburg 48 (N.U.); 69 (N.U.); 144 (N.U.) 

Macedonië. De postzegels van - 27, 103 
Madagascar 37 (N.U.) 
Malta 38 (N.U.) 
Mantsjoerije 83 (NU. ) 
Mededelingen van den hoofdredacteur 2, 22, 

33, 45, 62, 78, 97, 110, 137, 157. 
Mexico 83 (N.U.) 
Minister Neher 30 (N.P.) 

Necrologie 
A. J. van den Brandt 132 
E. Dolf 30 
Prof. dr. J. de Pool 116 

Nederland 
Afwijkingen 22 (N.O.G.); 33 (N.O.G.); 46 

(N.O.G.); 64 (N.O.G.); 79 (N.O.G.); 99 
(N.O.G.); 122 (N.O.G.); 138 (N.O.G.) 

automaatzegels "21 (N.O.G.) 
buitengebruikstelling zegels 121 (N.O.G.); 

138 (N.O.G.) 
Cour Permanent-zegels 10 (N.O.G.); 22 

(N.O.G.); 33 (N.O.G.) 
dik papier 110 (N.O.G.) 
etsingsnummers 10 (N.O.G.); 22 (N.O.G.>; 

46 (N.O.G.); 64 (N.O.G.); 78 (N.O.G.) 98 
(N.O.G.); 110 (N.O.G.); 122 (N.O.G.) 138 
(N.O.G.); 158 (N.O.G.) 



intrekking Bevrijdingszegels 98 (N.O.G.): 
110 (N.O.G.) 

Kinderzegels 158 (N.O.G). 
L en M-opdrukken 138 (N.O.G.) 
nieuwe portzegels 98 (N.O.G.); 111 (N.O.G.) 
nieuwe postzegels 10 (N.O.G.); 33 (N.O.G.); 

64 (N.O.G.); 78 (N.O.G.); 98 (N.O.G.); 
122 (N.O.G); 138 (N.O.G.); 158 (N.O.G) 

oorlogsuitgiften 34 (N.O.G.) 
overzicht postwaarden 11 (N.O.G.); 34 

(N.O.G.); 122 (N.O.G.) 
plaatfouten 121 (N.O.G.) 
porto-verlaging 158 (N.O.G.) 
poststukken 15 (P.); 40 (P.); 70 (P.'i 
postzegelboekjes 99 (N.O.G.) 
Prinsessezegels 22 (N.O.G.); 64 (N.O.G.); 

78 (N.O.G.) 
tandingen 11 (N.O.G.); 111 (N.O.G.) 
verkrijgbaarstelling hoge waarden 

72, 78 (N.O.G.) 
vragen van Kamerlid Deering 61, 77 
Zomerzegels 98 (N.O.G.); 121 (N.O.G.) 

Nederlands-Indië 
Australische druk 46 (N.O.G.); 65 (N.O.G.) 
Australische zegels 12 (N.O.G.); 65 

(N.O.G.); 99 (N.O.G.) 
baarfrankering 65 (N.O.G.) 
Bangkok 112 (N.O.G.) 
Bevrijdingszegels 79 (N.O.G.) 
Danserszegels 79 (N.O.G.); 99 (N.O.G.) 
drukproeven 123 (N.O.G.); 139 (N.O.G.) 
Karbouwzegels 99 (N.O.G.) 
kleurproeven 34 (N.O.G.) 
Konijnenburgzegels 79 (N.O.G.); 99 (N.O.G.) 
Kraton 123 (N.O.G.) 
Makassar 34 (N.O.G.); 46 (N.O.G.); 

79 (N.O.G.) 
Moehammadjahzegels 99 (N.O.G.) 
Nica-opdrukken 12 (N.O.G.); 34 (N.O.G.); 

123 (N.O.G.); 138 (N.O.G.) 
opdrukken op Australische druk 

122 (N.O.G.) 
opdrukken 1947 122 (N.O.G.); 138 (N.O.G.) 
portstempel 139 (N.O.G.) 
poststukken 15 (P.); 40 (B.) 
proeven 12 (N.O.G.); 46 (N.O.G.) 
Rode Kruiszegels 64 (N.O.G.); 79 (N.O.G.) 
specimen 139 (N.O.G.) 
Spitfire-zegels 79 (N.O.G.) 
typen 10 c Konijnenburg 11 (N.O.G.) 
Weldadigheidszegels 158 (N.O.G.) 
zegels van 1940—1942 11 (N.O.G.); 

34 (N.O.G.) 
Japanse bezetting 

Ambon 140 (N.O.G.) 
Anker-opdrukken 13 (N.O.G.); 46 (N.O.G.) 
Atjeh 140 (N.O.G.) 
Bali en Lombok 140 (N.O.G.) 
Bandjermasin 34 (N.O.G.); 140 (N.O.G.) 
Balk en T opdruk 13 (N.O.G.) 
Benkoelen 99 (N.O.G.) 
BiUiton 140 (N.O.G.) 
Djambi 140 (N.O.G.) 
Lampong 13 (N.O.G.); 140 (N.O.G.) 
liggend kruis opdruk 46 (N.O.G.) 
Malakka 13 (N.O.G.); 46 (N.O.G.) 
Menado 140 (N.O.G.) 
Nippon M.A. opdruk 46 (N.O.G.); 112 

(N.O.G); 140 (N.O.G.) 
Palembang 13 (N.O.G.); 140 (N.O.G.) 
Pontianak 140 (N.O.G.) 
Postspaarbankzegel 99 (N.O.G.) 

Soematera Barat 140 (N.O.G.) 
Sumatra 13 (N.O.G.); 46 (N.O.G.); 139 

(N.O.G.) 
Tapanoeli 140 (N.O.G.) 
zegels van Sarawak in Indië 100 (N.O.G.) 

Nederlandse Posterijen 5, 17, 30, 93, 105, 132. 
167. 

Neher, Minister 30 (N.P.; 
Nepal 94 (P.A.) 
New Foundland 84 (N.U.) 
Nicaragua 84 (N.U.) 
Nieuwe uitgiften 2, 22, 36, 47, 81, 102, 112, 

141, 158. 
Nieuw Zeeland 144 (N.U.) 
Nobel, Alfred 3 
Noorwegen 48 (N.U.); 84 (N.U.); 144 (N.U.) 
Norfolk eiland 145 (N.U.) 
Officiële medewerking 137 (H.) 
Oostenrijk 38 (N.U.); 49 (N.U.); 70 (N.U.); 

84 (N.U.); 145 (N.U.); 171. 
Panama 70 (N.U.); 85 (N.U.); 145 (N.U.) 
Paraguay 85 (N.U.); 146 (N.U.) 
Peru 85 (N.U.); 146 (N.U.) 
Philatelistendag, 35e Nederl. - 73 
Philatelistisch Allerlei 7, 18, 42, 72, 94, 106, 

169. 
Philatelistische Portret Galerij 105 
Philippijnen 86 (N.U.); 146 (N.U.) 
Polen 38 (N.U.); 49 (N.U.); 86 (N.U.); 

146 (N.U.) 
Portugal 49 (N.U.); 147 (N.U.); 158 (N.U.) 
Portugees Indië 86 (N.U.) 
Poststukken 15, 40, 71, 93, 115, 165 
Postzegelbeurs, Intern. 31 
Prijsvragen 

39e prijsvraag uitslag 8 
40e prijsvraag 8 
40e prijsvraag uitslag 72 
41e prijsvraag 133 

Raad van Beheer 117, 170 
Radio-uitzendingen 8, 19, 43, 57, 72, 95, 107, 

117, 133, 154, 169. 
Reglement Bonds Wisselbeker 57 
Roemenië 50 (N.U.); 88 (N.U.); 148 (N.U.); 

159 (N.U.) 
Roosevelt-fantasiezegels 5 (T.B.); 10 (N.O.G.); 

29 (T.B.) 
Ruilverkeer met buitenland 9, 21, 58, 93 

(N.P.); 133. 
Rusland (Sowjet Unie) 50 (N.U.); 88 (N.U.); 

148 (N.U.); 159 (N.U.) 
Saint Pierre et Miquelon 159 (N.U.) 
El Salvador 88 (N.U.); 159 (N.U.) 
Samenwerking 121 (H.) 
San Marino 51 (N.U.); 88 (N.U.); 160 (N.U.) 
Siam 161 (N.U.) 
Spanje 51 (N.U.); 88 (N.U.); 160 (N.U.) 
Suriname 

G. Kolff & Co-druk 80 (N.O.G.) 
Koninkl. Familie-zegels 80 (N.O.G.) 
Noodopdrukken 112 (N.O.G.); 123 

(N.O.G.); 140 (N.O.G.) 
Rode Kruiszegels 101 (N.O.G.) 
spiegeldruk 112 (N.O.G.) 
uitverkochte waarden 

80 (N.O.G.); 102 (N.O.G.) 
Swaziland 51 (N.U.) 
Tentoonstellingen 

New York 6, 19, 43, 62 
Ver. De Philatelist Geleen 7 
Bijenkorf P.T.T. 18, 30 (N.P.) 

Ver. Postz. verz. Friesland 18, 31, 57 
Phil, club Kopenhagen 18 
Jeugdpostz. tentoonst. Utrecht 57 
Maastricht 57, 73, 95, 107, 113 
IMABA-Basel 153, 169 

Ter bescherming van Verz. en Hand. 
5, 29, 42, 93, 105, 167 

Togo 162 (N.U.) 
Tokelau eilanden 162 (N.U.) 
Trente, Het Concilie van - 38 
Triest 162 (N.U.) 
Tsjechoslowakije 51 (N.U;); 89 (N.U.); 113 

(N.U.); 162 (N.U.) 
Turkije 163 (N.U.) 

Veilingen 8, 19, 43, 59, 118, 154, 171 
Venezuela 89 (N.U.); 164 (N.U.) 
Ver. Staten van Amerika 

102 (N.U.); 164 (N.U.) 
Verenigingsnieuws 8, 19, 31, 57, 73, 95, 107, 

117, 132, 170. 
Verzamelaarsloketten 17 (N.P.); 132 (N.P.) 
Vraag en antwoord 109 (H.) 
Vragenbus 5, 18, 57 
Vragen van kamerlid Deering 61 (H.); 77 (H.) 

Wisselbekerreglement, Bonds- 57 
Wisselkoersen Ned. Bank 58, 95 

IJsland 83 (N.U.); 130 (N.U.) 

Zuid Afrika, Unie van 103 (N.U.) 
Zuid Rhodesia 51 (N.U.); 164 (N.U.) 
Zuid-Slavië 90 (N.U.); 103 (N.U.); 164 (N.U.) 
Zuid West Afrika 51 (N.U.) 
Zweden 165 (N.U.) 
Zwitserland 90 (N.U.); 165 (N.U.) 

In April of Mei verschijnt: 
G. J. PEELEN 

POSTZEGELS SCHRIJVEN GESCHIEDENIS 
VAN DE 2e WERELDOORLOG 

Dit boek van de bekende schrijver en philate
list G. J. Peelen, de gewaardeerde medewerker 
aan de verschillende vooraanstaande philate
listische periodieken, geeft de boeiende geschie
denis van de 2e wereldoorlog, verteld aan de 
hand van postzegels, die iedere gebeurtenis, 
krijgskundig zowel als politiek, illustreren. 
Door de ca. 1000 zegels, die afgebeeld zijn, is 
het ook een heel bijzondere platenatlas. 
De verzamelaars krijgen een buitengewoon 
leerzaam afgerond verzamelgebied toegelicht. 
De schrijver werkte ruim 2 jaar aan de samen
stelling. Hij kreeg de medewerking van allerlei 
autoriteiten in binnen- en buitenland. 
Zijn illustratie materiaal is practisch volledig. 
Op zijn boek wordt door duizenden postzegel
vrienden in binnen- en buitenland reeds ge
wacht. (Buitenlandse edities zijn in voorbe
reiding). 

De omvang bedraagt 160 blz. op royaal for
maat. Het boek wordt geheel gedrukt op 
zwaar kunstdrukpapier. De prijs bedraagt 
fraai gebonden ƒ 7,50. 

Dit vakboek behoort bezit te zijn van elke 
philatelist. Reserveer thans reeds een exem
plaar bij uw boekhandelaar, uw postzegel
handelaar, of bij ons: 
D A A M E N N.V., Postbus 79, DEN HAAG 



BLANCO ALBUMS 
Blanco album, 64 bladen houtvrij papier 
fo rma« 20 x 26 Ĵ  c.M. eenzijdig bedrukt 
met lichtgrijze netonderdruk prijs ƒ 1,50. 
Blanco album, 64 bladen houtvrij papier 
formaat 23 x 29 c.M. eenzijdig bedrukt 
met lichtgrijze netonderdruk prijs ƒ 1,95 
Blanco album, 75 bladen houtvrij papier 
losbladig, bladformaat 28 x 30 c.M. een
zijdig bedrukt m. lichtgrijze netonderdruk 
lichtgrijze band met blauwe linnen rug, 
extra lage prijs ƒ 3,95. . . n. 

Theo Lam, Postzegelhandel ^ S % 
Voorstraat 53 - Dordrecht ^ ^ 5 ^ 

Giro 306603 |LIDJ 

Juiste gegevens over Oostenrijk 
geeft het nieuwe intern. 

1 3-talige maandblad 

MERKUR-KURIER 
Oplaag 20.000 per maand. Abonn.prijs 

voor 1948 f 4.50. 
Vraagt gratis proefnummer. 

Opgave van abonn. en betalingen uit
sluitend aan de alleen-vert. voor Nederland 

Postzegelhandel GOSMAN, 
Postbus 211 - Amsterdam 

TeL 98012 - Postrek. 192800. 

NEDERLAND 
1913 Armenwet compleet in 

blokken van 4 ongebr. ƒ 140,— 
CURACAO 

1941 Prins Bernhard gebr. „ 140,— 
SURINAME. 

1873 30 cent blok van 4 ongebr. „ 60,— 
2J4 gulden blok van 4 ongebr. „ 200,— 

11}^ X 12 gebr. „ 150,— 

a. KAAS ;m^^ 
P o s t z e g e l h a n d e l f{t^m 1 
N. Z. Voorburgwal 2 4 2 WW 
AMSTERDAM C.-Giro 338066 IW 

BELGIË: 
Spoorwegserie B opdruk gebr. p. serie ƒ 3,25 

HONGARIJE: 
Blok nr. 7 pfr. per blok „ 0,50 
Blok nr. 8 pfr. per blok s, 0,60 
Blok nr. 9 pfr. per blok „ 1,60 

DENEMARKEN: 
Weerstandsserie pfr. per blok „ 0,95 
100 jaar Spoorweg pfr. per blok „ 0,85 
Betaling met bestelling op postgiro nr. 123689 
Bestellingen onder ƒ 10,— porto extra. 

INTERNATIONAL STAMP TRADE 
ANNE DEVRIES 

Sumatrastr. 247, - Amsterdam, - Postbus 312 
Lid van de Ned. Ver. van Postzegelhandelaren 1 

1 W^ HIER IS DE OPLOSSING ! ! j 
1 . . . . n i e t alleen van de betekenis der 1 
1 letters „Z v. A", doch ook voor al 1 
1 die Philatelisten, die zoeken naar een 1 
1 unieke service. 1 
1 „ZEGELS VOOR ALLEN" zendt U j 
1 op aanvrage gaarne zijn uitvoerige 1 
1 circulaire franco toe. Even een kaartje 1 
1 aan: i 
1 ZEGELS VOOR ALLEN 1 
1 POSTBUS 273, AMSTERDAM-C. 1 
1 en U ontvangt omgaande alle ge- 1 
1 wenste inlichtingen. UW BELANG 1 
1 IS ONS BELANG. (58) 

Zwitserland Pro Juventute 1931 pfr. ƒ1 ,75 ; 
id. 1932 pfr. ƒ1 ,75 ; id. 1947 pfr. 1,75; Zwit
serland Spoorwegherdenk. 1947 pfr. ƒ1 ,55 ; 
id. Olympiade 1948 pfr. ƒ1 ,75 ; id. Pro Aero 
1938 op echt gevlogen brief Zumstein 2,50 
frs. ƒ 1,95; id. 40 verschill. Pro Juventute, 
spec. aanb. ƒ 4 , — ; Luxemburg Weldadigheid 
1945 Postfris ƒ 3 , — id. Yvert nr. 333 schaars 
pfr. ƒ2 ,50 ; Suppl. 1948 Fav. I ƒ1,50, Fav. II 
ƒ2 ,50 ; Suppl. 1948 Holland ƒ1,25. 
Album Ned. en Overz. Gew. losbladig ƒ6,50 
Alb. Eur. „Pax" losbladig zeer mooie uitv. 
ƒ 12,50. Gaarne ontvang ik uw mancolijst. 
Verzamelingen te koop gevraagd. (55) 

MEVR. S. DE LANGE-WIJNBERG 
(ex-employé fa. Hekker). 
Achtergracht 19, Amsterdam-C, tel. 36620 

1 DE BUSSUMSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

1 KAPELSTRAAT 15 
1 Tel. 6288 Giro 451627 
1 ZICHTZENDINGEN VAN ALLE 
1 LANDEN, SPECIAAL NEDERL. en 
1 OVERZ. GEWESTEN, JAPANSE 
1 BEZETTING ETC. ETC. 
1 ALLE PHIL. BENODIGDFIEDEN. 
1 COLLECTIES TE KOOP GEVRAAGD. 

K. FREYHAIVI, Postzegelhandel ^MRJ, 
N.Z. Voorburgwal 248 /i(f^\ 

AMSTERDAM (C.) ^ ^ 
Wm- NEDERLAND ^ f i ^ 
2,50 op 10 gld Nr. 105 gebr. f 14,— 
Jub. 1923 2y2 Gld. gebr. „ 23,— 
Jub. 1923 5 gld. gebr. „ 23,— 
KIND 1931 ongebr. ƒ3 ,85 . KIND 1933 on
gebr. 3,—. KIND '34 ongebr. ƒ3 ,25 . ZOMER 
1936 ongebr. ƒ2,40. 
Armenwet serie ongebr. gebr. 31,— ƒ 30,— 
Armenwet 1% c. rode opdr nr. 8 gebr. „ 9,— 
Ned. Indië Jeugdzorg * 3,50, Crisis '33 * 3,25 

Beperkte voorraad betere Eng. Kol. en 
lastige nr. Ned. en Overzee. (40) 

1 K A - B E AANVULLING 1947 
van NEDERLAND EN OVERZEE 

voor de no's 421 H, 521 H, 621 H enz. zijn 
verschenen. 22 bladen op prima papier 

voor ƒ 3,30 plus 20 cent porto 
en emballage. 

Aanvulling 1942/43 van 4 bladen, w.o. bh 12 
en 19 prijs ƒ 1 , — plus 10 et. porto en emball. 
Wij overwegen een herdruk van aanvulling '46. 
Blanco KaBe-bladen momenteel uitverkocht, 

maar spoedig weer leverbaar. 
Verkrijgbaar bij de Postzegelhandelaren. 

Uitgaven van: (75) 

V. A. KRAMERS 
Importeur Ka-Be 

Emmastraat 10, Rijswijk (Z.H.) Giro 214995 

1 Zichtzendingen van 1 
1 Nederland en O.G. 1 
1 Europa en Engelse Kol. 1 

Enorm l a g e prijzen I 
1 Z e n d i n g e n m o e t e n b i n n e n 5 1 
1 flauen w o r d e n ^ere tourneera . | 

G. STURMS 
1 R o s m a r i j n s t e e g 4 ^ 1 
1 P o s t b u s 7 4 7 , A m s t e r d a m - C . (72) 1 

POSTZEGELCLUB „WASSENAAR" 
afd. van de Nederl. Ver. v. post
zegelverzamelaars vraagt voor haar 

RONDZENDINGSVERKEER 
in 4 secties van ± 15 leden per 
sectie boekjes met zegels. 
Afrekening per iedere deelname 
van minstens ƒ 10,— met 10 % 
verenigingsprovisie. 
Zendingen en correspondentie aan: 

Secretaris-sectiehoofd. 

W. M. LANKHORST 
Santhorstiaan 64 - Wassenaar 

Zegels van Nederland en Overz. 
(39) Gebieden in afzonderlijke boekjes. 

J LEIDSE POSTZEGEL VEILING | 
1 Onze BELANGRIJKE VOORJAARS- 1 
1 VEILING zal einde Maart 1948 1 
1 gehouden worden. 1 
1 Goed materiaal kan nog tot begin 1 
1 Maart a.s. worden ingezonden. 1 
1 Profiteert thans nog van de goede 1 
1 prijzen welke men op onze veilin- 1 
1 gen betaalt. 1 

1 i^J^M l-eidsche Posizegelhandel 1 
gffm H. LANSDAAL, 

1 ^^S^W Vrouwensteeg 3, Leiden. 1 
y ^ Tel. 23233. Giro 41 85 73. 1 
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FRANKRIJK. 
I ranse luchtpostzegels ? ? ? ? 

Een luchtpostverzamelaar zond 
ons de hiernaast afgebeelde zegels 
(Frankrijk 20 c. blauw) ter inzage 
met verzoek om inlichtingen be
treffende de daarop voorkomen
de opdruk „AERO". Daar deze 
opdruk mij, en ook vele andere 
luchtpostverzamelaars geheel on
bekend is, hebben wij gemeend 
hierbij een oproep tot alle ver
zamelaars te richten voor even
tuele nadere inlichtingen. 

Hoewel natuurlijk de eerste gedachte is, dat een grappenmaker 
later over deze oude zegels het woord „Aero" gestempeld heeft, 
blijkt bij nadere beschouwing, dat het linkerzegel zeer sterk de 
indruk wekt, dat de puntstempel over het woord „Aero" is 
geplaatst, zodat de opdruk er dus al op gestaan zou moeten heb
ben, vóórdat het zegel werd afgestempeld. 

Daar er ten tijde van het in omloop zijn van bovenstaande zegels 
nog geen luchtpost per vliegtuig heeft bestaan, blijft nog de enige 
mogelijkheid, dat deze zegels gebruikt zouden kunnen zijn voor 
frankering van Franse ballonpost in 1870/71, hoewel wij in geen 
der in ons bezit zijnde speciale werken op dit gebied hierover 
jets hebben kunnen vinden. 

Wellicht weet een onzer lezers iets meer ? 
Inlichtingen s.v.p. inzenden aan redacteur van deze rubriek. 

U.S.A. 
Transatlantische vluchten. 

Van deze interessante stukken, die vooral sinds de bevrijding 
erg in trek zijn, gaven wij reeds vele malen beschrijvingen en 
afbeeldingen van de bij deze vluchten gebruikte speciale afstem
pelmgen. Ter aanvulling van hetgeen wij in het vorig nummer 
mededeelden betreffende de vluchten San Francisco—Tokio en 
New York—Tokio, zij hierbij nog vermeld, dat het vliegtuig 
dat de route San Francisco—■ Tokio vloog, ook te Honolulu post 
heeft ingenomen. Deze stukken zijn afgestempeld „Honolulu Sep 
26 8 AM 1947 Hawaii" en dragen als aankomststempel Tokio 
28.9.47. ^en afbeelding van de voor deze vlucht gebruikte spe
ciale stempel geven wij hieronder, terwijl hierbij tevens nog wordt 
afgebeeld de speciale stempel voor de stukken, welke van New 
A ork zijn vervoerd en welke verschilt van de te San Francisco 
gebruikte speciale stempel, welke in ons vorig nummer was 
afgebeeld. 

UNITED STATES, 
AIR NAIL 

F//?Sr FLIGHT 

JMwüdw 

UNITED 'STATES 

F 

l * i 

BW7 

\ 

if. 
fTT* f * C l 

Alle stukken naar Tokio dragen op de voorzijde nog een 
speciale Japanse afstempeling (kleine rechthoek met Japanse tekens 
in violette kleur) en op de achterzijde een grote ronde stempel 
(in bruine of soms ook m rode kleur) met een afbeelding van de 
aardbol met een vliegtuig en de woorden: „International Air Mail 
/Round the World/ Inaugural / To & / From Japan / 1947". 

Op 24 Juni 1947 vond een eerste vlucht New York—Helsing
fors plaats; een afbeelding van de hierbij gebruikte speciale 
stempel geven wij hieronder. 

iif^XrWD STATES AIR WAIL 

WEW YORlCXWELSINICi ^ 

De stukken zijn afgestempeld „New York" N.Y. Jun 19 1947 
12 M Air Mail Field" en dragen als aankomststempel „Helsinki 
Avion 26.VI.47. 10 Helsingfors". 

Voor de vanaf het vliegveld verzonden stukken is de speciale 
afstempeling violet en voor de stukken vanaf het postkantoor 
New York verzonden is deze blauw. (Voor de terugvlucht zie 
onder Finland). 

EUROPA  SUPPLEMENTEN 1940—1947 
uitgave van EXCELSIOR, ook geschikt voor KABE 
en SCHAUBEK. Prijs ƒ37,50. Verzendkosten ƒ0,70 . 
Bij bestelling juiste albumsoort opgeven. In twijfel 
gevallen, voorbeeldblad inzenden. 

Levering na storting van ƒ 38,20 op postgiro nr. 288605 van: 

Postzegelhandel L. A. HARPENAU, 
Gravenstraat 30 — Telefoon 34104 AMSTERDAMC. 
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l̂ m̂ 

NEUI YDRK TO 

Op 23 Juli 1947 had een 
eerste vlucht plaats van 
New York naar Damascus, 
via de FAM 18 route. De 
stukken zijn afgestempeld 
„New York N.Y. Jul 23 
1947 6 PM Air Mail Field" 
en dragen als aankomst
stempel „Damas 25747". 

Ook voor deze vlucht 
werd wederom een speciale 
afstempeling gebruikt, vol
gens nevenstaande afbeel
ding; de kleur van de spe
ciale stempel is roodviolet 
voor de stukken vanaf het 
vliegveld verzonden en 
blauw voor de stukken van
af het postkantoor New 
York verzonden. 

JAPAN. 
Wij kregen een stuk ter inzage van een eerste vlucht Tokio— 

Minneapolis in Augustus 1947. Het draagt op de voorzijde een 
rechthoekige speciale stempel in blauwe kleur met de woorden 
„International /Air Mail/ First Flight / from Japan / 1947". Aan
lomststempel is Minneapolis 12.30 pm.Aug.31,1947. 

Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

er ïlandelaren. 
^ 

De secretaris van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhan

delaren deelt ons mee: 
Keuringsafdeling voor de postzegels van Nederland en de O.G.D. 

Door de vereniging werd in haar ledenvergadering van 4 Fe
biuari j.1. een keuringsafdeling in het leven geroepen, welke zich 
ten behoeve van de bij haar aangesloten leden zal belasten met 
het keuren van de postzegels van Nederland en de O.G.D. 

Ook de verzamelaars zullen t.z.t. gebruik kunnen maken van 
de diensten van deze commissie. 

Zodra de desbetreffende reglementen gereed zijn, kunnen deze 
door belanghebbenden aangevraagd worden. 

Als hoofd, tevens secretaris van deze afdehng zal optreden de 
heer J. L. van Dieten, Noordeinde 37, den Haag. 

Als deskundigen zullen fungeren de leden L. Blok (p.p. van de 
fa. G. Keiser & 2oon), R. Boekema, J. M. Gosse, P. J. Hekker 
en H. Koopman, (alphabetische vermelding). 

De 9e editie 1948/49 van de Speciale Catalogus van de Post
zegels van Nederland en de O.G.D., verschijnt uitgebreid en 
herzien in September a.s. 

M. J. H. TOORENS, secr. 

Een onzer lezers schrijft ons, dat hij van Panelli Angelo, Casella 
Postale Nr. 147, San Remo, Italië, de zeldzame luchtpostzegels 
van Litauen (35a en souvenirs 7) ontving ter ruil voor Neder
landse zegels. De zegels zijn zeer goed nagemaakt, doch wanneer 
men echte exemplaren ter beschikking heeft is het verschil dadelijk 
te zien: de opdruk is niet even groot. Door denzelfden handelaar 
worden vele andere zeldzaamheden aangeboden, o.a. alle zeldzame 
luchtpostzegels van Italië en de Italiaanse koloniën en ook zeld
zame oude zegels van de Franse koloniën. 

Ter waarschuwing van de verzamelaars van Suriname plaatsen 
wij hieronder een woordelijk afschrift van een bericht uit de 
,.Gelderlander", van 8 Januari 1948: 

„Een te Nijmegen woonachtige gepensionneerde postbeambte 
heeft zich schuldig gemaakt aan vervalsching bij het stempelen 
van postzegels, waardoor hij grote bedragen in zijn zak heeft 
gestoken. 

Naar „Het Dagblad" meldt heeft de man duizenden post

zegels afkomstig uit Suriname met behulp van door hem ge

stolen poststempels afgestempeld, zodat ze niet onbelangrijk in 
waarde stegen. 

De dader van deze postzegelvervalsching op grote schaal, 
wiens spoor de douanerecherchedienst ontdekte, was vroeger 
postbeambte op Suriname. In deze functie heeft hij vermoedelijk 
d3 2 stempels gestolen. Toen hij later, na nog enige tijd het ambt 
van politieagent te hebben uitgeoefend, naar Nederland terug

keerde nam hij de gestolen stempels mede. Eenmaal hier ge

komen, liet hij zich vrij grote collecties ongestempelde postzegels 
uit Suriname toesturen. In zijn woning stempelde hij deze 
valselijk en verkocht ze tegen een hogere waarde. Het was blijk

baar een goede zaak, waarvoor de man zijn handlangers uit 
Suriname goed betaalde. 

Toen hij echter kort geleden een bedrag van ƒ 150,— per 
brief naar Suriname stuurde ontdekte men dit, waarop door 
de douanerecherchedienst een uitgebreid onderzoek werd inge

steld. De onbetrouwbare expostbeambte werd hierop te Nij

megen gearresteerd, voorts arresteerde men te Helmond een 
textielhandelaar, die de hoofddader in deze affaire op clan

destiene wijze textiel zou hebben verkocht en betaald werd 
m e t . . . . vals gestempelde postzegels. 

De economische recherche heeft deze laatste zaak in onder

zoek". .' / _ 

Tifdsdiriftcn, 
Catalogi, eng,. 

Wij ontvingen de volgende geschriften ter beoordeling. 

Catilogo de selos de Portugal (Continente), 9a edi^äo. 1948. 
Uitgave van Eladio de Santos, Rua Bernardo Lima, 27, 
Lissabon. 

Een zeer handige catalogus van de postzegels van Portugal, met 
vermelding van tandingen, typen en kleurvariaties. O.a. een zeer 
overzichtelijke behandeling van de zg. Ceresseries. 

Catalogo de selos das Ilhas e Colónias Portuguesas, 9a 
edi^äo. 1948. Uitgave van Eladio de Santos, Rua Bernardo 
Lima, 27, Lissabon. 

Een voortreffelijk handboekje van de postzegels van de Azoren, 
de Portugese koloniën en de particuliere maatschappijen, die post
zegels uitgaven. Er blijken in het Portugese koloniale rijk heel 
■wat zegels te zijn uitgegeven, die tot heden hier onbekend zijn. 
O.a. de lokale uitgiften van Macao. Maar de puzzle van Timor 
wordt ook in dit boekje niet opgelost. Duidelijke en overzichte
lijke uitvoering, ook voor hen, die 'de Portugese taal niet goed 
kennen. 

Katalog Znamck Pol'sko, 1860—1948. Uitgave van Hugo 
Kolar, Bratislava, prijs Kcs. 10.—. 

Als elfde deeltje in de serie catalogi van Kolar verscheen thans 
een verhandeling over Polen. In het algemeen worden alleen de 
„hoofdnuramers" vermeld. Wel worden opgenomen Poolse post 
in Gdansk en de zegels van de regering in Londen. 

Altdeutschland, Baden bis Hamburg, en Hannover bis Würt 

temberg. Uitgave van Gebrüder Senf, Leipzig. Prijs: 1 M 25 
per deeltje. 

Als eerste afleveringen van de nieuwe druk van de Senfcatalogus 
verschenen bovengenoemde deeltjes. De tekst stemt grotendeels 
overeen met de vroegere catalogus. 

The 19th Century Stamps of Holland, by Frank W. Julsen. 
Uitgave van de "Weekly Philatelic Gossip", Holton, 
Kansas. 

Een verheugend verschijnsel, dat in de V. S. een zo uitvoerige 
verhandeling van onze oudere zegels verschijnt. Opgenomen zijn 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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vertalingen van verschillende KB betreffende uitgave van de 
postzegels. 

Een lijst van de zg. puntstempels en van vele andere stempels 
verlucht de tekst. Ook al zijn niet alle opmerkingen geheel juist, 
kunnen wij het werkje gaarne aanbevelen. 

„PRINET" — 10 %. 1948, uitgave van Editions Philac, 
39b, Rue du Lombard, BrusseL Prijs 50 Fr. 

In de bekende serie „Prinet" verscheen een boekje van 88 pag. 
over de beruchte "-10 %" opdrukken van België van 1946. Op 
de eerste plaats worden vermeld de „algemene opdrukzegels" van 
de staatsdrukkerij te Mechelen; dan de zegels met nieuwe waarde
aanduiding van Ghislenghien; daarna de vele honderden plaatse
lijke opdrukken. De prijzen lopen wel buitengewoon sterk uiteen. 
Flerhaaldelijk ontvangen wij overigens brieven met „opdrukken", 
die door den afzender zelf zijn gemaakt met schrijfmachineschrift ! 

10 jaren Vlaamse Philatelie. Uitgave van de Vlaamse Bond 
van Postzegelverzamelaars. Antwerpen-Brugge. 

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vlaamse Bond 
verscheen een jubileumgeschrift, waarin allerlei wetenswaardigheden 
over de Vlaamse philatelic worden vermeld. Ook enige algemene 
artikelen, waarvan wij vermelden het stuk over de censuurstroken 
uit de Boerenoorlog. 

Agenda 1948. Uitgave van de Zwitserse P.T.T. Bern. 
In schitterende uitvoering verscheen een agenda van het Zwit

serse PTT-bedrijf met talrijke illustraties en gegevens. 

Bleus de France, par A. Suarnet. Editions Gallia, Provins 
(S&M). Prijs 630 frs. 

In 1934 verscheen de eerste editie van dit interessante werk 
over de zegels van Frankrijk. Op bijna 350 pag. wordt een over
zicht gegeven van alle Franse zegels; in het bizonder worden van 
de oudere zegels (Ceres en Napoléon III) ontelbare afwijkingen 
vermeld. In een aanhangsel zijn o.a. opgenomen préoblitérés, car-
nets, nummerstempels en de talrijke zegels van de bevrijdings
dagen. 

Voor de vele verzamelaars van de zegels van Frankrijk een 
onmisbaar standaardwerk. 

Karakter en Ontwikkeling van het Nederlandse Postmuseum 
door dr. R. E. J. Weber. Overdruk uit „het P.T.T.-bedrijf, 
Jaargang 1, no. 2. 

In een beperkt aantal bladzijden wordt door den directeur van 
het Nederlandse Postmuseum een overzicht gegeven van de wor
ding van de instelling, die, naar wij hopen, spoedig weer voor de 
Philatelisten geopend zal zijn. Terecht merkt dr. Weber op, dat 
een museum volgens een bepaald plan behoort te worden opgezet. 
Over de opzet van het Postmuseum wordt men thans ingelicht, 
op duidelijke en oordeelkundige wijze. 

Kolar's philatelistische woordenlijst. Uitgave van Hugo 
Kolar, Bratislava, Bratislava 9. Prijs Kcs 5.—. 

Voor de verzamelaars van de zegels van Tsjechoslowakije en de 
deelgebieden een gemakkelijke handleiding voor de dikwijls, voor 
ons West-europeanen, moeilijk te ontcijferen Inschriften van zegels, 
stempels en officiële briefkaarten. 

In April a.s. verschijnt van de hand van den bekenden radio
spreker drs. G. J. Peelen een standaardwerk over de geschiedenis 
van de tweede wereldoorlog aan de hand van de philatelic. De 
uitgave zal worden verzorgd door de N.V. Daamen te 's-Graven-
hage, omvang 160 pag. op kunstdrukpapier met 1000 reproducties 
van postzegels. Prijs ƒ 7,50 (gebonden ƒ 9,—). Wij twijfelen niet 
of het boek „Postzegels schrijven geschiedenis van de tweede 
wereldoorlog" zal zich een belangrijke plaats weten te veroveren in 
de Nederlandse philatelistenkringen en wat eigenlijk nog be
langrijker i s . . . . het boek zal vele buitenstaanders overtuigen van 
de grote culturele betekenis van de philatelic. Wij bevelen het 
werk van harte en met warmte aan. 

V. P. 

In de rubriek „Boekwerken" wordt aangekondigd het grote 
v/erk van Drs. G. J. Peelen over de tweede wereldoorlog. Een 
aantal verzamelaars, die op dezelfde wijze verzamelen (die beeld-
philatelie wint toch maar steeds meer terrein — gelukkig !) hebben 
het plan opgevat om door onderlinge ruil hun beeldverzameling 
te completeren. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot 
den heer J. H. Albers, Hunenbaan 8, Emmen (Dr.). 

Sinds 1 Januari jl. werd op postzegels een invoerrecht van 20 % 
geheven. Dank zij het volijverige bestuur van de „Vakgroep Post-
zegelhandel" is reeds met ingang van 20 Januari dit invoerrecht 
vervallen. Sinds die datum worden (terecht — en overigens een 
uiterst belangrijke beslissing, niet alleen om die 20 % !) postzegels 
gerangschikt onder Afdeling XXI, hoofdstuk 86 (Kunstvoorwerpen 
en voorwerpen voor verzamelingen), artikel 991 van de zg. 
„Benelux-overeenkomst". Hulde. 

Onder auspiciën van de Bond van Postzegelhandelaren (niet 
te verwarren met de Vereniging of met de Vakgroep) vindt een 
internationale beurs van postzegelhandelaren plaats in Krasna-
polsky te Amsterdam. De beurs is geopend op Vrijdag 14 Mei 
van 10 tot 22 uur en op Zaterdag 15 Mei van 10 tot 17 uur, zij 
is gratis toegankelijk voor verzamelaars en andere belangstellendop. 

Naast Het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie bestond 
sinds jaren het „blaadje van Kingma", dat onder den nieuwen 
redacteur een aanzienlijke verjonging heeft ondergaan. Na de be
vrijding van het Zuiden van ons land verscheen „Mijn Stok
paardje", welks naam algemeen bekend is. 

Onlangs diende zich een vierde philatelistisch tijdschrift aan, 
dat „geheel op eigen manier, los van iedere organisatie, uitgegeven 
en geleid door serieuze philatelisten, geheel onafhankelijk zijn 
weg wil gaan en de philatelic dienen". Op eigen manier: bijna het 
gehele zetsel is een overdruk, zonder meer, van een Belgisch blad. 
(No. 1 (één!) van het „Nederlandse" tijdschrift verwijst n a a r . j . . . 
blz. 115 in No. 3 0 . . . . ) . Los van iedere organisatie: een advertentie 
in het blad laat iets anders merken. 

Doet deze manier v a n . . . . deviezenmaaipulatie niet enigszins, 
laten wij zeggen, „duits" aan ? ! 

W^(4g)^ lUilcai T T I 
Op 17 Januari jl. vierde de Postzegelvereniging „Hilversum en 

Omstreken" haar 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit 
jubileum werd een grote feestavond gegeven in „Het Hof van 
Holland". 

Onze hartelijke gelukwensen aan de jubilerende vereniging. 

IMABA 1948. 
De organisatie-commissie van de IMABA te Bazel zond ons 

haar derde bulletin, waarin allerlei wetenswaardigs over de grote 
tentoonstelling wordt vermeld. 

De termijn van inschrijving sluit op 1 Maart a.s. Definitieve 
formulieren zijn bij het secretariaat der IMABA, Bazel 21, te 
verkrijgen. Men leze de advertentie in dit blad. 

POSTZEGEL VEILINGEN — VAN DIETEN 
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Op 19 en 20 Maart a.s. zal de Afdeling "Walcheren van de 
„Internationale Vereniging Philatelica" ter gelegenheid' van haar 
eerste lustrum een postzegeltentoonstelling organiseren in de 
Bogard-Zaal te Middelburg. De tentoonstelling zal zijn geopend 
op 19 Maart van 19 tot 23 uur en op 20 Maart van 14 tot 23 
uur. Een mooie gelegenheid om het herrijzende eiland te bezoeken! 

Verzamelaars van allerlei objecten hielden op 3 Januari 1948 een 
bijeenkomst in „Hof van Holland" te 's-Gravenhage. Op de expo
sitie, die ter gelegenheid van deze reunie werd gehouden, viel 
o.a. een aantal zg. „maximumkaarten" uit de collectie van den 
heer R. J. Gelink te bezichtigen. 

Di'Z(eiri(flniFi^<Bir 
Woensdag 18 Februari, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00, 

Drs. G. J. Peelen. 
Woensdag 3 Maart, N .C.R.V, Hilversum I, 16.00, 

Drs. G. J. Peelen. 
Woensdag 17 Maart, N.C.R.V., Hilversum I, 16.00, 

Drs. G. J. Peelen. 
De philatelistische uitzendingen van de V.A.R.A. vinden tot 

nader order niet plaats wegens ziekte van Mr. J. H. van Peursem. 

UITSLAG 41e PRIJSVRAAG. 
De onderdelen van het fantasiezegel waren ontleend aan: 

1. Cook Eilanden 1—4 (randstuk). 
2. Mexico 552—554 luchtpost, 107—109 (stuurrad). 
3. Nederland 236 (Goudse Glazen). 
4. Ionische Eilanden 3 (en niet 2) (watermerk: 1). 
4. Rusland 3 (en niet 2—4) (watermerk: 2). 
6. Fernando-Po 35 F (cent). 
7. Touva 12 (K 14 K -postage). 
8. België 374 (madonna). 
9. Luxemburg 326—329, 332 (portret). 

10. Roemenië 466 (3 koppen). 
11. Uruguay C.P. 34 (en niet 30—40) (kruis). 
12. Rhodes, expresse 1—2 (hert). 

Ingekomen waren 167 oplossingen, waarvan 34 goede ! 
Prijswinnaars zijn: 
A. B. Baartmans, Utrecht; M. Brinkgreve, den Haag; F. J. 

Bronwasser, Rotterdam; B. Dekker, den Haag; W. J. T. Happel, 
Rotterdam; L. Kerkhoven, Gorssel; W. B. van Norden, Haarlem; 
J. Roos, Terschelling; J. Tesink, Utrecht; J. G. van Vleuten, 
Zuilen. P. H. VAN GITTERT. 

TWEE EN VEERTIGSTE PRIJSVRAAG. 
1. Amerika werd in 1492 door Columbus ontdekt. Op welke 

zegels komt dit jaartal, gecombineerd met een ander jaartal, 
voor ? 

2. Hetzelfde portret van Columbus vindt men op de zegels van 
drie verschillende landen, waarvan de namen met dezelfde 
letter beginnen. Welke zegels zijn dit ? 

3. En welke ernstige historische fout vertonen de zegels met 
portret van Columbus van St. Cristophe (St. Kitts Nevis)? 

4. Op welk zegel van een niet in Amerika gelegen land vindt 
men een landkaartje van de Verenigde Staten alsmede het 
portret van George Washington ? 

5. En op welk zegel van een Amerikaanse staat vindt men een 
postzegel van een niet-Amerikaanse Staat afgebeeld ? 

6. En op welke zegels is juist het omgekeerde het geval ? 
7. Op welk Amerikaans zegel vindt men de naam „Amsterdam"? 
8. Op meerdere zegels komt een oude kaart van de Amazone 

voor. Welke zegels zijn dit ? 
9. Het bekende vrijheidsbeeld van New York vindt men op 

meerdere Europese zegels afgebeeld. Kunt U er enkele op
noemen ? 

10. Op welk Aziatische zegel vindt men een zeer duidelijke 
afbeelding van de bekende sterren en strepen-vlag der Ver
enigde Staten. 

Oplossingen in te zenden vóór 15 Mei 1948 aan dr. P. H . van 
Gittert, Wolter Heukelslaan 71, Utrecht. Op de adreszijde te 
vermelden: „42e prijsvraag". Een tiental prijzen in zegels wordt 
uitgeloofd. P. H. VAN GITTERT. 

WIJZIGINGEN IN DE LIJST VAN PHILATELISTEN-
VERENIGINGEN IN H E T JANUARI-NUMMER: 

Nederlandsche Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Alphen a/d Rijn: secr. J. M. van Dijk, Raadhuisstraat 75, Alphen 

a/d Rijn. 
Apeldoorn: secr. H. L. van Keulen, Hoofdstr. 198B, Apeldoorn. 
Krommenie: secr. S. N. Luttik, Oranjestraat 3, Wormerveer. 
Vlaardingen: secr. P. J. Slangen, Merellaan 45, Vlaardingen. 
Wassenaar: secr. W. M. Lankhorst, Santhorstlaan 64, Wassenaar. 

Internationale Vereeniging Philatelica. 
Secr. S. S. Schilderman, Scheepssingel 3, Harderwijk. 

\'ereeniging van Postzegelverzamelaars „Friesland". 
Secr. N. Feenstra, Leeuwarden. 

Lijst van personen, omtrent wie door het Bureau inlichtingen 
worden verstrekt: 

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

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

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

straat 32, Assen. 
A. P. J. Geels, Sparrelaan 9, Rijswijk (Z.H.) 
E. A. J. Steijns, Groesbeekseweg 113, Nijmegen (plaatsing op de 

lijst door het Bondsbestuur gehandhaafd, nadat door betrokkene 
bezwaren waren ingebracht). 

F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 52, Bussum. 
W. Th. van Keulen, Electrotechn. Bureau, Nuen (N.B.) 
G. F. A. Traa, Beetslaan 76, Rijswijk (Z.H.) 
H. J. Koeman, Amstel 272 hs, Amsterdam. 
Postzegelhandel „Frans Hals", Alb. Cuypstraat 40, Amsterdam. 
M. H. Meevers Schölte, Vaillantlaan 81, den Haag. 
Herhaaldelijk wordt verzuimd een postzegel voor antwoord in 

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

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

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

Boskoop. 

POSTZEGELVEILINGEN — VAN DIETEN 
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Veiliróem 
»i 

De 180e veiling van J. K. Rietdijk, wordt gehouden van 23—25 
Februari 1948 te 's-Gravenhage. 

De 321e veiling-Van Dieten vindt plaats te 's-Gravenhage op 
4 en 5 Maart a.s. 

De Nederlandschi Postzegelveiling, Rokin 58, Amsterdam, houd: 
van 17 t /m 20 Maart 1948 een veiling in het Gebouw ,.Frascati", 
Nes, Amsterdam. 

De firma Roelf Boekema houdt haar 24e veiling op 2 en 3 
April 1948 in hotel Pomona, Molenstraat 53, 's-Gravenhage. 

Ü T " i ^ SPECIALE AANBIEDING (82) 

SURINAME: Rode Kruis 1942 5 w. cpl. gest. ƒ 20,— 
BELGIË: Bloes 22-25 cpl. R.R. p.f. „105,— 
BELGISCH C O N G O : VI. 16 a m. keur p.f. „ 22,50 
FRANKRIJK: Bätiment de Richelieu Vi. Silombra no. 4 

R.R. met keur „ 80,— 
KROATIË: Laibach cpl. 143-166 P.A. 1-20, P 20-28 „ 65,— 
BULGARIJE: Bez. Macedoniën 1-8 geheel cpl. met keur „ 65,— 
FRANKRIJK: 701a-701 f. cpl. zeer zeldzaam „125,— 

S. RIETVELD - Postbus 19 - 's-Gravenhage 

NIEUWE CATALOGUS NEDERLAND EN KOLONIEN 
De bekende Mebus-catalogus „Nederland en Koloniën", welke 
reeds 30 jaar wordt uitgegeven, verschijnt in Maart a.s. met een 
geheel verbeterde uitgave, waarvan de prijzen op werkelijkheid 
berusten. 
Van z.g.n. fictie-prijzen is hier dus geen sprake. Deze catalogus 
is opgemaakt aan de hand van opbrengstprijzen, op in het laatste 
half jaar gehouden postzegelveilingen van diverse veilinghouders. 
Aan voor-inschrijvers wordt deze catalogus voor 45 cent franco 
huis geleverd. Ommegaande bestelling is ten zeerste gewenst, daar 
de oplage zeer beperkt is. 
J. MEBUS - Rubensstraat 86 - Amsterdam-Z. - Telefoon 23810. 

Postzegelhandel M. D. POST MA 
UNIABUURT 14 - Telefoon 7028, Giro 295477 - LEEUWARDEN 

Vraagt nog heden gratis toezending van onze 
Maandelijkse Aanbiedingen 
en sluit U aan bij de 
Rondzenddienst van Nederland & Overz. Geb. 

Fraaie boekjes welke een keus bieden uit practisch complete 
collecties zijn voor U beschikbaar. 
Op a a n v r a g e verstrekken wij gaarne nadere inlichtingen. 

Wr W^ SPECIALE AANBIEDING 
Suriname 197/199 Spitfire compl. postfr. ƒ 22,50 
Suriname Kon. Fam. cpl. postfr. „ 3,50 
Curajao Kon. Fam. cpl. postfr. „ 1,50 
Curafao Vliegpost 41/44 compleet postfr. „ 35,— 
Nederland nr. 80 ƒ 10,— licht gest. pr. ex. „ 95,— 
Nederland nr. 101 ƒ 10,— licht gest. pr. ex. „ 95,— 
Ned.-Indië nr. 265 ƒ 5,— licht gest. pr. ex. „ 5,50 

Uw mancolijst naar: POSTZEGELHANDEL PHILADELPHIA 
J. M. GOSSE, Kruisweg 43, Haarlem. TeL 15515, Giro 135793 
Bank: Incasso-Bank Haarlem. 

UW VOOROUDERS 
zoeken wij voor U na, zodat U een goed beeld van U w af
s t amming verkrijgt tegen bill, kosten. Voor t s besebikken wij 
over een zeer grote verzamel ing familie^vapens, -welke -wapens 
meesta l nog onbekend zijn. V o o r t s lever ing van glas in lood 
raampjes met U w wapen , wapenscl i i lder ingen enz. V r a a g t 
vrijbl. prospectus. 
Heraldisch Genealogisch Bureau „De Banier" 
M e i n J e r t H o t t e m a s t r . 2 8 , H e e m s t e d e - T e l , 2 1 3 4 7 . 

Oostenrijk 554/76 cmp. ƒ 3,— 
Oostenrijk 573/76 4 h / w „ 1,75 
Joego-Slavië 401/5 „ 1,75 
Vaticaan 128/39 expr. 9/10 „ 1,45 
Vat. Luchtp. 1 t / m 100 lire cpl. „ 3,50 

Vraagt verder aanb. lijst. 
Voor de handel hebben wij een goede sortering 
Pakketten-Serie, Plaatjes. Vraagt aanb. lijsten. 

POSTZEGELHANDEL „SPECIAAL" 
Mart. Steynstraat 19rd., Dordrecht. (68) 

Giro 461086. — Bank. INCASSO-BANK 

i f l r G E S T O L E N 
hebben wij ze niet ! Onwillekeurig zoudt U dit misschien 
denken wanneer U onderstaande waanzinnig lage prijzen 
ziet. WEL laten wij ook U profiteren van een buitengewoon 

voordelige ruil welke wij afsloten. 
500 verschillende zegels van Hongarije voor 
slechts ƒ 6,80 (inclusief porto toezending !) 
600 verschillende zegels van Hongarije voor 
slechts ƒ 10,30 (inclusief porto toezending !) 

POSTZEGELGROOTHANDEL H. FIORANI, Amsterdam 
Koninginneweg 61 — giro 240655 — telefoon 27006 

Tekst van deze annonces 
vóór den len in te zenden 

aan de administratie. 

Aangeboden: 
Prachtverzameling buiten-Europatot 1914 
Waarde Yvert 1937 num F. 225.000.— be
nevens 2 stockboeken met veel mooie ze-
fels. Samen F. 1200.—. 
Brieven onder no. 4S aan het Bur. v. d. bl. 

Complete jaargangen en losse nummets van 
het Maandblad en de Philatelist te koop of 
te ruil aangeboden. Brieven aan; 

N. BOOGAARD, (83) 
Aalsmeerderdijk 454 , 

Aalsmeer. 

Door omstandigheden, mooie ver
zameling België te koop tegen 1 et. 
de franc Yvert 1947. 

J, VAN BAKEL, 
De Genestetlaan 13 

(50) 
Soest. 

Huiswerk gevraagd door philatelist, 
verkoopboekjes in orde maken, map
pen samenstellen enz. (71) 

B. KOLSTEREN, 
Harddraverstaat 5 R'dam. 
Catalogus onversch. welk merk 
1946 of '47 ter overname gevraagd. 
Brieven met opgave van prijs aan 
mej. G. A. ELEMA, (49) 
Koninginnelaan 9 Oegstgeest. 

Gevraagd van Ned. Maandblad Phil, een ex 
No. I (295) van 1945 en een ex. No. 4(262) 
van 1946, in ruil tegen resp. een ex. lucht
postzegel Ned. Indie No. 11 en No. 12 
(Hand. catalogus). (43) 

Ir. G A. DE MOL 
Melkpad 22 Hilversunn 

N O R DIA . Intern. Zweedse Postzegel- en 
Correspondentieclub vraagt Hollandse leden. 
Vacantie uitwisseleng niet uitgesloten. 
Aanvragen aan: (53) 

P. RAU 
Vierambachtstraat 94 a 

Rotterdam W 

„ T H E B E A V E R C L U B " (337) 
An Intern. Exch. & Corr. Club. 
lookes for „ Club-Consuls " in all 
countries. Write to seer. K. E. Taay, 
P. O. BOX 29 Groningen-HoUand. 
GIZOCHT: 
1. alle postzegels, die niet in Yvert. 

genoteerd staan zoals voorlopers 
vliegpost stadpost etc ook op brief 

2. postzegelboekjes (carnets) van alle 
landen tot + 1945 zoals deze door 
de posterijen van diverse waarden 
uitgegeven worden. 

3. Ganzsachen v. d. gehele wereld als
mede betreffende cat. van Ascher 
en van Beckhaus. J. VAN DETH. 

„ H i c Habitat Fe l ic i tas" Blar icum. 

Koopt bij onze 
adverteerders! 
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AANBIEDING BELGIË 
291a Alb. fr. 5 0 — ƒ 27,50 
292 Alb. fr. 100,— „ 24,— 
488/95 Pr. van Luik „ 8,75 
496/03 R. Kruis „ 8,25 
619/26 Belforten „ 12,75 
547/55 Wapens een kleur „ 3,85 
556/67 Orval IV „ 5,50 
713 Wapen 0,75 „ 0,10 

Caritas '47 nieuw „ 6,90 
FRANKRIJK 

252 Travail „ 13,— 
321 Atlantique „ 43,50 
461 Guynemer „ 3,25 
493 Opdr. Ader „ 5,50 

LIECHTENSTEIN 
173/76 Vorsten I „ 6,75 
182/85 Vorsten II „ 6,75 
189/92 Vorsten III „ 6,50 
193/96 Kanaal „ 5,80 
Alles p.fr. Porto tot ƒ 10 extra. 

G. BROERS — BUDEL 
Dorplein 128  Giro 411570 

Ned. 
1935 Milit. Teh. 

■Indië ' 
jis 

1938 Missie * 2,80 
1945 Bevrijding 
1947 9 opdrukk en 

Curajao 
1943 Kon. Familie 
1946/47 6 c t/m 
1948 Niwin 

50 c 

Suriname 
1927 Groene Kruis 
1938 Emancipatie 
1947 2 Noodopd 
1948 Lepra 

rukken 

* 6,25 
° 2,25 
* 4,75 
* 4,35 

* 1,75 
* 5,90 
* 1,10 

* 2,25 
* 2,75 
* 0,45 
* 7,50 

Uitgebreide prijslijst Nederland 
en O.G. grati 

Levering aan onbek. 
i \ > W \ | j | na storting op 
i ' T J ' . g postgiro 512461. 
^mumui.S' Orders beneden 

ƒ lU,— porti extra. 
Postzegelhandel W. F. HEIMANN 
Parnassusweg 24 h. AmsterdamZ. 

België 1938 nos. 
„ 1938 „ 
„ 1939 „ 
„ 1939 „ 
„ 1940 „ 
„ 1941 „ 
„ 1941/42,, 
„ 1941/42,, 
„ 1941 „ 
„ 1942 „ 
„ 1942 „ 
„ 1942/43,, 
„ 1943 „ 
„ 1943 „ 
„ 1943/44,, 
„ 1944 „ 
,. 1945 „ 

466/70 
484/87 
496/503 
512 
532/37 
538/46 
556/67 
573/82 
583/92 
593/601 
602 
603/14 
615/22 
625/30 
631/38 
653/60 
697/98 

* / 2 , 

* „ 0,90 
* „ 7 , 
* „ 1 , 
* „ 4,65 
* „ 1,25 
* „ 3 , 
* „ 1>25 
* „ 1,25 
* „ 2,25 
* „ 7,50 
* „ 3,85 
* „ 2,25 
* „ 2 , 
* „ 3,25 
* „ 3,— 
* „ 3,25 

Levering aan onbek, tegen voor

uitbetaling op Giro 198391. 
Porti extra. 
UTRECHTSCHE POSTZEGELH. 
Stadhouderslaan 13, Utrecht. 
(67) 

UITSLUITEND voor en 
ten behoeve van leden der 
aangesloten vereenigingen. 

Wegens vertrek te koop aangebo
den zo goed als nieuwe catalogus 
Yvert 1948. Prijs f. 1 5 .  . 
Brieven onder nummer 47 aan het 
Bureau van dit Blad 

POSTZEGELHANDEL 
„ N E E R L A N O I A " 

St. Agathastraat 15 b R'dam N. 
Waarom komt Uw naam nog niet 

op onze rondzendlijst voor ? 

Te koop gevraagd Engelse Koloniën 
Alleen ongebruikte series en hogere 
waarden. Zwitserland: Alleen post
frisse series. Br. met prijsopgave 
onder no. 64 Bureau v. d. Blad. 

Aangeboden: 

POSTZEGELPAKKETTEN 
1000. 500. 300. 200. loo wereld. Diverse 
landen pakketten. alles mooi opgemaakt. 
Zegels en series van Ned. en Overz, Geb. 
Voor de handel belangrijke reductie, 
Te koop gevraagd, zegels en series van Ned. 
en Overz. Geb. engros. Massawaar van de 
gehele wereld, ook onafgeweekt. 

POSTZEGELHANDEL 
G. V. d. EIJNDE 

Merelstraat 2 5  Utrecht. 

V e r z a m e l a a r s en H a n d e l a a r s . 
Laat ook dit seizoen Uw verkoopboek jes 
door ons in orde maken. Vele tevredenheids
betuigingen ter inzage. 
Vraagt inlichting onder Nummer 3 5 5 aan het 
Bureau van dit Blad. 

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

W. MOOY, (280) 
St. Annastraat 357 — Nijmegen. 
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 
266831. 

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

Te koop of in ruil gevraagd: zeldzaamheden 
foutdrukken, misdrukken, abklatsch enz. van 
Rusland, Ruii. LavanI, Russ. China, 
Ukraine, Azcrbaidjan, Baiouni, Georgië, 
Armenië. Zoek connectie met derg. speciaal
verzamelaar. P. HARCKSEN, 
(191) Straatweg 6ib, Hillegersberg. 

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

(70) 
Verschenen: 

Canada op Postzegels 
door M. J. VAN HEERDT—Kolff 

Prijs franco f 1.72 
Toezending volgt na ontvangst van postwissel 
door de schrijfster 
(44) ' 1 Eemnesierweg, Baarn. 
E e r d e r v e r s c h e n e n : 
Beroemde Zeevaarders en Ont

dekkingsreizigers op Postz. prijs fr. f c.85 
De Dierenwereld op Postz. prijs fr. f 1.J4 
De Plantenwereld op Postz. prijs fr. f 1.22 
Letterk. en Muziek op Postz. prijs fr. f 1.72 
De Mensch en zijn Wereld op 
(45) Postzegels prijs fr. f 0.95 

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

betaling genomen. 

Verzamelaar Ned. en Overz. Geb. 
tand. en typen zoekt medeverza
melaar voor ruilen, kopen en ver
kopen. H. GROEN 
Mr. SIckeszlaan 17, Utrecht. (52) 
Aangeboden: Eng. Kol. Coronation, cpl. 
(incl. Dom), echt gebruikt. Yv. frs 6200.,—. 
Prijs 50,—. Tevens Franse Kol. Parijse Ten
toonstelling 1927. Alle Kol, compl. 21 series 
posrtfris en zonder plakkers. Yv. frs. 4610,—. 
Prijs f. 4J,—. Brieven onder No. 51 aan het 
Bureau vBn dit Blad 

Te koop : Postzegelverzameling van 
gehele wereld Waarde Yvert 1948 
ruim frs. 800.000. ook in gedeelten. 
Inlichtingen: A. A. Valkhoff 
Oosteinde 29 Voorburg (62) 

Te koop gevraagd: 
De Philatelist (1926/39) 
Jubileumboek 1932; (61) 
Vraagbaak 1934! 
Het Phil, maandbl. Breda (1912/21) 
Nederlands Tijdschrift voor postze
gelkunde deel 9 tot 38 18921921 
Van tijdschriften evtl. ook enkele 
jaargangen. Prijsopgave: 

J. L. KLEIN 
K. V. d. Bergelaan 53 b Rotterdam 

T. B. C. patiënten, langdurig ziek, 
vragen voor hun verzameling post
zegels van alle landen. W. Tolsma, 
Haags Noodsanatorium (42) 
Doorniksestraat 30 Scheveningen 

Te koop aangeboden: Ned. Indië 
1941 type Konijnenburg geheel cpl. 
postfris gedeeltelijk zonder gom. 
Voor elk aannemelijk bod. (46) 

R. W. W. VAN DER VEGT 
SPOORSINGEL 80, DELFT. 

BUITENLANDSE VRIENDEN ? 
Speciale envelop voor de Onaf

hankelijkheidsserie, 3 Kleurendruk 
Engelse of Hollandse tekst 30 cent 
per stuk en 5 voor F. 1,25, franco 
na ontvangst van postwissel. 

J . BOOM, (60) 
Herenstraat 23 

Weesp. 
E U R O P A  r u i l gevraagd per uit
wisseling van boekjes op basis Yv. 
Ook Overzee beschikbaar 

TRIP (41) 
Laan v. Meeidervoort 631 Den Haag 

Te koop: 
Verzameling Frankrijk en Koloniën 
gedeeltelijk postfris fr. Yvert 1947 
40200. Brieven onder no. 1170 aan 
het Bureau van dit Blad. 

Te koop aangeboden: 
2 albums met Europese zegels. 
1 album met Ned. en Overzee 
waaronder goede stukken zijn 

J . H. PEZIJ (81) 
MAARDIJK 102, ALMELO 

** gebr. 
Nederland 8486 5,— 

163168 
105 15,— 
136138 17,50 

Luchtpost 68 30,— 
Ned.Indië 40B49B 

60, 61 40,— 
6380 35,— 22,— 
8398 45,— 35,— 
149159 42,50 
186210 40,— 

Curasao Herdenk. 108 0,75 
110 1,— 
112 0,60 
113 2,50 
115 3,— 
117 2,— 
118 2,50 

Alle zegels ook los verkrijgbaar. 
J. V A N VLIET & Zn. (57) 
Brediusweg 3, Bussum, TeL 6502 

ZWITSERLAND 
nrs. Yvert ° = gebr. * = ongebr. 
15 
25 
34 
39 
40 
41 
47 
48 
151/53 
154/56 
208/11 

°f 7,50 Luchtpost 
25,— 3/9 

3,75 10/12 
3,75 13/15 

° 10,— 13 
3,75 16/18 

°/12,50 
3,75 

12,50 
4,25 
3 , 
3,75 3,— 14, 

3,— Porto 
4,50 16 ° 5,— 
4,75 55/62 * 4,— 
7,50 67/74 * 3,25 

ZICHTZENDINGEN 
Zwitserland, Frankrijk en Kol. 
Monaco, Vaticaan, Duitsland. 

_ _ _ A. SLEGT 
[f V.PM.1 Postzegelhandel 
% » S # Lange Tiendeweg 7 

Gouda  giro 269848 
(67) 

AANBIEDING. Ned.Indië, 
Curafao en Suriname. 

ongebr. gebr. 
Jeugdzorg 3,50 2,70 

1932 Leger des Heils 3,— 
1933 A.M.V.F. 3,25 1,75 
1936 Leger des Heils 3,25 2,35 
1937 A.S.I.B. 2,75 2,— 
1938 Missie Bureau 2,65 1,65 
1939 Sociaal Bureau 3,— 2,15 
Curasao Brandkast 7,50 

Jubileum 1,50 
Kon. Fam. 1,35 

Vliegp. Helpt onze Oost 
en Ned, 18,— 

Suriname 1927 Gr. Kr. 1,75 1,75 
Brandkast 4,30 
1929 Groene Kruis 9,50 9,50 
1931 Steun Comité 9,— 9,— 

Brieven te richten aan: 
J A C . E N G E L K A M P 
Spuistraat 301, Amsterdam 
Postrek. 312696, tel. 30998 



uw 

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

FRANKRIJK 
CANADA 

NEDERLAND & O.G. 
MANCOLIJST 

met zorg uitgevoerd door (347) 

W. PIETERS 

Aanbieding Suriname 
Opdrukken 1898 (gebr.) 
Spec. Cat. 29 ƒ 2,25 type I en II in p. ƒ4,50 
Spec. Cat. 31 ƒ 1,10 type I en II in p. ƒ2,20 
Spec. Cat. 33 ƒ 1,50 type I en II in p. ƒ 3,— 
Opdrukken 1945 (gebr.) 

Spec. Cat. 210 t/m 213 compl. ƒ1,25 

1 Postzegelhandel f 
I „HOLLANDIA" | 
J Denneweg 182 - 's-Gravenhage = 
lillllllini'iiilllllllliii" 

U i t k o o m e v a n o n s ru i l t e^oed i n 
de m e e s t e l a n d e n v a n E u r o p a zijn 
wij s teeds i n s taat , o m m a n c o 

l i j s ten v a n k a n d e l a r e n u i t t e v o e r e n , 
■welke k u n stock w e n s e n te c o m 

p l e t e r e n . 

PHILIPS 
Vijzelstraat 66 Amsterdam-C. 

Postzegelhandel J. HORCHNER 
(HAAGSE POSTZEGELHANDEL) 

Laan van Meerdervoort 323 
DEN HAAG 

TELEFOON 330436 — GIRO 354469 
Zichtzending 

van zegels der gehele wereld uitgeprijsd 
in francs Yvert. U zult op redelijke 
bais uwe verzameling kunnen aanvullen. 
Geeft ons op welke landen U interes

seren. Zendt ons uwe mancolijsten. Voor 
Nederland en O. G. alleen op manco

lijsten volgens speciaal catalogus 
of Yvert tegen voordelige prijzen. 

LUCHTPOST ONGEBRUIKT 
CostaRica no. 147 ƒ 3,50 
CostaRica no. 25 „ 4,— 
CostaRica no. 13 „ 2,25 
Salvador no. 3640 „ 12,50 
Uruguay no. 31 „ 3,— 
Uruguay no. 35 „ 10,— 
Uruguay no. 36 „ 10,— 
Venezuela no. 186194 „ 19,50 
Rodi no. 14 „ 0,60 
Rodi no. 58 „ 42,50 

DORDTSCHE 
POSTZEGELHANDEL 

DORDRECHT  Postbus 85 
Giro 243401 

NU!!! 
hebben wij door aankoop 
wederom een massa nieuwe 
boekjes gereed. 

Vraag p.o. een zichtzending: 
RONDZEND VERKEER 

H. OVERDUIN 
ROZENHAGENPLEIN 12 
HAARLEM. 

Nederland en O . G - Europa 
Eng. en Franse Kol. - Overzee 
in ZICHTZENDINGEN landsgewijze opge

plakt, gebr. en ongebr. waar mogelijk 
naast elkaar, zowel goedkoopste als 

betere zegels, vrijwel alle series 
los uitgeprijsd (59) 

TER ILLUSTRATIE: één zending Nederland, 
België, Oostenrijk of Duitsland voor verge
vorderden bestaat ieder uit ca. 2000 zegels. 
Mogen de zendingen eens voor zichzelf spre
ken ? Opgeven s.v.p. beginnend of gevorderd. 

Postzegelliandel VAN DÜYN & VERHAGE. 
Berkelschelaan 921)  Tel. 48209  Rotterdam 

POSTZEGELHANDEL M a r i a W e s t e r h u i s 
Huidenstraat 13, AmsterdamC, TeL 31319 
Nederland No. 4 en 5 gebruikt ƒ 1,90 
Ned. Indië ƒ 25,— Konijnenburg gebr. „ 75,— 
Luchtpostbrief 17 Oct. 1927 Indië

Nederland met ƒ 10,30 frankering „ 7,50 
Luxemburg Duitse Bez. 3341 ongebr. „ 2,25 
Duitsland no. 697702 ongebr. „ 2,— 
Oostenrijk landschappen 33 w. ongebr. „ 4,25 
Yvert 1948 „ 18,— 

lllllliiiilllllllllll I llllllllUIIIIIIIIIIIIVlIIIIIIIIIIUlMlIlilll 

Ook voor U ligt er eentje klaar! 
"Wanneer U ons even Uw 
adres laat weten, ontvangt 
U geheel vrijblijvend de 
circulaire, welke U volledig 
omtrent ons RONDZEND
VERKEER inlicht. 

Wacht dus niet maar doe het nu! 
POSTZEGELHANDEL 

„SUCCES" 
Postbus 237 Leeuwarden. 

HEDEN O N T V A N G E N 
ONUITGEZOCHTE KILO'S van: 
BOHEMEN & MORA VIE p. kg ƒ 25,— 

(gegarandeerd méér dan 
7000 Francs Yvert) 

TSECHOSLOWAKIJE p. kilo ƒ20 ,— 
Porto 45 ct. extra. 

Eveneens leverbaar verzegelde kilo's 
van DUITSLAND 23,50, DENEMAR

KEN ƒ26,—, HONGARIJE ƒ27,50, 
FINLAND ƒ28 ,—, porto extra. 
Betalingen op postrek. 510998 of postw. 
Postzegelhandel J. VAN DER OORD 
Haarlem, Tel. 15495 Damstraat 4 rd. 
Bankiers: Rott . Bank, Haarlem (34) 

ZICHTZENDINGEN NED. E N O.G. 
Maak thuis een rustige keuze uit 

mijn goed verzorgde en laag 
geprijsde zichtzendingsboek

jes van Nederland en 
de Overzeese Ge

biedsdelen. 
Afzonderlijke 

boekjes voor beginners en gevorderden. 

H. SLEGT, 
Lange Bergstraat 35, 

Amersfoort. 

TE KOOP GEVRAAGD 
NED. 
NEDINDIE 
CURACAO 
SURINAME 

gebr. ongebr. 

Postzegelhandel 
K. BEUNDER 

(76) 

I 

Krimpen a .d . Lek 
Telef. 419 



De Nederlandsche Postzegelveiling 
HOOFDKANTOOR: Rokin 58II, Amsterdam-C 
Regelmatig 2 maandelijks grote openbare veilingen. 
De inzendtermijn voor onze a.s. veiling (17 t/m 
20 Maart a.s.) sluit 1 Maart a.s. — Op iselangrijke 
objecten wordt gaarne voorschot verleend. 
RONDZENDING. Sluit U aan als lid-koper en/of 
verkoper bij ons prima verzorgd Rondzendverkeer. 
Nadere inlichtingen op aanvraag. 

POSTZEGELALBUMS: 
Ie. Jeugdwereldalbum met cliché's 
2e. Blanco album met 65 pagina's, 
3e. Jeugdwereldalbum met cliché's en zegels, geheel ver

pakt in ce'lophaan 
4e. Blancoalbum met flink aantal uitgezochte fraaie zegels, 

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

cliché's en 84 bladzijden, geheel bijgewerkt 

ƒ 1 . -
„ 1,25 

» 1,75 

2,50 

.. 3,95 

Fa. OOM MAX - Schiedam - Lange Kerkstraat 5G - Teleleon 67433 

" W A A G E R E E I M S 1 G U L / D E N A A N om kennis te maken met Neêrlands populaire Postzegelblad 
„ i V U J N S T O K P A A R D J E " 

Tegen inzending van 1 Gld. aan gangbare Ned. postzegels of in contanten ontvangt U de nummers van Januari, 
Februari en Maart 1948 ter kennismaking! — Ook U zult verrast staan over inhoud en uitvoering! !!! 

A.dtn.: „iVlIJN S T O K P A A R D J E " , P o s t b u s I, H u l s t , Z l d . 

Ik ben Icoper van: 
doubletten partijen, restan
ten, bundelwaar Nederland 
en Overz. Geb., doch vooral 
Europa en Overzee 
Elke hoeveelheid. 

Aanbiedingen aan: 
A. J. DE WIT, 
Koninginneweg 175 
AMSTERDAM-Z. 
Contante betaling. - Tel. 93489. 
B E E L D V E R Z A M E L E N 
wat is dat eigenlijk? 

Het antwoord op deze vraag 
vindt U in de met 100 fraaie 
plaatjeszegels verluchte Beschrij
ving, welke U door het 

Algemeen Beeldverzamelaars - Centrum 
het A.B.C, voor postzegellief
hebbers wordt toegezonden na 
ontvangst van f 5.— op post
rekening 126198 ten name van 

J. E. VAN GOGH - Morsestraat 12. 
's-Gravenhage. 

r i 
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. 

Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. 4139 
verschijnt deze uitgave elke maand en 
is de omvang van dit nummer 20 pagi
na's. Pagina-formaat 22 X 28 c.M. 

Wij betalen méér en k contant voor: 
a. Overzeese verzamelingen; 
b. een goed verzorgde Wereldverzameling; 
c. geheel complete series van alle landen; 
d. Shillings, ponden, dollars, pesos en andere 

hoge waarden. 
Géén ordinaire of aangebroken collecties. 

Vlotte en coulante afwikkeling in 
gereed geld, dus géén consignatie. 

S.v.p. eerst schrijven; brie
ven worden steeds be

antwoord. 
VENN. V. d. GRAAF & CO., 

Postbus 90 HAARLEM Tel. 10032 
Kant. Houtmanpad bij Brouwerskolk, 

3 min. Stat. Overveen. 

N.V. POSTZEGELVEIUNO 

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

ONZE FEBRUARI-VEILING IN DEN 
HAAG WAS EEN GROOT SUCCES ! ! 
INZENDINGEN VOOR DE EERST

VOLGENDE VEILING WORDEN 
GAARNE V O O R 1 MAART A.S. 
INGEWACHT. 
Profiteert nu van de vaste tendenz voor 
betere objecten op de Postzegelmarkt. 

SPECIALE AANBIEDING 
Nederland. 

1934 „Cour-Perm, 
Ned-Indië. 

1864, no. 1, normaal gesneden pr.ex, 
gebr. 
Suriname. 

1913, Portserie, compl. ongebruikt 
1938, Jubileum, ongebr. per serie 
Alsvoren, Cura9ao 
1941, Spitfire, ongebr. compleet 
Jersey, Yv. 3-8, ongebr. frs. 340,— 
Postzegelverzamelingen, partijen, losse zegels 

TE KOOP GEVRAAGD. (54) 
HAGA's POSTZEGELHANDEL 
Gravenstraat 17, Amsterdam-C, Holland. 
Girorekening 425549. 

1-7 compl. gebr. ƒ 11,— 

21,50 

11,50 
1,40 
1,40 

21,— 
3,50 

L 

In de loop van Maart houd ik mijn 
67e VEILING IN HOTEL „POMONA" 

TE DEN HAAG. 
Wederom komt er, buiten zeer mooi en 
belangrijk materiaal, een grote partij 
zegels onder de hamer, afkomstig van 
het Beheersinstituut. 

Postzegelhandel K. A. Weeda, 
ZOUTMANSTRAAT 14a 

Tel 394543 -'s-Gravenhage- Giro 27773 

BLANCO-ALBUMS, (vooroorlogse kwaliteit!). 
in halflmnen of zwaar kunstlederen schroef-
band, prima houtvnj papier: 
Form. 24 X 19 cm., 100 bladen ƒ4,25 
Form. 28}^ X 25 cm., 50 bL dik papier „ 5,20 
Form. 283^ x25cm.,100 bL dun papier „ 5,75 
Form. 28 K X 25 cm., 75 bladen dik pap. „6,75 
Form. 2 8 ^ x25cm., 150 bl. dun papier „8,15 
Form. 28K x25cm., 200 bl. dun papier „9,25 

Porto steeds extra. Betaling na ontvangst 
der zending. 

TE KOOP GEVRAAGD: Complete series en 
losse waarden van Nederland en O.G.D. 
Aanbiedingen met prijs. 

Postzegelhandel H E Y M A N S 
Postbus 897 - Giro 11070 - Rotterdam. 

FILRO AMSTERDAM 
POSTBUS 463 

bezoekt iedere verzamelaar door middel 
van haar ZICHTZENDINGEN. 
Rustig thuis koopt U die zegels, die nog 
in uw verzameling ontbreken. (84) 

Keurig verzorgde zendingen. Lage prijzen. 
Ook U koopt in 1948 uw zegels uit 

PHILATELISTISCH' 
RONDZENDVERKEER FILRO 


