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Nederland 
en 

Koloniën 
Europa 

WtT" Hiervan hebben wij een groot aantal 
boekjes gereed. 

Prima kwaliteit 
en 

Matige prijzen. 
Van elk Europaland een apart boekje. 
Geeft U eens op van welk land wij U 
(zonder e enige verplichting Uwerzijds) 
een boekje kunnen zenden. 
Wij hebben ± 1 5 0 deelnemers aan onze 
zicbtzendingen; waarom zou het dan ook 
niet voor U van interesse zijn? 

J.K. RIETDIJK 
LANGE POTEN 15a, DEN HAAG. 

BREDA, 
16 NOV. 1939. 

Volkomen overeenkomstig onze verwachtingen 
(zie onze advertentie in het jl. September-nummer van het 
Maandblad) blijft de belangstelling in de philatelie, ondanks 
den onrustigen politieken toestand, onverflauwd voortduren. 

Er is geen sprake van prijsdaling en de vraag blijft vol
komen stabiel. 

Onze October-veiling was dan ook een groot succes. Er 
werd flink geboden, met als resultaat, dat voor goed mate
riaal zeer bevredigende prijzen werden besteed. De volgende 
uitslagen geven U daarvan een indruk (al deze uitslagen 

toeslagprijs 
ƒ 3 0 . -

cat. waarde 
50.-ƒ 

zijn exclusief 10 "/o opgeld) 
Nederland 1867, 20 c. get. 10»4 : lOK 
Idem 1901, 3 c. groen, bovenzijde on-

getand, postfrisch ƒ 
Ned.-Indië 1917, 1 7 ^ op 22K c. ƒ 
België 1849, 10 c. nr. 1, postfrisch frs. 
Idem 1890, telefoonz. cpl. m. souche frs. 1465.— ƒ 55 
D.-China 1900, Futchau, Yv. 8, briefst. frs. 2000.— ƒ 40 
Gabon 1889, 15 c , nr. 14, postfrisch frs. 2500.— ƒ 45.— 
C. Somalis 1894, 50 frs., nr. 21, postfr. frs. 1650.— ƒ 38.— 
Rusland 1883, 2 kop., onget. paar, 

zeer zeldzaam frs. 2500. 
Spanje 1865, 12 c. met kopstaand 

middenstuk, prachtex. m. certificaat frs. 10000. 
Zweden 1855, ó sk., nr. 3, prachtstuk frs. 1000. 
Zwitserland 1843, Halve Geneve nr. Ic, 

prachtex. op briefstuk frs. 9000.-
Idem, Waadt, 5 c , prachtstuk frs. 1750. 
Idem, Bazeler duif, prachtex. frs. 12500.-
Idem, Winthertur, prachtex. frs. 4000.— ƒ 120.— 

Deze uitslagen zijn volkomen willekeurig en betreffen 
enkele van de zeldzaamste stukken. Het prijspeil van de 
overige en minder zeldzame zegels was voor prima kwaliteit 
op ongeveer hetzelfde niveau. 

Onze 97e veiling zal in December a.s. plaatsvinden. Hierin 
zullen o.m. worden aangeboden: 

een verzameling NEDERLAND, uitvoerig gespecialiseerd 
(speciaal uitgiften 1852, 1864 en 1867); 

een verzameling voormalige DUITSCHE KOLONIEN; 
voorts ZWITSERSCHE KANTONAALZEGELS, U.S.A., 

enz. enz. 
De catalogus wordt aan serieuze gegadigden franco toe

gezonden. 

60.— ƒ 38.— 
125.— ƒ 76.— 

3750.— ƒ 70.— 

ƒ 56.-

ƒ 160.-
ƒ 23.-

ƒ 290.-
ƒ 7 1 . -
ƒ 3 1 5 . -

Voor volgende veilingen wordt inzending van GOED 
MATERIAAL gaarne tegemoetgezien. Vraagt onze aan
trekkelijke condities. 

HEKKER's POSTZEGELHANPEL N.V. 
Onder Directie van deri Philatelistisch Makelaar P. J. Hekker 

Rokin40, Amsterdam-C. Telef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Veilingen, — Taxatie. 

Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

N.v . DRUKKERIJ BORGHOUTS — ROTTERDAM 
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INKOOP 
VERKOOP 

V E I L I N G E N CSEDERT 1918) 
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING 

SPECIALE AANBIEDINGEN 
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j Postzegelhandel | 
iKLOEKêr SELBIGER I 
I Amsterdam C.  Spuistraat 301 | 
I Eindhalte Haarlemsche Tram. 1 
J MANCOLIJSTEN worden verzocht. | 
J Referentiën. (222) l 

Adresverandering! 
De Amsterdamsche Postzegelhandel 

voorheen St. Luciensieeg 2 2 
is verhuisd (voorioopig) naar 

RIJNSTRAAT 159 (bovenhuis), Amsterd«m-Z. 
Telefoon 9 7 2 5 9 . 

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 

Voortaan zullon wij ons SPECIAAL belasten met den 

aankoop van verzamelingen. 
Wij koopen A L L E S ongeacht Land of 
Aarddeel tot de grootste objecten of 
partijen, lots en oude archieven, uitsluitend 
ä contant. — Wij zijn vlugge koopers! 

Schrijft ons en wij zijn direct bij U! 

^itt^Ê^Ê^Ê^t^k éÊtatk ^ h ^ 

Wij koopen alle soorten 
Verzamelingen. 

Schrijft ons nog heden! 
H A G A & H A R P E N A U 

AMSTERDAM 
Geleenstraat 44  Telef. 91182. 

^^m'^'^'mmmm m^w 'mf^^i^^fmn'm 

T E K O O P G E V R A A G D : 
Groote hoeveelheden van de volgende zegels: 

Yvert No. 119 per 100 f 0,80 
249 
250 
251 
265 
286 „ 

f 0,50 
f 0,90 
f 0,45 
f 0,35 
f 0,90 

Van deze Nos. tot 20.000 stuks per soort. 
De nieuwe HoUandsche WILLffiRORDUS 

koop ik voor: 
60 cents per 100 van 5 et. 
4 „ „ stuk „ 1214 „ 

SPOORWEGEN 5 cent 60 cents per 100 
„ 12^2 „ 4 „ „ stuk 

Kinder "Weldadigheidszegels tot en met 1935 
f 2,— per 100. 

IWP" Vraagt onze aankooplijst voor Hol
landsche en Franschc zegels. 

Nieuw adres: 
H. DREIJFUSS, 

Landsmeer, H. Holland, Zuideinde 382. 



ABONNEMENTSPRIJS 
(bij vooruitbetaling): 

Nederland en Koloniën, 
per jaar, franco p. post f 5,—. 

Buitenland, 
per jaar, franco p. post f 6,—. 

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

GRATIS voor de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

OFFICIEEL ORGAAN VAN 34 VEREENIGINGEN. 

BEKROOND OP 32 TENTOONSTELLINGEN. 

18e Jaargang. Breda, 16 November 1939. Nr. 11 (215). 

ADVERTENTIEN 
(bij vooruitbetaling): 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 
1/3 
1/4 
1/6 

» 
« 
„ 
. 

- 17,50 
- 12,50 
- 10,— 
- 740 

1/9 
1/12 
1/16 
1/18 

m 

. 
> 
• 

- 5^0 
-4^0 
- 4,— 
- 3,— 

Bij 3-, 6-, 12-maal plaatsing, in 
evenzooveel achtereenvolgende 
nummers, 10, 20, 30 7o reductie. 
De administratie behoudt zich het 
recht voor advertentiën, zonder opgaaf 
van redenen, ter plaatsing te weigeren. 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, poststuk
ken van Ncd. en Kol. benevens nieuwe uitgiften, te zenden aan den hoofdredacteur, 
W. G Zwolle, Oranje Nassaulaan 37, Telefoon 93728, Amsterdam, Z.; al wat Nederland 
en Koloniën betreft, aan A. M. Benders, Maurik (Geld.), mr. G. W. A. de Veer, Park 
van Nieuwenhoven i j6 , Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts-

weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenland sehe poststukken aan dr. E. A . M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan J. P. Traanberg, Brouwersplein 2jr , 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Tesselschadestraat 22, Amsterdam-
West; luchtpost aan ir. H , L. S. Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht. 

". Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bolian, W. P. Costerus, M. J. baronesse 
van Heerdt-Kolff, J. A. Kastein, K. E. König. R. E. P. Maier, J. G. MiUaard, mr. J. H . van 
Peursem. 

Tot het plaatsen van advertentiën, het verkrijgen van abonnementen en afzonderlijke num
mers, het opnemen van verslagen van vergaderingen en verdere vereenigmgsberichten en 
voor alles, wat de uitgave, het beheer en de administratie betreft, zich te wenden tot 
L. J. J. Smeulders, Wilhelminapark 128, te Breda. Telefoon 4956. Postrekening 344900 
ten name van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

DAG VAN DEN POSTZEGEL 1939. 
De dag van den postzegel heeft ten doel propaganda te maken 

voor de philatelie. Men tracht dit doel te bereiken door publicatie 
in de pers, door het houden van voordrachten op philatelistisch 
gebied, door het organiseeren van postzegeltentoonstellingen, door 
het uitgeven van bijzondere briefkaarten bij voorkeur af te stem
pelen met een bijzonder stempel op dien herdenkingsdag. Deze 
philatelistische souvenirs worden tegenwoordig veel verzameld, 
speciaal in België, Frankrijk, Duitschland, Hongarije en ook in ons 
eigen land. 

In ons land is dezen dag dit jaar wederom op den Zaterdag of 
Zondag het dichtst vallend bij 9 October — de datum, waarop in 
1874 ook door Nederland de stichtingsacte der Union Générale 
des Postes werd geteekend — herdacht. 

Plaatselijke tentoonstellingen werden georganiseerd op 7 October 
door de vereenigingen ,,Hollandia" te Amsterdam en „U. Ph. V." 
te Utrecht, op 8 October door „Breda" te Breda. Voor ieder van 
deze tentoonstellingen was een bijzonder stempel beschikbaar ge
steld. Deze tentoonstellingen gaven den bezoekers een beeld van 
hetgeen op ons gebied verzameld wordt en hoe een collectie kan 
worden gerangschikt. 

Te Amsterdam werd deze tentoonstelling gehouden van 8-10 
uur in een der groote zalen van „Krasnapolsky". Een 15-tal leden 
hadden hier hun verzamelingen tentoongesteld door ze neer te 
leggen op de drie rijen tafels, de albumbladen werden met groote 
vellen cellophaan afgedekt, zoodat het opzetten en afnemen slechts 
korten tijd in beslag nam. Ruim 300 bezoekers hebben gedurende 
deze beide avonduren van de gratis toegang gebruik gemaakt. 

Te Utrecht heeft de „U.Ph.V." gedurende drie dagen een reclame-
wagen door de stad laten trekken. De door haar gehouden ten

toonstelling in twee zalen van hotel „Het Kasteel van Antwerpen" 
was van 7 tot ruim 10 uur geopend. Een 16-tal leden had hier 
hun schatten geëxposeerd. De heer Cortenbach, die wel het meeste 
werk verricht heeft, heeft zijn moeite beloond gezien doordat er 
een onafgebroken rij bezoekers van het tentoongestelde heeft 
genoten. 

Te Breda werd op Zondag 8 October een tentoonstelling gehou
den in de groote zaal van „Modern". De hoofdzaak werd ditmaal 
gevormd door de jeugd. Men had n.l. onder de jeugdafdeeling een 
wedstrijd uitgeschreven voor de inzending van de "25 mooiste 
postzegels uit één verzameling, waarbij alleen zou worden gelet 
op het uiterlijke, op de uitvoering, op de teekening, enz., doch 
waarbij geen rekening zou worden gehouden met de feitelijke 
waarde der zegels. Deze opzet is een groot succes geworden, 24 
inzendingen waren binnengekomen. De rest der 70 vierkante meter 
was gevuld met prachtige en hoogst interessante inzendingen der 
leden. Ook hier was de tentoonstelling den geheelen dag door
loopend druk bezocht. 

In alle drie plaatsen vond de bijzondere briefkaart gretig aftrek, 
zoodat de voorraad zeer spoedig geheel was uitverkocht. Ook de 
brievenbussen mochten zich in een speciale belangstelling ver
heugen. Duizenden poststukken verkregen aldus de bijzondere 
afstempelingen, die over de geheele wereld verspreid werden. 

W. G. Z. 

NieuWe 
Uitgiften 

N.B. De afbeeldingen der zegels zijn steeds op ware grootte, 
tenzij het tegendeel is aangegeven. L = liggend -, S = staand 
formaat. 

ALBANIË. 
Aanvullende frankeerwaarden in het nieuwe type, waarvan af

beelding is weergegeven op blz. 187. 
5 qind, groen. 

65 qind, roodbruin. 

ANDORRA (FRANSCHE KANTOREN) . 
Frankeerwaarden in het type der uitgifte 1932-1933. 

70 c , rood, brug van St. Antoni. 
2.25 fr., blauw, kapel van Meritxell. 
2.50 fr., grijs, kapel van Meritxell. 

BULGARIJE. 
Frankeerzegel van de uitgifte 1936, met den Bulgaarschen leeuw, 

in gewijzigde kleur. 
30 stot., grijsblauw. 
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BRAZILIË. 

W P ^ ^ ^ i ^ P ^ W * " ^ " 

Het reeds in het Juli-nummer 
gemelde zegel, dat zou worden uit
gegeven naar aanleiding van de 100-
jarige herdenking van de stichting 
der stad Santos, is verschenen. Het 
zegel geeft een stad- en havengezicht 
van Santos weer met op den achter
grond bergen. 

400 rs., blauw. 

Ter gelegenheid van het in September 
gehouden botanisch congres verscheen 
ook een speciaal herinneringszegel. In 
het midden van dit zegel zien we zes 
bloesems, daaromheen in een dubbelen 
ring voor welke gelegenheid het zegel 
bedoeld is. 

400 rs., groen. 
Ter gelegenheid van het derde natio

nale Eucharistisch congres verscheen ook 
een bijzonder frankeerzegel. 

400 rs., rood. 

Ten slotte verscheen ter herinnering 
aan den hertog van Caxias (1803-1880) 
een bijzonder frankeerzegel. 

400 rs., blauw. 

DOMINICA. 
Naar aanleiding van het 4e sterfjaar van José Trujillo Valdez 

werden 5 rouwzegels met zijn afbeelding uitgegeven. 
Yi c , zwart en grijs. 

1 c , zwart en groen. 
3 c , zwart en sepia. 
7 c , zwart en blauw. 

10 c , zwart en purper. 
DUITSCHLAND. 

Ten bate van het „oorlogswinter-
hulp"-werk verscheen op 27 October 
een serie bijzondere frankeerzegels, 
die met een toeslag van 82 pf. werd 
verkocht (een deel ervan komt ook 
ten goede aan het Roode Kruis). De 
zegels vertoonen achtereenvolgens de 
volgende afbeeldingen: 3 pf. de 
burcht Elbogen aan de Eger, 4 pf. de 
Drachenfels aan de Rijn, 5 pf. de 
Kaiserpfalz te Goslar, 6 pf. de klokke-
toren te Graz, 8 pf. de Römer te 

Frankfurt a. Main, 12 pf. het Ständehaus te Klagenfurt, 15 pf. 
de ruine Schreckenstein bij Aussig, 25 pf. het slot Salzburg, 
40 pf. de burcht Hohentwill. 

Het 25 pf. zegel is volledigheidshalve reeds opgenomen, daar het 
iets later dan de overige 8 zou verschijnen. 

Frankeerzegels: 
3 -|- 2 pf., bruin. . 12 -j- 6 pf., karmijn. 
4 -|- 3 pf., grijsblauw. 15 -f- 10 pf., roodbruin. 
5 - 1 - 3 pf., lichtgroen. 25 -f 15 pf., blauw. 
6 - 1 - 4 pf., donkergroen. 40 -f- 35 pf., violet. 
8 -f 4 pf., oranjerood. 

Ook hier heeft men de zg. courantenzegels ingevoerd en wel in 
twee waarden van 5 en 10 pf. 

Courantenzegels: 
5 pf., groen. 

10 pf. 
ECUADOR. 
Drie definitieve luchtpostzegels met de afbeelding van een vlieg

tuig boven Chimborazo. 
Luchtpostzegels: 

1 Sucre, bruin. 
2 Sucre, wijnrood. 
5 Sucre, grijszwart. 

ESTLAND. 
Daar het port voor een enkelvoudige brief naar het buitenland 

verhoogd is geworden, was een nieuw frankeerzegel van 30 santi 
noodzakelijk. Het vertoont een afbeelding van den president 
Konstantin Pats. 

30 s., lichtblauw. 
GRAND LIBAN. 
Frankeerzegels der uitgifte 1930-35 in iets gewijzigde uitvoering. 

De waardecijfers en de inheemsche karakterteekens verschillen 
iets van de oorspronkelijke uitgifte, terwijl zij onderaan in plaats 
van „Helio Vaugirard" de tekst hebben „Imp. Catholique -
Beyrouth - Liban". 

1 pi., blauwgrijs. 
1 pi. 50, bruinviolet. 
7 pi. 50, karmijn. 

GRIEKENLAND. 

If 
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Bij gelegenheid van de 10e Balkanspelen 
verschenen op 1 October vier bijzondere 
frankeerzegels. Zij geven een afbeelding 
resp. van een hardlooper, speerwerper, 
discuswerper en verspringer. 

Frankeerzegels: 
50 lep., groen, 1.000.000 stuks. 

3 dr., karmijn, 1.000.000 stuks. 
6 dr., bruin, 500.000 stuks. 
8 dr., blauw, 500.000 stuks. 

GUATEMALA. 
De firma Enschedé te Haar

lem heeft hier 5 nieuwe 
frankeerzegels geleverd. De 
3 c. bestaat in 2 uitvoeringen, 
wat kleuren betreft. De zegel.': 
geven de volgende afbeeldin
gen: j4 c. Maya kalender in 
het archeologisch museum, 
2 c. de nationale bloem, de 
witte non, de mooiste van alle 
inheemsche orchideeën, 3 c. 
de Quetzal, 5 c. wapen en 
kaart van Guatemala. 

Frankeerzegels: 
14 c , groen en roodbruin. 
2 c , blauw en zwart. 
3 c , oranjerood en blauwgroen. 
3 c , bruin en blauwgroen. 

5 c , blauw, rood en zwart. 
Verder verscheen hier het 2 c. frankeerzegel der uitgifte 1929 

met den rooden opdruk „Un centavo". 
Opdrukzegel: Un centavo op 2 c , lichtblauw. 

HONGARIJE. 
Naar aanleiding van de Hongaarsche Protestantendagen ver

scheen op 2 October een serie van 5 toeslagzegels, waarop de 
volgende afbeeldingen voorkomen: 6 f. twee gedenksteenen 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 227 

■A*É*M*M*i 

met de namen van Dévai Binó 
Matyas (de Hongaarsche Luther) 
t 1545 en Melius Juhasz Peter 
(de Hongaarsche Calvijn) t 1572; 
10 f. Karoli Gaspar Vizsoly, die 
het eerst de bijbel in het Hon
gaarsch vertaalde, 1590; 20 f. 
Szenszl Molnar Albert, vertaler 
van de psalmen, 1607; 32 f. Beth
len Gabor 15801629, regent van 
Transylvanië, die de Hongaarsche 
protestanten de vrijheid van 

godid'enst verzekerde; 40 f. Lorantfy Zsuzsanna 16001660, de 
gemalin van George Rakóczi I, regent van Transylvanië, die 
protestantsche scholen heeft gesticht. 

Frankeerzegels: 20 | 10 f., oranjerood. 
6 f 3 f., groen. 32 | 16 f., lichtbruin. 

10 j 5 f., roodviolet. 40 f 20 f., grijsblauw. 
Het 32 f. zegel werd op de tentoonstelling naar aanleiding van 

de Protestantendagen van 25 October  2 November ook in een 
velletje verkocht en wel in twee soorten, afwijkend van kleur 
en tanding. De oplaag bedroeg in totaal 100.000 stuks. 

Velletje: 
32 f., karmijnrood, ongetand. 
32 f., bruinlila, getand. 

JOEGOSLAVIE. 

rwvfvwwOTWVV 
zt. iwnmi 
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Op 9 October, de 5e sterfdag 
van koning Alexander, werd 
een serie van 4 frankeerzegels 
uitgegeven, waarvan de toe
slag ten goede komt aan het 
fonds der invaliden en verder 
voor het gedenkteeken „de on
bekende held" op den berg 
Avala bij Belgrado. De oplaag 
bestaat uit 150.000 series. 

Frankeerzegels; 
1 f 0.50 din., groen. 
1.50 + 1 din., rose. 
2 -\- 1.50 din., karmijn. 
3 | 2 din., blauw. 

JOHORE. 
In het portrettype verscheen een nieuwe waarde. 

8 c , zwart en blauw. 
LETLAND. 

3 ■■■■JC'.^M^^Mè 
Ter gelegenheid van het oogstfeest wer

den twee bijzondere frankeerzegels uit

gegeven. Zij stellen voor: de 10 s. een boei 
met in de rechterhand een zeis, in de linker

hand een bos korenaren, de 20 s. een tak 
van een appelboom, waaraan een appel. 

Frankeerzegels: 
10 s., groen. 
20 s., purper. 

LITAUEN. 
Ter herinnering aan de vereeniging van het gebied van Wilna 

met Litauen werden 4 opdrukzegels uitgegeven (op de op blz. 51 
gemelde zegels). De opdruk luidt „Vilnius 1939.X.10", terwijl 
rechts hierboven is opgedrukt het teeken van de Gediminas zuilen, 
het heraldieke symbool van Wilna. 

Opdrukzegels: 
15 c , karmijn. 
30 c , groen.• 
35 c , wijnrood. 
60 c , blauw. 

LUXEMBURG. 
Op 15 September verscheen een opdrukzegel door het donker

groene 60 c. zegel met de beeltenis der groothertogin te voorzien 
van den nieuwen waardeopdruk van 30 c. 

Opdrukzegel: 30 c. op 60 c , donkergroen. 

MEXICO. 
De op blz. 212 gemelde zegels ter gelegenheid van de her

denking van het 4e eeuwfeest van de eerste drukkerij in Mexico 
zijn verschenen. 

Frankerzegels: 
2 c , zwart. 
5 c , 

10 c , 
groen, 
roodbruin. 

CORREOS MEXICO 
:;a CENTAVOS 

, 1539CON»IE)IOBAnVOIM9 ^ 
I rVCe«taiMlo*!kliiprMl»M , 
j ^^^^'^^Min en America 

CORREOS MEXICO ' 
AEREO 2 0 CVS 

Primer Grabado 
Heobo 

en México 
( 1 5 4 4 ) 

U39COI(MEI(ORAIIV«IW9 
IV Cealeftörio do Ia Ifaprenla en 
Mexico pfimcrfl efi Amcficii 

Luchtpostzegels: 
20 c , grijsblauw. 
40 c , donkergroen. 

1 p., bruin en rood. 

■ •■ I I 
; AOlCOlAüMAtBO \ 

Naar aanleiding van de „Censos" 19391940 verschenen 3 
frankeer en 3 luchtpostzegels. De frankeerzegels geven afbeel
dingen van: 2 c. gebouwen, 5 c. landbouw en veeteelt, 10 c. handel. 
De luchtpostzegels van: 20 c. vliegtuigen en een trein als sym
bolen van het moderne transportwezen, 40 c. industrie en 1 peso 
algemeene symbolische voorstellingen. 

Frankeerzegels: Luchtpostzegels: 
2 c , rood. 20 c , grijsblauw. 
5 c , donkergroen. 40 c , oranje. 

10 c , bruin. 1 p., violet. 

MOZAMBIQUE. 
Het verplichte toeslagzegel van 1929 (moeder met twee 

kinderen) verscheen in gewijzigde kleuren. 
Toeslagzegel: 40 c , bruin en blauw. 

MOZAMBIQUE CIE. » 
Naar aanleiding van het bezoek van den Portugeeschen president 

werden de volgende 7 waarden van de driehoekige zegels van 1937 
voorzien van den opdruk „28VII1939 Visita Presidencial". 

Opdrukzegels: 
30 c , groen en grijsblauw, opdruk rood. 
40 c , grijsblauw en zwart, opdruk rood. 
45 c , blauw en bruin, opdruk zwart. 
50 c , violet en groen, opdruk rood. 
85 c , oranjerood en zwart, opdruk zwart. 

1 e., blauw en zwart, opdruk rood. 
2 e., lichtlila en bruin, opdruk zwart. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 



228 NEDERLANDSCH MAANDBLAD V O O R PHILATELIE. 

NIEUW ZEELAND. 
Op 2 October verschenen de jaarlijksche weldadigheidszegels 

ter bevordering der gezondheid. De teekening geeft 3 jongens 
weer, die een bal (waarop het woord „Health"), die boven hun 
hoofden is gegooid, trachten te vangen. 

yi A. -\: y2 d., groen. 
1 d. + 1 d., rood. 

PAPUA. 

Ihmii i i 

Op 6 September verschenen de 
reeds eerder aangekondigde lucht
postzegels. Zij vertoonen twee 
inboorlingen in hun kano's, die 
zij door middel van lange staken 
voortbewegen; op den achter
grond bergen, waarboven links 
een vliegtuig van het De H. 86B 
type. Rechts in een ellips een 
beeltenis van koning George VI. 

Luchtpostzegels: 5 d., groen. 
2 d., rood. 8 d., bruin. 
3 d., blauw. 1 sh., lila. 

PARAGUAY. 
Het 10 pesos frankeerzegel van de herinneringsserie 1931 (60e 

verjaardag van de herdenking van de grondwet), met een af
beelding van de wapenleeuw, verscheen nogmaals in gewijzigde 
kleur. N, 

10 pesos, blauw. 
Twee herinneringszegels werden uitgegeven naar aanleiding van 

het overbrengen van het stoffelijk overschot van Carlos Antonio 
Lopez en José Eduvigis Diaz naar het pantheon op 1 Maart jl. 
Zij vertoonen de beeltenissen van resp. Lopez en Diaz. 

2 pesos, blauw en lilabruin, S., Lopez. 
2 pesos, blauw en lilabruin, L., Diaz. 

Ter herinnering aan de conferentie, waarbij de grenzen van 
het Chaco-gebied werden vastgelegd, verscheen een luchtpost
zegel met de afbeelding van een kaart, waarop dit gebied voor
komt. 

Luchtpostzegel: 500 p., zwart. 
RUSLAND. 

Frankeerzegels in nieuwe teekeningen: 
5 kop., donkerrood, een arbeider. 

15 kop., groen, volledig bepakt Infanterist. 
30 kop., donkerblauw, een vlieger. 

Het frankeerzegel van 4 kop. van 1938 
(beeltenis van een boerin) verkreeg een nieuwen 
zwarten waarde-opdruk. 

Opdrukzegel: 
30 kop. op 4 kop., purper. 

SALVADOR. 
Ter herinnering aan de slag van San Pedro Perulapan ver

schenen de 50 cent. en 1 colon der uitgifte 1935, alsmede de 
1 colon der uitgifte 1924, met een 5-regeligen rooden opdruk. 

8 cent. "op 50 cent., grijsblauw. 
10 cent. op 1 colon, zwart. 
50 cent. op 1 colon, groen en blauw. 

SAMOA. 

pvmv 

MtÉfekMÉMÉÉÉÉMMi 

De op blz. 144 gemelde zegels zijn 
verschenen; voor de bijzonderheden 
moge daarnaar verwezen worden. 

Frankeerzegels: 
1 d., rood en groen. 
1% d., bruin en blauw. 
2K d., blauw en bruin. 
7 d., groen en violet. 

SLOWAKIJE. 
Ter eere van dr. Tiso werd op 6 October 

een frankeerzegel met zijn beeltenis uit
gegeven. 

50 h., donkerolijfgroen. 

M*feA«A 

MMUBM *MMill 

Aanvullende waarde in het definitieve 
type met afbeeldingen kleederdrachten: 

4 ks., bruin. 

SPANJE (KANARISCHE EILANDEN). 
Het groote weldadigheidszegel van de Kanarische eilanden met 

de afbeelding van een vliegtuig boven een eiland, is wederom in 
omloop gebracht door het te voorzien van een opdruk „Correos 
Habilitado para". 

10 ets. op 5 c , groenolijf. 
20 ets. op 5 c , violet. 
25 ets. op 5 c , roodoranje. 
30 ets. op 5 c , rood. 
40 ets. op 5 c , geeloranje. 
5D ets. op 5 c , groen. 
60 ets. op 5 c , geel. 

1 pta. op 5 c , zwart. 
Hetzelfde zegel met opschrift „Tenerife" in plaats van „Islas 

Canarias", verkreeg den opdruk „Via Aerea". Aldus werden de 
volgende 5 waarden verkregen: 

Luchtpostzegels: 
50 ets. op 5 c , geeloranje, opdruk blauw. 

1 pta. op 5 c , violet, opdruk groen. 
2 pts. op 5 c , groen, opdruk rood. 
3 pts. op 5 c , zwart, opdruk rood. 
4' pts. op 5 c , rood, opdruk blauw. 

TRINIDAD. 
Twee hooge waarden met beeltenis van koning George VI. 

% 1.20, groen. 
$ 4.80, rose. 

VENEZUELA. 
Van de luchtpostzegels „landkaart met vliegtuig" van 1932 

bestaan nu in gewijzigde kleuren de volgende waarden: 
5 c , groen. 25 c , lichtbruin. 

10 c , oranje. 40 c , olijf. 
12K c , violet. 70 c , karmijn 
15 c , lichtblauw. 1 bol., blauw. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA. 

1 1 Hl«'" ^hN!VÏ*fi<-ARV 1 1 

r LJI '"""^ ' 1 

' - 11- 'Iï\ 
\\ < 1 
Il UNITED STATES 1 % 
1 "X POSTAGE \ 3 

Het op blz. 212 gemelde bijzondere 
frankeerzegel met een afbeelding van de 
pers, waarmede in 1639 voor het eerst in 
Cambridge, Mass., werd, gedrukt, is ver
schenen. 

3 c , lichtviolet. 

W. G. Z. 
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ARGENTINIË. 
Er is sprake van de uitgifte van een 5 c. frankeerzegel ler 

gelegenheid van het congres voor volkswoningen, dat in October 
te Buenos Aires is gehouden. 

BRAZILIË. 
Hier zullen naar aanleiding van de deelname aan de New 

Yorker wereldtentoonstelling vier herinneringszegels in de waarden 
van 400, 800, 1200 en 1500 reis worden uitgegeven. 

CUBA. 
Ter herdenking van de 100e sterfdag van generaal Calixto 

Garcia zullen speciale frankeerzegels van 2 en 5 c. worden 
uitgegeven. 

DENEMARKEN. 
Ten bate van het Deensche roode kruis zullen midden November 

iwee weldadigheidszegels van 10 + 5 en 15 + 5 öre met de 
beeltenis van koningin Alexandra worden uitgegeven. 

JOEGO-SLAVIE. 
Naar gelang van de behoefte zullen nieuwe frankeerzegels met 

een beeltenis van koning Peter II verschijnen en wel: 25, 50 pa., 
1, 1.50, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20 en 30 d. 

LITAUEN. 
Nieuwe definitieve zegels zullen binnenkort verschijnen ter 

gelegenheid van de overdracht van Wilna (dus behalve de op
drukken gemeld op blz. 227). 

LUXEMBURG. 
Op 1 December zal wederom een serie „Caritas"-zegels worden 

uitgegeven. Om de aanhankelijkheid van hel Luxemburgsche volk 
aan zijn vorstenhuis, symbool van het vrije en onafhankelijke 
groothertogdom, uit te drukken, zullen dit jaar de zegels de 
beeltenisten brengen van de groothertogin Charlotte, den prins
gemaal Felix en den troonopvolger Jan. De zegels zijn ontworpen 
en gegraveerd door den Nederlandschen kunstenaar S. Har tz en 
zijn uitgevoerd door de firma Enschedé. De serie zal bestaan uit 
de volgende waarden: 

10 c. -f 5 c , groothertog Jan, 270.000 stuks. 
35 c. 4- 10 c , prins Felix, 100.000 stuks. 
70 c. -|- 20 c , groothertogin Charlotte, 80.000 stuks. 

1 fr. -|- 25 c , groothertog Jan, 50.000 stuks. 
1.25 fr. + 75 c , prins Felix, 50.000 stuks. 
1.75 fr. + 1.50 fr., groothertogin Charlotte, 50.000 stuks. 

Op 20 December zal een „herinneringsblok" worden uitgegeven 
naar aanleiding van het 20-jarige regeeringsjubileum der groot
hertogin Charlotte (sinds 15 Januari 1919) en aan haar huwelijk 
met prins Felix van Bourbon-Parma (6 November 1919). Het blok 
zal uit dezelfde teekeningen als bij de Caritas-zegels bestaan en wel 
in 3 verschillende kleuren. De waarden zullen zijn 2 fr. met de 
afbeelding van den troonopvolger Jan, 3 fr. met prins Felix en 
5 fr. met de groothertogin Charlotte. De oplage van dit blok 
is 40.000 stuks. 

MANDSJOEKWO. 
Het 39 fen luchtpostzegel, donkerblauw, van 1937, dat tot de 

zeldzaamheden van dit land behoorde vanwege de korte tijdsduur, 
dat het werd uitgegeven, werd in Juli nogmaals in koers gebracht 
om het niet verkochte deel uit te verkoopen. Deze zegels waren 
binnen 2 uur uitverkocht; een prijsdaling van dit zegel is on
vermijdelijk. 

MEXICO. 
Om de onkosten te dekken voor de volkstelling, die in 1940 

zal worden gehouden, zullen speciale zegels worden uitgegeven. 
Waar de philatelisten al niet goed voor zijn ! ! 

MOZAMBIQUE. 
Van de bijzondere frankeerzegels, uitgegeven naar aanleiding 

van het bezoek van den Portugeeschen president, is de oplage 
80 c. 147.000, 1.75 e. 97.000, 3 e. 47.250 eil 20 e. 2.500. Deze 
laatste waarde was binnen een week uitverkocht. 

NIEUW-ZEELAND. 
De „eeuwfeest"-zegels zullen uit de volgende waarden bestaan: 

Vi, 1, I K , 2, 3, 4, 6, 7 en 9 d. in het formaat 37 X 21 mm.; 
lYi d. in het formaat 21 X 25 mm., 5 d. in het formaat 
25 X 21 mm. en 1 s. in het formaat 21 X 37 mm. 

PARAGUAY. 
De op blz. 189 gemelde luchtpostzegels zijn gedrukt in de 

volgende oplagen: 3 p. 40 in elke kleur 50.000 stuks, 3 p. 50.000, 
6 p. 50.000 en 10 p. 30.000 stuks. 

Het gouvernement heeft zijn goedkeuring gehecht aan de uit
gifte van een serie frankeerzegels ter herinnering aan het 50-jarig 
bestaan van de universiteit van Assomption. 

PORTUGAL. 
In voorbereiding is een serie frankeerzegels ten bate van het 

Portugeesche legioen en een nieuwe serie frankeerzegels, waarop 
kleederdrachten worden afgebeeld. Voor beide series komen de 
volgende waarden in aanmerking: 5, 10, 15, 25, 40, 80 c , 1 e. 
en 1.75 e. Het ligt in de bedoeling deze 8 waarden ook uit te 
geven in een blok in een oplage van 10.000 stuks. 

RUSLAND. 
Begin November zal een serie frankeerzegels worden uitgegeven 

als propaganda voor den Kaukasus als kuuroord. De zegels geven 
afbeeldingen van nieuwe sanatoriums en vacantiehuizen in de 
meest gewilde kuurplaatsen, nl. 5 kop. sanatorium van de staats
bank te Kislowodsk; 10 en 15 kop. sanatorium van het roode 
leger te Sotschi; 20 kop. sanatorium „Abhasija" te Nieuw-Athou; 
30 kop. klinisch instituut te Sotschi; 50 en 80 kop. sanatorium 
van het volkscommissariaat van de zware industrie te Sotschi; 
60 kop. vacantiehuis te Sukhum. 

SELANGOR. 
Drie nieuwe hooge waarden zijn in de maak. Het Engelsche 

woord „Selangor" zal nu onderaan het zegel staan, het inlandsche 
opschrift zal rechts en links te lezen zijn. Het zijn % 1 zwart en 
rood op blauw, | 2 groen en rood op wit en | 3 groen en rood 
op smaragdgroen. 

TRAVANCORË. 
Ter gelegenheid van den geboortedag van den maharadja op 

9 November zullen definitieve frankeerzegels verschijnen, waarop 
zijn beeltenis is weergegeven. 

TURKIJE. 
Naar aanleiding van de opening van den spoorlijn Ankara-

Erzeroem zullen 4 herinneringszegels van 3, 6, 7 ^ en 1234 k. 
in verschillende teekeningen worden uitgegeven. 

W. G. Z. 

NEDERLAND. 
De komende Kinderzegels. 
Wederom zullen dit jaar weldadigheidszegels „Voor het Kind" 

verkrijgbaar worden gesteld, en wel gedurende het tijdvak van 
1 December 1939 t.m. 5 Januari 1940, met een toeslag boven 
de frankeerwaarde, welke ten goede komt aan het beschermings-
en hulpbehoevende kind in het algemeen, met uitzondering van 
de zuigelingenbescherming. 
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De zegels zullen in 5 frankeerwaarden 
verschijnen, nl.: 

1 Yi cent (grijs) met toeslag van 1 >2 c.; 
2]4 cent (groen) met toeslag van 2% c ; 
3 cent (r.bruin) met toeslag van 3 c ; 
5 cent (groen) met toeslag van 3 c ; 

12K cent (blauw) met toeslag van 3% c. 
Zij zijn ontworpen door den kunstschilder 

Sierk Schröder te Wassenaar. De voorstel-
l'ng is voor alle waarden dezelfde: een 
loopend kindje met een hoorn des over-
vloeds over zijn schoudertje hangend. 

De zegels zijn vervaardigd in rotogravure. 
De afmetingen van het beeldvlak zijn 
18 X 27 mm. 

De geldigheidsduur loopt t.m. 31 December 1944. 

De 734 cent port met nieuwe tanding. 
Verschenen is het portzegel van 7}^ C N T met de nieuwe kam-

tanding 133^ : 12K, oplaag B. 
Wij danken den heer Veen voor de toezending. 

Nieuwe oplaagletters. 
\'A cent H ; 20 cent U. 

Nieuwe etsingnummers. 
5 cent Y: R 658. 

20 cent U: 663. 

Nieuwe offset-plaatnummers. 
l'A cent H : 394. 
Z'A cent Y: 386. 
3 cent S: 397, 398. 

Buiten gebruiksteüing van postzegels. 
Met ingang van 1 Januari 1940 worden buiten gebruik gesteld 

en derhalve voor frankeering waardeloos de volgende zegeluit
giften: 

de kinderzegels van 1934 (het ouwelijke meisje met pop, tee-
kening Aart van Dobbenburgh); 

de regeeringsjubileumzegels van 1938; 
de Willibrordzegels; 
de spoorwegjubileumzegels. 

Wijziging posttarieven naar Indië ? 
Naar wij lazen wordt overwogen om de posttarieven in het 

verkeer met Ned.-Indië te wijzigen (hetgeen wel verhoogen zal 
beteekenen), zulks in verband met de tijdsomstandigheden. 

NEDERLANDSCH-INDIE. 
De komende weldadigheidszegels. 
Evenals vorige jaren zullen ook dit jaar in Nederlandsch-Indië 

weldadigheidspostzegels worden uitgegeven, thans ten bate van 
het Sociaal Bureau voor Nederlandsch-Indië, een op sociaal gebied 
werkende instelling, uitgaande van het bestuur der Protestantsche 
Kerk, te Batavia. De weldadigheidszegels zullen in Indië worden 
verkocht van 1 December tot en met 9 Januari a.s. en zullen 
hier te lande gedurende denzelfden termijn aan de philatelisten-
loketten verkrijgbaar worden gesteld 

De weldadigheidszegels worden voor het gebruik gelijkgesteld 
met gewone Indische frankeerzegels en blijven geldig tot en met 
30 September 1940. 

De zegels verschijnen in de frankeerwaarden 2 cent, 3>2 cent, 
714 cent, 10 cent (twee typen) en 20 cent, terwijl de verkoopprijs 
resp. 3 cent, 5 cent, 10 cent, 12 K cent en 25 cent bedraagt. 
Zij zijn vervaardigd door de N.V. Joh. Enschedé en Zonen te 
Haarlem en uitgevoerd in rotogravuredruk in de kleuren paars, 
groen, roodbruin, rood en blauw. De afmetingen zijn. 21 X 27 mm. 
voor de zegels van 2 cent en 714 cent en 28 X 20 mm. voor 
de overige zegels. 

De beide zegels van 10 cent zijn om en om in een vel gedrukt. 

Geen intrekking luchtpostzegels 414 en 7^4 gulden. 
In het Augustus-nummer werd medegedeeld, dat o.a. de lucht

postzegels van 4'A en 7'/, gulden met ingang van 1 Januari a.s. 
zouden worden ingetrokken. Naar wij vn het hoofdbestuur van 
de Indische P.T.T. vernemen, is de buiten-omloopstelling van deze 
luchtpostzegels voorloopig opgeschort; ze blijven dus voor fran
keering geldig. 

Aanmaak van zegels in Indië zelf. 
Een Aneta-telegram uit Batavia van 21 October meldt, dat vol

gens de „Java-Bode" is besloten, de Indische postzegels voortaan 
m Ned.-Indië te doen drukken. De bedrijven, die hiervoor in aan
merking komen, zijn de Kon. Drukkerij „de Unie" en de druk
kerij Kolff & Co. 

In vroegere jaargangen van het Maandblad is al herhaaldelijk 
sprake geweest van het drukken van zegels in Indië zelf. Het 
lijkt dus nu ernst te gaan worden. 

CURACAO. 
Nieuw iuchtpostzegel verschenen. 
Het nieuwe luchtpostzegel van Curasao, de 30 cent, is ver

schenen; het was te Utrecht voor het eerst op 21 October 
verkrijgbaar. 

De kleur is geel; de verdere afwerking is geheel gelijk aan die 
van de andere waarden van de serie. 

Den heer Veen dank voor toezending. 

De oplagen der regeeringsjubileumzegels. 
De firma Hekker verstrekte ons een van het departement van 

Koloniën ontvangen opgave van de totale aantallen verkochte 

SOCIAAL BUREAU VOOR N.I. 
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regeenngsjubileumzegels (dus in Curasao, Nederland en Ned 
Indie samen), dit als verbetering van de opgave in het vorig 
nummer. 1 % cent 203 604 

6 cent. 164 581 
15 cent 137 007 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT VOOR 

POSTZEGELKUNDE VAN NOVEMBER 1899). 
Nederland. 
Het frankeerzgel van 1 gulden, dat eerst gedrukt was in vellen 

van 25 stuks, is nu aan de kantoren ontvangen in vellen van 50, 
5 rijen van 10 Nóch in druk, nóch in kleur is eenige verandering 
te bespeuren. 

— De koite breukstreep bij de 2)^ centportzegels brengt de 
pennen in beweging, maar is zooveel belangstelling werkelijk niet 
waard ! We hebben hier met een heel gewoon plaatgebrek te doen 
Beziet men geheele platen van de 2>2 centportzegels, dan vindt 
men er verscheidenen met korter of langer, boven de „I" uit
komende breukstreep, bij plaat „G" vielen mij o. a op: 

nr 2 van rij 1 (type III), 
nr. 3 van rij 13 (type III), 
nr. 9 van nj 8 (type III) en 
nr. 3 van nj 10 (type I), 

alles met een breukstreep ietwat korter dan gewoonlijk, de wer
kelijk k o r t e (3>2mm) streep is op genoemde plaat bij nr 3 
van rij 11, en nr. 3 van rij 13, beide typen III, te vinden. 

Maar niet alleen bij de lichtblauwe, zelfs bij de ultramarijne 
portzegels van Nederland komt dit plaatgebrek voor, b v. bij 
plaat „L": 

nr. 5 van rij 12, 
nr 7 van rij 16 en 
nr 10 van rij 20 

Wetende hoe de platen van Indie, Suriname en Curajao tot 
stand kwamen, zal ditl plaatgebrek ook wel bij de koloniale zegels 
te vinden zijn Van Kinschot 

Groot Barrière Eilanden. 
Ik moet nogmaals op deze zegels terugkomen, voornamelijk 

omdat de lezers ook van buitenlandsche bladen tot een verkeerde 
conclusie kunnen komen. 

In de eerste plaats begin ik voorop te zetten, dat de firma 
Whitf King Sc C o , Ipswich, die ons achtereenvolgens erover 
berichtte en exemplaren ervan toezond, ze nooit anders heeft ge
noemd dan „Duivenpostzegels" of, zooals hij schreef „Pigeon
gram Stamps". Deze firma heeft ze evenmin als „staatsuitgifte" 
aangezien, maar heeft ze beschouwd als „lokaalzegels" Alles wat 
ZIJ berichtte was dus geheel te goeder trouw Zij ontving de zegels 
uit NieuwZeeland met duidelijke omschrijving en dacht Philate
lia te dienen, door spoedigst mogelijk de met haar bevriende 
redactien in te lichten 

Vervolgens wijs ik op een uitvoerig artikel in Am Journal of 
Phil van September, getiteld „A novel Postal Service ■— The 
Great Barrier Pigeongram Agency" Hierin worden de zegels op
gehemeld, beschouwd als een uitkomst, opgeluisterd met een lang 
verhaal over geschiedenis, aardrijkskunde, nijverheid en . . . 
duivenvlucht, en vergezeld van den wensch, dat zij . . . o neen, 
het Agentschap ' algemeen bekend moge worden. Deze wensch 
wordt geuit door een zekeren dr Leger Erson, die door dit agent
schap — ik zou haast zeggen spoediger dan per telefoon — aan 
een antwoord van zijn broeder geholpen werd, aan wien hij een 
spoedeischende vraag met onverwijld antwoord stelde Door de 
duifjes geholpen, ontving hij dit antwoord binnen 3K uur 

Eindehjk vestig ik de aandacht op hetgeen in „St. James Bud
get" en „New Zealand Graphic" van 15 September voorkomt Men 
leest hierin, dat de heer Howie voor het eerst zegels uitgaf en 
de heer Fncker volgde, met een ander soort driehoekig zegel, 
„toen hij bemerkte, dat zegelverzamelaars ervan gediend waren !" 
Wel was de uitgifte Howie niet veroorloofd, d w. z. door het 
gouvernement bekrachtigd, maar zij was tenminste bona fide De 
regeering zal wel spoedig dit zaakje beletten, anders verrijzen er 
duivenposten van en naar alle kleine eilandjes rondom de kust 

B. 

NEDERLAND. 
Dat de geïllustreerde briefkaarten zich in een stijgende belang

stelling mogen verheugen, bewijst de volgende dienstorder der 
P T T : nr 533 van 4 October 1939 

Van de navolgende geïllustreerde briefkaarten, waarvan de voor
raad bij den controleur te Haarlem tijdelijk was uitgeput, is een 
herdruk verschenen Aan desbetreffende aanvragen kan wederom 
worden voldaan. 
Serie II, nr. 8, Gelderland, Arnhem, „Groote Kerk"; 
Serie III, nr. 12, ZuidHolland, 'sGravenhage, „Binnenhof en 

Ridderzaal", 
Serie III, nr. 13, ZuidHolland, 'sGravenhage, „Vredespaleis", 
Serie III, ' nr. 15, ZuidHolland, Rotterdam, „Maasgezicht"; 
Serie IV, nr. 7, NoordHolland, Hilversum, „Stadhuis"; 
Serie V, nr. 3, Zeeland, Middelburg, „Stadhuis"; 
Serie VI, nr. 3, Utrecht, Utrecht, „Oude Gracht met 

Domtoren"; 
Serie VI, nr. 4, Utrecht, Utrecht, „Kloostergang van 

den Dom"; 
Serie VII, nr. 9, Friesland, Leeuwarden, „Voormalige 

Kanselarij"; 
Serie VIII, nr. 3, Groningen, Groningen, „Zuiderhaven"; 
Serie XI, nr. 2, Amsterdam, „Kon. Paleis (oorspr. Stad

huis", 
Serie XI, nr. 3, Amsterdam, „Westerkerk". 

De kleur van het netwerk bij de enveloppe van 5 cent is 
tegenwoordig zuiver blauw, terwijl deze eerst groenachtig blauw 
was. Blijkbaar is deze wijziging al een paar maanden oud, want 
ik blijk een dergelijke enveloppe te bezitten, die reeds in April 
te Utrecht is afgestempeld. 

BUITENLAND. 
CEYLON. 
Een geheele serie poststukken met de beeltenis van George VI 

kunnen wij melden: een briefkaart van 3 cents groen, een brief
kaart met betaald antwoord van 3 + 3 cents groen Deze beide 
kaarten zijn van klein formaat. Bovendien een 10 cents karmijn 
in grooter formaat Volgens een mededeeling van den heer Beck
haus uit Berlijn is er eerst een kaart van 3 cents grijs m dezelfde 
uitvoering verschenen. Alle genoemde kaarten zijn op wit papier 

Verder een krantenbandje van 2 cents karmijn en een enveloppe 
van 6 cents rood. Deze laatste komt reeds in 3 formaten voor, 
zoowel op gekleurd als op wit papier. 

DUITSCHLAND. 
Van de poststukken, die in Danzig voorradig waren, zijn voor 

zoover tot nu toe bekend, alle 5 en 10 pfennig kaarten overdrukt 
De eerstgenoemde kaarten kregen slechts een zwarten opdruk 
Deutsches Reich en Rpf, terwijl de laatstgenoemde bovendien 
door middel van groote cijfers 6 van waarde veranderden 

EGYPTE. 
Met de nieuwe teekemng (kop van koning Farouk) verscheen 

een enveloppe van 5 miUièmes. 
FRANKRIJK. 
Eindelijk passen de posterijen hier de waarden der poststukken 

ook aan het huidige posttarief aan Zoo verschenen er nu een 
briefkaart van 1.25 francs en een postblad van 90 centimes, de 
kaart voor buitenlandsch , het postblad voor binnenlandsch 
verkeer 

JAPAN 
De beide koerseerende kaarten van 2 sen blauw op gekleurd 

karton en de hierbij behoorende kaart met betaald antwoord van 
2 + 2 sen verschenen in een nieuwen druk O a zijn de zegel
indrukken door een dikke lijn omgeven. 
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Bovendien verscheen hier een postblad van 4 sen rood op 
geelachtig wit papier. 

NIEUWZEELAND. 
NieuwZeeland gaf een briefkaart van % d. geelgroen op ge

kleurd karton uit. Het zegelbeeld is gelijk aan dat van de reeds 
gemelde postbladen en vertoont den kop van den huldigen koning. 

PERAK. 
In de reeds medegedeelde serie poststukken met den vorst 

en face als zegelindruk verschenen een briefkaart met betaald 
antwoord van 2 c. | 2 c. groen op gekleurd karton en een 
enveloppe van 5 c. bruin op wit papier. 

P H I L I P P I N E N . 
Evenals dit bij de koerseerende postzegels het geval is, worden 

nu ook de poststukken met den kleinen opdruk „Commonwealth" 
in omloop gebracht. Berlijn meldt ons de kaart van 2 cents rood 
op geelachtig karton met dezen opdruk. (Het is kaart nr. 8 van 
den „Grosser Ganzsachenkatalog", zegelbeeld Rizal). 

POLEN. 
Op 1 Augustus schijnt tegelijkertijd met de postzegels ter her

innering aan de 25jarige herdenking van Pilsoedski's legionnairen 
ook een serie briefkaarten uitgegeven te zijn. In tegenstelling tot 
de postzegels, die vrij algemeen zijn, zagen wij nog geen der 
kaarten. Voor mededeelingen over uitvoering en voorstellingen 
houden wij ons aanbevolen ! 

cliïiöerLl 
_2J 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen van het hoofdbestuur der P.T.T. nr. 36 van 

6 September 1939 bevatten o. a.: 
Blijkens nader ontvangen bericht wordt de Jaarbeurs te Utrecht 

niet gehouden van 4 t.m. 15 September, gelijk vermeld is in Mede
deeling nr. 34, doch van 11 t.m. 22 September. De vestiging 
van het bijpostkantoor is thans naar dit laatste tijdvak verschoven 

Die van 4 October 1939, nr. 42: 
Den 2en October 1939 werd te K l a z i n a v e e n  N o o r d 

gevestigd een poststation in vereeniging met een telefoonstation. 
Die van 11 October 1939, nr. 43: 
Met ingang van 1 November a.s. wordt het hulppostkantoor 

te E 1 s 1 o o (Lb) vervangen door een poststation. 
Die van 18 October 1939, nr. 44: 
Op 16 October 1939 werd gevestigd het bijpostkantoor 

' s  G r a v e n h a g e  O o s t . 
Na beëindiging van den dienst op 14 October jl. werden de na

volgende postagentschappen te ' s  G r a v e n h a g e opgeheven: 
Adelheidstraat, Bezuidenhoutscheweg, J. P. Coenstraat, Juliana 
van Stolberglaan. 

Met ingang van 1 November 1939 wordt het hulppostkantoor 
te R a a r a s d o n k d o r p vervangen door een poststation. 

In vele stempels zijn gedurende de afgeloopen weken de oude 
uurcijfers met V.(oormiddag) of N.(amiddag) vervangen door de 
cijfers der 24uur indeeling. 

Dr. Benders zond ons o. a. M a u r i k (Vellinga 173) sedert 
1 September jl. nieuwe uurcijfers, benevens H a u l e r w i j k 
(V. 139) van 17.8.39.812V. en van 2.IX.5.39, dus een nieuw type, 
met Romeinsch cijfer voor de maandaanduiding en het uur vóór 
het afgekorte jaartal. 

OORLOGSVARIA. 
NEDERLAND. 
Dank zij veler medewerking kunnen wij melden dat de stempels 

van de Veldpostkantoren 1 t.m. 12 gezien zijn in de typen als 
in het Julinummer afgebeeld van VELDPOST 10 en nr. 2 en 9 
als van Veldpostkantoor 13, doch met 2 sterren. Verder behalve 

DUITSCHLAND. 

de stempel HOOFDEXPEDITIE " VELDPOST, die van EXPE
DITIEKANTOOR VELDPOST =■■ A ''■ resp. B, dus Vellinga type 
197, doch met 1 uurcijfer der 24uur indeeling. 

De meest in v i o l e t t e n inkt afgedrukte administratieve 
stempels: De Directeur van het Veldpostkantoor Nr. . ., Niet bij 
het Veldpostkantoor Nr., onvolledig adres, Vertraagd door on
juist adres, Verzoeke Uw volledig militair adres te doen opgeven. 
Onbekend bij 9 R.I. / Hoofdfacteur (handteekening). Terug / 
Afzender, worden eveneens van vele kantoren gemeld. 

De post aan de militairen te 
velde wordt via „Postsammel
stellen" geleid, waar de sorteering 
plaats vindt. Wij zagen o. a. de 
dubbelringstempels BERLIN PSST, 
KÖNIGSBERG (PR) PSST, PSST 
STETTIN 1 en een enkelring
stempel MÜNCHEN PSST 
HAUPTSTADT DER BEWE
GUNG. 

De veldpoststempels, die in den 
vorigen oorlog, althans in 191416, 
de legeronderdeelen of veldpost
kantoornummers aangaven, bijv. 
K. D. Feldpostamt des Grossen 
Hauptquartiers, K. D. Feldpost

exped. des Oberkommandos der HeeresGruppe v. Mackensen, 
K. D. FeldpostExped. 3. INF. DIV. enz., werden in 1917/18 al 
van de namen ontdaan, zoodat veelal slechts K. D. Feldpostamt 
overbleef. Nu schijnen alle letters uit boven en ondersegment 
gebeiteld (ausgestanzt) te zijn. Op een briefkaart uit het Saar
gebied was de 5 pfg. Hindenburgzegel vernietigd met een 
stempel, waarin slechts de middenbalk vermeldt 18.10.39.1112. 

Ook zagen wij enkelringstempels bovenin FELDPOST / b, 
onderin adelaar met hakenkruis en in het midden 000 15.10.39. 

Op brieven uit E l b i n g 1 en M e m e l zagen wij de 
censuurstempels ,,Auslandsnachrichtenprüfstelle •■' Königsberg (Pr) 
en „Von der Wehrmacht zugelassen". 

TE KOOP GEVRAAGD 
Zegels van Europa en 

Nederlandsche Koloniën tot 1890, 
in uitsluitend prima exemplaren. 

Zendt mij de zegels, welke U heeft. Afrekening p.o. 
J. G. IVIILLAARD(Fa.J. VOET). 
Handelaar in klassieke zegels Europa en Ned. Kol. 
tot 1890. — Beëedigd Philatelistisch Makelaar. 

H o v e n l e p s w e g 18 7 TIEL. 
Telefoon 2951. Giro 2 2 9 2 0 9 . 
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Ter gelegenheid van het be
zoek van Hitler aan D a n z i g 
werd gestempeld met een enkel
ringstempel, in het midden een 
kerk en oude gebouwen, waar
boven: DANZIG en beneden; 
GRÜSST JUBELND / SEINEN 
FÜHRER U N D BEFREIER / 
ADOLF HITLER / 19. Sept. 39. 

Kote Rreiij^ 
imme« bereit. 
ijilftntt! 

Van K r a k a u 2 in het bezette Polen zagen wij van 
28.10.39.13 reeds een stempel in het koerseerende Duitsche type. 

Aan Stempels, welke met den tegenwoordigen tijd verband 
houden, zagen wij o. a.: 

S t e t t i n en S t u t t g a r t Stadt 
der Auslandsdeutschen, rechts de dag
teekcningstempel en links daarvan de 
afbeelding van een roodekruiszuster» 
welke een gewonden militair te drin
ken geeft "en 4regelig: Das Deutsche 
/ Rote Rreuz / immer bereit, / Hill 
mit ! 

B e r l i n N W 7. Een ijzeren kruis met opschrift: Tu eisern 
Deine / Pflicht / Du sicherst den Sieg, resp.: Jetzt heisst es: / 
Die Pflicht tun / und sonst gar nichts, resp.: Den Kämpfer der / 
Front stützt Du, / deutsche Frau, daheim. 

B r e m e n 5. Het embleem der luchtbescherming, waarnaast: 
Lass dich / im / Luftschutz / ausbilden ! 

B e r l i n S W 11. Kinderreichtum / ist praktischer / National
sozialismus, en tusschen hakenkruizen: R D K. 

W i e n 1. Een met een bezem vegende S.A.man en 2 schilden, 
waartusschen: EHRLICH / W ä H R T / AM / LäNGSTEN. Op de 
weggeveegde papierhoop: W U C H E R  RAMSCH  SCHACHER. 

ENGELAND. 
Het in het vorig nummer afgebeelde sluitetiket P.C. 66 OPENED 

BY / CENSOR zagen wij nu van nr. 11 t.m. 1965, laatstgenoemd 
nummer op een brief uit Teddington Middx., waar een groote 
Britsche petroleummaatschappij uit Londen haar tenten tijdelijk 
opgeslagen heeft. Ook groote banken en andere bedrijven schijnen 
het ergens in Surrey, Hants en andere meer landelijke counties 
veiliger te vinden dan in de metropolis. Brieven per Yankee 
Clipper van de Vereenigde Staten naar Nederland waren door 
Censor 1836 nagezien. 

Een drukwerk uit Indië afkomstig, is voorzien van een soort
gelijk etiket wat grootte betreft, ook wit, doch rood bedrukt. 
En wel met: P C 22. J. No. 16 Opened by Censor. 

De firma Whitefield King te Ipswich in Engeland heeft op een 
drukwerk in den linker benedenhoek een paars stempel. In een 
hokje staat „War Office Permit No. B 442". Op een aangeteekende 
brief van deze firma was een wit etiket geplakt, hetgeen rood 
bedrukt was met: „War Office Permit No. C 16", ook in een 
roode omranding. 

CANADA. 
Brieven uit Montreal en Saskatoon waren na opening gesloten 

met een wit etiket, zwart overdrukt: EXAMINED BY / CENSOR 
en nummer C. 25 resp. C. 26. 

BARBADOS. 
Als censorstempel zagen wij een gekartelde gelijkzijdige driehoek 

met Inschrift: PASSED BY CENSOR. 

TRINIDAD. 
Violet dubbelringstempel, in het midden een kroon met om

schrift: PASSED BY POSTAL CENSOR. 
NIEUWZEELAND. 
Op een brief uit Invercargill kwam een violet enkelringstempel 

voor, in het midden 15 en omschrift: PASSED BY CENSOR N.Z. 
GIBRALTAR. 
Door den heer De Ruyter de Wildt werden als proef ge

durende 14 dagen vrijwel om den anderen dag gelijkluidende 
brieven verzonden naar hetzelfde adres te Apeldoorn, gedurende 
den tijd dat het m.s. „Kota Baroe" aldaar door de Engelsche 
autoriteiten voor onderzoek werd vastgehouden. 

Deden de eerste brieven er 2 weken over, de volgende kwamen 
vlugger binnen, de laatste daarentegen hadden weer zeer veel tijd 
noodig, zooals onderstaande staatje duidelijk laat zien: 

verz. Gibraltar 9 Sept., aank. Apeldoorn 22 Sept. (13 dagen), 
verz. Gibraltar 11 Sept., aank. Apeldoorn 25 Sept. (14 dagen), 
verz. Gibraltar 13 Sept., aank. Apeldoorn 26 Sept. (13 dagen), 
verz. Gibraltar 14 Sept., aank. Apeldoorn 23 Sept. ( 9 dagen), 
verz. Gibraltar 16 Sept., aank. Apeldoorn 23 Sept. ( 7 dagen), 
verz. Gibraltar 15 Sept., aank. Apeldoorn 23 Sept. ( 8 dagen), 
verz. Gibraltar 18 Sept., aank. Apeldoorn 12 Oct. (24 dagen), 
verz. Gibraltar 22 Sept., aank. Apeldoorn 3 Oct. (11 dagen). 
Alle brieven waren voorzien van een wit etiket langs de zijkant, 

rood overdrukt met: EXAMINED BY GIBRALTAR POSTAL 
CENSOR. Een verzonden briefkaart kreeg alleen een langwerpig 
rood stempel met het Inschrift: PASSED CENSOR. 

Bovenstaand lijstje bewijst wel overtuigend, hoe vertragend en 
vrij willekeurig de censuur in oorlogstijd te werk gaat, daar 
practisch om den anderen dag een verbinding per schip of vlieg
tuig met Engeland aanwezig was. 

ZUIDAFRIKA. 
Witte etiketten, rood overdrukt: PASSED / CENSOR. 
IERLAND. 
Een brief, 12.X.39 uit B a i l e A t h a C l i a t h (Dublin) 

naar Amsterdam verzonden, was na opening gesloten met een rose 
etiket, zwart overdrukt: S. P. 1 / AN SCRUDOIR D'OSCAIL / 
OPENED BY CENSOR. Edoch, de Engelsche censuur bemoeide 
zich er ook mede, opende de andere zijde van de enveloppe en 
sloot daarna met het bekende etiket P.C. 66 nr. 1533. 

TUNIS. 
Op een brief, 7.X.39 uit T u n i s naar Amsterdam verzonden, 

kwam een dubbelringstempel voor, in het midden het Fransche 
wapen, omschrift: CONTROLE POSTAL '■' Commission V.A. 

LIBANON. 
Brieven uit B e y r o u t h waren na opening gesloten met 

blauwe of gele strookjes, zwart overdrukt: CONTROLE POSTAL 
MILITAIR, waarover in rooden inkt ovale stempels: OUVERT 
PAR L'AUTORITé MILITAIRE, in het midden L.O. en ronde 
roode stempeltjes, waarin wit uitgespaard in het midden een 
nummer, bijv. 02 en C P M B (Controle postal militaire Beyrouth). 

SPANJE. 
B i l b a o . Violet dubbelringstempel, in het midden het stads

wapen en omschrift: CORREOS  CENSURA MILITÄR '•■ 
BILBAO. 

S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . Tweeregelig niet omlijnd, 
violet stempel: 29 Censura Militär. Santa Cruz de Tenerife. 

TSJECHIË. 
Een brief, 19 October jl. uit P r a a g verzonden, aan de 

voorzijde afgestempeld met het reeds vermelde rondstempeltje 
D.K. / Praha 7, was na opening gesloten met zegels, afgestempeld 
met een handstempel: Uredné otevreno / devisovou Kontrolou, en: 
Ouvert d'office / pour Ie controle / des devises. 

NEDERLANDSCHINDIE. 
Op een luchtpostbrief van een marineschepeling kwam naast 

den gewonen poststempel SOERABAJA 2.10.39.2 een grooier 
dubbelringstempel doorsnede 31 mm. met gearceerde segmenten en 
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omschrift: " MARINE-POSTKANTOOR * SOERABAJA OED-
JOENG,, in den dwarsbalk -1.10.39 en blokje in plaats van uur-
cijfer. 

De beeren D. Bastenhof, dr. Benders, W. J. de Bode, P. J. M. 
Boel, J. F. Burgess, W. Hellinga, E. Loeb, Jos. Maussen, Nottel-
man, A. J. van Pesch, J. Sonneveldt, C. Stam, P. A. J. Veen, 
A. T. R. de Ruyter de Wildt, W. G. Zwolle en P. H. S. Mos 
danken wij vriendelijk, voor hun mededeelingen, onder voort
durende aanbeveling. 

J. P. TRAANBERG. 

NEDERLAND. 
Franco typ. 

Machine 108 VII. Eind October is deze machine opnieuw in 
dienst gesteld, thans voorzien van groot machinenummer en 
nieuw afzenderscliché tusschen de stempels, wederom zonder 
omlijsting. 

Machine 548 II. Een nieuw afzenderscliché werd opgenomen 
tusschen de stempels: LEEUWENBERG N.V. / POSTBUS 141 / 
AMSTERDAM-CENTRUM. 

Machine 470 XIIB. Het afzenderscliché tusschen de stempels 
werd hooger geplaatst, waardoor de bovenrand ongeveer samen
valt met de bovenrand van den datumstempel. 

Machine 489 VIL Links werd een geruite rechthoek opgenomen, 
waarin: 10 / Jeugdherbergen / jaar. 

Machine 550 IV. Het reclamecliché links, zooals vermeld bij 
type II, werd vernieuwd: de letters iets meer versierd, o. a. heeft 
de b van Wereldgebeuren aan de bovenzijde een lus gekregen. 

Machine 599 II. Een nieuw cliché links vertoont een soort 
portretlijst, waarin een man met een pinguin is afgebeeld. 

Machine 877 II. Links werd opgenomen de afbeelding van een 
flesch met trechters waar een vloeistof doorheen druppelt, het 
geheel in een gearceerd vierkant. 

Machine 905 I. Model C3xg, sinds Mei in gebruik bij de Coöp. 
Hillegomsche Veiling te Hillegom. Tusschen de stempels 3 mandjes 
waarop een anker en onderschrift: HILLEGOMSCHE VEILING. 

Machine 913 I. Model C3xg, sinds Mei in gebruik te Hilversum. 
Tusschen de stempels: GOOISCHE / UITVAART-VERZORGING. 

Machine 914 I. Model C3zxg, sinds Mei in gebruik bij de 
N.V. Kantoorboekenfabriek „Atlanta" te Hoogezand. Tusschen 
de stempels het handelsmerk: een ruitvormige figuur, waarin een 
soort toorts en den naam ATLANTA. Links: KANTOOR-
BOEKEN / MOBERTA- / HANGSYSTEEM / CARTONNAGES. 

Machine 915 I. Model C3xg, sinds Mei in gebruik. Tusschen de 
tempels: KAMER VAN KOOPHANDEL / EN / FABRIEKEN / 
VOOR / ROTTERDAM. 

Machine 919 I. Model C3Azxg, sinds Juni in gebruik te 
Utrecht. Tusschen de stempels: N.V. VERMA. 

Machine 922 I. Model C4xg, sinds funi in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels: NEDERLÄNDSCHE / TELEGRAAF-
MAATSCHAPPIT / R H (in dubbelen cirkel) / „RADIO
H O L L A N D " N.V. 

Machine 947 I. Model C3xg, sinds Juni in gebruik bij de firma 
Tan E. de Boer te 's-Gravenhage. Tusschen de stempels: A N N A 
PAULOWNASTR. 35. 

Machine 948 I. Model C3xg, sinds Juni in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels: ACHEMA / CHEMICALIËN. 

Machine 949 I. Model C3xg, sinds Juni in gebruik bij de firma 
Croon te Vaals. Tusschen de stempels: Croon. 

Machine 950 I. Model C3xg, sinds Juni in gebruik. Tusschen de 
stempels: H, waaroverheen Hobart in ovaal, gevat in een ge-
arceerden rechthoek, waaronder: ROTTERDAM W. 

Machine 951 I. Model C3xg, sinds Juni in gebruik bij de Wed. 
Receveur te Venlo. Tusschen de stempels: WFR / Receveur / 
MANUFACTUREN. 

Machine 952 I. Model C3xg, sinds Juni in gebruik bij de Ned. 
Instrumenten Cie. „Nedinsco" te Venlo. Tusschen de stempels: 
„NEDINSCO" / POSTBUS 40. 

Machine 954. Model C3xg, sedert Juni in gebruik bij de Prov. 
Noord-Brabantsche & 's-Hertogenbossche Courant, fa. Arkesteyn 
te 's-Hertogenbosch. Tusschen de stempels hetzelfde cliché als 
in machine 173. 

Machine 955 I. Model C3xg, sinds Juni in gebruik te 's-Graven
hage. Tusschen de stempels: Kodak (in omlijsting). Links van den 
datumstempel :Kodak / PANATOMIC-X / Uiterst fijne Korrel / 
hooggevoelig. 

Machine 956 I. Model C3xg, in gebruik sederf Juni. Tusschen 
de stempels in rechthoek een dravende zebra met bijschrift: 
Ouwehand's / Dierenpark / Rhenen / op den Grebbeberg. 

"Machine 957 I. Model C3xg, sinds Juni in gebruik bij het Neder-
landsch Rundvee-Stamboek te 's-Gravenhage. Tusschen de 
stempels: N R S / SURINAMESTRAAT 24. 

Machine 965 I. Model C3xg, sinds Juni gebruikt door de N.V. 
P. de Gruyter te 's-Hertogenbosch. Tusschen de stempels het 
zelfde cliché als in machine 213, links in cirkel: SINDS / 100 
JAAR / BETERE / WAAR, waaronder een band met: DE 
GRUYTER. 

Hasler. 
Machine H 571 V-VI. Het reeds gemelde type IV blijkt nog 

voorafgegaan te zijn door een combinatie van de reclame ,,Prijs 
van Zandvoort" en het oude afzenderscliché (als bij de typen I-III). 
Als type VI kan voorts gemeld worden de tekst Grensdocumenten 
links van den datumstempel tezamen met het nieuwe afzenders
cliché. 

Machine H 593 III. Stempelt thans ook zonder tekst links. 
Machine H 661 II. Wordt eveneens zpnder tekst links gebruikt. 

Komusina. 
Machine K 102 V. Een nieuw reclamecliché links bestaat uit 

een hartvormige figuur, waarin de letters J.G. met onderschrift: 
ZILVER / shag. 

De Engelsche trans-atlantische luchtlijn. 
Het vliegtuig „Caribou", dat 5 Augustus uit Hythe vertrok, 

opende de Engelsche luchtlijn van Groot-Britannië naar Canada 
en de Vereenigde Staten. De poststukken, welke met de eerste 
héénvlucht medevlogen kregen respectievelijk het aankomststempel 
van Botwood Nfid. van 6 Augustus of van Montreal van 6 Augus
tus 7 PM of van New-York 6 Augustus 12 PM. Ook enkele 
Nederlandsche poststuken vlogen mede. 

Op de terugvlucht kregen alle Canadeesche stukken een keurig 
zwart bijzonder poststempel. Vanuit Montreal was dit n.l. de 
eerste rechtstreeksche postvlucht naar New-Foundland, Ierland en 
Engeland. Het bijzondere poststempel op de luchtpost naar New-

MONTRÉAL'FOYNES 
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Foundland geeft een beeld te zien van de landkaart van dit 
eiland met daarboven vliegend een viermotorige vliegboot. Het 
vertrekstempel van Montreal (over de postzegels) is van 10 Aug. 
7 uur; in Botwood kregen de stukken een duidelijk aankomst
stempel van denzelfden dag. Van het bijzondere stempel op de 
post naar Foynes (Ierland) ziet men op pag. 234 de afbeelding. 

Het aankomststempel op deze stukken luidt: ,,Baile Atha Cliath 
11 VIII 39". De Canadeesche post naar Southampton heeft even
eens een interessant bijzonder poststempel. Hierop ziet men een 
vliegboot waaronder het eerste stoomschip, de „R.M.S. Britannia", 
de golven doorklieft. Het schip, dat in 1840 voor het eerst naar 
Canada voer, was voor de zekerheid ook nog van de noodige 
zeilen voorzien. Dit stempel geeft ons dus een historisch beeld. 
De poststukken, die op 10 Augustus uit Montreal verzonden 
waren, werden reeds op 12 Augustus in de ochtendbestelling der 
groote steden van Nederland bezorgd. 

De laatste postvlucht van Demuyter's „Belgica". 
Op 23 Juli j.1. maakte de bekende Belgische balloncommandant 

Ernest Demuyter een postvlucht met zijn ballon „Belgica", welke 
waarschijnlijk de laatste postvlucht van deze ballon — waarmede 
Demuyter zooveel wedstrijden won — geweest is. Deze laatste 
vlucht ging van Brussel naar Finsterwolde, en vond plaats ter ge
legenheid van de 2e Internationale Luchtvaartsalon in de Bel

gische hoofdstad. De ballonkaarten, die met deze vlucht ver
voerd werden vertoonen dan ook als afstempeling van de Bel
gische postzegels het bijzondere poststempel van deze Salon, met 
de datum 23 Juli. De volgende dag kregen zij door herverzending 
het poststempel van Finsterwolde. 

Door zijn optimisme gedreven, vertrok Demuyter eind Augustus 
met zijn ballon en toebehooren naar . . . Polen, om daar aan de 
Gordon-Bennett-wedstrijd, waarvan de start op 3 September van
uit Lwow (Lemberg) zou plaatsvinden, deel te nemen. Op 2 Sep
tember werd Lwow gebombardeerd en vertrok Demuyter over
haast naar huis. Zijn ballon moest achterblijven en ging hoogst
waarschijnlijk verloren. Demuyter zelf kon na vele omzwervingen 
door Hongarije, Yougoslavië, Italië en Frankrijk, heelhuids België 
weer bereiken. 

Herinneringen aan dit avontuur wekken de Belgische brief
kaarten op, welke Demuyter tijdens zijn Gordon-Bennettvlucht, 
evenals in vorige jaren, zou vervoeren. Deze kaarten werden op 
1 September te Brussel afgestempeld voor verzending naar Polen. 
Er zijn tevens eenige vignetten, met een gezamenlijke waarde van 
1 Zloty, opgeplakt ter voldoening van ballonvervoer vanuit Lwow. 
De kaarten zijn voorts van een bijzonder blauw ballonpoststempel 
en van de handteekening van Demuyter voorzien. Ofschoon ze 
dan ook geen ballon gezien hebben, zijn ze toch als souvenir van 
deze gebeurtenis zeer interessant. 

H. A. 

ECHTHEIDSKENMERKEN VAN BADEN 
' NRS. 17-21 

door dr. G. W. W. BöLIAN. 

Alle zijn getand 10; nr. 17 ook 13'A. Nr. 17 komt 
ongetand voor. Van alle waarden bestaan ver
schillende tinten: 

Nr. 17: vele tinten rose. 
Nr . 18: ultramarijn, pruisisch blauw en licht

blauw. 
Nr. 19: licht bruin, geelbruin tot roodbruin. 
Nr . 20: groen en blauwachtig groen. 
Nr. 21: oranje in schakeeringen. 

Kenmerken: 
1. Hoekrozetten zijn regelmatig en staan steeds ge 

heel vrij in de vierkantjes. 
2. Vleugel linker griffioen heeft 10 veeren. 
3. Vleugel rechter griffioen heeft 11 veeren. 
4. Bol onder kruis door horizontaal streepje in 2 

stukken verdeeld. Bovenstuk verder door twee 
boogvormige streepjes in drieën verdeeld. 

5. Kroontje rechter griffioen heeft boven een wit 
cirkeltje en binnenin twee elkaar rakende 
cirkeltjes. 

6. 3 vrijstaande ovaaltjes in de rand der kroon. 
7. 14 horizontale rijen puntjes van boven naar 

beneden, bestaande uit 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3 , 
2, 2, 2, 1, 1 stuks. 

8. 18 vertikale lijnen. 
9. Staart raakt rechter- resp. linkerbeen van den 

griffioen. 
10. Hier dubbele lijn. ' 
11. Onderste veer n i e t door boogje van den 

vleugel gescheiden. 
12. Versiering (krul) raakt den rand n i e t . 
13. Tusschenruimte tusschen 3e en 4e veer. 
14. Terwijl hier 4e en 5e veer gesloten naast elkaar 

liggen. 
15. Uitlooper van de R naar binnen gebogen. 
16. Kroontje van den linker griffioen kleiner dan 

van den rechter griffioen. 

Voor afstempelingen, zie mijn artikel op bl i 37 en 
38 van het Maandblad van 1932. 

Oppassen voor valsche stempels, vooral op nr. 21. Hier volgt 
een lijstje van de door Fournier gebruikte valsche stempels (volgens 
Serrane): 

Nummerstempels: 8, 12, éO, 79, 109. 
Eenringstempel: RASTATT 14. Oct. 5-10 V. 
Dubbelringstempels: KEHL 2 Nov. 6-7 N. ; HEIDELBERG 

2. Oct.; FREIBURG 4. Apr. 2-7 M.; OPPENAU 10 Aug. 
Z.g, „Uhrradstempel": Nr . 8. 
Langstempel met omlijsting: KARLSRUHE 2 MRZ. 

y. /é. 

/ ! / 
5". 
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DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

I. 
Letland nr. 1. 

Nadat de Volksraad op 18 November 1918 Letland tot zelf
standige republiek proclameerde, werd op 17 December 1918 de 
eerste Letlandsche postzegel ter waarde van 5 kapeikas, uitgegeven. 

Dit zegel is gedrukt op de blanco achterzijde van Duitsche staf
kaarten. Begin December 1918 trokken de Duitsche troepen uit 
Riga weg en lieten een groot aantal Duitsche stafkaarten achter, 
betreffende het westelijk deel van het Russische keizerrijk. Deze 
kaarten waren gedrukt in de jaren 1914-1917. Er bestaan 87 ver
schillende stafkaarten, waarop aan een zijde de eerste Letsche post
zegel werd gedrukt. Dit zegel is ontworpen door Ansis Zihrulis. 
Het is in steendruk uitgevoerd door A. Schnakenburg te Riga. 
Het zegel is gedrukt in vellen van 228 stuks, n.1. 19 (breedte) X 
12 (hoogte). Dit bijzondere aantal is hierdoor te verklaren, dat 
men niet zooals gebruikelijk een plaat van bijv. 100 zegels samen
stelde en in verband met de plaatgrootte, de grootte van het vel 
bepaalde, doch daarentegen handelde men omgekeerd. In verband 
met de afmeting van de voorradige papiervellen (stafkaarten) 
stelde men de grootte van de plaat of steen vast. Men gebruikte 
voor den druk twee steenen. De afdrukken hiervan onderscheiden 
zich door een liggende I (afb. 1) of een liggende II (afb. 2), welke 
onderaan de vellen onder het 218e zegel voorkomen. 

Afb. 3. 

Afb. 4. 

3. gemengde kaart (afb. 5); fijne en grove kaartdruk op de
zelfde kaart. 

mnß'i'^n^'m^mwf^n^^^n^^ 

>•••••••* •« •••••«•»•• «•• •••*•••••• 

Afb. 2. 

Men onderscheidt 3 soorten van kaarten: 
1. fijne kaart (afb. 3) in tweekleurendruk (zwart en bruin) uit

gevoerd; de hoogten zijn in bruine kleur aangegeven en de 
plaatsnamen o. a. in zwart, doch klein lettertype; 

2. grove kaart (afb. 4) in zwarten druk uitgevoerd; de hoogten 
zijn in zwarte kleur en de plaatsnamen eveneens, doch in groot 
lettertype aangegeven; 

Afb. 5. 
De tint van het papier varieert van geel tot blauwachtig grijs

wit. Zegels met blanco achterkant zijn afkomstig van den on-
bedrukten rand der stafkaarten. Bij elk vel komen voor van den 
rand 2 X 12 = 24 stuks (links en rechts 1 X 12), of soms bij 
hooge uitzondering een enkele maal 3 X 12 = 36 stuks (links 
1 X 12 en rechts 2 X 12 of links 2 X 12 en rechts 1 X 12), 

Afb. 6. 
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L. VAN ESSEN 
t 8 November 1939. 

Juist voor het ter perse gaan van dit nummer bereikt ons de 
droeve mededeeling, dat de heer L. van Essen, voorzitter der 
Nederlandsche Vereeniging, na een kortstondige ziekte in den 
middag van 8 November is ontslapen. 

Iemand met een warm hart voor de philatelie is heengegaan. 
Velen zijn hem dank verschuldigd voor al hetgeen hij geheel 
belangeloos voor onze liefhebberij heeft gedaan, al werd hij ook 
niet door iedereen begrepen. Zijn nagedachtenis zullen wij, ook 
als vaste medewerker aan ons Maandblad, in eere houden. 

Hij ruste in vrede. 
W. G. Z. 

Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 

Nu op verzoek van thans wijlen den heer Van Essen de admini
stratie en de verkoop van het boek Vellinga in handen is gesteld 
van den bondspenningmeester, deelen wij volledigheidshalve mede, 
dat bij den heer J. G. J. Polling, Waaiersluis, Haastrecht, te 
verkrijgen is het bekende „Stempelwerk Vellinga" tegen den prijs 
van ƒ 10.—. 

Tevens zijn bij hem verkrijgbaar de bondstandingmeters a 25 cent 
per stuk. Vereenigingen betalen bij afname van minstens 25 stuks 
20 cent per stuk. Handelaren genieten korting. 

Tenslotte zijn bij hem verkrijgbaar de strookjes „Licht af
stempelen, philatelistisch stuk" tegen den prijs van 4 cent per vel 
van 50 stuks. 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
mevr. Wittert van Hoogland, Mechelschestraat 16, Scheveningen 
dr. B. H. van Limburg Brouwer, Rochester (U.S.A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel. 

De beheerder, 
J. A. KASTEIN, 

Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

L. VAN ESSEN 
f 8 November 1939. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte mij het bericht 
van het overlijden van den heer Lucas van Essen, voorzitter der 
Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, in den 
ouderdom van 69 jaar. 

Met hem is heengegaan een der oudste leden dezer vereeniging 
en een buitengewoon kundig philatelist, die op zéér aantrekkelijke 
wijze zijn collecties van verschillende landen wist op te zetten, 
zoodat deze op tentoonstellingen steeds de aandacht trokken en 
door de jury's hooge bekroningen werden waardig geacht. 

De heer Van Essen, die na het overlijden van den heer Van der 
Schooren in 1932 tot voorzitter onzer vereeniging werd ge
kozen, heeft deze functie steeds met groot enthousiasme waar
genomen en veel tijd daaraan gegeven; vooral de leden van de 
afdeeling Gooi en Eemland kunnen beoordeelen wat hij voor zijn 
vereeniging gevoelde en wat hij daarvoor over had, terwijl hij ook 
steeds bereid was zijn schatten op bijeenkomsten van andere 
afdeelingen te toonen en daarbij dan zaakkundige toelichtingen 
te geven. De heer Van Essen vertegenwoordigde de Nederlandsche 
Vereeniging in den Raad van Beheer van ons Maandblad en was 
ook gedurende eenige jaren penningmeester van den Bond. Zijn 
groote verdiensten op het gebied der philatelie werden erkend 

door het toekennen aan hem van de Waller-medaille en later 
van de Léon de Raay-medaille. Onder de aanhangers van onze 
liefhebberij heeft hij zich tal van vrienden verworven en zijn 
groote kennis op dit gebied en zijn wijze van verzamelen, waarbij 
steeds wetenschappelijk werd opgezet, zullen een voorbeeld blijven 
voor de jongeren. 

Met weemoed werd zijn heengaan vernomen, doch een prettige 
herinnering aan vriend Van Essen blijft behouden, die een ware 
philatelist was. Hij ruste in vrede. 

Apeldoorn, 9 November 1939. 
H . J. BOEKEN JZN. 

:!■ * * 

Heden bereikte mij het droeve bericht van het overlijden van 
den heer L. van Essen. Onze voorzitter is heengegaan, oprichter 
van onze afdeeling Gooi en Eemland, eerelid en jarenlang onze 
ijverige en actieve voorzitter. 

Wij zullen het ons nauwelijks kunnen voorstellen, hoe het zijn 
zal, onze afdeeling zonder de activiteit, het medeleven, de belang
stelling van den algemeen gewaardeerden en beminden heer Van 
Essen; het lijkt wel haast niet mogelijk na zooveel jarenlange 
toewijding. 

Wij allen weten toch, dat door zijn activiteit onze afdeeling 
geworden is tot de grootste en belangrijkste der Nederlandsche 
Vereeniging en vooral ook tot een afdeeling waar door zijn voor
gaan en leiding een bijzonder vriendschappelijke geest heerschte 
en de goede verstandhouding onderling nooit verstoord werd. 

Door in zijn geest en met zijn vitaliteit verder te arbeiden 
in onze afdeeling, zullen wij zijn onvergetelijke nagedachtenis het 
meeste eeren. Hij ruste in vrede. 

Bussum, 8 November 1939. C. BOVENKERK, 
secretaris „Gooi en Eemland". 

Verslag der algemeene vergadering op Zondag 22 October 1939 
in hotel Americain, Amsterdam. 

De voorzitter, de heer L. van Essen, opent de vergadering 
en constateert, dat met den bondsvoorzitter — dien hij hartelijk 
welkom heet — de afgevaardigden van alle afdeelingen en tal 
van gewone leden tegenwoordig zijn, wier tegenwoordigheid hij 
ten zeerste appreciert. 

Hij deelt mede, dat het secretariswerk voortaan verdeeld zal 
zijn over de heeren Donck, Boeken en Costerus, ter verlichting van 
den arbeid van den heer Donck. Verder geeft hij verschillende 
inlichtingen over de tentoonstelling te Hilversum, die hij een 
succes noemde, dank zij het werk der commissie, vooral dat van 
den heer Boel, en de mooie inzendingen. Hij dankt alle heeren 
voor de moeite, die zij zich hebben getroost. 

De voorzitter stelt voor de notulen der buitengewone algemeene 
vrgadering te Hilversum goed te keuren, hetgeen geschiedt, nadat 
aan den heer Ferf de inlichting is verschaft, dat de „views" van 
de ten of andere „city", Sydneyviews waren. 

Het jaarverslag over 1938 wordt goedgekeurd. 
Bij het financieel verslag over 1938 deelt de voorzitter mede, 

dat de door de afdeeling Apeldoorn aangewezen leden, die de con
trole zouden doen, daartoe herhaaldelijk niet in de gelegenheid 
waren. Spreker heeft toen de heeren Boel en Van den Berg van 
de afdeeling Gooi & Eemland verzocht de rekening na te zien, 
hetgeen is geschied. Deze stellen nu voor, den penningmeester te 
dechargeeren, daar alles in de keurigste orde is bevonden en de 
rekening goed te keuren. Dit wordt aangenomen, onder dank van 
den voorzitter aan de gemelde heeren. 

Naar aanleiding van het voorgevallene vraagt de voorzitter: Is 
de samenstelling der financieele commissie wel juist ? Moet er 
een vaste commissie benoemd worden, moeten de afdeelingen 
doorgaan met de controle, of moeten er ieder jaar daarvoor heeren 
door den voorzitter worden aangewezen ? De heer Van Harder
wijk wil opnieuw de afdeelingen daarmede belasten, terwijl de 
heer Boeken deskundige controle wenscht. De heer Roelofs zegt: 
„Er zijn toch wel 6 menschen te vinden, die de eenvoudige reke
ning kunnen nazien. Laat de voorzitter ze hier aanwijzen, dan 
benoemt de vergadering ze volgens art. 53." De voorzitter stelt 
dan voor, de heeren P. J. M. Boel, M. J. Keiser en H. Ch. 
Roelofsz als financieele commissie en als plaatsvervangers de 
heeren J. S. de Jongh, A. van der Kar en W. S. van der Zee, 
waarmede de vergadering zich vereenigt. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 



16 NOVEMBER 1939. NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. II 

De begrooting over 1940, sluitende in ontvangsten en uitgaven 
met een bedrag van ƒ 4600.—, wordt goedgekeurd. 

De bestuursverkiezing, die thans volgt, heeft tot resultaat, dat 
de heeren Boeken, Doorman en Maier met algemeene stemmen 
worden herkozen; er waren geen tegencandidaten gesteld. De 
voorzitter feliciteert de vereeniging met deze keuze en dankt 
de herkozen bestuursleden voor hetgeen zij reeds deden. Het aan
tal bestuursleden wordt voor 1940 weer op 7 gesteld. 

Aan de orde is het voorstel van het bestuur om den leden, die 
25 jaar onafgebroken lid der vereeniging zijn, een aandenken aan 
te bieden. De werkelijk artistiek uitgevoerde presse-papier is van 
onyx, waarop een medaille is bevestigd, die het feit vermeldt. De 
vergadering neemt na eenige discussie het voorstel van den heer 
Doorman aan, dat onder deze medaille een plaatje behoort te 
worden bevestigd, waarop de naam van den veteraan en het 
jaartal van uitreiking. Er zijn momenteel ongeveer 50 heeren, die 
voor dit geschenk in aanmerking komen. Het voorstel wordt aldus 
aangenomen. 

Nu komt de hoofdschotel ter tafel. De voorzitter deelt mede, 
dat de heer Heymans, uitgever van De Philatelist, aan den Raad 
van Beheer van ons Maandblad heeft aangeboden zijn periodiek te 
verkoopen voor een bedrag van ƒ 3000.—; hij neemt op zich 
gedurende 2 jaar in ons blad te adverteeren voor ongeveer ƒ 500.—, 
hetgeen met de aankoopsom kan worden verrekend. De bij De 
Philatelist aangesloten vereenigingen hebben schriftelijk verklaard 
het nieuwe Maandblad, onder den naam „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, waarin opgenomen De Philatelist", als hun 
orgaan aan te nemen. Met de vereeniging „Contact schept Kracht" 
wordt een bijzondere overeenkomst aangegaan. De Rotterdamsche 
Philatelisten Vereeniging wordt tegen betaling van ƒ 1200.— mede
eigenaresse van ons blad. De redacteur van De Philatelist, de heer 
Korteweg, wordt aan ons Maandblad verbonden, hetgeen een 
enorme aanwinst is. De koop is tot stand gekomen voor ƒ 1200.— 
-1- 2 jaar vrij adverteeren. De voorzitter stelt voor, de vergadering 
te doen overgaan in comité-generaal, opdat ieder over deze voor
stellen vrijuit zijn meening kan zeggen. Uit de gevoerde debatten 
bleek, dat er tegenstanders waren van het concept-contract, dat 
naar veler meening de Raad van Beheer zijn boekje was te buiten 
gegaan wat betreft het tot stand komen dezer regeling, dat deze 
aankoop had behooren te geschieden door de eigenaressen zelf 
(vertegenwoordigd bijv. door de dagelijksche besturen der ver
eenigingen). De voorstanders, hoewel op sommige punten accoord 
gaande met eenige principes der opponenten, verklaarden de fusie 
van groot gewicht te achten en hadden deze liever met een slecht 
contract, dan geen fusie. Het resultaat was, dat de volgende motie 
ingediend door den heer Roelofsz, met algemeene stemmen werd 
aangenomen: „De vergadering, kennis genomen hebbende van het 
ontwerp-contract, verklaart zich accoord met de fusie, op grond 
van het bestaande contract, doch noodigt den Raad van Beheer 
uin, zoo spoedig mogelijk met een nieuw concept-contract bij de 
eigenaressen te komen." De voorstellen, vermeld op de agenda 
onder punten 8, 9 en 10, worden nu met algemeene stemmen 
aangenomen. 

Punt 11 is het voorstel van den heer Costerus over dezelfde 
zaak. De voorsteller verklaart hierbij, dat hij gaarne bereid is, 
na het zoo juist gevallen besluit zijn voorstel in te trekken. Maar 
de aangenomen voorstellen waren die van den Raad van Beheer, 
welke, hoewel overgenomen door het bestuur, naar de meening 
van sommige bestuursleden te laat waren ingediend om op deze 
vergadering te worden behandeld. Het voorstel c, geheel gelijk 
aan dat van den Raad van Beheer, is wél op tijd ingediend. Ter 
voorkoming van alle mogelijke eventualiteiten besluit de ver
gadering ook het voorstel C zonder discussie aan te nemen. ■ 

De volgende algemeene vergadering zal weer te Amsterdam 
worden gehouden. 

Bij de rondvraag oppert de heer Bunge eenige bezwaren tegen 
de wijze, waarop de groote verloting, ter gelegenheid van ons 
55-jarig bestaan, heeft plaats gehad. Hij had gaarne één groote 
prijs gehad van bijv. ƒ 40 ä ƒ 50. De heer Boeken antwoordt, dat 
het de bedoeling was, ieder eens een zegel cadeau te doen. 

De heer De Ruyter de Wildt deelt mede, dat de afdeeling Hoorn 
enkele klachten heeft over de rubrieken nieuwe en aanstaande 
uitgiften in het Maandblad. De heer Van Essen zegt toe, dit met 
den hoofdredacteur te bespreken. Verder verzoekt de afd. Hoorn 

na te gaan of een eventueele contributieverlaging mogelijk is. 
De voorzitter zet aan de hand van diverse cijfers uiteen, wat een 
afdeelingslid wel voor zijn ƒ 5.— contributie ontvangt. De heer 
Ferf toont aan, dat de door den voorzitter genoemde cijfers te 
zwart zijn bekeken. De voorzitter zegt overweging door het 
bestuur toe. 

De afdeeling Alkmaar zal worden geschreven, dat men sterk 
gekant is tegen het in handen stellen van zendingen aan leden 
der jeugdadfeeling. 

De heer Roelofsz dankt, mede namens de afdeeling Leiden, het 
bestuur en den Raad van Beheer voor het tot stand komen der 
fusie. De voorzitter betuigt zijn vreugde over deze woorden en 
brengt groote hulde aan den administrateur van het Maandblad, 
den heer Reyerse, voor het vele werk daarbij door hem verricht, 
maar ook voor de juiste en voorzichtige wijze, waarop hij de 
administratie leidt. 

Er wordt nog door den heer Roelofsz een voorstel tot wijziging 
van art. 3 H.R. ingediend. Spreker stelt voor dit te laten luiden: 
„Als gewoon lid kunnen worden toegelaten personen, die den 
meerderjarigen leeftijd hebben bereikt." Dit zal in 1940 worden 
behandeld. 

De heer Arbous vraagt eenige inlichtingen over de post achter
stallige contributies, welke hem door den heer Wittkämper 
worden verschaft. 

De bondsvoorzitter, de heer dr. Valkema Blouw, dankt den 
voorzitter voor zijn hartelijke woorden aan het begin der ver
gadering, feliciteert de vereeniging met het genomen belangrijke 
besluit en hoopt dat de verhouding tusschen bond en vereeniging 
steeds prima in orde moge blijven. 

Daarna sluit de voorzitter de vergadering. W. P. C. Pz. 
Nieuwe leden. 

794. A. Koornhof, Groest 90, Hilversum. (V.). 
852. G. van Twist, Toulenschelaan 23, Dordrecht. (V.). 

Weder ingevoerd. 
120. L. Monnier, Lijtweg 29, Bergen (N.-H.). 

Adresveranderingen. 
815. P. Jorissen P.C.zn., Statenlaan 97, tel. 554232, Den Haag. 
348. P. Jongejan, Utrechtschestraatweg 9, Vreeswijk. 
876. C. H. L. Croes, Passertraat 40, Depok (Java). 
887. mr. A. W. L. Talma Stheeman, Heerengracht 386, Amster

dam C. 
857. A. J. Bakker, adres onbekend. 
365. J. C. Boekhout, Statenlaan 104, Den Haag. 
183. W. van der Zee, Wajanglaan 27, Bandoeng (Java). 

Bedankt. 
267. J.. Poortman. 
691. K. W. Coppoolse. 
432. dr. K. Ph. Bernet Kempers. 

Afgevoerd. 
679. L. Heilbronner. (Wegens wanbetaling). 

Overleden. 
660. A. Koopman. 

Mededeelingen afdeeling verkoop. 
Boekjes met betere zegels kunnen in elke hoeveelheid worden 

ingezonden. Speciaal gevraagd worden Nederland en Koloniën 
benevens nieuwe uitgiften, gebruikt en ongebruikt. 

Inzenders worden verzocht uitsluitend vereenigingsboekjes te 
gebruiken. 

Afdeeling Amsterdam. 
De voorzitter opent om 8.30 uur de vergadering en heet in het 

bijzonder mevrouw Bijleveld welkom, die, zooals uit haar komst 
blijkt, de afdeeling nog niet vergeten is. Hierna krijgt de heer 
Ruiter het woord en dringt op vlotte en juiste afhandeling der 
rondzendingen aan, daar dit nog zeer veel te wenschen overlaat. 
Als ingekomen stukken zijn er: 1. Een schrijven van den voor
zitter van „Philatelica", die aan leden van een vereeniging exem
plaren aanbiedt van Cura9ao 1901, Yvert nr. 28, waarvan door 
eenige leden gebruik wordt gemaakt. 2. Een schrijven van den 
secretaris der Ned. Vereeniging, den heer C. M. Donck, betref-
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fende het voorstel tot aankoop onder bepaalde voorwaarden van 
De Philatelist door het Maandblad der Ned. Vereeniging. De heer 
Wittkamper, als lid van het hoofdbestuur, adviseert deze over
name goed te keuren. In aansluiting hierop worden de beeren 
Keiser en Ruiter resp. tot afgevaardigde en plaatsvervangend af
gevaardigde benoemd voor de algemeene vergadering op 22 Oc
tober. Daar mr. Wolff de Beer door omstandigheden niet in staat 
is zijn aangekondigde lezing te houden, heeft de heer Keiser zijn 
verzameling Zwitserland ter bezichtiging medegebracht. Deze col
lectie heeft de algemeene bewondering, hetgeen in een dankwoord 
van den vice-voorzitter tot uiting komt. Na de verloting en rond
vraag sluit de voorzitter de vergadering. 

Postzegelvereeniging „Breda", te Breda. 
Ie Secretaris: J. C. G. VAN DEN BERG, Hortensiastraat 25, Breda. 

Verslag der vergadering van 30 October 1939. 
Aanwezig zijn 48 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 

de vergadering en heet speciaal welkom den heer ir. Cox (Roosen
daal), die voor de eerste maal een vergadering onzer vereniging 
bijwoont, en den heer Vorsterman, die zi'ch geruimen tijd niet 
heeft laten zien. De notulen van de vergadering van 25 September 
worden goedgekeurd, terwijl drie heren met algemene stemmen 
als lid worden aangenomen. Onder de ingekomen stukken is een 
voorstel van de Raad van Beheer van het Maandblad tot aankoop 
van „De Philatelist" en tot inkoop van de Rotterdamse Phila
telisten Vereniging als mede-eigenaressé. Na uitvoerige inlichtingen 
en beantwoording van vragen door enkele leden, wordt het bestuur 
machtiging verleend een nieuw contract te ondertekenen. Mede
gedeeld wordt, dat de in de notulen van de vorige vergadering 
vermelde prijs van ƒ 2.60 voor het zegel Curasao Yvert nr. 28 
moet luiden: ƒ2 .75 ongebruikt en ƒ 3 . — gebruikt. De voorzitter 
geeft dan een verslag van de zo buitengewoon goed geslaagde „dag 
van de postzegel" te Breda op 8 October jl. Op de tentoon
stelling waren fraaie inzendingen van onze jeugdleden, terwijl de 
heren Van den Berg, Hagendoorn, Molenaar, Soutendam en 
Wiggers delen van hun verzameling ter opluistering hadden in
gezonden, waarvoor de voorzitter hen dank brengt. De tentoon
stelling, die een oppervlakte had van 70 m^., werd door enkele 
honderden verzamelaars bezocht. 

Na de gebruikelijke pauze wenst de voorzitter den heer dr. 
Gommers geluk met het feit, dat hij heden 40 jaar lid onzer 
vereniging is. Dr. Gommers heeft zich in de loop der jaren doen 
kennen als een waardig lid, voor wien niets te veel was als in het 
belang van de vereniging een beroep op hem werd gedaan. In 
verschillende bestuursfuncties, commissies, alsmede als leider der 
jeugdafdeling heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Dr. Gommers 
dankt den voorzitter voor zijn hartelijke woorden en hoopt nog 
vele jaren in de gelegenheid te zijn, zijn krachten aan de ver
eniging te wijden. 

Besloten wordt een schrijven tot den garnizoenscommandant 
te richten met de mededeling, dat gemobiliseerde postzegelver
zamelaars op onze vergaderingen welkom zullen zijn zonder ver
plichting van het lidmaatschap. Ten slotte wordt de verloting 
gehouden, waarvoor de heer Van Rijswijk (Den Haag) een fraai 
zegel Hannover, Yvert nr. 19 ongebruikt, en de heer Cools een 
Dag van de Postzegel-kaart Amsterdam heeft beschikbaar gesteld. 
Na rondvraag wordt de vergadering door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Bericht. 

Bij het secretariaat (postrekening 100318) zijn nog verkrijgbaar 
albums België & Koloniën tegen de prijs van 75 cent (plus 20 cent 
porto), alsmede kaarten „Dag van de postzegel" Breda 8 October 
1939 a 5 cent (plus porto). 

Adreswijziging. 
De leden worden beleefd verzocht nota te nemen van de ver

huizing van den administrateur der rondzendingen, den heer 
J. Broeders, wiens adres thans luidt: Oranjesingel 14, Breda. 

Nieuwe leden. 
240. (S.E.Z.BE.NK.). H. F. M. de Leeuw, Jeroen Boschstraat 5, 

Breda. 

163. (E.). Marcel Nootens, Julius de Troozlaan 55, Sint Pieters 
"Woluwe (België), postrekening 's-Gravenhage 145684. 

312. (S.Z.NK.). A. L. M. Schröder, Brabantlaan 2, Breda, post
rekening 281185. 

Bedankt als lid per 1 Januari 1940.. 
193. C. W. M. Baans, 's-Gravenhage. 
323. H . Dalstra, Middelharnis. 
444. mevr. A. J. Dekker Hissink-van Deventer, 's-Gravenhage. 

3. P. G. R. van Haga, Amsterdam. 
136. mr. J. J. Heyse, Middelburg. 
137. Joh. van Hoek, Rotterdam. 
298. dr. F. G. M. A. Kimmenade, Geldrop. 

98. J. H. Morreau, Hilversum. 
139. J. Th. M. Smelt, Eindhoven. 
491. W. C. A. Smulders, Tilburg. 
416. A. W. Tresling, Breda. 
227. G. D. C. Valewink, Oosterbeek. 

Adreswijzigingen. 
257. C. Backx, thans Kerstroosplein 44, Eindhoven (Stratum). 
165. F. J. van Boxmeer, thans dpi. sldt. 2e Depotbataillon, 4e 

Compagnie, Waldeck Pyrmontkade 5, 's-Gravenhage. 
385. J. Th. C. M. Heymans, thans Nieuwstad 72, Zutphen. 
393. A. J. A. J. Magielsen, thans p.a. Fabriek van watervrije 

groenten, Hoogstraten (België). 
271. H . van Meurs, thans Velserweg 49, Amsterdam W. 

46. mrs. R. Meys, thans „Woodrising", Ducks Hill Rd., Nor th -
wood, Middlessex, England. 

384. J. W. de Roever, thans Hoofdkwartier Veldleger, Veldpost, 
Expeditiekantoor A. 

367. (Z.). W. Saalberg, thans Postbus 176, 's-Gravenhage. (Voor 
rondzendingen: Parallelweg 3). 

167. J. H. Schilder, thans Catharijnesingel 115, Utrecht. 
114. A. G. Walraven, thans Onderneming Sambawa, Tasik Malaja, 

Java. 
Vergaderingen. 

Ledenvergadering op Maandag 27 November 1939, des avonds 
8 uur, in café „Moderne", Breda. 

Bestuursvergadering op Donderdag 23 November 1939, des 
avonds 8 uur, in café „De Beurs van Breda", Breda. 

Bijeenkomst van de club „Ginneken" op Donderdag 14 December 
1939, des avonds 8 uur, in hotel „Dennenoord", Ginneken. 

Jeugdbijeenkomst op Zondag 3 December 1939, des morgens 
10>^ uur, in „Moderne", Breda. 

Vereen, van Postzegelverz, „Hollandia", te Amsterdam. 
Secretaris: J. A. KASTEIN, Koninginneweg 192 hs., Amsterdam Z. 

Verslag der vergadering vaa October 1939. 
Te 8.30 uur opent de voorzitter de door 68 leden bijgewoonde 

vergadering en memoreert „de dag van den postzegel", welke door 
„Hollandia" met een tentoonstelling in „Kras" werd herdacht. Hij 
bracht daarbij dank aan allen, die daaraan hadden medegewerkt. 
Uit verschillende gegevens blijkt, dat de belangstelling voor de 
philatelic niet door den oorlog heeft geleden. De notulen der 
vorige vergadering worden goedgekeurd. Daar de fusie tusschen 
het „Maandblad" en „De Philatelist" thans een feit schijnt te zijn, 
merkt de voorzitter op, dat hierdoor voor het eerst in de ge
schiedenis der Nederlandsche philatelic er slechts één postzegelblad 
bestaat, waarbij alle vereenigingen zijn aangesloten. Een zeer groot 
voordeel is hierbij, dat de heer Korteweg "zijn groote gaven aan 
ons Maandblad zal schenken. 

De 7 candidaat-leden worden met algemeene stemmen tot lid 
aangenomen. De kascommissie zal bestaan uit de beeren Bernhard, 
Honnefeller, Pootjes en Determan als plaatsvervangend lid. Een 
prijs van ƒ 1 0 . —aan zegels voor het aanbrengen van nieuwe leden 
wordt na loting gewonnen door den heer L. Magnus. Een uit
voerige gedachtenwisseling volgt over eenige opmerkingen van 
den heer Beuth met betrekking tot het instellen van een post-
zegelbeurs te Amsterdam. De voorzitter geeft toe, dat er wel iets 
in kan zitten, doch is over het slagen hiervan niet zoo optimistisch. 
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De heer Van der Hurk wijst op de vele mislukkingen op dit 
gebied. De heer Beuth is wel optimistisch en hoopt t. z. t. met 
een plan te komen. De heer Pootjes wilde gaarne aan een 25-jarig 
lidmaatschap een herinnering verbinden. Het bestuur zegt toe, dit 
te zullen bespreken. Voor de prijsvraag is wederom veel belang
stelling, hoewel de opgaven nog iets te moeilijk waren. De voor
zitter bedankt den heer Van den Hurk voor de expositie van het 
tweede deel van zijn Polen-verzameling, welke een zeer groote 
belangstelling ondervond. Na veiling van 36 kavels sluit de voor
zitter, na te hebben medegedeeld, dat de jaarvergadering zal 
worden gehouden op Dinsdag 28 November a.s., te 11 uur de 
vergadering. R. S. 

Aangenomen als lid. 
J. L. Prijs, p.a. Holland "West-Afrika lijn, Freetown, Sierra Leone, 

West-Afrika. 
C. A. Henrion Verpoorten, Geuzenstraat 44 II, Amsterdam W. 

(Voorgesteld door J. M. Ludriks). 
J. H. E. Palmen, Oude Slotstraat E 57, Schagen. (Voorgesteld door 

J. A. Kästeln). 
B. Hofstede, Vechtstraat 83 hs., Amsterdam Z. (Voorgesteld door 

H. J. F. Pootjes). 
mej. J. C. Frankvoort, Schinkelkade 16, Amsterdam Z. (Voor

gesteld door Th . H. van den Hurk) . 
J. L. Barends, Prinsengracht 664, Amsterdam C. 
C. H . Brabander, Valeriusstraat 9, Amsterdam Z. 

Bedankt als lid. 
J. W. de Roever Jr., Amsterdam. 
C. van Engers, Amsterdam. 
H. J. L. van den Boogaard, Amsterdam. 
G. van Staalduinen, Alfen a. d. Rijn. 
G. H . J. Bos, Den Haag. 
mr. H. L. Mees, Zutphen. 
M. J. van Zeeland, Amsterdam. 
mevr. E. Weinbeck, Amsterdam. 

Afgevoerd. 
J. B. Wempe, Rijswijk. 
A. P. J. Nortier, Utrecht. 
A. R. Jolles, Utrecht. 
H. T. E. A. Krekelberg, Bandoeng (Java). 
K. F. Douwe van der Krap, Djember (Java). 
W". H. Heinecken, Djember (Java). 
R. B. Damsté, Djember (Java). 

Adresveranderingen. 
A. A. Fijn van Draat, thans Nassaukade 349 hs., Amsterdam W. 
F. Huyser, Fahrenheitstraat 80 I, Amsterdam O. 

Candidaat-leden. 
C. J. van 2oest, Gerard Doustraat 160 II, Amsterdam »Z. (Eigen 

aangifte). 
J. A. Vorstman, Saxen Weimarlaan 54 bov., Amsterdam Z. (Voor

gesteld door J. A. Kästeln). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 20 November 1939, des avonds 
8 uur, in café „De Boer", Leidscheplein, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Dinsdag 28 November 1939, des avonds 
8 uur, in hotel „Krasnapolsky", Warmoesstraat, Amsterdam. 

Mededeeling. 
De ledenvergadering (jaarvergadering) wordt deze maand NIET 

op Zaterdag gehouden, doch op DINSDAG 28 NOVEMBER 1939. 

Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, te Utrecht. 
Secretaris: H. G V A N DE WESTERINGH, Willem de Zwijger

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 31 October 1939. 
Daar de voorzitter door plichten elders niet tijdig aanwezig 

kan zijn, opent de vice-voorzitter om 8.30 uur deze door 38 leden 
en 4 introducé's bezochte vergadering. De notulen worden zonder 
aanmerking goedgekeurd. Bij de ingekomen stukken bevinden 

zich 6 aanmeldingen van nieuwe leden, eenige adreswijzigingen en 
een jaarboek van de vereeniging „Op Hoop van Zegels" te 
Haarlem. Door omstandigheden worden enkele agendapunten uit
gesteld tot de volgende vergadering, nl. verslag penningmeester 
en begrooting, verslag verificatiecommissie, verslag directeur van 
den verkoophandel en groote verloting. 

De voorzitter, inmiddels gearriveerd, geeft een kort overzicht 
van de gehouden tentoonstelling bij gelegenheid van den dag van 
den postzegel en deelt mede, dat deze, behalve den aanbreng van 
4 nieuwe leden, in alle opzichten succesvol is geweest. Alle hulde 
aan de organisatie-commissie, bestaande uit de beeren Cortenbach, 
De Klerk en Wigman. Den gemobiliseerden leden wordt verzocht 
kenbaar te maken of zij de rondzendingen al of niet wenschen 
te ontvangen, en zoo ja, aan welk adres. Besloten wordt, na eenige 
discussie, stappen te doen om vanaf Januari a.s. van zaal te ver
anderen en te verhuizen naar hotel „Het Kasteel van Antwerpen" 
aan de Oude Gracht. 

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat het blad „De Phila
telist" door de eigenaressen van het Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie is overgenomen voor den prijs van ƒ 1200.—, ter
wijl een gelijk bedrag als bijdrage gestort zal worden door de 
nieuwe mede-eigenaresse, de Rotterdamsche Philatelisten Ver
eeniging, en constateert, dat deze overeenkomst een goede stap 
vooruit is naar de zoozeer gewenschte eenheid in de Neder-
landsche Philatelie. 

De candidaat-leden, de beeren De Groot en Van der Pol, worden 
met algemeene stemmen als lid aangenomen. De wisselbeker wordt 
vervolgens met een toepasselijke toespraak door den voorzitter 
aan dr. Hirsch uitgereikt. Deze dankt met een kort woord en 
zegt, verheugd te zijn, in de U.Ph.V. een vriendenkring gevonden 
te hebben. Dr. Hirsch exposeert vervolgens met verklaring een 
partij speciaal-afstempelingen uit den tijd van de bezetting van 
het Sudetengebied, 

De aftredende bestuursleden, de beeren de Bas, De Bruyn en 
Deenik worden bij acclamatie herkozen. Als verificatie-commissie 
voor het volgend jaar worden gekozen de beeren Nagtegaal en 
Wals; als reserve de heer Bon. 

Bij de rondvraag deelt de heer Reintjes mede, dat postzegel
boekjes, welke niet voor de rondzendingen gebruikt mogen 
worden, verkrijgbaar zijn ad 5 cent. De heer Harbrink Numan, 
de wegens vertrek afgetreden secretaris, dankt het bestuur en de 
leden voor de samenwerking, die hij gedurende zijn bestuursfunctie 
heeft mogen ondervinden. 

Na de veiling van eenige albums en de gebruikelijke verloting, 
wordt te circa 10 uur de vergadering gesloten. v. d. W. 

Nieuwe leden. 
M. C. de Groot, J. P. Coenstraat 115, Utrecht. (E.). 
J. J. van der Pol, J. W. Frisostraat 12, Utrecht. (E.). 

Candidaat-leden. 
L. Aardening, Utrecht. 
G. R. R. Jagers, Enschede, tijdelijk te Utrecht. 
H . P. van Oorschot, Utrecht. 
H. L. Rincker, Bilthoven. 
H. van Vliet, Utrecht. 
N. M. de Vos, Utrecht. 

Adreswijzigingen. 
J. G. Belterman, Kennemerstraatweg 191, Alkmaar. 
J. J. A. Harbrink Numan, Koningsplein 61, Maastricht. 
W. J. Klunne, Prinsenstraat 17, Utrecht. 
M. J. de Looze, Veemarktplein 33 bis, Utrecht. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering op Vrijdag 24 November a.s., des avonds 

8 uur, in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 
Ledenvergadering op Dinsdag 28 November a.s., des avonds 

8.30 uur, in Hotel des Pays-Bas, Janskerkhof, Utrecht. (Van 7.30 
tot 8.30 uur ruilen). 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Ver
slag penningmeester en begrooting. 5. Rapport verificatie
commissie. 6. Verslag directeur verkoophandel. 7. Ballotage. 
8. Groote verloting. 9. Rondvraag. 10. Veiling. 11. Sluiting. 
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Bijeenkomsten jeugdclub op Zaterdagen 11 en 25 November 
en 9 December 1939, telkens van 2M-4 uur, in het gebouw van 
de U.C.J.M.V., Domplein 25, Utrecht. 

Vergaderingen in December 1939. 
Met het oog op de Kerstdagen worden de vergaderingen in 

December als volgt gehouden: 
bestuursvergadering op VRIJDAG 15 DECEMBER 1939; 
ledenvergadering op DINSDAG 19 DECEMBER 1939; 

aan de bekende adressen. 

Haagsche Philatelisten-Vereeniging, te 's-Gravenhage. 
Secretaris: A. STARINK JR., Olijfstraat 40, 's-Gravenhage. 

Verslag der vergadering van 26 October 1939. 
Daar de voorzitter, wegens huiselijke omstandigheden, verhinderd 

is deze vergadering bij te wonen, opent de commissaris, de heer 
Van 't Haaff, de vergadering met een woord van welkom. De 
notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en ge
arresteerd, waarna de ingezonden stukken aan de orde komen. 
Er is weer eens een zg. „kettingbrief" ingekomen en dit geeft den 
waarnemend voorzitter aanleiding, nog eens te waarschuwen toch 
aan dergelijke dingen niet mee te doen en zoo iets in de prullen-
mand te deponeeren, waaraan" in dit geval dan ook is voldaan. 

Dan is er een schrijven van het „Maandblad", waarin wordt 
medegedeeld, dat de administrateur van het „Maandblad" er in is 
geslaagd met den uitgever van ,,De Philatelist" tot een accoord te 
geraken, zoodat deze aangelegenheid thans in kannen en kruiken is. 
De voorzitter vindt daarin aanleiding met enkele woorden te 
memoreeren, welk een groot aandeel de administrateur van het 
„Maandblad", de heer Reyerse, die hier aanwezig is, in deze 
transactie heeft gehad en hem daarvoor ons aller dank te brengen, 
hetgeen de vergadering door applaus bezegelt. 

Een veiling is er ditmaal niet en na uitdeeling der verkrijgbaar 
gestelde zegels Curajao nr. 28, waarvan velen gebruik hebben 
gemaakt, wordt overgegaan tot de verloting en de vergadering 
gesloten. A. S. Jr. 

Bedankt als lid per 31 December a.s. 
L. van Os, Amsterdam. 
L. C. ten Brummeler, Curafao. 
dr. J. Hofker, Den Haag. 
P. van de Wint, Den Haag. 
mevr. A. Heyligers-Kalmer, Den Haag. 
J. M. Waller, Hilversum. 
M. C. Heymans, Den Haag. 
W. Vitters, Den Haag. 

Adreswijzigingen. 
A. Starink jr. wordt Olijfstraat 40, Den Haag. (Per 1 December a.s.). 
C. H. L. Croes wordt Passerstraat 40, Depok (Java). 
J. C. Bijleveld wordt Laan Copes van Cattenburg 21, Den Haag. 

Vergadering. 
Algemeene najaarsvergadering op Donderdag 23 November 1939, 

des avonds &'A uur, in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Ver

kiezingen overeenkomstig art. 19 huishoudelijk reglement. Begroo
ting van inkomsten en uitgaven. Eventueele veiling. Rondvraag. 
Sluiting. 

Internat. Vereeniging „Philatelica", te 's-Gravenhage. 
Secretaris: J. N. H. VAN REST, Copernicusstraat 89, Den Haag. 

Verslag der vergadering van 25 October 1939. 
Aanwezig 106 leden. Voorzitter de heer C. J. Reyerse. Ter 

rondgang zijn aanwezig: nieuwste zegels van Toga; brief met de 
nieuwste zegels van Spanje; dito van Danzig; een brief met 2 zegels 
van 10 c , gestempeld Batavia 28.8.'40. Schenkingen voor de ver
loting door de beeren Van den Houven en Samson; voor het 
falsificatenalbum door de beeren Van der Blom, Van der Loo, 

jhr. De Jonge en Melsert; voor de bibliotheek door de beeren 
Van der Willigen en Van Dam, worden dankbaar aanvaard. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. De 
(ledenverkiezing brengt 13 nieuwe leden. Hierna geeft de heer 
Lorang een toelichting bij zijn tentoonstelling der zegels van Ma
lakka, nevens vele historische bijzondt-heden vanaf plm. 1500. 
De voorzitter dankt den heer Lorang voor zijn expositie en toe
lichting; hij krijgt daarna de toezeggli g van den heer Wemmers 
voor een tentoonstelling in onze Nov^mber-vergadering en van 
den heer Dingemans in December. 

Na de verloting en de veiling komt r bij de rondvraag aan het 
woord de beeren Bakker, Lorang, Vos en Wemmers. De laatste 
gaf enkele belangrijke en aardige aar vullingen op het historisch 
gedeelte van des beeren Lorang's tcelichting. Daarna officieel 
ruiluur. J. N . H. v. R. 

Mededeelingen. 
Dringend wordt verzocht vóór 1 Januari 1940 de contributie 

te voldoen aan den penningmeester, den heer A. F. Wiederhold, 
Lubeckstraat 76, postrekening 315284, Den Haag. 

De contributie bedraagt ƒ 2.50 voor Den Haag en omgeving; 
ƒ 2 . — voor overig Nederland; ƒ2.50 voor buiten Nederland. 

De nieuwe jaargang 1940 van het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie wordt bij niet voldoen n i e t toegezonden. 

Bedanken eventueel vóór 1 December 1939. 
j ; - ïf. JE-

In Den Haag worden den len, 2en en 3en Woensdagavond 
der maand beurs gehouden in onze vergaderzaal: Nieuwstraat 28. 

Door ons is een collectie zegels van Curasao overgenomen, welke 
wij u zeer voordeelig kunnen aanbieden, nl. Curasao 1901-1902, 
Yvert nr. 28 (Speciaal-catalogus nr. 28), ƒ1 .50 op ƒ2.50, on
gebruikt tegen den prijs van ƒ 2.75 per stuk, franco toegezonden; 
strippen of blokken zonder verhooging. Echt gebruikte exem
plaren, alleen los verkrijgbaar, ƒ 2.90 per stuk, eveneens franco 
toegezonden. Wordt aanteekenen gewenscht, in beide gevallen 
portokosten (ƒ0.10) bijvoegen. 

Toezending alleen na betaling der kosten op postrekening 25142 
ten name der I. V. „Philatelica", afd. rondzendverkeer. 

Nieuwe leden. 
1366. W. Auping Jr., „De Wever", Otterlo (G.). 
1367. W. Metzelaar, Van Nijenrodestraat 77, Den Haag. 
1368. W. R. J. van der Loo, Schiedamschesingel 122, Rotterdam. 
1369. J. Carlier, Willibrordusplein 6a, Rotterdam N . 
1370. C. L. van Kesteren, Valkenboschkade 484, Den Haag. 
1371. J. H. Kraal, Geestbrugweg 93, Rijswijk. 
1372. H. Vogelzang, Van Heutszstraat 63, Den Haag. 
1373. G. J. H. Bos, Van Reesstraat 72, Den Haag. 
1374. B. E. J. Wientjes, Sleedoornstraat 10, Den Haag. 
1375. G. C. Dorpema, Westzijde 376, Zaandam. 
1376. K. de Vries, Van Zuljlen van Nijeveitstraat 294, Den Haag. 
1377. Paul Meltzer, tijdelijk adres: Van Stienhovenstraat 13, Den 

Haag. 
1378. F. H. van Ruyven, Kleine Overstraat 18, Deventer. (Afd. 

■ Deventer). 
Overleden. 

750. mej. M. de Bruijn, Lochem. 
Bedankt. 

140. A. F. van der Geld, Den Haag. 
Candidaatleden. 

C. van de Weteringh, Hoogstraat 33, Leerdam. (Eigen aangifte), 
mevr. W. de MunnikAlmer, Rhenenstraat 114, Den Haag. (Voor

gesteld door Ed. van Gemund). 
E. K. Boissevain, Groot Hoefijzerlaan 24, Wassenaar. (Voorgesteld 

door C. J. Reyerse). 
D. Hendriks, Malakkastraat 105, Den Haag. (Eigen aangifte). 
L. van der Laan, Westzeedijk 24, Rotterdam. (Voorgesteld door 

J. C. Bolkenbaas). 
D. S. Staal, Middenstraat 36, Den Haag. (Voorgesteld door L. C. 

Staal). 
W. Saalberg, Postbus 176, Den Haag. (Oudlid). 
J. Klaassen, Nassaustraat 2, Utrecht. (Afd. Utrecht). 
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A. van Eyk, Hannemastraat 88, Den Haag. 
Prosper Sevestre, Bezuidenhout 149a, Den Haag. (Voorgesteld 

door G. Sevestre). 
Bedankt (per 31 December 1939). 

244. J. C. Palm, Den Haag. 1160. "W. van Eyk, Den Haag. 
280. V. A. Kramers, Rijswijk. 185. J. J. A. Weber, Den Haag. 
481. J. Jonen, Badhoevedorp. 1204. J. Hoedenmaker, Zwolle. 
615. T. van Dijk, Leeuwarden. 1132. P. den Braber, Rotterdam. 
628. H . Lok, Modjokerto. 1178. W. Mees, Diepenveen. 
866. S. A. Lindeman, Harlingen, 
475. W. H. A. Ontrop, Scheveningen. 
703. mej. L. J. Baudet, Voorburg. 

1005. H . J. Hanenbergh, Voorburg. 
1007. J. E. Verbaarsschot, Den Haag. 
1070. ir. H . Logher, Brooklijn (U.S.A.). 
1149. S. C. P. van der Meulen, Korintjie (S.W.K.). 
1197. J. F. Noppen, Zwollerkerspel. 

832. mej. J. J. Oosterveen, Rotterdam. 
681. J. G. W. van Rheenen, Vlissingen. 

Adresveranderingen. 
652. K. Babajeff, Pippelingstraat 57, Den Haag. 

1308. D. J. Nagel, Spittaalstraat 87, Zutphen. 
489. J. de Vries, (van Hardenberg), le lt. l - I - l l R.I., Veldleger, 

Veldpostkantoor nr. 2. 
627. J. G, F. Coolegem, Dahliastraat 7, Alkmaar. 

1237. H . J. W. Quirie, Jan Wapstraat 104, Den Haag. 
540 A. van Deursen, Voorthuizenstraat 108, Den Haag. 
206. L. C. Verspoor, Tollenskade 24, Voorburg. 

1318. mej. C. de Wijs, Jan Aartestraat 52, Tilburg. 
839. J. Steen, Jonckbloetplein 56, Den Haag. 

1238. W. J. Monnier, Hazebroekstraat 12, Den Haag. 
144. J. E. van Gogh, Jacob Catsstraat 70, Voorburg. 
790. A. P. C. G. Dado, Wassenaar ? 
513. C. J. de Wit, Bankastraat 14, Amersfoort. 
598. W. baron van der Feltz, p.a. Palace Hotel, Trompweg, 

Hilversum. 
J 3. M. P. Theil, Den Haag ? ? 

168. C. Polderman, Wilhelminastraat 103, Doetinchem. 
495. H . Kragt, Van Bemmelenlaan 54, Utrecht. 
215. Jac. Rijpkema, Nijkerklaan 6, Den Haag. 
255. G. Sevestre, Bezuidenhout 149a, Den Haag. 

Afdeeling Deventer. 
Vergadering van 27 October 1939. Aangezien de voorzitter 

wegens familieomstandigheden afwezig is, opent de heer Spanier 
plm. 8.15 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. Hierna heeft de afwikkeling der diverse agenda-punten 
plaats, waarna de heer Van Heuvel een lezing houdt over de voor
geschiedenis der Nederlandsche postzegels, welke met aandacht 
wordt gevolgd. Ten slotte wordt besloten op de volgende ver
gadering, mede in verband met het éénjarig bestaan der afdeeling 
Deventer, een veiling te houden, waarvoor de zegels, tot kavels 
gevormd en voorzien van uiterste prijs, tijdig, doch niet later 'dan 
21 November, bij den heer Spanier, Brinkgreverweg 142, worden 
ingewacht. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 26 September 1939. De voorzitter opent te 

ruim half negen deze vergadering, die door 16 leden werd bezocht. 
De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en conform 
goedgekeurd. Na behandeling van enkele ingekomen stukken en 
mededeelingen volgde het voorstel van het bestuur inzake de 
vcrgader-gelegenheid. De heer Van der Sloot benut deze bespreking 
om zijn meening ten beste te geven betreffende den gang van 
zaken in onze afdeeling en meer speciaal op de vergaderingen. 
De vergaderingen zijn toch bedoeld in het belang van het ge-
wenschte contact onder de leden, terwijl hiervan z. i. op onze ver
gaderingen weinig terecht komt. De secretaris maakt een verge
lijking tusschen onze vergaderingen en die van een andere even
eens te Nijmegen bestaande vereenigingsafdeeling en concludeert 
dan, dat onze vergaderingen nog niet het slechtst worden bezocht, 
al is het waar, dat we steeds dezelfde kern van leden aantreffen. 
De voorzitter merkt op, dat voor het zoeken en onderhouden 

van het gewenschte contact, resp. het uitwisselen van ideeën en 
meeningen, de rondvraag kan worden benut. Bij de rondvraag 
bespreekt de heer Van den Berg de moeilijkheden met den 
nieuwtjesdienst, ontstaan door de tijdsomstandigheden en mede * 
door het in militairen dienst zijn van den leider. Hierbij blijkt 
dat meerderen van meening zijn, dat het aanbeveling zou ver
dienen, indien deze dienst tijdelijk door een ander werd waar
genomen. De heer Van der Sloot wordt hiervoor gepolst; hij wil 
wel tijdelijk overnemen, doch alleen indien dit de algeheele goed
keuring van den heer J. F. J. Janssen kan wegdragen. De secre
taris zal zich terzake tot den heer Janssen wenden. Volgt de ver
loting met als winnaar den heer Van Gemert, waarna, bij gebrek 
aan veilings-materiaal, sluiting te 10.15 uur. 

Afdeeling Utrecht. 
Correctie verslag van de ledenvergadering op 

Donderdag 21 September 1939. 
In de 8e regel van onder worden genoemd de nrs. 4, 5 en 6 

van Ned.-Indië. Dit moeten zijn de nrs. 4, 5 en 6 van Nederland. 
Vergadering op Donderdag 19 October 1939 in het gebouw der 

U.C.J.M.V., Utrecht. Aanwezig zijn 27 leden. Om 8.35 uur wordt 
de vergadering door den voorzitter geopend. De notulen worden 
gelezen en goedgekeurd, waarna de ingekomen stukken behandeld 
worden. Bespreking volgt omtrent een candidaat-lid. De voorzitter 
stelt voor aan gemobiliseerde philatelisten, die in Utrecht verb'ilf 
houden, toegang te verleenen tot de vergaderavonden. De verga
dering gaat hiermede accoord. De voorzitter noodigt den heer 
Van Dam uit, een gedeelte van zijn collectie ten toon te stellen 
Op de volgende vergadering, waarop de heer Van Dam belooft 
een en ander van Suriname en Curasao mede te zullen brengen 
De voorzitter stelt voor op de volgende vergadering een vaste 
beoordeelingscommissie te benoemen. Voor den wedstrijd Neder
land nrs. 4, 5 en 6 zijn slechts 2 inzendingen, benevens een in
zending buiten mededinging. De beste inzending blijkt te zijn van 
den heer E. Gerritsen. Er is weinig voor de veiling, welke gevolgd 
wordt door de verloting. Bij de rondvraag verzoekt de heer Veen 
de leden de rondzendboekjes bij ontvangst nauwkeurig na te zien, 
of er ook open vakjes in voorkomen. De voorzitter deelt nog mede, 
dat het bestuur het plan heeft opgevat op de jaarvergadering in 
Januari a.s. een verloting zonder nieten te houden. Schenkingen 
voor deze verloting zullen gaarne in ontvangst worden genomen. 

Mededeeling. 
Wij maken de leden erop attent, dat vanaf Zaterdag 11 No

vember a.s. de postzegelbeurs verplaatst wordt van Vischmarkt 
naar gebouw der U.C.J.M.V. (bovenzaal), Domplein 25. Beurs van 
1.30-4.30 uur. Toegang voor iedereen 5 ets. per persoon. 

Afdeeling Venlo. 
Verslag der vergadering van Dinsdag 10 October 1939 in café 

„Nationaal". De voorzitter opent te circa half negen de verga
dering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Aanwezig zijn 
19 leden, terwijl van 2 leden bericht van verhindering is binnen
gekomen. De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen 
en onveranderd goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat er 
getracht zal worden met de vereeniging Roermond in verbinding 
te treden, teneinde nauwere samenwerking te verkrijgen. Door den 
heer Poeth worden 2 valsche zegels voor het falsificatenalbum 
geschonken. Hierna heeft een extra verloting plaats onder de 
aanwezige leden, welke, een prettig verloop heeft. Ook de veiling 
verheugt zich in warme belangstelling. Na verdere besprekingen 
en gezellig samenzijn wordt deze druk bezochte en prettige ver
gadering te half twaalf gesloten. 

Afdeeling Zwolle. 
Tentoonstelling. 

Ter gelegenheid van ons eerste lustrum in 1940 zal dan de, reeds 
eerder uitgestelde, tentoonstelling worden gehouden. Reeds nu raden 
wij onze leden aan, plannen te maken, wat zij willen exposeeren 
en dit nu reeds in gereedheid te brengen. 

Rondzendingen en leesportefeuilles. 
De kaarten, welke bij de rondzendingen zijn ingesloten, moeten 

aan het sectiehoofd ingevuld worden toegezonden. Ook bij de lees-
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portefeuille vindt u in het vervolg zulke kaarten, waarvan de 
inzending verplicht is 

Contributie. 
De afdeelingspenningmeester verzoekt de leden de contributie 

over 1940, zijnde ƒ 3 . — , vóór 15 December 1939 op zijn post
rekening te storten. Na 15 December wordt per kwitantie beschikt. 
Vóór 31 December 1939 moet alle contributie betaald zijn. Zijn 
adres luidt: H. Takken, Klimopstraat 18, giro 349714, Zwolle. 

Vergadering op Vrijdag 17 November 1939. 
Men wordt verzocht voor deze vergadering mancolijsten en 

doubletten mede te brengen van Nederland, België, Luxemburg, 
Tsjecho-Slowakije. Het zal zeer op prijs worden gesteld, indien 
enkele leden hun collectie van een der genoemde landen willen 
medebrengen. Mede hierdoor zal de vergadering meer attractief 
worden. Het bestuur rekent op veel bezoek ! 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te 7% uur, ledenvergadering te 8 uur, op 

Woensdag 22 November 1939, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

5. Tentoonstelling: zegels van Danzig, Polen, Estland, Letland en 
Litauen, geschiedkundig en biografisch opgezet. 6. Verloting. 
7. Veiling. 8. Philatelistisch naamraadspel. 9. Rondvraag en sluiting. 

Vergadering afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
Mathijs Balcnstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
ma.ind, in het Oranjehotel, Joh. de Wittstraat, Dordrecht; extra
avond voor ruilen, veilen, enz. van September t.m. April, op den 
tweeden Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Deventer (secretaris: T. van Heuvel, 
Brinkgreverweg 29, Deventer), den laatsten Vrijdag der Maand in 
hotel „Duym", Keizerstraat, behalve in Juli en Augustus. 

Vergadering afdeeling Goes en omstreken (secretaris: ), 
eiken 3en Woensdag der maand. 

Vergadering afdeeling Nijmegen (secretaris: B. C. Th. Spieren-
burgh, Vermeerstraat 6, Nijmegen), eiken 4en Dinsdag der maand, 
in hotel „De Bonte Os", Molenstraat, Nijmegen. 

Vergadering afdeeling Tiel (secretaris: J. Sonneveldt, Tiel), ter 
plaatse als gewoonlijk. 

Vergadering afdeeling Tilburg (secretaris: A. Franken de Haes, 
Gerard de Bondtstraat 12, Tilburg), eiken len Donderdag der 
maand, 8 uur n.m., in restaurant „Remmers", Tilburg. 

Vergadering afdeeling Utrecht (secretaresse: mej. B. H . J. 
Klaassen, Bellamystraat 8 bis, Utrecht), eiken 3en Donderdag der 
maand, S'A uur n.m., in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht (van 8-8>2 uur ruilen) Ruilavond eiken len Woensdag 
der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7% uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaal van café „Natio
naal", Venlo. 

Vergadering afdeeling Zwolle (secretaris: W. J. van der Zwan 
Van Galenstraat 94, Zwolle), den derden Vrijdag der maand. 
8 uur, in hotel Peters, Melkmarkt, Zwolle. Inlichtingen jeugd-
afdeeling door den secretaris. 

Ver. van Postzegelverzamelaars „De Globe", te Arnhem. 
Secretaris: B. H. BAANK, Cattepoelscheweg 217, Arnhem. 

Verslag der vergadering van 25 October 1939. 
Aanwezig 27 leden. De voorzitter richt zich in zijn welkomst

woord in het bijzonder tot den heer Heidenreich, die na zijn 
West-Indische reis voor het eerst weer een vergadering bezoekt. 
Na lezing en goedkeuring der notulen worden de ingekomen 
stukken behandeld. Naar aanleiding van het verslag der verga
dering van het bondsbestuur met vertegenwoordigers van de niet-
aangesloten vereenigingen deelt de voorzitter mede, dat tusschen 
het Maandblad en De Philatelist een fusie is tot stand gekomen, 
zoodat in Nederland na 1 Januari 1940 nog slechts één phila
telistisch maandblad zal verschijnen. 

Uit het verslag van den penningmeester blijkt, dat het batig 
saldo ƒ 650.54 bedraagt en dat van de bijzondere kas ƒ 300.—. 
De voorzitter zegt den penningmeester dank voor zijn beheer; in 
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het bijzonder geldt deze dank den heer Raadsveld, die het grootste 
gedeelte van het jaar de taak van waarnemend penningmeester 
heeft vervuld. Vervolgens dankt de voorzitter de leden van de 
kascommissie, de beeren Hamelberg en Julius. 

De heer Raadsveld geeft verslag van de rondzendingen. Dit 
jaar werd uit de boekjes voor een bedrag van ƒ 1922.68 gekocht, 
tegen ƒ 1432.54 in het vorige jaar. De vergadering begroet dit 
prachtige resultaat met applaus. De heer Raadsveld dankt de 
sectiehoofden voor het door hen verrichte werk. De voorzitter 
spreekt woorden van waardeering voor de geweldige werkkracht 
en werklust van den heer Raadsveld. 

De heer De Bruijn geeft een overzicht van den gang van zaken 
bij de jeugdgroep. De voorzitter dankt hem voor zijn wel
geslaagde pogingen deze afdeeling nieuw leven in te blazen en 
dankt zijn voorganger, den heer Van Walree, voor hetgeen hij 
in den loop der jaren voor de jeugd heeft gedaan. 

Na sluiting van het officieele gedeelte der vergadering toont 
de heer Hagen eenige kostbare zegels van Griekenland, de heer 
Hamelberg laat zijn collectie Suriname en Curafao zien en houdt 
hierbij een leerzame causerie. Voor een en ander zegt de voorzitter 
hen namens de aanwezigen, die van het gebodene zeer genoten 
hebben, hartelijk dank. B. M. B. 

Candidaat-lid. 
J. de Mink, Hoornestraat 23, Arnhem. (Voorgesteld door Van 

Walree). 
Bedankt. 

19. W. V. C. Ketjen. 
137. Jos. A. W. Banning. 
56. mr. L. J. Broersen. 

Rectificatie opgave nieuwe leden in Maandblad October. 
A. E. Forbiger, Nieuwe Plein Ib, Arnhem, moet zijn: A. E. For-

biger. Nieuwe Kraan Ib, Arnhem. 
Jeugdgroep. 

Het bestuur verzoekt den leden uit hun voorraad doubletten 
eenvoudige zegels ter beschiking te stellen ten behoeve van de 
jeugdgroep. Toezending der zegels kan geschieden aan den heer 
J. J. de Bruijn, Tooropstraat 3, Arnhem, of aan den secretaris. 

Rondzendingen. 
Het hoofd der rondzendingen, de heer C. Raadsveld, Velper-

buitensingel 13, Arnhem, verzoekt om toezending van boekjes 
voor de rondzendingen aan zijn adres. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 29 November 1939, des avonds 

8 uur, in „Nationaal", Arnhem. 

Philatelistenclub „Rotterdam", te Rotterdam. 
Secr.: L. W. IMMINK, Rozenburglaan 92, tel. 53808, Rotterdam. 

Verslag der vergadering van 10 October 1939. 
Aanwezig 18 leden. Gezien de tijdsomstandigheden een goede 

opkomst. De voorzitter opent de vergadering en heet de aan
wezigen welkom. Dan doet hij mededeling van de ingekomen 
stukken, waaronder een dankbericht van mr. De Jong voor het 
telegram op zijn 60e verjaardag. Ook een schrijven van den heer 
Reijerse betreffende zegels uit een nalatenschap, waarbij de op
merking werd gemaakt, dat deze zegels ook privé worden aan
geboden. Vervolgens las de secretaris de notulen, die ongewijzigd 
werden goedgekeurd. Dan komt de heer Van Putten Sr. met zijn 
collectie België onze vergadering opluisteren. De verschillende 
bladen passeren; na afloop bedankt onze voorzitter hem hartelijk 
uit naam van de aanwezigen. Dan wordt nog geworpen voor het 
extra zegel, waarbij de voorzitter het record haalt. Bij de gewone 
verloting zijn de heren Samson, Hartmann, Hoek, Geerkens en De 
Lang de gelukkigen. Bij de rondvraag wordt door den voorzitter 
als lid voorgesteld de heer R. A. van de Poll, die bij acclamatie 
wordt aangenomen. Besloten wordt nog, een volgende maal de 
collectie van den heer Jorissen, post- en vliegzegels van Bulgarije, 
te laten rondgaan. De beschrijving hiervan is in het Augustus-
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nummer van dit jaar te vinden. Niets verder aan de orde zijnde, 
sluit de heer Samson onder dank aan de aanwezigen deze 
vergadering. L. W. I. 

Nieuw lid. 
R. A, van de Poll, Elzenlaan 42, Schiebroek. 

Ned. Phil. Vereen. „Op Hoop van Zegels", te Haarlem. 
Secretaris: H. WEYENBERGH, Oranje-Nassaulaan 26, Overveen. 

Verslag der vergadering van 27 October 1939. 
Wegens dienstplicht is de voorzitter wederom afwezig; hcL 

voorzitterschap wordt waargenomen door den secretaris. Nadat 
de notulen der vorige samenkomst onveranderd zijn vastges-eld, 
maakt de secretaris eenige ingekomen stukken bekend, waarna hij 
als waarnemend voorzitter een aantal mededeelingen doet. 

De heer Traanberg, het woord verkrijgende, deelt een en and^r 
mede van zijn collectie oorlofsafstempelingen en laat alsdan twe; 
albums van zijn uitgebreide verzameling rondgaan; na de woorden 
van dank, bekrachtigd door applaus der vergadering, verzoekt 
genoemde heer om inzage van oorlogscuriosa voor eventue^'e 
vermelding in de rubriek oorlogsvaria in het Maandblad, welker 
verzorging hij op verzoek van den hoofdredacteur op zich nam. 

De algemeene verloting, waarvoor wederom 15 prijzen beschik
baar zijn, de veiling, waarbij de helft der aanwezige kavels v.u 
de hand gaan, en de verloting onder de 39 aanwezigen hebhen 
alle drie een vlot verloop; daarna sluiting. 

Gememoreerd zij nog, dat van 20 tot 21 uur gelegenheid be
stond tot onderling ruilen. H. W. 

Voorgesteld als lid. 
A. G. Hazelaar, Hofmeijerstraat 32, Haarlem. (Oud-lid). 
E. Kaufmann, Stadionweg 190, Amsterdam Z. (Voorgesteld door 

J. Bleijerveen). 
A. Verhagen, Voorhelmstraat 50, Haarlem. (Voorgesteld door 

E. M. Bakker). 
Ingeschreven als lid. 

177. J. W. van der Veer, Rijksstraatweg 495, Haarlem. 
140. mej. A. J. M. Pondman, Langelaan 1, Bentveld. 
113. W. J. Wijsmuller, Harmoniehof 34 hs., Amsterdam Z. 
166. W. H. J. van den Eynde, Pijlslaan 132, Haarlem. 

Vergadering. 
Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 24 November 1939, te 

20.15 uur precies, in sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de 
Zijlbrug, Haarlem. 

De agenda vermeldt o. m.: Bezichtiging van de collectie Neder 
landsche Overzeesche Bezittingen van den heer J. de Graaf, als 
mede veiling, waarvoor kavels kunnen worden ingezonden vóor 
Dinsdag 21 November 1939 aan den heer M. Rumpff, Duinoord-
straat 13, Haarlem. 

Philatelisten-Vereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waarn. secretaris: A. F. J. DE VOS, Floresplein 18, Groningen. 

Verslag der vergadering van 23 October 1939. 
Aanwezig 32 leden. Te ruim half negen opent de voorzitter, 

de heer Kielman, met een woord van welkom tot de aanwezigen 
de vergadering. Allereerst deelt de voorzitter mede, dat onze 
ere-voorzitter, de heer dr. Wachters, ernstig ziek is. Spreker 
hoopte, dat de ziekte spoedig een goede keer mocht nemen. Door 
de vergadering werd besloten hem een brief vergezeld van de 
presentielijst te zenden om alzo ons medeleven kenbaar te maken. 

De notulen van de Juli- en September-vergadering worden door 
den secretaris gelezen. De mededeling in de notulen van de 
September-vergadering over het terugnemen van onze uit
nodiging aan de Bond om hier in 1940 te vergaderen is onjuist. 
Het is gebleken, dat dit door den rapporteur verkeerd is opgevat 
en zodoende ten onrechte in het verslag is opgenomen. Wel wordt 
besloten onze uitnodiging vooreerst gestand te doen, doch, moch
ten de omstandigheden door de internationale toestand dit ver

eisen, ons het recht voor te behouden hierop te zijner tijd terug 
te komen. De voorzitter leest dan nog de door hem ontvangen 
correspondentie van den bondssecretaris, den heer Zwolle, voor, 
waarin medegedeeld wordt, dat onze uitnodiging om de 31e Neder
landse Philatelistendag in 1940 te Groningen te houden ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan onzer vereniging, dankbaar 
aanvaard wordt. 

Bij de ingekomen stukken bevindt zich: 
een verslag van de bespreking tussen het bondsbestuur met 

afgevaardigden van „Philatelica", de H.P.V., „Contact schept 
Kracht", de Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist" en de 
Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging. De heer Kielman geeft 
hier een kort verslag uit. Verdere mededelingen hieromtrent 
zullen worden afgewacht; 

kavelbeschrijvingen van de postzegelveiling der P.T.T. in Ned.-
Indië ter verdeling onder de leden; 

een brief van den heer Sietinga, waarin hij bedankt voor onze 
goede wensen voor een spoedige terugkeer; 

een brief van den voorzitter van „Philatelica" met een aanbod 
van Curafao-zegels, waarvan door diverse leden een dankbaar 
gebruik wordt gemaakt. 

Hierop volgt de verloting van enige aardige zegels. Van de daar
op aan de orde zijnde rondvraag maakt geen der aanwezigen 
gebruik, waarna de voorzitter met dank voor de trouwe opkomst 
het eerste gedeelte der vergadering sluit. 

Na de pauze houdt de heer Kielman zijn aangekondigde causerie 
over Polen, het thans veel besproken land. Spreker geeft aller
eerst een overzicht van de geschiedenis, daarna volgt meer het 
philatelistisch gedeelte aan de hand van zijn verzameling. De heer 
Van der Warf had zijn Poolse vliegpostzegels ook medegebracht 
om ze onder de leden te laten circuleren. Hoezeer de lezing op 
prijs werd gesteld, bleek uit het aandachtig gehoor en na be
ëindiging uit het applaus. De heer Cley dankte den spreker 
namens de aanwezigen voor deze zeer interessante causerie. Hierna 
volgde sluiting der vergadering. 

Bedankt per 1 Januari 1940. 
57. H. Koster Rzn., Pekelderweg, Stadskanaal. 
46. L. A. Okken Rzn., Van Boekerenstraat 98, Stadskanaal. 

Adreswijzigingen. 
135. W. B. Kunzel, thans Savornin Lohmanlaan 5, Groningen. 
177. A. Nyhuis, thans Frans van Mierisstraat 55, Huizum bij 

Leeuwarden. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 November 1939, des avonds 8.15 

uur, in café-restaurant „Suisse", Groningen. 

Philatel.-Vereeniging „Zuid-Limburg", te Maastricht. 
Secretaris: J. HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 16 October 1939. 
Aanwezig 28 leden. De voorzitter opent de vergadering en het 

doet hem genoegen den heer Harbrink Numan, afgetreden secre
taris van de Utrechtsche Philatelisten Vereeniging, in ons midden 
te zien. De notulen van de vorige vergadering worden goed
gekeurd. Een op 14 October j.l . ingekomen verslag van de be
spreking tusschen het bestuur van de Nederlandschen Bond van 
Vereenigingen van Postzegelverzamelaars en afgevaardigden van 
niet bij den Bond aangesloten vereenigingen wordt ter kennis van 
de vergadering gebracht. Van de Nederlandsche Philatelisten-
Vereeniging „Op Hoop van Zegek" te Haarlem werd het jaarboek 
no. 15, 1939-1940 ontvangen. 

De heer Verzijl deelt mede, dat de nieuwighedendienst — in 
verband met de moeilijkhden eraan verbonden — voorloopig niet 
meer voor de nieuw uitgekomen zegels van Duitschland kan zor
gen. Ieder voor zich zal dus tot nadere mededeeling die zegels 
moeten zi ente krijgen. Het officieele gedeelte is hiermede beëin
digd; en wordt tot de gratis verloting overgegaan en daarna het 
gezelschapsspel. J. H . 
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Nieuw lid. 
67. J. J. A, Harbrink Numan, Koningsplein 61, Maastricht. 

Adresverandering. 
45. Fr. Kallen, thans Hugo de Grootstraat 7 bis, Utrecht. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 27 November 1939, vergadering; 
Maandag 4 December 1939, beurs; 

telkens des avonds 8 uur in de bovenzaal van „Taverne Rutten", 
Vrijthof 50, Maastricht. 

Postzegelvereeniging „Helder", te Den Helder. 
Secretaris: L. M. F. RUDER, Lombokstraat, tel. 177, Den Helder. 

Verslag dei vergadering van 23 October 1939. 
De voorzitter opent met een woord van welkom de vergadering. 

Hij spreekt zijn voldoening erover uit, dat de leden in zo'n 
grote getale zijn opgekomen, waaraan de verloting wel niet 
vreemd zal zijn. Een woord van welkom wordt gericht aan de 
heren Muts en Broere. De secretaris wordt verontschuldigd, daar 
deze door lessen tot 9 uur verhinderd is. De notulen worden 
gelezen en goedgekeurd. De ingekomen stukken melden niets be
langrijks en worden alle voor kennisgeving aangenomen. Een 
bedankje is ingekomen, terwijl als nieuw lid wordt geballoteerd 
en aangenomen de heer J. Bakker. Hierna is nog aan de orde 
mededelingen over het zegel van Curagao. De voorzitter deelt 
mede, dat de ingewonnen inlichtingen gunstig waren, zodat tot 
bestelling der zegels was overgegaan. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de verga
dering en volgt de verloting met vele mooie prijzen. 

Mededelingen. 
De leden worden er op attent gemaakt, dat het gironummer 

van de vereniging is 335511. 

te willen betalen aan den heer Pluim, Kapoeastraat 37, Soerabaja. 
Bedankt per 1 November 1939. 

C. C. Doelwijt, Hector Treubstraat 13, Den Helder. 
L. van Loo, Sluisdijkstraat 42, Den Helder. 
K. Zomer, De la Reystraat 52, Den Helder. 

Nieuw lid per 1 November 1939. 
J. Bakker, Julianapark la (Militair Tehuis), Den Helder. 

CandidaatIid. 
A. H. Hiddes, Ooievaarstraat 87, Den Helder. 

Adresverandering. 
G. C. Broeke, thans Emmastraat 22, Den Helder. 
J. F. van Duim, thans Mij. De Schelde, Vlissingen. 
A. Ohr, thans Mij. de Schelde, Vlissingen. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Woensdag 22 

November 1939, des avonds 8 uur, in café Postbrug, Koningsplein, 
Den Helder. 

Postzegelvereeniging „Heerlen", te Heerlen (L.). 
Secretaris: P. SCHOENMAKERS, Honigmanstraat 99, Heerlen. 

Verslag der vergadering van 23 October 1939. 
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 

welkom, in het bijzonder twee introducé's. De notulen worden 
voorgelezen en goedgekeurd. Enkele ingekomen drukwerken cir
culeeren onder de leden. Diverse nieuwe uitgiften zijn ontvangen, 
alsmede de nieuwe Yvertcatalogus. 

Daar de vergaderingen toch steeds in het Maandblad worden 
aangekondigd, wordt besloten in het vervolg geen convocatie
kaarten meer te zenden. De leden worden verzocht hiermede 
rekening te houden. 

Na de rondvraag en maandverloting wordt de vergadjring 
gesloten. 

Candidaatleden. 
P. Eydems, Kantstraat 58, "Waubach. (Oudlid). 
H. Schunken, Oost Groenstraat 115, Waubach. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 27 November 1939, des avonds 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

Nieuwe PhilatelistenVereeniging' te Groningen. 
Secretaris: J. H. FRERKS, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Verslag der vergadering van 26 October 1939. 
De voorzitter opent om 8.30 uur de vergadering. De notulen 

van de vorige vergadering worden daarna voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd. Diverse leden ontvangen daarop het be
stelde Curagaozegel, opdruk 1.50 op 2.50, terwijl eenige worden 
gereserveerd voor de a.s. jaarverloting. Na het circuleeren van 
nieuwe uitgiften wordt overgegaan tot de gewone verloting en 
krijgt ieder een mooie prijs. 

Hierna wordt het officieeie gedeelte der vergadering gesloten 
en komen talrijke boekjes ter tafel. Om 10.30 uur sluit de voor
zitter de vergadering. 

Mededeeling. 
De commissaris van het rondzendingsverkeer, de heer C. Meijer, 

Mr. Moddermanlaan 11, Groningen, verzoekt inzending van 
boekjes, speciaal Nederland en Koloniën en Europa. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

23 November 1939, des avonds 8.30 uur, in café „De Pool", 
Groote Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „ZeeuwschVlaanderen". 
Secretaris: H. A. LYPPENS, Axelschestraat 21, Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 18 October 1939. 
Aanwezig 15 leden. Te 8 uur opent de vicevoorzitter de ver

gadering en wenscht alle aanwezige leden welkom. De notulen 
van de vorige vergadering, gehouden 22 September 1939, worden 
voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. De ingekomen stukken 
worden voorgelezen, besproken en afgehandeld. Onder de in
gekomen stukken bevindt zich o. m. een schrijven van den voor
zitter van de vereeniging „Philatelica", dat een aanbieding bevat 
van zegel nr. 28 van Curagao, op welke aanbieding door ver
schillende leden wordt ingegaan. 

Met algemeene stemmen besluit de vergadering het eere
voorzitterschap aan te bieden aan den heer D. E. Wolfert. Daarna 
wordt overgegaan tot het kiezen van een nieuwen voorzitter. 
Volgens het huishoudelijk reglement heeft verkiezing van bestuurs
leden plaats in de algemeene ledenvergadering bij volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dit is de helft 
plus één. Van de 15 uitgebrachte geldige stemmen behaalde de 
heer J. Engelen 8 stemmen en werd als voorzitter van de ver
eeniging gekozen. De nieuw gekozene deelde tot aller genoegen 
aan de vergadering mede, dat hij het voorzitterschap van de 
vereeniging met genoegen aanvaardt en dankt voor het in hem 
gestelde vertrouwen. 

Zooals verwacht staat de verloting voor alle aanwezige leden 
in het middelpunt van de belangstelling. De heer F. Dellaert te 
Sas van Gent is de gelukkige winnaar van den mooisten prijs: 
Hongarije 445448. Voor de nieuwe Pro Juventute Zwitserland 
geven zich verschillende leden op. Na de rondvraag sluit de voor
zitter de vergadering te ongeveer 11 uur. H . A. L. 

Belangrijk. 
Door de thans nog toetredende nieuwe leden en Juniorleden 

behoeft voor de resteerende maanden van 1939 geen contributie 
meer te worden voldaan. Werft dus nieuwe leden aan ! 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Woens

dag 29 Novembet 1939, des avonds 8 uur, in Hotel de Beurs, 
Sas van Gent. 

^ T " • 
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's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: P. HEEREN, Twaalf morgenstraat 20, 's-Hertogenbosch. 

Verslag der vergadering van 18 October 1939. 
Daar zoowel de voorzitter als de vice-voorzitter verhinderd 

zijn, opent de heer Labordus de vergadering. De notulen worden 
voorgelezen en goedgekeurd; de ingekomen stukken voor kennis
geving aangenomen. 

Het bestuur deelt mede, dat van de Yvert-catalogi, die, zooals 
ieder jaar, door bemiddeling van den heer Rosenbaum tegen gere-
duceerden prijs besteld waren, ditmaal nog slechts de helft is bin
nengekomen. De andere exemplaren komen echter nog over een 
tijdje. Het bestuur brengt dank aan den heer Rosenbaum voor de 
vele moeite, die hij zich hiervoor heeft gegeven. 

De heer Ottevanger zal lezingen houden in de Zondagvergade
ringen van November, Januari en April. Van de Orval-zegels is 
een speciaal blad verschenen in 5000 genummerde exemplaren. 
Ook is er in België een speciaal spoorwegzegel voor militairen 
verschenen. Liefhebbers voor beide uitgaven kunnen zich bij den 
heer Labordus opgeven. 

Hierna wordt eerst de gewone verloting gehouden en daarna 
de groote jaarlijksche verloting zonder nieten voor alle leden, 
waarvoor ook ditmaal zeer bijzondere prijzen beschikbaar zijn. 

Daar er zich bij de rondvraag niemand meldt, sluit de heer 
Labordus het officieele gedeelte van de vergadering. J. M. K. 

Bedankt als lid per 31 December 1939. 
ir. J. Post, Oss. 
mej. M. Th . Sluiter, Vught. 

Bedankt als handelaarslid per 31 December 1939. 
B. B. Paans, "Werkendam. 

Vereen, van Postzegelverz. „De Philatelist", te Geleen. 
Secretaris: R. URLINGS, Past. Vonckenstraat 26, Geleen. 

Verslag der vergadering van 29 October 1939. 
Deze redelijk druk bezochte vergadering wordt door den voor

zitter geopend. Deze heet allen welkom en geeft het woord aan 
den secretaris voor het voorlezen der notulen van de vorige verga
dering, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. De ingekomen 
stukken worden in behandeling genomen, waarna de rondvraag 
aan de beurt is. Deze heeft een zeer algemeen verloop. Het resul
taat van een algemeen gesprek is, dat er meer actie komen zal 
in het klaarmaken van ruilboekjes en mancolijsten. Afgesproken 
wordt, dat op de eerstvolgende vergadering jeder lid een ruil-
boekje klaar heeft en dit ter vergadering afgeeft aan den heer 
Meulleners, die deze dan verder in bewerking neemt en voor 
circulatie zal zorgdragen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de 
voorzitter deze zeer geanimeerde vergadering. R. U. 

Postzegelvereen. „IJmuiden en Omstreken", te Velsen. 
Secretaris: G. DE HOOG, Da Costalaan 18, Driebuis (Velsen). 

Verslag der vergadering van 20 October 1939. 
Om half negen opent de voorzitter deze goed bezochte ver

gadering. Allereerst memoreert de voorzitter het ontstaan van 
bepaalde moeilijkheden. Naar aanleiding van deze uiteenzetting 
vragen de beeren Dekker, Brons, Van der Kolk en Waagmeester 
het woord. Zij worden allen op afdoende wijze door dea voor
zitter beantwoord. Het resultaat van deze levendige besortking 
is, dat alle moeilijkheden volkomen uit den weg geruimd /'jn en 
het bestuur zoowel als de leden met inzet van alle krachten het 
pasbegonnen winterseizoen zulkn inzetten. 

Tenslotte komt nog aan de orde het voorzitterschap der ver-
eeniging. Onze voorzitter is in militairen dienst, weshalve hij er 
niet voor kan instaan, geregeld elke vergadering te zullen kunnen 
leiden. De vergadering wil desniettegenstaande, dat hij als zoo
danig aanblijft, doch dat daarvoor een 2e voorzitter wordt ge

kozen om bij afwezigheid van den heer Doevendans zijn functie 
waar te nemen. Met algemeene stemmen wordt hiervoor de heer 
Dekker gekozen, die deze benoeming aanneemt. Tevens wordt 
het wenschelijk geacht, een 2en secretaris te kiezen, omdat het 
meermalen voorkomt, dat de Ie secretaris door drukke werk
zaamheden verhinderd is, zijn functie naar behooren waar te 
nemen. De heer Van Dugteren uit Beverwijk is hier de gelukkige, 
die ook deze benoeming aanneemt. 

De eerstvolgende officieele vergadering vindt plaats op Vrijdag 
17 November a.s. Uitvoerige convocaties zullen aan alle leden 
worden toegezonden. G. de H 

Bedankt. 
H. Schol, Juliana van Stolbergstraat 12 hs., Amsterdam. 
J. A. de Ruyter, Stumphiusstraat 7, Beverwijk. 
W. Adriaans, Nachtegaallaan 17, IJmuiden Oost. 
A. Peperkoorn, Platanenstraat 9, IJmuiden Oost. 
C. Swaanswijk Jr., "Wijkerstraatweg L 44 zw., Velsen Noord. 

Adresveranderingen. 
J. Muusse, thans P. C. Hooftlaan 22, Driebuis. 
J. Smit, thans Alexander Bellstraat 52, IJmuiden. 
F. J. Klok, thans Beecksanghlaan 68, Beverwijk. 
J. Glas, thans Spiegheliaan 39, Driebuis. 
J. Waagmeester, Hofdijklaan 8, Driebuis. 

Postzegelvereeniging „Gouda", te Gouda. 
Secretaris: D. PALSGRAAF, IJssellaan 80, Gouda. 

Verslag der vergadering van 25 October 1939. 
Om 8.30 uur opent de voorzitter de vergadering. Het is een 

echte October-vergadering met een gezellige verlotingssfeer. De 
voorzitter heeft reeds de prijzen tentoongesteld; zij moeten alleen 
nog maar gewonnen worden. De notulen worden, behoudens een 
kleine wijziging, goedgekeurd. Een voorstel tot royement van 
den heer O. van der Want wordt na schriftelijke stemming aan
genomen. Hierna volgt de groote jaarverloting. Voor alle leden 
is een prijs aanwezig. Daar het bestuur voornamelijk zegels van 
Curafao en Suriname heeft uitgezocht, twijfelt het er niet aan 
of alle prijzen zullen welkom zijn. 

Na dit evenement wordt ten bate van de jubileumkas een kleine 
veiling gehouden van zegels, welke door eenige leden worden af
gestaan. Na afloop van deze veiling is onze feestkas weer met 
een behoorlijk bedrag versterkt. 

Om 10.30 uur gaat de vergadering uiteen. 
Geroyeerd als lid. 

O. van der "Want, Burg. Martenssingel 83, Gouda. ' . 
Vergadering. 

Vergadering op Woensdag 15 November 1939, des avonds 8 uur. 

Philatelistenvereeniging „Amersfoort", te Amersfoort. 
Secretaris: C. SMIT, Van Lenneplaan 6, tel. 6764, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 27 October 1939. 
Om ruim acht uur opende de voorzitter de vergadering, die 

21 aanwezigen telde. Na lezing van de notulen van de vorige 
vergadering, die ongewijzigd werden gearresteerd, deed de secre
taris mededeling van de dankbetuiging van mevr. dr. J. F. C. 
Raabe-Van Straten. Ook gaf hij lezing van een ontvangen ket
tingbrief, die 3175 brieven met elk 10 niet al te bekende post
zegels beloofde aan ieder, die 5 van die brieven schreef . . . als 
er maar 624 anderen zo verstandig (?) wilden zijn om dat ook 
te doen. Een hersenschim. Gratis verlotingen zullen voorlopig 
wegens de precaire vooruitzichten achterwege blijven. De wed
strijden worden in den eersten tijd niet meer uitgeschreven, daar 
de deelneming te gering is. Met 13 van de 21 stemmen werd de 
heer J. A. W. Uilenberg in de plaats van wijlen dr. Raabe in het 
bestuur gekozen. Wederom werd een prijsvraag rondgedeeld te 
beantwoorden op uiterlijk 20 November a.s. Een veiling van bijna 
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50 kavels had niet veel succes. De verloting echter wel. Ruim 
half tien eindigde het officiële gedeelte van deze bijeenkomst. 

C. S. 
Adreswijziging. 

W. H. Eichhorn, Utrechtsche Straatweg 13, Heelsum. 
Bedankt (per 31 December 1939). 

B. C de Wolf, Edisonstraat 43, Amersfoort. 
Vergadering. 

Eerstvolgende vergadering op Vrijdag 24 November 1939, des 
avonds 8 uur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

Postzegelvereeniging „Santpoort", te Santpoort. 
Secretaris: W. MERTEN, Burg. Enschedélaan 29, Santpoort. 

Verslag der vergadering van 24 October 1939. 
Aanwezig 18 leden en 1 introducé. Om 8.30 uur opent de voor

zitter de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Voorlezing 
der notulen volgt, die ongewijzigd worden goedgekeurd. Een in
gekomen brief van een der leden, den heer Ten Grotenhuis, 
wordt daarna ter kennis van de leden gebracht. Genoemde heer 
verzoekt hierin, zoo mogelijk op iedere vergadering een korte 
causerie over verschillende, voor de onervaren leden onontbeer
lijke, philatelistische onderwerpen te willen houden. De meer 
gevorderde leden zullen zich z. i. hiermede wel willen belasten. 
De aanwezigen hechten hun goedkeuring aan dit voorstel; het 
bestuur zal een en ander nader uitwerken. De directeur der rond-
zendingen, die hierna het woord krijgt, verzoekt den leden zoowel 
bij ontvangst als doorzending van een rondzending te willen con
troleeren, of alle open vakjes in de boekjes zijn afgestempeld. 
Leden, die bij ontvangst van een rondzending onafgestempelde 
vakjes in de boekjes vinden, moeten dit ter kennis van hun voor
ganger brengen, die onherroepelijk verantwoordelijk is voor deze 
onachtzaamheid. Tot slot van het officieele gedeelte wordt door 
eenige bestuursleden het voorstel gedaan wederom een onderlinge 
wedstrijd voor de leden te organiseeren. De moeilijkheid is echter, 
een zoodanige regeling te treffen, dat de eenvoudige inzendingen 
ook kans op een prijs hebben. Onderlinge besprekingen volgen 
en verschillende voorstellen worden door de leden gedaan. Het 
meerendeel der leden voelt voor een vrije inzending en tot de 
volgende regeling wordt dan besloten: Elk lid kan ten hoogste 
drie, volgens hem of haar mooiste bladen uit zijn of haar ver
zameling inzenden. De bladen moeten geheel of grootendeels 
met zegels gevuld zijn. Het aantal bladen zal de toekenning der 
prijzen .niet beïnvloeden; zoo kan een inzending van 1 blad even
goed den len prijs winnen. De wedstrijd zal gehouden worden op 
14 November a.s. Voor een onpartijdige jury zal worden gezorgd. 
Alle inzenders(sters) ontvangen een prijs. Het belooft dus weer een 
genoeglijken avond te wor<|en. 

De introducé van dezen avond, de heer Muusse, geeft zich op 
als lid; genoemde heer is in onze philatelistische gelederen van 
harte welkom. Door de mobilisatie hebben helaas 2 leden moeten 
bedanken; met groote energie zal getracht worden dit verlies on
gedaan te maken, m. a. w. nieuwe leden te winnen. 

Na een kleine veiling wordt overgegaan tot de onderlinge ruil 
en handel; tot slot volgt het gebruikelijke kienspel, waarna om 
11 uur wordt gesloten, W. M. 

Nieuw lid. 
J. Muusse, P. .C. Hooftlaan 22, Velsen. 

Bedankt. 
J. Tervoort. 

Amsterdamsche Ver. „De Philatelist", te Amsterdam. 
Secretaris: G. MIK, Olympiaweg 55 hs., Amsterdam Z. 

Het verslag der vergadering yan 7 November jl. kon niet 
worden opgenomen, aangezien de copie niet tijdig genoeg kon 
worden ingezonden. Dit moet nl. vóór den 5en van de maand 
geschieden. 

De December-vergadering zal n i e t worden gehouden op 
Dinsdag 5 December 1939 (St. Nicolaasavond), doch op Maandag 
4 December 1939. 

Nieuwe leden. 
283. A. Th. S. Siebbelse, Transvaalstraat 68 III, Amsterdam O. 
284. A. Kok, Bosch en Lommerweg 12 III, Amsterdam W. 
285. W. J. Teunisse, Merlijnstraat 6 IH, Amsterdam W. 

Candidaat-leden. 
dr. M. F. Oppenheim, Zuider Amstellaan 43 II, Amsterdam Z. 

(Eigen aangifte). 
J. J. "Walker, chauffeur-monteur, Geuzenkade 83 III, Amster

dam W. 
M. F. Leipoldt, koopman. Van Woustraat 5 hs., Amsterdam Z. 

(Voorgesteld door J. van Klaveren). 
J. M. Irik, kantoorbediende, Helmholtzstraat 20, Amsterdam O. 

(Voorgesteld door Chr. Soetekouw). 
A. Krattinger, boekhouder, Amstelkade 162 III. (Voorgesteld door 

K. E. König). 
Adreswijzigingen. 

93. W. F. Robberts, thans Argonautenstraat 21 II, Amsterdam Z. 
143. A. ter Riet, thans Elegaststraat 9 III, Amsterdam W. 
209. E. van Pelt, thans Banstraat 17b, Amsterdam Z. 
248. A. F. J. Appelboom, thans Raphaëlplein 28, Amsterdam Z. 
271. M. Maletzky, thans Prinsengracht 872, Amsterdam C. 
246. J. J. Günther Mohr, thans Burgem. Tellegenstraat 55 I, 

Amsterdam Z. 
Overleden. 

257. J. Kelz. 
Verloting 12^-jarig bestaan. 

De trekking heeft ten overstaan van notaris J. Wilkens plaats 
gevonden. Hieronder volgt de trekkingslijst. 
lot nr. 2: 65e prijs; lot nr. 36: 15e prijs 
lot nr. 43: 55e prijs; lot nr. 73: 50e prijs 
lot nr. 77: 5e prijs; lot nr. 85: 49e prijs 
lot nr. 113: 42e prijs; lot nr. 116: 21e prijs 
lot nr. 143: 61e prijs; lot nr. 150: 62e prijs 
lot nr. 164: 36e prijs; lot nr. 172: 8e prijs 
lot nr. 212: 79e prijs; lot nr. 217: 46e prijs 
lot nr. 245: 80e prijs; lot nr. 255: 76e prijs 
lot nr. 291: 57e prijs; lot nr. 335: 43e prijs 
lot nr. 347: 34e prijs; lot nr. 357: 69e prijs 
lot nr. 374; 4e prijs; lot nr. 378: 18e prijs 
lot nr. 390: 35e prijs; lot nr. 394: 78e prijs 
lot nr. 401: 47e prijs; lot nr. 405: 22e prijs 
lot nr. 426: 53e prijs; lot nr. 437: 29e prijs 
lot nr. 468: 72e prijs; lot nr. 469: 23e prijs 
lot nr. 497: 77e. prijs; lot nr. 522: 20e prijs 
lot nr. 534: 19e prijs; lot nr. 535: 32e prijs 
lot nr. 537: 70e prijs; lot nr. 542: 7e prijs 
lot nr. 557: 27e prijs; lot nr. 560: 71e prijs 
lot nr. 570: 54e prijs; lot nr. 574: 67e prijs 
lot nr. 587: 38e prijs; lot nr. 606: 10e prijs 
lot nr. 622: 45e prijs; lot nr. 624: 2e prijs 
lot nr. 650: 41e prijs; lot nr. 662: 74e prijs 
lot nr. 689: 68e prijs; lot nr. 715: 6e prijs 
lot nr. 734: 75e prijs; lot nr. 737: 13e prijs 
lot nr. 773: 30e prijs; lot nr. 780: 33e prijs 
lot nr. 783: 17e prijs; lot nr. 790: 60e prijs. 

lot nr. 40: Ie prijs; 
lot nr. 76: 25e prijs; 
lot nr. 103: 26e prijs; 
lot nr. 128: 12e prijs; 
lot nr. 155: 73e prijs; 
lot nr. 189: 44e prijs; 
lot nr. 223: 3e prijs; 
lot nr. 266: 24e prijs; 
lot nr. 344: 48e prijs; 
lot nr. 361: 31e prijs; 
lot nr. 383: 39e prijs; 
lot nr. 399: 28e prijs; 
lot nr. 415: 51e prijs; 
lot nr. 467: 52e prijs; 
lot nr. 485: 37e prijs; 
lot nr. 530: 58e prijs; 
lot nr. 536: 63e prijs; 
lot nr. 543: 64e prijs; 
lot nr. 561: 16e prijs; 
lot nr. 577: 56e prijs; 
lot nr. 613: 59e prijs; 
lot nr. 637: 9e prijs; 
lot nr. 670: 66e prijs; 
lot nr. 733: 40e prijs; 
lot nr. 738: 11e prijs; 
lot nr. 781: 14e prijs; 

De prijzen kunnen, tegen afgifte van het lot, m ontvangst 
worden genomen ten huize van den secretaris, Olympiaweg 55 hs., 
Amsterdam Z. 

Belangrijk. 
Door de thans nog toetredende nieuwe leden behoeft voor de 

resteerende maanden 1939 geen contributie meer te worden vol
daan. Werft dus nieuwe leden ! 

Prijsvraag. 
In de vergadering van Maandag 4 December 1939( niet Dinsdag) 

zal wederom een prijsvraag worden gehouden. 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 
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Ruilkring. 
Leden die wenschen toe te treden tot een zg. ruilkring (ook voor 

afstempelingen) worden verzocht zich op te geven aan den secre
taris. Deze kring zal dan bijeenkomen op eiken 3en Woensdag
avond van de maand. 

Vergaderingen. 
MAANDAG 4 DECEMBER 1939 (dus NIET Dinsdag 5 De

cember) maandelijksche vergaderavond, enz., in „De Rof .ie 
Leeuw", Damrak, Amsterdam. 

Woensdag 20 December 1939, RUIL A VOND, eveneens in „De 
Roede Leeuw". 

Postzegelvereeniging „Semarang", te Semarang (Java). 
Secretaris: J. P. C. DANNER, Juliana Bernhardlaan 12, Semarang. 

Verslag der vergadering van 8 October 1939 
in hotelpension „Wilhelmina". 

De voorzitter opent om 10.20 uur de vergadering. De belang
stelling is ook ditmaal gering. Mededeeling wordt gedaan .van het 
definitieve vertrek van den secretaris, den heer ir. E. Perelaer, 
die derhalve thans door den heer J. P. C. Danner wordt ver
vangen. Na de gebruikelijke verloting, waarvoor eenige zeer goede 
stukken beschikbaar waren, wordt overgegaan tot verkoop van 
de aangeboden zegels, die tegen loonende prijzen van eigenaar 
wisselen. 

Nadat besloten is door een bekendmaking in het plaatselijk dag
blad de aandacht van belangstellenden op het bestaan der ver
eeniging te vestigen en deze tot het bijwonen der eerstvolgende 
vergadering, die wordt vastgesteld op Woensdagavond 15 November 
a.s., uit te noodigen, wordt de bijeenkomst om 11.30 uur gesloten. 

Bedankt. 
ir. E. Perelaer. 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P. F. VAN D O O R N , Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 5 October 1939. 
Aanwezig 47 leden en 2 introducé's. Om 8.15 uur opende de 

voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom, in het bij
zonder aan de beeren Van Praag, Klarenbeek en De Ruiter, die 
voor het eerst als leden der vereeniging aanwezig waren, alsook de 

he;ren 7 £; Beek en Dekker, die als candidaatlid de verga
der.nf, i i Aoonden. Bericht van verhindering was binnengekomen 
van den heer Hekkcnberg. Verder gaande dankte de voorzitter 
den heer Donker Curtius voor zijn gift aan postzegels voor de 
maai delijksche verloting, waarna het woord werd gegeven aan 
den secijiaris ter voorlezing van de notulen, welke onveranderd 
werden goedg;keurd. 

Eenige iigekomen brieven werden voorgelezen, waarbij er een 
was va 1 den heer Reyerse uit Den Haag, waarin het Cura9aozegel 
nr. 28 voordeelig werd aangeboden. De heer Van Vliet was van 
meening, dat de prijs van dit zegel wel veel lager zal worden. De 
andere brief, en wel uit Hongarije, werd evenals de eerste aan de 
leden ter inzage gegeven voor eventueele inschrijving erop. Daarna 
volgde de maandelijksche verloting, welke over mooie prijzen 
beschikte, waarna de veiling, welke veel belangstelling had en 
vlot van stapel liep. Het aantal kavels was zeer groot en alle 
gingen gewillig weg, zoodat de veilingmeester dezen avond zijn 
handen vol had. Hiermede was het officieele gedeelte afgedaan 
en sloot de voorzitter onder dankzegging de vergadering, waarna 
de beeren leden — want dames waren er niet — nog langen tijd 
b'cven voor onderlingen ruil en koop van hun doubletten. P. v. D. 

Nieuwe leden. 
81. mevr. CornelissenGoedkoop, Graaf Wichmanlaan 15, Bussum. 
82. W. G. van Voorthuizen, Heemskerklaan 3, Baarn. 
83. H. E. , N . K. van de Beek, Willem van Mechelenstraat 15, 

Amersfoort. 
Candidaatleden. 

S. Belifante, Visserstraat 30, Hulzen. (Voorgesteld door J. van 
Vliet). 

G. W. IJsebrand Jr., Laan van Suchtelen van de Haere 37, 
Bussum. (Voorgesteld door J. van Vliet). 

J. Dekker, Nassaupark 13, Bussum. (Voorgesteld door J. A. Kluit). 
K. Las van Bennekom, Kapelstraat 1416, Hilversum. (Voorgesteld 

door A. Klarenbeek). 
P. Blom, Eslaan 3, Bussum. (Voorgesteld door J. van Vliet). 
P. H. Diener, Slangenweg 32, Laren. (Voorgesteld door J. van 

Vliet). 
Beurs. 

Eiken Zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur in de zaal van „De 
Harmonie", Bussum. 

Vergadering. 
Eerstvolgende vergadering Donderdag 7 December 1939, in 

„De Harmonie", Bussum. 

iiiiiii mill iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii ' II m llll illllllllimiiiill llll Il llllllllllllllllliiillllllllliilUlllliiiilllllll llllllliiiiillllllliiillllllllUi: 

Britsche Koloniën. Ik detailleer een bijzonder fraaie collectie van de Britsche 
Koloniën; al deze zegels zijn van prima kwaliteit. 

Eerste klasse collecties worden U op zicht toegezonden 
als volgt: i ^ f e k ^ k i r f k . r r f i l t a H f l i ^ ^ H b i r f ^ k ^ k k ^ » M « t e ^ i 

Klasse 1. — EERSTE UITGIFTEN, een derde catalogusprijs; condities netto. 
Klasse 2. — EDUARD EN GEORGEUITGIFTEN in postf risschen staat, 
veelal tegen 50 "/o catalogusprijs. 
Klasse 3. — EDUARD EN GEORGEUITGIFTEN, prachtig gebruikt, veel

al tegen 50 "It catalogusprijs. 
10 "/o korting voor contante betaling wordt verleend op de zegels van klasse 2 en 3 bij vermelding van dit blad. 

J r—) I ^ 3 r-^ 6 West Hill Road, 

. L D I l x L ^ , London, S. W. 18, Engeland. | 
(■99) W 
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Postzegelvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Secretaris: P. VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade (Post Treebeek). 

Verslag der vergadering van 21 October 1939. 
Te ruim 8 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij wijst 

er op, dat de vergaderingen den laatsten tijd niet erg druk be
zocht worden, hetwelk voor een deel te wijten is aan de geringe 
belangstelling van een aantal leden. Zij laten zich zelden of nooit 
op een vergadering zien. Anderen zijn jammer genoeg vaak door 
werkzaamheden verhinderd. Nadat enkele minder belangrijke 
zaken aan de orde zijn geweest, wordt in principe besloten, het 
volgende jaar een propagandatentoonstelling te houden. Het doel 
is vooral, belangstelling bij de jeugd te wekken. 

Na ruilen en kienen wordt de vergadering gesloten. 
Nieuw lid. 

K. Wernick, thans Rumpenerstraat 48, Rumpen. 
Adreswijzigingen. 

F. Misere, thans Eduard Wintgenstraat 14, Trecbeek. 
B. Boersema, thans Heusemerstraat 11a, Brunssum. 
sergt. G. van Mameren, thans 3-1-8 R.I., Veldleger. 

Mededeeling. 
Betalingen aangaande de rondzendingen kt nnen p e r p o s t-

w i s s e l geschieden aan het adres van H. van Emmerik, Lange-
berglaan 42, Rumpen. 

Vergadering. 
Volgende vergadering 25 November 1939, 8 uur n.m., in hotel 

Claessen, Brunssum. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secr.: dr. ir. J. VAN DEN BERGE, Badhuisweg 3, Amsterdam N. 

Het bestuur van bovengenoemde vereeniging is voor het tweede 
vereenigingsjaar als volgt samengesteld: 

voorzitter: G. de Boer, Brederodelaan 12, Aerdenhout; 
secretaris: N. P. G. Buwalda, Lorentzkade 91, Haarlem; 
penningmeester: F. C. P. van den Bergh, Grasweg 15, Amster

dam N.; 
commissaris: J. P. P. Kloppers, Raamsingel 22 zw., Haarlem. 
Het secretariaat der vereeniging blijft gevestigd Badhuisweg 3, 

Amsterdam N. 

Ver. van Postz.verz. Hilversum en Omstreken V.P.H.O. 
Secretariaat: Primulastraat 1, Hilversum. 

Op 19 October hield onze vereeniging een veiling, die goed 
geslaagd is te noemen, alhoewel het bestuur naar middelen zoekt 
om meer verzamelaars naar onze bijeenkomsten te trekken. De 
leden, die geregeld onze bijeenkomsten bezoeken, weten wel van 
hoeveel belang zulk een bezoek voor de verzamelaars is; geregeld 
gaan de bezoekers huiswaarts met een of meer mooie aanwinsten 
voor hun collectie, aanwinsten door ruil of anderszins verkregen. 
Het bestuur kan er dan ook niet genoeg den nadruk op leggen, 
dat het belang van eiken verzamelaar het best gediend wordt 
door een bezoek aan onze beursdagen en andere bijeenkomsten. 

Mededeelingen. 
I. — Donderdag 16 November 1939, 's avonds 8/^ uur, leden

vergadering in de groote zaal II der O.L.B., 's-Gravelandsche-
weg 55, Hilversum. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen 
stukken en mededeelingen. 4. Reglementswijziging. 5. Besprekin» 
op welke wijze wij het bezoek aan onze bijeenkomsten kunnen 
stimuleeren. Ook van de leden worden gaarne voorstellen in
gewacht. 6. Rondvraag en sluiting. 

II. — Sommige leden zijn ten achter met de contributie. Hun 
wordt beleefd verzocht dit zoo spoedig mogelijk aan te zuiveren. 
De contributie bedraagt ƒ4.20 per jaar bij vooruitbetaling; des-
gewenscht in maandelijksche termijnen van ƒ 0.35. Zoo luidt het 

reglement. Het bestuur ziet zich genoodzaakt, bij het eindigen 
van het vereenigingsjaar (31 Januari 1940), zoo de achterstallige 
contributie niet voldaan is, een kwitantie te presenteeren, waar
voor 15 cent extra kosten verschuldigd is. 

III. — De rondzendingscommissie vraagt dringend om boekjes 
met zegels. Ledige boekjes zijn bij het secretariaat verkrijgbaar. 

IV. — Reeds thans kan worden ingezonden voor de December-
veiling. 

V. — De leden, die boekjes van de rondzending willen ont
vangen, moeten zulks schriftelijk opgeven bij den secretaris. Een 
aanmelding als lid zonder meer houdt dus niet in, dat men dan 
tevens boekjes van de rondzending thuis ontvangt. Hiervoor is 
een afzonderlijke opgave noodzakelijk, waaraan geen bijzondere 
kosten verbonden zijn. 

VI. — Voor onze eerstvolgende ledenvergadering op 16 No
vember a.s. worden geen convocaties verzonden. Het hierboven 
onder I vermelde is dus de eenige kennisgeving. 

Candidaat-Iid. 
H. K. Berghuis, 4e V.L.A., Veldleger. 

Bedankt. 
Z. P. Tieleman, Orchideestraat 1, Hilversum. 

Adresverandering. 
G. van den Broek, thans p.a. A. Kos, Groote Keeten B 87, 
• Callantsoog. 

Bijeenkomsten. 
Bijeenkomsten eiken 3en Donderdag der maand. 
Beurs eiken Zaterdag van 1-5 uur. 

De betere soorten en de meer zeldzame zegels 
van de Britsche Koloniën beteekenen 
een van de veiligste geldbeleggingen. 

Zeldzame Britsche Koloniale zegels hebben een 
universeele markt en zijn overal in de wereld 
verhandelbaar. 
Ik ben in de gelegenheid U de mooiste keuze ter 
wereld voor te leggen en de huidige gunstige 
wisselstand van den gulden t.o.v. het pond, ver
schaft U een schitterende gelegenheid tot koopen. 
Al mijn zegels zijn geprijsd in Engelsch geld en 
ik ben ervan overtuigd, dat menig zegel, dat ik U 
vandaag kan aanbieden, nooit meer tegen deze 
prijzen verkrijgbaar zal zijn. 
Mijn specialiteit is : ZELDZAME ZEGELS van 
de Britsche Koloniën van alle uitgiften. 
MANCOLIJSTEN zullen mijn bijzondere per
soonlijke aandacht hebben. 
ZICHTZENDINGEN worden op aanvraag naar 
alle deelen van de wereld gezonden. 
De goedkoopste handelaar ter wereld voor 

Britsche Koloniale zeldzaamheden is: 

X . ALICEN, 
Frinton on Sea, Essex (Engeland). 
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24 
26 
32 
34 
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37 
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38 
49 
55 
56 
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c. drieh. 
e. Vondel 
c. Fr. Hals 
c. Zomer '38 
c. Zomer '38 
c. Kind '38 
c. Kind '38 
c. Kind '38 
c. Zomer '39 
luchtpost 
luchtpost 

Porto 29 WiC. Ruyter 
Porto 48 3 
Porto 53 '7 

c. 
c. 

Porto 54 IVi c. 
Porto 59 25 
Porto 60 50 
Porto 63 7 
Porto 64a 9 
Porto 68 1 
Porto 74 5 
Porto 75 10 

c. 
c. 
c. dik 
c. 
gld. rood 
op 1 c. 
op 1 c. 

Porto 76 12K op 5 e. 

p. lo 
■0.20 
0.95 
0.25 
1.60 
0.20 
0.20 
0.20 
0.25 
0.20 
0.30 
0.20 
0.20 
0.30 
0.50 
0.40 
0.50 
0.90 
0.70 
0.10 
0.40 
0.25 
0.25 
0.45 
0.20 
0.20 
0.45 

î HBB 
p . lOO 

1.50 
8.— 
2.25 

14.50 
1.75 
1.75 
1.75 
2.25 
1.75 
2.75 
1.75 
1.75 
2.75 
4.50 
3.50 
4.— 
8.— 
5.50 
0.60 
3.— 
2 . 
2.— 
3.75 
1.50 
1.50 
3.50 

Uitsluitend prima kwaliteit. — Porto steeds extra. — Alles gebruikt, uitgezonderd nr. 287, welke ongebruikt geleverd wordt. 
Te koop gevraagd: Spoor en Willebrordzegels. Ik betaal voor de 5 ets f 0,65 per 100 
en voor de 12^^ ets Willebrord f 0,05 per stuk, voor de 123^ ets Spoor f 0,06 per stuk. 

A. J. de Wit, Koninginneweg 175, Amsterdani^Z. ^ Tel. 93489 ^ 6iro 224553. 

I ABONNEERT U OP 

j a levoe Hiilatélipe lelge '̂ 
MAANDBLAD 

VAN DE 

Firma Vim I I E H I E E K 
24 Rue du Midi, 
Brussel  België. 

LOSSE NUMMERS FRS. 2,— 

JAARABONNEMENT FRS. 10,— 

Proefnummer wordt op aanvraag gratis toegezonden. 

(Prijzen in Belgische francs). 

BELGIË, Militaire postpakketten 3.35 
Idem, Orval serie, gebruikt en ongebruikt 32.— 
Idem, Rubens, gebruikt fr. 22.—, ongebruikt 24.— 
Idem, Roode Kruis, gebruikt fr. 21.50, ongebruikt 23.— 
DUITSCHLAND, „Kameradschaft"zegels, 12 w. 15.— 
Idem, Opdruk Danzig, 14 waarden 80.— 
Idem, Winterhilfe 1939, compleet 13.50 
Idem, „Danzig ist Deutsch", 2 waarden 1.50 
Idem, Rijkspartijdag 1939 1.50 
BULGARIJE, Scolievo, compleet 13.— 
DENEMARKEN, Roode Kruis, 2 waarden 2.50 
GRIEKENLAND, Balkanspelen 5.— 
HONGARIJE, Protestantenserie, compleet 7.— 
LUXEMBURG, Mondorf, 2 fr. rose 3.— 
Idem, nieuw 30 c. opdruk 0.45 
SLOWAKIJE, Mgr. Tiso en 4 ks. 4.— 
ZWEDEN, 90, 100 eh 120 öre, nieuw 25.— 
JOUGOSLAVIE, Avala, 4 waarden 7.50 
Idem, auto's, 4 waarden 6.75 
Idem, Adria, 4 waarden 5.50 
LUXEMBURG, Liefdadigheid 1939 (1 Dee. 1939) 11.— 
Idem, bloc idem (20 Dec. 1939) 13.75 

g ^ " Alle nieuwigheden van Europa. Ziehtzendingen tegen 
referenties. Betaling bij bestelling; porto extra. 

KwOUIS L E C O i V l T E , 
Bd. Laveleye 100, LUIK (BELGIË). Postgiro Brussel 3291.72 
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^ ^ BLANCO ALBUMS B i a Z O N D E R E A A I V B I E D I I V G ! ! ! 
GE:HEE;I> N E D E R L A N D S C H P J V B R I K A A X . 
Zelfs engros nooit voor sulk een prijs aangeboden. 

Het blanco album PHILEA-AUFDERHEIDE is een fraai, voornaam uitgevoerd blanco album, 
met tachtig bladen, prima houtvrij papier, met zwak geruiten onderdruk, lichtgrijs. De klem
band is uiterst sterk, geheel linnen, uiterst modern en elegant van uilvoering, met gouden bies. 
Om het bewijs te leveren dat men voor iets goeds en goedkoops niet op het buitenland is 
aangewezen, verkoopen wij deze albums belangrijk goedkooper dan 'v, aarvoor het buitenland 
hier aan den handel levert. — Wij hebben drie soorten, t. w.: 
PHILEA I, formaat 27 X 31 cm., het populaire, reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen prima papier, prijs ƒ 3.50. 
PHILEA II, formaat 27 X 31 cm., het populaire reeds jaren bekende album, inhoudende 
80 bladen ivoorcarton, prijs ƒ 4.—. 
Thans hebben wij aan deze soorten nog toegevoegd het: 
PHILEA LUXE ALBUM, formaat 30 X 33 cm , geheel linnen klemband, 80 bladen houtvrij 
cartonpapier, prijs ƒ 5 . — 
BLANCO BLADEN voor Philea I: 2 c , Philea II: 3 c , Philea Luxe: 4 c. 

4DÏ DER HEIDES POSTZEGELHANDEL '!i^-!iZ"»':t:J:S%"^i'i'::Sl 
Telef. 47103. 

WACHT NIET LANGER!!! 
Maar stuurt ons direct een kaart met Uw adres, 

U ontvangt dan regelmatig onze Speciale 
Aanbiedingen, waarin vele koopjes 

in Nederland en Koloniën 
en E u r o p a z e g e l s . 

ENKELE VOORBEELDEN : 
NEDERLAND, Postpakketverrekenzegels, 2 stuks cpl. ƒ 1.75 
CURACAO 1873, Koning, 10 et. ultramarijn ° - 1.35 
SURINAME 1873, Koning, 20 et. groen '■■ °  1.50 
BULGARIJE 1911, 1 c. — 3 lewa, cpl., Yv. 7990 ° 0.95 
DANZIG 1938, Gedenkserie Schopenhauer, Yv. 23537 * 0.60 
POLEN 1938, Weldadigheidsserie, Yv. 41517 * 0 .65 
SAARGEBIED 1927, Dienstserie, cpl., Yv. 1626 * 2.15 

X DAUDT, Postzegelhandel 
ZEUGESTRAAT 62. GOUDA. 

Auto-Rijyerbod op Zondag 
Uw vrijgekomen tijd kunt U nu besteden aan Uw 

POSTZEGELLIEFHEBBERIJ 
Mancolijsten hebben onze volle attentie. 

Bastiaanse&Boekema's 
i f i v Postzegelhandel N.V. 

1 Weste Wagenstr. 34 Rotterdam-C. 
Postrekening 308080 Telefoon 55344 
De Firma voor BETERE kwaliteit. 

Te koop gevraagd verzamelingen 
Danzig en Poolsch Danzig ä contant. 

De Haagsche Postzegel Handel 
Noordeinde 196, Den Haag, Giro 110104, Telefoon 113157 

Heeft nog steeds geen prijzen verhoogd! 
Onze enorme voorraden stellen ons in staat, nog eenigen tijd op deze wijze voort te gaan. 

[Fffamßissff [PMllall^llfeissfii. l®®[{)li Si^iiätgTgigijsllg^ 
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UITKNIPPEN en toezenden. 

Aan HERMAN COHN, 
POSTZEGELS, 

DEN HAAG, VAN LENNEPWEG 24. 

Van 

Verzoeke mij eens bij wijze van proef een 
Uwer zichtzendingen voor te leggen. 

Ik stel voornamelijk belang in: 

Alles zonder eenige verplichting, behoudens 
die van terugzending. (Handteekening) 

Te koop aangeboden: 
COMPLETE JAARGANGEN VAN H E T 

„PHILATEHSTISCH MAANDBLAD" 
1912—1921 

en het 
„NEDERLANDSCH MAANDBLAD" 

VOOR PHILATELIE" 
1922 — 1938 

Verkrijgbaar bij de administratie van het 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, tegen 
den prijs van ƒ 1 — + ƒ 0.25 frankeerkosten 

per jaargang. 

LOSSE NUMMERS 
ƒ0 .15 , inclusief porto. 

Men bestelle bij voorkeur door storting op 
postrekening 344900 ten name van het Neder
landsch Maandblad voor Philatelie, Wilhelmina-

park 128, Breda. 

Sint Nicolaas Aanbieding. 
ïnteresseeren U eenige van onderstaande zegels' 

Bestel dan nog heden o ̂ = ongebruikt '^ =̂̂  gebruikt 
Groote sorteering zoowel gewone a's zeldiame 

zegels zult U aantreffen in mijn bekende 

WW Z I C H T Z E N D I N G E N . "^m 
Verzeker U voor de komende wintermaanden van 
mijn collecties, welke regelmatig worden toegezonden 
Nede r l and no 3 f 6,50 

no 3 paartje * - 9,75 
no. l o j 2,50/10 o - 3,90 
Gebroken E no. 105 f o - 8,75 
1923 134/35 Toorop o - 1,20 
1924 141/43 o - 0,40 
1925 166/68 o - 0,45 
1926 199/202 o - 0,75 
1927 Roode Kruis o - 1,10 
1928 Olympiade o - 1,60 
1928 220/23 o " o»5° 

N e d . Indie no 2 '^ - 10.75 
214 o - 0,20 

Curajao no. 28 1,50/250 o - 4,75 
no 120 2,50 Cur. Herd * - 9,50 

Suriname no 15 f 2,50 '̂  - 7,75 
no 57 * - 7,— 
no 64 * - 13,75 
no 15 port "̂  - 8,— 

Bosme no 63 frcs 150,— * - 3,25 
Oostenrijk no. 331/50 frcs. 326 o - 5,75 
Honganje Luch tpos t no 1/2 frcs 60 o - 1,25 

no 22 frcs. 37,50 ' - 0,80 
no. 23 frcs 125,— "̂  - 2,85 
no. 24/25 frcs 120 o - 2,85 

Napels no 4 luxe exempl frcs 85 * - 1,75 
no 6 „ „ frcs 550,— - 9,75 

Sicilie no 20 frcs. 50,— "̂  - 0,90 
Virgin Islands no. 5 frcs. 225,— o - 4,— 

no 19 frcs 200,— - 3,50 
no 27 frcs 350,— - 6,75 

Kedah Malaya Born Exh no 45/52 frcs 688,500- 11 50 
Malta div zeldz „Specimen" o/m 

nos 46, 49, 51, 98/101 (Pnd) - 7,50 
Levant 65, 66 e a 

Australië no 45 i Pnd frcs 150,— * - 3,— 
Zuid Austr no 2 frcs 250,— "' - 3,75 
Ceylon no 9 frcs 1100,— "" - 12,50 
Johore no 59 frcs 1000,— '' - 15,— 
Straits Settl no 59 frcs 375,— "̂  - 5»— 
DuitscheKol Z-w Afrika no 34 frcs 200,— o - 3,50 
Karolinen no. 4 frcs 200,— ''' - 3,25 

23 frcs 135,— o - 2,25 
43 Marocco frcs 200,— o - 3,50 

W. KV. F . S D T H E R L A I V D . 
De Postzegelhandel voor he t betere genre zegels 

tegen concureerende prijzen. Ie kwal i te i t . 
Speciaal ook Engelsche Kolomen . 

U i tvoe r ing van mancolijsten. 
Bank Nederlandsche Handel Mij 

Postrekening no. 179934 
Albr. Thaerlaan 4 9 - UTRECHT. 

WW Van aanbieding Engelsche Kolonien 
en andere in vorig no. zijn nog diverse 
zegels voorradig. 

B O D G E V R A A G D op nagenoeg com
plete verzameling ongebruikte postzegels van den 

Belgischen Congo met Ruanda Urundi 
in perfecten staat op blanco bladen geplakt, 
indien gewenscht met klemband. 

Yvertwaarde ± frs. 7000,—. Bezichtiging nader 
overeen te komen, liefst schriftelijk. 

M. J. MATZEN-FLEDDÉRUS. 
Frederik Hendriklaan 31, DEN HAAG. (203) 

OCCASION: 
PROFITEERT HIERVAN. AAMBIEDING VRIJBLIJVEHD. 
Weldadigheid 1927 p. 10 series ƒ 2.20 
Weldadigheid 1928 p. 10 series ƒ 2.50 
Weldadigheid 1929 p. 10 series ƒ 2.25 
Weldadigheid 1930 p. 10 series ƒ 3.50 
Weldadigheid 1931 p. 5 series ƒ 3.25 
Weldadigheid 1932 p. 10 series ƒ 4 . ~ 
Weldadigheid 1933 p. 10 series ƒ 4 — 
Weldadigheid 1934 p. 10 series ƒ 3.50 
Weldadigheid 1935 p. 10 series ƒ 2.25 
Crisis p. 10 series ƒ 1.60 
Zeelieden p. 10 series ƒ 4.50 
A.N.V.V. p. 10 series ƒ 7.50 
Rembrandt p. 10 series ƒ 3.50 
Roode Kruis p. 5 series ƒ 4.— 
Olympiade p. 10 series ƒ 13.50 
Goudsche Glazen p. 5 series ƒ 3.25 
Luchtvaartfonds p. 10 series ƒ 1.30 
Zomer 1935 p. 10 series ƒ 2.50 
Zomer 1936 p. 10 series ƒ 2.50 
Zomer 1937 p. 10 series ƒ 2.50 
Weid. 1936, 1937, 1938 p. 10 series ƒ 6.50 
Jamboree compleet p. 10 series ƒ 0,85 
Luchtpost 36, 70, 80 c. p. 10 series ƒ 1.35 

P O R T O EXTBIA. GIRO 40215. 
Per 5 senes zelfde prijs, indien totale bestelling boven f 10,— is 

aOHN GOEDE, (210) 
B r e d e r o d e s t r . 4 6 , A m s t e r d a m , W . T e l . 8 5 4 9 6 . 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijzen T O T 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus. 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KOLONIËN 

b i U i j k s t e p r i j z e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g . 
Steeds de moois te en biUijkste z ichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
M a n c o l i l s t e n worden verzocht — Referent iën! 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitssriand). 
Gevestigd in 1890. 

België, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europa-zegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische referentiën. 

Ä. BISKE, 
POSTBUS 289 , BRUSSEL. 

(Lid LP.H.V. Brussel). 

ALLES PRIMA GEBRUIKT! 
Alle Kinderzegels 1923/1938: 

16 senes, 62 waarden ƒ6.80 
Alle Kinderzegels in roltanding: 

8 series, 31 waarden ƒ7.80 
PRIJSLIJST Nederlandsche Weldadigheids- en 

Gelegenheidszegels wordt op aanvraag gratis 
toegezonden. 

Levering na ontvangst van postwissel of storting 
op giro 224451. Porto steeds extra. 

Nederlandsche Postzegelhandel, 
N.Z. Voorburgwal 316, Amsterdam, C. 

Im^i M^ mm Mm^M^M^^^i 
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met blanco achterzijde. Bij het bedrukken der achterzijde van 
de stafkaarten is er niet op gelet, dat de kaarten op dezelfde wijze 
op den steen werden gelegd.Tengevolge hiervan is een deel recht
staand (afb. 3 en 4) en een deel kopstaand (afb. 6) bedrukt. 

De volgorde volgens zeldzaamheid is: grof, gemengd, fijn (meest 
voorkomend). De voorkomende zegels met groven kaartdruk zijn 
meestal afkomstig van gemengde vellen (afb. 5). 

Tot heden is door mij slechts één grove kaart uit één stuk 
gevonden, t. w. R 19 Uschpol, steen II, kopstaande kaartdruk, 
getand. 

Gemengde kaarten bevinden zich in mijn gezit van: K 18 Telsze, 
steen II, rechtstaande kaartdruk, getand (plm. 10 Vo grof, plm. 
90 "/o fijn); L 18 Lukniki, steen I, kopstaande kaartdruk, ongetand 
(plm. 40 "/o grof, plm. 60 "/o fijn); Q 19 Onikschty, steen II, 
kopstaande kaartdruk, getand (plm. 80 "/o grof, plm. 20 "/o fijn). 
Bovengenoemde letters en namen staan vermeld rechts bovenaan 
de stafkaart (afb. 7). 

geen onderzijde van het vel met Romeinsch cijfer, of een boven
hoek, waaruit eveneens zou zijn af te leiden of het betreffende 
zegel een recht of kopstaanden kaartdruk vertoont. Mocht een 
uwer iets naders hierover weten, dan houd ik mij vanzelfsprekend 
voor de betreffende inlichting ten zeerste aanbevolen. De betref
fende kaart is echter in elk getal ongetand; als getand vel komt 
zij niet voor. De kaart bestaat echter slechts als dubbeldruk 
(afb. 8) en moet feitelijk als drukuitschot worden beschouwd, 
hoewel deze zegels ook voor frankeering zijn gebruikt (afb. 9). 

; :T18.Dün4biiré. 

1 4 ^Wso • ••« 
56° 

■ \ 

É4 

Afb. 7. 
Verder wordt wel eens beweerd, dat tevens nog met gemengden 

' aandruk bestaan: N 19 Beisagola en P 19 Poniewiecz. Ik heb 
c'e.e kaarten echter nooit gezien en kan dus bovenstaand gerucht 
n'e: bevestigen, noch aangeven hoe de verhouding tusschen grof 
en fi,'n bij deze kaarten, indien ze bestaan, is. Mocht een uwer 
ets naders omtrent de betreffende kaarten kunnen mededeelen, 

dan houd ik mij gaarne aanbevolen. Ook wat betreft het even
veel nog vinden van geheele vellen met grove kaart. De eenige 
door mij gevonden grove kaart uit één stuk vond ik niet in de 
Baltische landen, doch in Amsterdam, nadat ik hiernaar reeds 
neer dan 10 jaren zoeVende was en mijn naspeuringen deed in 
bijna alle Europeesche landen. 

Voorts komt nog voor een fijne kaart: N 13 Raggazeem, 
steen I, rechtstaande kaartdruk, getand, welke 85 "/o wit vertoont. 
Op deze kaart komt n.l. een deel van de Oostzee voor. 

Tenslotte bestaat nog een kaart: H 14 Strandhof, steen I, recht
op kopstaande kaartdruk. Tot mijn leedwezen is het mij niet 
bekend, of deze kaart recht of kopstaand is gedrukt. Ik bezit n.l. 

Afb. 8. 

Afb. 9. 
Hoewel ik nooit een onderrrand met I of II van dezen dubbel

druk heb gezien, is door mij aan de hand van een voorkomende 
plaatfout vastgesteld, dat deze dubbeldruk afkomstig is van steen I. 

Alle overige kaarten zijn ongetwijfeld met fijnen kaartdruk. 
Onderstaand geef ik een specificatie van de bekende 87 ver

schillende kaarten: 
O 20 Kejdany 
P 13 Wangasch 
P 14 UxküU 
P 15 Neugut 
P 16 Schönberg 
P 17 Birze 
P 18 Pompiany 
P 19 Poniewiecz 
Q 14 Sissegal 
Q 15 Friedrichstadt 
Q 16 Gr. Salwen 
Q 17 Ponedele 
Q 18 Kupischki 
Q 19 Onikschty 
Q 20 Kowarsk 
R 14 Erlaa 
R 15 Kokenhusen 
R 16 Buschhof 
R 17 Oknista 
R 18 Rakis 
R 19 Uschpol 
R 18 Rakischki 
S 14 Sesswegen 
S 15 Kreuzburg 
S 16 Jakobstadt 
S 17 Szubat 
S 18 lUuxt 
S 19 Novo Alexandrovsk 
T 14 Alt Luban 
T 15 Warklany 
T 16 Preli 
T 17 Puscha 
T 17 Wyschki 
T 18 Dunaburg 
T 19 Dryswjaty 
T 20 Widsy 
U 15 Rjeshitza 
U 16 Antonopol 
U 17 Antonopol 
U 17 Puscha 
U 18 Kraslawka 
U 19 Brasslaw 
U 20 Koziany 

H 14 Strandhof 
H 16 Libau Süd 
H 17 Dorbiany 
H 18 Krottingen 
J 16 Szkudy 
J 17 Salanty 
J 18 Korciany 
J 19 Sweksnie 
K 16 Pikiele 
K 17 Siady 
K 18 Telsze 
K 19 Retowo 
K 20 Tauroggen 
L 15 Frauenburg 
L 16 Lajzew 
L 17 Wieksnie 
L 18 Lukniki 
L 19 Worny 
L 20 Skaudwile 
M 14 Tuckum 
M 15 Doblen 
M 15 Mitau 
M 16 Zagory 
M 17 Kurszany 
M 18 Mitau 
M 19 Mitau 
M 20 Rossieny 
M 18 Szawle 
M 19 Kielmy 
N 13 Raggazeem 
N 14 Schlock 
N 15 Mitau 
N 16 Skajzgiry 
N 17 Janiszki 
N 18 Szadow 
N 19 Beisagola 
O 13 Dünamünde 
O 14 Riga 
O 15 Gross Eckau 
O 15 Mitau 
O 16 Bausk 
O 17 Linkowo 
O 18 Klawany 
O 19 Krakinow 

J. K. RIETDIJK — POSTZEGELVEILINGEN 
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Wat betreft de zegels kan men dus onderscheiden: 
grove kaart: ongetand, rechtstaand, steen I; 

ongetand, kopstaand, steen I; 
ongetand, rechtstaand, steen II; 
ongetand, kopstaand, steen II; 

idem getand, dus 8 verschillende mogelijkheden. 
Deze zelfde mogelijkheden bestaan ook bij de fijne kaart. 
Men kan dus 16 verschillende zegels onderscheiden, om nog 

niet te spreken van mogelijke combinaties der gemengde kaarten 
en de bestaande kaart op geel papier (volgens mij echter alleen 
bekend ongetand en in steen II rechtstaand). 

Bij nauwkeurige beschouwing zijn plm. 20 kleinere of grootere 
plaatfouten bij eiken steen te vinden. 

De meest belangrijke en direct in het oog loopende plaat
fouten zijn: 

Steen I: 13 fouten, t. w.: 
zegel 80: vlek in de 5; 
zegel 97; buitenste cirkel beneden gebroken; 
zegel 104: vlek in trap boven rechts; 
zegel 112: laatste A in LATVIJA gebroken; 
zegel 117: ring om aren links beschadigd; 
zegel 123: ronde vlek boven linker-beneden ster; 
zegel 135: vlek in trap beneden links, 
zegel 153: P in rechter KAP beschadigd; 
zegel 189: langste zoi'Tiestraal links onder in het midden gebroken; 
zegel 195: ring om aren beschadigd; 
zegel 198: langste zonnestraal links boven aan het eind gebroken; 
zegel 209: punt bij de linker-beneden ster; 
zegel 221: kortste zonnestraal Imks onder in het midden gebroken. 

Steen II: 15 fouten, t. w.: 
zegel 25: binnenrand links in het midden gebroken; 
zegel 32: punt onder T ; 
zegel . 42: bovenhelft van linker-boven ster weggevallen; 
zegel 64: buitenste ring boven gebroken; 
zegel 72: punt onder eerste A van LATVIJA; 
zegel 76: J gebroken; 
zegel 85: punt boven 5; 
zegel 103: vlek in 5, vlek boven linker tak, zonnestraal onder 

linker-beneden ster in het midden gebroken; 
zegel 122: V beschadigd; 
zegel 151: punt bij I; 
zegel 155: binnenrand rechts onder gebroken; 
zegel 188: gebroken trap rechts beneden; 
zegel 195: onderste trede van linker beneden trap, alsmede linker 

KAP gebroken; 
zegel 197: tweede trede van rechter-

boven trap beschadigd; 
zegel 199: punt in V alsmede boven J. 

t < « k > « i ( « * « J 

Afb. 10. Afb. 11. 

Ook deze plaatfouten zijn dus weer in minstens 8 verschillende 
mogelijkheden te vmden. 

Voorts komen vellen voor waar de tandingmachine niet overal 
heeft geraakt. Hierdoor ontstaan zegels: links, rechts, boven of 
onder ongetand. Voorts horizontaal of verticaal ongetand. 

Tevens bestaan nog: 
dubbel getande zegels (afb. 10 en 11); 
zegels met verschoven tanding; 
te smalle resp. te breede exemplaren (afb. 12); 

vvvv^w«v«<iMwn**^n«y«^«^F«^ 

. . . . . . . . . . . . .^. . . . . . . 
Afb. 12. 

Afb. 13. Afb. 14. 

zegels met penperforatie (Bausk en Palanga) (afb. 13); 
tweezijdig bedrukte zegels (afb. 14); 
kaartzijde bedrukt, dus blanco zijde onbedrukt; 
dubbeldruk (kaart H 14 Strandhof) (afb. 8); 
geel papier; 
doorschijnende kaart; 
doorschijnende druk; 
afdruk (Abklatsch) op de achterzijde. 

Tenslotte is het interessant te vernemen, dat er, zonder rekening 
te houden met de 2 steenen en de grove, fijne en gemengde 
kaart, alsmede dubbeldrukken enz., reeds 78432 verschillende 
exemplaren van nr. 1 bestaan. Immers 86 (verschillende kaarten) X 
228 (zegels per vel) X 4 (getand rechtstaand, getand kopstaand, 
ongetand rechtstaand, ongetand kopstaand). Van dit aantal kunnen 
slechts weinig zegels, indien in losse exemplaren voorkomend, 
niet worden „geplaat". Immers slechts de zegels met blanco 
achterzijde, mits zonder plaatfouten zijnde, kunnen, indien niet 
samenhangend met andere zegels, niet worden geplaatst. 

De getande zegels hebben een oplage van ca. 1.500.000 stuks en 
de ongetande van ca. 1.100.000 stuks. De juiste verdeeling van 
bovengenoemde oplagen tusschen de fijne, gemengde en grove 
kaart is niet bekend. Men kan echter aannemen, dat de oplage 
van zegels op grove kaarten zeer gering is. De zegels op grove 
kaart worden feitelijk slechts gezocht door speciaalverzamelaars en 
ondanks dit feit is de prijs dezer zegels ongeveer zesmaal de prijs 
van zegels op fijne kaart gedrukt. 

Origineele proefdrukken van Letland nr. 1 zijn mij niet bekend. 
Wel bestaan geraffineerde vervalschingen van Letland nr. 1 als 
proefdruk. Een drukproef van Letland nr. 1 op etikettenpapier 
is bekend; tot heden zijn echter slechts 7 stuks gevonden. 

Er zijn mij van het eerste Letsche zegel 2 vervalschingen bekend. 
Eén vervalsching is zeer goed uitgevoerd en voornamelijk te her-
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kennen aan de te dunne buitenrandlijn onder het cijfer 5. De andere 
vervalsching (afb. 15) is zeer slecht uitgevoerd en vertoont 4 in-
plaats van 3 sterren en is daardoor onmiddellijk van de echte 
zegels te onderscheiden. 

"Wat betreft getande zegels, waarbij gedeeltelijk de tanding ont
breekt, moet men voorzichtig zijn en zich goed rekenschap geven 
of de zegels inderdaad de origineele tanding vertoonen. Immers 
het ongetande zegel is minder waard dan het getande, in verband 
waarmede later waarschijnlijk een aantal vellen ongetande zegels 
zijn nagetand, evenals dit met de 2e en 3e uitgifte van Letland 
het geval is geweest. Indien men voldoende vergelijkingsmateriaal 
bezit, is een en ander gemakkelijk te constateeren. Indien men 
echter niet over het noodige vergelijkingsmateriaal beschikt, is 
het aan te bevelen de betreffende afwijking te laten keuren. 

Afb. 15. Afb. 16. 

Voorts bestaat een nadruk. Deze nadruk is van den origineelen 
steen gedrukt, doch ondanks dit feit direct te herkennen. Immers 
de origineele zegels vertoonen aan de achterzijdee een verticale 
landkaart (afb. 3), terwijl de nadruk een horizontale landkaart 
(afb. 16) vertoont. Deze nadrukken zijn niet in origineele vellen 
bekend. Dit zou trouwens ook niet mogelijk zijn, omdat zooals 
boven omschreven de nadruk over het smalste deel der stafkaart 
is gedrukt. De nadruk bestaat alleen ongetand. Blijkbaar om vol
ledig te zijn, heeft men den eersten dubbeldruk ook als nadruk 
gemaakt. Behalve aan de achterzijde van het zegel, is deze nadruk 
ook nog aan de voorzijde te herkennen, omdat bij den nadruk de 
kopstaande dubbeldruk zich per zegel in de lengterichting dekt, 
terwijl dit bij den origineelen dubbeldruk niet het geval is. 

Door het bovenstaande heb ik gemeend een beknopt overzicht 
te geven betreffende het eerste zegel van Letland. 

In een volgend nummer hoop ik de behandeling der Letsche post
zegels voort te zetten met een beschrijving der nummers 2, 3 en 4, 
alsmede bijzonderheden betreffende de uitgifte. 

ZEGELS MET PENVERNIETIGING 
door L. VAN ESSEN. 

Niet alle zegels met penvernietiging zijn fiscaal gebruikt, in 
het bijzonder niet de driehoek-zegels van Kaap de Goede Hoop. 

Het is van algemeene bekendheid, dat zegels met pen-
vernietiging als minderwaardig worden beschouwd, hetgeen ook 
werkelijk zeer juist is. 

Toch zijn er enkele uitzonderingen, en wel bij zeer veel klassieke 
zegels, en dan noem ik in de eerste plaats de zegels van Finland, 
uitgifte 1856, waarbij het zelfs voorschrift was, dat deze van 
een dergelijke vernietiging moesten worden voorzien. Exemplaren 
met uitsluitend een poststempel zijn dan ook waarlijk zeldzaam; 
veelal komen beide er op voor. Deze eerste zijn dan ook zeer 
gezocht en bedingen een hoogere prijs. 

Bij zeer veel uitgiften komt echter alleen penvernietiging voor, 
zoo o. m. die van Reunion, uitgifte 1852; verder de z.g. missionaris
zegels van Hawaii uitgifte 1851-1852. Zoo zijn er wellicht nog 
meer. Daar echter bovengenoemde zegels veelal niet in collecties 

voorkomen en zeer zeldzaam zijn en daarenboven wellicht weinig 
verzamelaars deze in hun bezit hebben, kan ik ze, daar zij geen 
rol spelen, wel terzijde stellen. 

In werkelijkheid zijn de zegels met penvernietiging dan ook bijna 
steeds fiscaal gebruikt en komen deze zeer veel voor bij de 
Engelsche koloniën, bijv. Queensland en vele andere Australische 
provincies, voordat deze in 1912-1913 werden ondergebracht in 
de Geconfedereerde Staten van Australië. Algemeen is bekend, dat 
de' Engelschen veelal geen afzonderlijke fiscaal- of zooals wij 
zeggen plakzegels of formaatzegels gebruikten, zooals hier te lande 
de gewoonte is, maar daarvoor bijna uitsluitend zich bedienden 
van postzegels, hetgeen feitelijk op hezelfde neerkomt, want 
het Rijk ontvangt toch het geld in het laadje, en op de duiten 
komt het toch tenslotte neer, in welken vorm deze ook binnen
komen. 

Er bestaan echter toch wel uitzonderingen, en zooals ik in het 
begin van dit stuk schreef, komen deze voor op de zoozeer ge
wilde zegels van de Kaap de Goede Hoop, en wel op de driehoekjes. 

Deze mededeeling trof ik aan in een nummer van de „Stamp 
Review", een tijdschrift, dat ik de lezers ten zeerste kan aan
bevelen. Met toestemming van den schrijver van dit artikel, den 
heer A. Jürgens te Kaapstad, heb ik dit hier weergegeven, aan
gevuld met mijn eigen mededeelingen en het is wellicht voor de 
lezers de meoite waard, deze regelen onder hun aandacht te 
brengen. 

Ziehier wat genoemde heer over dit onderwerp schrijft: 
Het is verwonderlijk hoe dikwijls men in Londen bij handelaren 

oude enveloppen, voorzien van klassieke zegels, kan machtig 
worden voor een zeer lage prijs, omdat deze, dus de zegels, voor
zien zijn van een penvernietiging, inplaats van een poststempel. 
Dit was ten minste de ondervinding, die genoemde heer opdeed. 
Hij schrijft dan verder, dat in zijn bezit diverse oude couverten 
zijn, voorzien van Engelsch-Indische zegels, waarbij dwars door 
het zegel heen het woord „Stamped" was geschreven. Vele waren 
ook al zoo vernietigd op het postkantoor zelf, en bij navraag 
daar ter plaatse kreeg hij ten antwoord dat dit gedaan was ten
einde diefstal te voorkomen door personen, die belast waren met 
de diensten bij de posterijen; dus ook daar al geen nieuws onder 
de zon. 

Deze afstempeling was practisch zeer gewoon in de Kaapkolonie 
en dit kan worden nagegaan tot 1853 zoowel als in 1890. 

Er waren twee redenen waarom deze zegels zoo vernietigd 
werden: 1. om diefstal te voorkomen; 2. opdat geen vernietigd 
zegel (waarbij dus waarschijnlijk het poststempel op de een of 
andere wijze was verwijderd) aan het postkantoor werd verkocht. 

In het eerste geval was het doel zich te vrijwaren tegen dief
stal door inlandsch personeel, kaffers enz. Wat was immers het 
geval, zooals later is gebleken ? Zeer veel inwoners (waarschijnlijk 
boeren) woonden nog al ver van het naastbijgelegen postkantoor 
en zonden hun inlandsche bedienden naar de dichtstbij gelegen stad 
of dorp, teneinde daar zegels te koopen en daar de brieven, die 
zij ter verzending lieten aanbieden, van te voorzien en ze daarna 
ter plaatse te posten. In plaats van hieraan te voldoen, dus zegels 
te koopen en de brieven te posten, hadden velen de gewoonte 
om deze maar ongefrankeerd te verzenden en de medegegeven 
gelden om te zetten in drank en tabak; natuurlijk ook een op
vatting, jammer echter dat een en ander later uitkwam. 

Om hieraan een einde te maken, hielden de briefschrijvers 
later een hoeveelheid zegels in voorraad, om hun brieven dan 
thuis te frankeeren, denkende natuurlijk hiermede aan het euvel 
een einde gemaakt te hebben. Niets was echter minder waar, 
want wat deden die beeren nu ? Onderweg weekten zij de on
gebruikte zegels af, en zoo werden de brieven toch verzonden 
op de wijze zooals zij dat vroeger gewoon waren. De kolonie 
had een groot aantal inlandsche winkels en kroegen en zeer 
weinig eigenaars van deze gelegenheden zagen er bezwaar in om 
een zege! van 4 pence of van nog minder waarde in betaling, 
te nemen voor de daar gekochte drank of tabak. Natuurlijk was 
het bekend, dat deze zegels gestolen waren, maar geld vergoedt 
veel en de winst — want men mag aannemen dat de zegels niet 
voor de volle waarde in betaling werden genomen — was groot. 
U ziet hier dus uit, dat er ook al weer niets nieuws onder de 
zon was, en dat ook vroeger jaren fraude aan de orde van den 
dag was. 
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Naar aanleiding van deze veelvuldig voorkomende diefstallen 
werd het probleem nu voorgelegd aan den directeur-generaal der 
posterijen. Deze gaf zijn toestemming aan het voorstel, waarbij de 
zegels, die op de brieven geplakt werden, vooraf door de afzenders 
vernietigd konden worden door ze te voorzien van hun initialen, 
dus bijv. hun paraaf, volledige naam alsmede de data. Een dergelijk 
exemplaar in mijn collectie heb ik steeds beschouwd als een 
fiscaal gebruikt zegel; nu ben ik echter tot een andere over
tuiging gekomen. 

Deze penvernietigingen zijn nog verschillend, t. w. alleen voor
zien van initialen, enkel datums, namen van steden, dorpen, en 
sommige zelfs met alleen inktstrepen. U ziet, dat men ook 
daarbij van een speciaal-collectie zou kunnen spreken, ware het 

Kc«, niet dat deze exemplaren, die dan toch echt postaal gebruikt 
^ ' waren, voor het grootste deel vernietigd zijn. 

Er kwamen zeer veel gevallen voor, waarbij de afzenders hun 
initialen alleen plaatsten op het zegel zelf, zonder er dwars door
heen te schrijven, dus zonder dat er een gedeelte van op de 
enveloppe voorkwam. 

Veelal werden de brieven niet meer door de post vernietigd. 
•Zoodoende werd er dus niets gedaan om te voorkomen dat het
zelfde zegel weer voor de tweede maal gebruikt kon worden. De 
autoriteiten schenen er zich echter niet druk om te maken; het 
misbruik werd langzamerhand minder, of de personen die de 
brieven moesten posten werden eerlijker, ten minste het euvel 
nam af. 

De kolonie had in die dagen niet veel postkantoren; de dienst 
liet niet toe, dat er op elk klein dorp een postdirecteur was. Toen 
echter het land meer bevolkt werd en de postdiensten zich uit
breidden, werd er toe overgegaan postagenten aan te stellen. Deze 
agenten ontvmgen geen salaris, maar een commissieloon van 
6 pence voor elk bedrag van 1 £, dat zij aan zegels verkochten. 
Zij oefenden veelal een nevenbedrijf uit, handelden vaak in een of 
ander verbruiksartikel, en ofschoon zij präctisch hetzelfde werk 
verrichtten als de betaalde postambtenaren, was toch die winkel 
of bedrijfsruimte in hoofdzaak een centrum, waar de brieven 
bezorgd en de zegels verkocht werden. De agent was bereid deze 
diensten te verrichten zonder eenige verdere vergoeding, wel 
wetende dat de bevolking, die in zijn kantoor verscheen, op andere 
wijze zijn bedrijf zou bevoordeelen. 

Toen deze agentschappen pas gevestigd werden, vernietigden de 
beheerders zelf de zegela en deden dit kostenloos, alleen het 
commissieloon bleef gehandhaafd. Toen echter de werkzaamheden 
drukker werden en de diensten zich uitbreidden, ontvingen zij 
bovendien een klein jaarlijksch salaris, in de meeste gevallen een 
bedrag van 3 tot 6 £ niet te boven gaande. 

Agentschappen, die niet in het bezit waren van vernietigings
stempels, verzamelden de brieven in hun winkels, deponeerden 
ze dan in een postzak, die daarna werd afgehaald door een post-
kar. De brieven werden dan ter verdere verzending naar het 
dichtstbijzijnde postkantoor gebracht. Een groot aantal van deze 
postagenten stelden er evenwel prijs op, gebruik te maken van 
hun eigen vernietigingsstempel; enkele plaatsten er bovendien 

' nog hun initialen op of dateerden ze. U ziet daaruit, dat er heel 
wat verschillende soorten waren en dat het voor de verzamelaars 
aan te bevelen is nauwkeurig na te zien of de zegels al of niet 
fiscaal gebruikt zijn. 

Anderen schreven dwars over de zegels de namen der steden 
en dorpen, weer anderen gebruikten rubber stempels met den 
naam van hun kantoren, met verschillende kleuren stempelinkt. 

U ziet hieruit wel zeer 
duidelijk, dat er een groot 
aantal variaties zijn, en 
men behoeft zich vol
strekt niet te geneeren om 
driehoekzegels van Kaap de 
Goede Hoop met penver-
nietiging in zijn collectie 
te hebben. In mijn verza
meling komt o. m. voor 

een zegel met afstempeling „PAID" en ik ben er stellig van 
overtuigd, dat ook dit een soort vernietigingsstempel is. Een en 
ander is m. i. een bewijs te meer voor mijn bewering, dat deze 
zegels volstrekt niet minderwaardig zijn. Zeer te betreuren is het, 
dat er helaas zoo veel vernietigd zijn, in de veronderstelling van 
hun minderwaardigheid. 

Daar de agenten nooit een aanmerking ontvingen over deze 
praktijken en de brieVen op normale wijze hun bestemming 
bereikten, kan men gerust aannemen, dat deze vernietigingen, of
schoon wellicht onbevoegd, volkomen wettig waren; zij vormen 
dan ook een bijdrage tot de postale geschiedenis van de kolonie 
Kaap de Goede Hoop. 

Voorbeelden van dtze penvernietiging zijn gevonden met de 
woorden ,,Troe-Troe" dwars over de zegels heen, gewoonlijk met 
het Clanwilliam-stempel van afzending en bovendien nog den 
datum op het adres vermeld. Troe-Troe was de naam van een 
zeer groote farm, daar waar nu Van Rhyn's Dorp staat. Deze 
brieven werden dus verzonden van de hierboven genoemde farm 
naar Clanwilliam, het dichtstbijzijnde postkantoor, echter toch 
nog altijd op 50 mijl afstand; zij werden daar dan voorzien van 
de hierboven vermelde stempels. Verder zijn er exemplaren te 
vinden, waarbij de postdirecteur van Clanwilliam, denkende dat 
de penvernietiging van den agent van Tröe-Troe voldoende was, 
de brieven .alleen voorzag van het poststempel op de enveloppen 
Dit stempel was ovaal en werd gebruikt in 1853; brieven, die van 
deze vernietiging zijn voorzien, zijn tamelijk zeldzaam, daar Van 
Rhyn's Dorp werd gesticht in den tijd, dat het stempel van Clan-
williara voor het eerst in gebruik kwam. 

De zegels worden ook dikwijls aangetroffen alleen voorzien van 
de initialen der postagenten; als zoodanig zijn de zegels alleen van 
waarde indien zij zich op volle brieven bevinden. 

Zooals ik reeds eerder vermeld heb, werden de zegels ook voor 
fiscale doeleinden gebruikt; dit zal wel de oorzaak zijn, dat zoo
wel verzamelaars als handelaren een penvernietiging als minder
waardig beschouwden. Jammer genoeg werden zij door de ver
zamelaars veelal vernietigd, want, voorzien van de hierboven ver
melde penvernietiging — waarbij dus niet duidelijk te zien is 
dat zij als kwitantie-zegel hebben dienst gedaan — vertegen
woordigen zij een bijzonder verzamelobject. Bij navraag bij diverse 
handelaren is het mij slechts gelukt, enkele exemplaren machtig 
te worden. 

Als voorbeeld geeft de schrijver aan, dat bijv. een 4 d. driehoek
zegel op origineelen brief met penvernietiging voor hem van 
grootere waarde is dan een met een poststempel. Het zal wel 
waar zijn, maar voorloopig deel ik deze meening nog niet. Zeld
zaam zijn ze zeer zeker, niet omdat er betrekkelijk weinig gebruik 
van werd gemaakt, maar in hoofdzaak wel omdat ^e meeste 
vernietigd zijn. 

Als voorbeeld diene, dat omstreeks 1890 een aantal Londensche 
postzegelhandelaren Kaapsche driehoekzegels te koop vroegen en 
daarvoor 10 shilling per 10 stuks boden (wat een gelukkige tijd ! \ 
echter onder dit voorbehoud, dat er zich geen zegels onder 
mochten bevinden met penvernietiging. Welke soort gevraagd 
werd, vermeldt de geschiedenis niet. 

Het resultaat was, dat deze laatste bij massa's vernietigd of 
verbrand werden; nu zouden zij een waarlijk interessant verzamel
object zijn. 

Verder vermeldt de schrijver, dat het hem heden ten dage zou 
verwonderen, als een verzamelaar zou weigeren een blokje van de 
z.g. houtsneden in zijn verzameling op te nemen, indien dit voor
zien zou zijn van een penvernietiging. Zooals ik reeds eerder 'n 
een vorig artikel vermeldde, zijn deze zegels een nooduitgifte, die 
veroorzaakt werd door een tijdelijk gebrek aan zegels, daar er 
een groot aantal kisten met de uitgifte van De la Rue & Co. 
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in een entrepot waren opgeborgen en door een abuis niet aan 
het desbetreffende hoofdpostkantoor waren afgeleverd, waardoor 
deze nooduitgifte noodzakelijk was geworden. Paren of blokken 
van deze zegels zijn uiterst zeldzaam, daar de vellen al van te 
voren werden doorgesneden om de aflevering te bespoedigen. 
Bekend waren drie brieven, voorzien van houtsnede-zegels, welke 
echter door den eigenaar vernietigd zijn omdat zij voorzien waren 
van een penvernietiging ! Wat zou die eigenaar heden ten dage 
wel ontvangen hebben voor dergelijke zeldzaamheden ? Hij zal 
echter wel overleden zijn, zoodat hem de ergernis gespaard is 
gebleven. 

Jammer genoeg verkeerde destijds het specialiseeren van zegels 
nog in een beginstadmm; veel mooie exemplaren, die nu een 
sieraad zouden zijn van welverzorgde collecties, zijn om boven
staande reden vernietigd. 

Zooals gezegd, heb ik diverse keeren moeite gedaan om der
gelijke exemplaren machtig te worden; steeds draaide het er 
op uit, dat ik zegels ontving, die duidelijk de kenmerken droegen 
van fiscaal gebruikt te zijn. 

Merkwaardig was het, dat toen er jaren geleden een run was 
voor driehoekzegels, elk particulier kantoor werd geplunderd en 
alleen • exemplaren overbleven, die een penvernietiging droegen. 
Een zeer ondernemend man kwam toen op het idee deze zegels 
op te koopen en te trachten de inkt te verwijderen — iets wat 
men heden nog kan aantreffen — om ze daarna als ongebruikt 
te verkoopen. Dit gelukte hem niet, want alles verwijderde hij, 
behalve de inkt door de p o s t k a n t o r e n er op geplaatst. 
Het was dus een mislukking; bij andere zegels ging het wel. Wel 
zijn later dergelijke schoongemaakte zegels (die dan wellicht nog 
enkele sporen van den inkt vertoonen) in Londen en elders ver
kocht; men nam het toen wellicht zoo nauw niet en zij vonden 
daar dan ook gereede koopers. Toen echter later gebruik werd 
gemaakt van de kwartslamp en menig handelaar in het bezit van 
een dergelijk instrument kwam, ontdekte men deze, laat ik zeggen, 
vervalsching, waarna het dan ook spoedig uit was met deze 
liefhebberij. Wel durf ik veronderstellen, dat er in menige 
speciaalverzameling nog exemplaren voorkomen die deze bewerking 
hebben ondergaan; de heer Jürgens althans trof er in zijn collectie 
nog enkele aan nadat hij zich een kwartslamp had aangeschaft. 

Laat het dus voor u allen een waarschuwing zijn bij het koopen 
van deze zegels nauwkeurig na te gaan of na te laten gaan 
of het werkelijk ongebruikte exemplaren zijn; dit behoedt u voor 
schade. En mocht het zijn, dat u zegels met penvernietiging hebt, 
laat dat u dan niet ontmoedigen, maar let nauwkeurig op of dit 
wel werkelijk fiscale zegels zijn. Want indien dat niet het geval is, 
hebt u werkelijk iets bijzonders en waard om in uw verzameling 
op te nemen. 

Ziehier wat ik u omtrent penvernietiging te zeggen heb en 
dat ik, dank zij de welwillendheid van den schrijver, aan de 
vergetelheid heb trachten te onttrekken. 

DE LONDENSCHE TENTOONSTELLING 1940. 
Gaat die door ? Definitief is er nog steeds niets over beslist. 

Ondertusschen heeft het comité een propagandazegel uitgegeven. 
Het is door de zorgen van de firma Perkins, Bacon 8c Co. uit
gevoerd in plaatdruk, zoowel in zwart als in blauw (de kleuren 
van de oude 1 en 2 p.). Het geeft een afbeelding van koningin 
Victoria in haar kroningskleederen. Het propagandazegel is gedrukt 
in een speciaal velletje van 4 stuks (de als conservatief bekend 
staande Engelschen doen hier dus ook al aan mee) en is ver
krijgbaar tegen den prijs van 1 shilling het vel. 

Philatelisten, wekt niet-leden onder Uw kennissen-
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

SPORT EN PADVINDERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDT-KOLFF. 

IV. 
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Van 12 tot 19 Mei 1934 werden de 
Oostelijke Kampioen-Wedstrijden (Xth 
Far Eastern Championship Games) te 
Manila op de FILIPPIJNEN gehouden. 
Ter gelegenheid van deze wedstrijden 
gaven de Filippijnsche posterijen in 
April 1934 een serie van drie zegels uit 
in de waarden van 2 c. (baseballspelers), 
6 c. (tennisspeler) en 16 c. (korfbal-
speleis). De boekdruk van deze zegels 
is afkomstig uit het „Bureau of Prin
ting of the Philippine Islands". De 
zegels zijn 1134 getand. 

SÜOMI-FINIAND 

ÉMMM 
2 PI.S 

In 1938 werden de Internationale Skikampioenschappen der F.I.S. 
in FINLAND gehouden, waarvoor drie zegels met voorstellingen 
betroifende het skiloopen werden uitgegeven. De waarden zijn 
1.25 m. -f- 75 p (skiloopers), 2 m. -f- 1 m. (skilooper in de sprong), 
3.50 m. + 1.50 m. (skilooper). Het Inschrift op deze zegels luidt: 
F.I.S.M.M. - KILP. - 1938. De tanding is 14. 

In den winter van 1937 organiseerde de F.I.S. de internationale 
skikimpioenschappen te Chamonix (Frankrijk). Een zegel ter 
waarde van frs. 1.50, voorstellende een skilooper in den sprong, 
werd bij deze gelegenheid door FRANKRIJK uitgegeven. De 
landirg van dit zegel is 13. 

PPPVPPIWI« 
i " f » . ^ ï - i . < ^ 

CHAMOMIX- MCTMT-BliAIVIC 

Müll HMÉtlÉI 
In 1938 gaf ditzelfde land een zegel uit ter eere van de inter

nationale voetbalkampioenschappen te Parijs, georganiseerd door 
de F.I.F.A., ter TV aarde van frs. 1.75, voorstellende voetballers voor 
het doel. Tanding alsvoren. 
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HONGARIJE gaf m 1925 een 
serie zegels uit als propaganda voor 
de sport, m de volgende waarden: 
100 kr. (gymnast), 200 kr. (ski
Icoper), 300 kr. (schaatsenri)der), 
400 kr. (zwemmer\ 500 kr. (scher
mers), 1000 kr. (padvinder\ 2000 
kr. (voetbalspelers), 2500 kr. (hoog
sprmger). De zegels werden voor 
het dubbele van de nominale 
waarde verkocht. Een desbetref
fende mededeehng bevindt zich op 
de achterzijde van de zegels. De 
extra opbrengst was bestemd voor 
sportmstelhngen. De zegels zijn ge
tand 12. ZIJ geraakten emde 1925 
uit koers. 
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Op het zegel ter waarde van 2 pence, dat 
IERLAND in 1934 uitgaf ter gelegenheid van 
het vijftigjsiig bestaan der „Gaelic Athletic 
Association" is een hurlingspeler afgebeeld. 
Hurling is het nationale lersche spel, dat ge
speeld wordt met twee ploegen, ieder vijftien 
man sterk Men speelt om „punten". 

De boekdruk van dit zegel is afkomstig vai. 
de „Stamping Department of the Revé'nu( 
Commissioners" in Dublin. De zegels zijn voor 
zien van het watermerk monogram SE ei 
getand 14*4 : 14. 

Te Turijn werden in 1933 van 110 Sep
tember de Ve Internationale Spelen der 
Hoogescholen gehouden. Ter herinnering 
aan dez^ Spelen gaf ITALIË half Augustus 
van datzelfde jaar een serie van vier zegels 
uit in de waarden 10 c , 20 c , 50 c. en 
1.25 1. voorstellende een athleet in het 
Tunjnsche stadion. De zegels werden ver
kocht tot 30 September 1933 en waren 
geldig tot einde 1933. De druk werd ver
zorgd dcor de 1st. Pol. Stato  Off. Carte 
Valori te Rome. Zij zijn gedrukt op papier 
met watermerk kronen en getand 14. 

Ter gelegenheid van de Internationale 
Voetbal Wereldkampioenschappen werden 
op 24 Mei 1934 voor Italië en voor de 
Italiaansche Kolomen respectievelijk series 

van vijf frankeciiegels, van vier en van zeven luchtpostzegels uit
gegeven. De frankeerzegels voci Italië omvatten de volgende 
waarden: 2o c. (doelman voor het doel), 25 c , 50 c. en 1.25 1. 
(vo''tballers), 5 1. f 2.50 1. (voetballers). Die voor de Italiaansche 
Kolot, t n : 10 c. (voetbal in het doel), 50 c. (voetballer brengt den 
fascistischen groet \ 1.25 1. (als de 10 c ) , 5 L en 10 1. (als de 50 c ) . 

QUSBQ 
MÉtMÉÉÉMÉftMI 

CÄMPIONAT!-». ' 
HOWIAU f 

01 CAICIO 4 

■ M M É É É É A M 

De serie voor de Italiaansche luchtpost bestaat uit de waarden 
50 c. (het MussoliniStadion), 75 c. (voetballer), 5 1. j 2.50 I. 
(vhegboot boven het stadion te Rome), 10 1. +5 1. (vliegboot 
boven het stadion te Bologna). 

•■••■«••• IB 

ÉÉMAMAM 

D.; serie voor de koloniale luchtpost omvat de waarden: 50 c. 
en 75 c. (vliegboot boven stadion), 5 1. en 10 1. (voetballer), 
15 1. (als 50 c ) , 25 1. (als 5 1.), 50 1. (wereldbol met vliegboot). 

Schaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUIVI modern en goedicoop. 

J. K. RIETDIJK — SPECIAALAANBIEDINGEN 
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D-; druk, het watermerk en de tanding zijn dezelfde als van 
de uicgifte 1933. 

mmm KWilll lWIUlW 
Op 23 April 1935 verscheen 

ter herinnering aan het dertien
jarig bestaan van de z.g. Lito-
rali, ter eere waarvan wedstrij
den voor alle Italiaansche stu
denten op het gebied van weten
schap, kunst en sport te Rome 
werden uitgeschreven, een 
serie van drie zegels in de 
waarden: 20 c. (liktorendrager), 
30 c. (adelaar met een boek, 

enz.}, 50 c. (vechtende studenten in den slag bij Curatone en 
Montanara tegen de Oostenrijkers in 1851). Druk, watermerk en 
landing als van bovengenoemde uitgiften. 

Ten bate van de athleten 
van NICARAGUA, die deel
namen aan de Olympische 
Spelerr van Midden-Amerika, 
werd in 1937 in dat land een 
serie van 4 zegels uitgegeven, 
allen in de waarde van 1 c , 
doch in de kleuren rood, blauw, 
geelgroen en geel, voorstellende 
een slagbalspelcr. Alle vier de 
waarden komen als tête-bêche 
voor. De tanding dezer zegels 

IS U. Later verschijnt nog een vijfde zegel van 1 c. in geel en rood, 
bene-ens een uitgifte van de vier hierboven beschreven zegels, te-
zamc'i een blok vormend, groot 134 X 93 mm., getand 11. 

i^^M 
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POSTZEGELBOEKJES. 
Om tot een catalogiseering te kunnen komen van de in ons land 

uitgtgeven postzegelboekjes worden verzamelaars of bezitters hier
van vriendelijk verzocht den hoofdredacteur W. G. Zwolle een 
opgave te willen doen toekomen van de in hun bezit zijnde boekjeä, 
nog liever mij deze even ter inzage te willen doen toekomen. 

/^^j::^>«,r>-

Ingezonden 

®w 

NATIONALE RUILDAG. 
Nu van verblijf in het buitenland met de Kerstdagen wel weinig 

zal komen, wordt in Amsterdam druk bezoek van landgenooten 
verwacht. Den Philatelisten onder deze welkome gasten wacht 
dit keer een bijzondere attractie. In samenwerking met de V.V.V. 
Amsterdam wordt, van 13 uur tot 17.30 uur, in de groote feyer 
van „Krasnapolsky" een „Nationale Ruildag" georganiseerd. 

Ieder brenge dus zijn duplicaten mede ! Van de zijde der Amster-
damsche verzamelaars kan op groote belangstelling gerekend 
worden. 

Ook handelaren zijn welkom. Uitsluitend voor hen is een 
b e p e r k t aantal boxen ad ƒ 2.— (inclusief entree voor 2 per
sonen) beschikbaar, aan te vragen bij den secretaris van het 
comité, den heer F. L. Stegenga, Nie. Maesstraat 54 bov., Amster
dam Z. Daar het aantal beschikbare tafels n i e t kan worden 
uitgebreid, is spoedige aanmelding aangeraden. 

Voor verzamelaars is het entree uiterst laag en dient dit slechts 
om de kosten van zaalhuur enz. te dekken. Een mogelijk batig 
saldo komt een philatelistisch doel ten goede. Het comité verricht 
zijn functie belangeloos. 

In het December-nummer zullen nadere bijzonderheden om
trent dezen eersten nationalen ruildag worden gepubliceerd. 

Zoekt dus alvast uw doubletten bij elkaar en komt met Kerstmis 
naar de hoofdstad. Inlichtingen omtrent hotels, logies enz. ver
strekt de Ve.-een'ging voor Vreemdelingenverkeer Amsterdam, 
Gebouw Industria, Rokin. 

Namens het comité: 
LOD. S. BEUTH, 

voorzitter. 
Reeds eenigen tijd had ik van de plannen van het comité ge

hoord om op den tweeden Kerstdag een nationale ruildag te 
organiseeren. Het zeer sympathieke doel zal dus verwezenlijkt 
worden; gaarne wek ik speciaal de verzamelaars „uit de provincie" 
op om met de feestdagen naar Amsterdam te komen en dan den 
middag van den tweeden Kerstdag te reserveeren voor „Kras". 

W. G. Z. 

^Wdsdiriftcn 
Catalogi, eng. 

Uitgevers, die prijs stellen op een beschrijving en beoordeeling 
van door hen uitgegeven werken, worden verzocht een recensie
exemplaar te zenden aan den hoofdredacteur W. G. Zwolle. 

GIBBONS' CATALOGUS 1940. 
De firma Stanley Gibbons geeft twee soorten catalogi uit. De 

eerste, welke ongeveer 1200 blz. beslaat, bevat slechts zegels zonder 
te letten op watermerk, tanding, kleurverschillen, afwijkingen enz. 
Zij geeft een opsomming van 61.132 zegels, waarbij 8.238 af
beeldingen. 

De tweede, welke 2000 blz. dik is (waarvan alleen 557 voor 
het Britsche rijk), bevat die verschillende soorten wel. Opnieuw 
bewerkt zijn Tasmania (speciaal de landschappen-serie), Guadeloupe 
(de provisorische uitgifte 1903) en Zweden. Een zeer goede cata
logus, speciaal voor de verzamelaars van Engeland en Engelsche 
koloniën. 

MüLLER'S CATALOGUS 1940. 
De firma Müller te Bazel geeft voor de 9e maal haar speciaal

catalogus Zwitserland-Liechtenstein uit. Het 116 blz. omvangrijke 
boekje geeft voor den speciaal-verzamelaar alle mogelijke gegevens, 
zoodat de prijs van slechts 50 cent geen beletsel behoeft te zijn 
om het zich aan te schaffen. 

FROEDE'S CATALOGI 1940. 
De firma Hans Froede te Düsseldorf geeft wederom eenige 

catalogi uit. In de eerste plaats de 5e uitgifte van haar catalogus 
der geheele wereld, waarbij door insnijdingen aan den rechterkant 
der bladzijden het opzoeken van een gewenscht land gemakkelijk 
wordt gemaakt. Als we deze 5e uitgifte met haar bijna 1300 blz. 
vergelijken met de eerste uitgifte, die slechts een 100 blz. groot 
was, dan is er wel een enorme verandering te bespeuren. 

Ten behoeve van de speciaal Duitsche verzamelaars geeft zij 
haar catalogus Groot-Duitschland uit, waarin behalve Oostenrijk 
en Tsjecho-Slowakije ook reeds Danzig is opgenomen. 

Ten slotte voor de verzamelaars van luchtpostzegels de „Luft
postmarken Katalog" der geheele wereld. 

H A N D B U C H U N D KATALOG DER MARKEN 
NATIONAL-SPANIENS 1936-1939. 

De heer Sieger te Lorch heeft van dit werk reeds de tweede 
oplage moeten laten verschijnen, daar de eerste in een minimum 
van tijd was uitverkocht. Het is voor den verzamelaar op het 
moeilijke, doch interessante gebied van de zegels van het nationale 
Spanje een goeden helper om hem speciaal de verschillen tusschen 
de officiëele en niet-officiëele uitgiften gemakkelijk kenbaar te 
maken. Het bevat talrijke origineele decreten, data van uitgiften, 
oplagecijfers, opmerkingen over het gebruik, de druk, afwijkingen 
en foutdrukken. 
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Bijzondere belangstelling zal het 2e deel wel vinden, daar hier 
voor het eerst de toeslagzegels van den Spaanschen nationalen 
burgeroorlog volledig in zijn opgenomen. 

Natuurlijk zijn ook de uitgiften van de Spaansche koloniën en 
postgebieden vermeld. 

NORGES FRIMERKEN. 
De „Oslo Filatelist Klub" heeft haar catalogus 1940, de 4e uit

gave van een speciaal-catalogus van door Noorwegen uitgegeven 
postzegels, doen verschijnen. Deze is op kunstdrukpapier uitgevoerd 
en is 54 blz. groot. 

Van 1855 af vindt men alle zegels beschreven, d.w.z. van wie 
de teekening is, bij wie het zegel gedrukt werd, op welke papier
soorten, met welk watermerk en in welke tandingen enz. 
Variëteiten, vooral rond de jaren 1875 en 1890, worden ten voeten 
uit vermeld en met tientallen cliché's verduidelijkt. Vermelding 
van de oplage van elk zegel, het doel waarvoor het werd uit
gegeven (eventuee.l met bijslag), het is alles in dit werkje te vinden. 
Aan het eind worden de afstempelingen van alle bijzondere en 
eerste (lijn-) vluchten in facsimilé afgedrukt. 

De heer H. J. Blei, Vreeswijkstraat 125, 's-Gravenhage W., heeft 
zich bereid verklaard bestellingen te verzamelen en door te geven 
aan het bestuur der vereeniging te Oslo. (De prijs bedraagt 1.50 kr. 
plus porto). 

HANDBUCH DER BRIEFMARKENKUNDE. 
Van dit zeer belangrijke handboek (zie ook blz. 182) verscheen, 

niettegenstaande den oorlog, deel 2, waarin zeer uitvoerige 
gegevens voorkomen van de Kaap Verdische eilanden (29 blz.), 
Kiautschou (33 blz.) en de Kerkelijke Staat (66 blz., doch nog 
niet afgesloten). 

Ter bescherming 
Van Verzamelaars 

er Handelaren 
^ 

KETTINGBRIEVEN. 
De philatelistische kettingbrieven blijven regelmatig hun kop 

opsteken. De nieuwe bron moet in Zeist gezocht worden; van
daar werden op 18 October j.l . aan adressen, blijkbaar ontleend 
aan het Maandblad, ketting-stencd-brieven verzonden. Nogmaals 
wordt erop gewezen, dat de papiermand de eenige plaats is, waar 
deze rommel thuis hoort. 

PHILATELIST VERKOCHT VALSCHE ZEGELS. 
Op 20 October j.l. werd door den officier van justitie te Rot

terdam wegens oplichting een gevangenisstraf geëischt van twee 
maanden tegen den veertigjarigen J. 

J. was postzegelverzamelaar en kwam uit hoofde van zijn werk
kring veel in de haven, waar de kapiteins van vreemde schepen, 
met wie hij te maken had, hem in zijn hobby dikwijls konden 
helpen. Op 21 Juni kwam hij in aanraking met een vertegen
woordiger, dien hij een boekje luchtvaart- en gelegenheidszegels 
te koop aanbood. De postzegels zouden afkomstig zijn uit de 
verzameling van zijn vader; het waren er 188 en zij zouden een 
waarde hebben van 15.000 mark. 

„Het is mogelijk, dat er een paar valsche bij zijn", had J. den 
adspirant-kooper gewaarschuwd, die na loven en bieden voor 
ƒ 25,— eigenaar werd van het boekje. Doch toen hij zich ging 
vergewissen van de waarde der gekochte zegels, bleken er niet 
minder dan 102 valsch of zoogenaamde herdrukken te zijn, die 
van uiterst geringe waarde zijn. De waarde van den geheelen koop 
is door den commissaris van politie J. C. de Jong, een philatelis
tischen expert, geschat op . . . . ƒ 5.95 ! 

De zich bedrogen voelende kooper deed aangifte wegens op
lichting en toen het zoo ver was, heeft J. den vertegenwoordiger 
zijn ƒ 25,— teruggegeven, maar voor de justitie was dit toen 
geen reden meer om de vervolging te staken. Vier dagen vertoefde 
J. in voorarrest en toen hij voor den rechter-commissaris een be

kentenis had afgelegd, werd hij voorloopig weer op vrije voeten 
gesteld. Maar nu hij terechtstaat, ontkent hij weer en beweert 
geen voordeel uit de transactie te hebben beoogd. 

Mr. F. M. Wilbrenninck is een andere meening toegedaan. Ver
dachte heeft misbruik gemaakt van het feit, dat de kooper pas 
eenige maanden philatelist was. Bovendien heeft hij zijn ambte
naarspositie als dekking gebruikt. Deze ambtenaar is zijn positie 
niet waardig en daarom is er geen beletsel voor het eischen van 
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, die ontslag tengevolge zou 
hebben. De eisch luidde twee maanden. 

Mr. A. R. Henckemans meende, dat zijn cliënt geen oplichting 
heeft gepleegd. De prijs voor het boekje postzegels was niet on
redelijk en winstbejag heeft hier zeker niet voorgezeten. Daarom 
vraagt pleiter vrijspraak. 

Ipliilatelistji^c 

HENRI D U N A N T . 

Henri Dunant, een Zwitsersch schrijver 
en filantroop, werd den 8en Mei 1828 tf 
Geneve geboren, studeerde in de letteren, 
geschiedenis enz. en deed daarna verschil
lende reizen in het buitenland. De werken 
van mevrouw Beecher-Stowe en miss 
Nightingale, de toegewijde heldin der 
menschelijkheid gedurende den Krim-
oorlog, oefenden grooten invloed op zijn 
humanitaire denkbeelden. Gedurende den 
oorlog van 1859 als toerist Italië be
zoekend, was hij bij Solferino getuige van 
het lijden der gewonden, die geheele dagen 
op het slagveld bleven liggen; hij organi
seerde onmiddellijk met eenige vrouwen 
een reddingsdienst, waarmee hij reeds 

velen verlichting kon bieden. De bijgewoonde tooneelen echter 
lieten een zoo diepen indruk op hem na, dat hij zich geheel begon 
te wijden aan het denkbeeld van de verlichting van het lijden der 
slachtoffers, door de neutralisatie der ambulancen. 

Te Geneve teruggekeerd gaf hij „Un souvenir de Solferino" in 
het licht, een werk, dat weldra in de meeste Europeesche talen 
werd overgebracht. De hierin neergelegde gedachten werkte hij 
nader uit in: „La charité internationale sur les champs de 
bataille" en in „La fraternité internationale en temps de guerre". 
Van alle zijden in zijn propaganda gesteund, volgde hierop in 
October 1863 een conferentie, waarheen de meeste Europeesche 
regeeringen afgevaardigden zonden en die aanleiding gaf tot de 
oprichting van het Roode Kruis. Het volgende jaar noodigde de 
Federatieve Raad van Zwitserland alle geciviliseerde naties uit tot 
een diplomatiek congres, waarop tot de conventie van Geneve 
werd besloten, die 22 Augustus 1864 werd geteekend en warmee 
Dunant zijn denkbeelden verwezenlijkt zag. Hij legde verder zijn 
geheele vermogen ten koste aan het Roode Kruis-verbond en trok 
zich later op een dorp bij het meer van Constanz terug, waar 
hem allerlei eerbewijzen ten deel vielen. Den lOen December 1901 
werd hem „voor verdienstelijke werken in het belang van den 
vrede" door het Noorweegsche Storthing den Nobelprijs toe
gekend. J. A. K. 

DE ROHRPOST. 

De Rohrpost werd in 1854 in Londen, in 1860 in Parijs, op 
1 Maart 1875 in Weenen en op 1 December 1876 in Berlijn in
gevoerd. De Rohrpost wordt in gesloten cylinders door middel 
van pneumatische luchtdruk door buizen getransporteerd. De 
eerste Rohrpost-enveloppen werden in 1875 door Oostenrijk voor 
Weenen uitgegeven. Duitschland volgde in 1876, Frankrijk in 1879. 
Rohrpost-briefkaarten en -postbladen volgden later. 
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H O N D E R D JAAR SPOORWEGEN. 
Dat wij ons hiervoor niet alleen interesseeren, gezien hoofdstuk 

III „De spoorweg in dienst van het vervoerwezen" van het artikel 
van mevrouw Van HeerdtKolff, blijkt uit het artikel van den 
heer W. H. Wolff in het jeugdblad „Jong Mercurius" van Sep
tember j.1., getiteld: „Honderd jaar spoorwegen en wat postzegels 
ons er van weten te vertellen". 

BEDRIEGELIJKE POSTSTEMPELS. 
Het Zwitsersche stempel „NeuchatelGibraltar" beteekent niet, 

dat er b.v. een luchtpostverbinding tusschen deze Zwitsersche stad 
en de Engelsche vesting bestaat, maar dat het postkantoor zich in 
de Gibraltarstraat te Neuchatel bevindt. 

Ook het Belgische stempel „AntwerpenKiel" heeft met een 
scheepspost niets te maken, daar hier tot uitdrukking wordt ge
bracht, dat Kiel de naam is van een der voorsteden van Antwerpen. 

DE BEHOEFTE AAN POSTZEGELS IN H O N D U R A S . 
Honduras heeft voor de jaren 19391942 de behoefte aan post

zegels op 11.955.000 stuks geschat en een desbetreffende opdracht 
aan een drukkerij gegeven. De waarde van deze zegels bedraagt 
1.842.000 pesos, wat voor een land met een millioen inwoners 
een behoorlijke som is. 

Postzegelhandel „FILCO", Haarlem 
Telefoon 17909 - Damstraat 4 r. 

Heden verschenen onze nieuwe 
PAKKETTEN PRIJSLIJST 

Zonder eenige verplichting bezoeken wij U gaarne door 
het geheele land met onze nieuwe sorteering pakketten. 
Ook ruime keuze in nouveauté's en courante series. 

De Centrale Postzegelhandel, 
St. Luciënsteeg 22, Telef. 34774, AmsterdamC. 

Wij zijn goedkoop. 
Overtuigt U! 

H F " Steeds te koop gevraagd speciale 
en algemeene verzamelingen. (,04) 

Het beste adres voor 

Surinaamsche en Guracaosche zegels. 
In voorraad No. 99 Suriname gebruikt en 

No. 29 Port (Speciaal Catalogus). 

M. S. POLAK, 
Karel du Jardinstraat 12  Amsterdam, 

Goedkoope aanbieding 
NEDERLAND. 

* ongebruikt; ° gebruikt. 

van 
1892. 
1899. 
1912, 

1864. 

1872. 

15 c. oranje 
Idem geeloranje 
7y2 c. 
22>^ c. * of ° 
1 gld. 
2% gld. 
Têtebêche paren: 
7% c. ■•• of ° 
7>2 c. met witte strook 

1923. 214 gld. =■■ of ° 
5 gld. * ƒ 7.50, ° 

NED.-INDIE. 

1870. 2 c. lilabr. * of ° 
23^ c. * ƒ 1.40, ° 
2% gld. * ƒ 4 . - , ° 

ƒ 5 . -
-5.50 
-0.32 
-1.75 
-0.75 
-4.75 

-0.35 
-0.40 
- 5 . — 
- 6 . — 

- 5 . — 
- 1.90 
-2.15 

1873. 

eenige 
2K gld. «• ƒ 4 . - , ° 
2y2 gld. * ƒ 3 . - , ° 
1 gld. losl. kl. ° 
2V2 gld. ° 
2y2 gld. Java ° 
2% gld. B. B. ° 

CURACAO. 

3 c . * / 6 . - , ° 
BI. papier * 
10 c. '•- ƒ 1.60, ° 
25 c. * ƒ 1.50, ° 
50 c. * ƒ0 .15 , ° 
60 c. «■ ƒ 1 . - , ° 
1% gld. * of ° 

exemplaren Nederland en Koloniën. 
-3.40 
-1.80 
- 1 . — 
- 4 . — 
-4.50 
-5.50 

-7.50 
■7.50 
■ 1.50 
■1.10 
0.30 
■0.60 
■6.50 

1915. 

1928. 

10 c. 
35 c. 
50 c. 
27i4 , 

SURINAME. 

1873. 12«^ c. * ƒ0 .90, ° 
30 c. * ƒ 3 . — , ° 
40 c. -•■ ƒ2 .25, ° 
50 c. * ƒ 1.50, ° 
1 gld. ■■■' f 5.50, ° 
2K gld. «• ƒ7 .50, ° 

1900. 2 ^ gld. op 234 gld. 
1928. Weldadigheid, 4 st. 
1892. Portzegel 10 c. =:• 

of 

-0.90 
-0.50 
-0.75 
-0.65 

-0.95 
- 3 . — 
-2.25 
- 1.40 
-5.50 
-7.50 
- 2 . — 
-1.20 
- 1.25 

Alle andere zegels van Nederland en Koloniën billijk verkrijgbaar. 
Gave zegels, doch minder mooi door afstempeling, 

20-30 pet. goedkooper dan hier aangeboden. 
Orders boven ƒ 10.— franco aangeteekend. 

officieele uitgave der Nederlandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren, zal 
op onze postrekening 24392 en wij zenden U gaarne franco een exemoLur. 

De Speciaal-Catalogus van Nederland en Koloniën, 
binnen enkele dagen verschijnen. Stort 50 ets. 

Een belangrijke veiling zal in December plaats hebben. Catalogus gratis en franco op aanvraag 
I N K O O P V A N V E R Z A M E L I N G E N , E N Z . 

öii^Pi^DI!^ ¥ÄI^ Pil^ [L©©'S ^©Sïï̂ î lilLIHIAIî PilL M.¥. 
( E E R S T E EN O U D S T E POSTZEGELJWAGAZIJN VAN ROTTERDAM). 

NIEUWSTRAAT 2 e (INGANG PORTIEK), R O T T E R D A J « . T E L E F O O N 5 4 6 4 0 . OPGERICHT I S 9 8 . 
FILIAAL: NOORDBLAAK 9 3 , TELEFOON 144S4 . 

P o s t ^ i r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e K e n i n é R- M e e s & Z o o n e n . R o t t e r d a m . 
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Pr i js dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bij voorui tbeta l ing. 
Pos tzegels worden niet in 

beta l ing genomen. 

Nog enkele zeer mooie z i c h t z e n d i n g e n 
v a n 5 . O 0 O v e r s c h . E u r o p a - z e g e l s 
zijn beschikbaar tegen slechts 2 et per zegel 
naar Uw keus Vraagt nog heden zoo een 
goedkoope zich^zending aan bij 

D BRONKHORST J r , 
Mathei esserweg 5}a, Rotterdam (213) 

^ ■ H 1 9 3 a  1 9 3 9 H l H i 
GULDENSDIENST 
BIJ gelegenheid van het eenjarig bestaan ont

vangt ieder, die op postgiro 

3 3 6 5 5 9 f l ,  (een gulden) 
stort, uit Duicschland op aangeteek. brief: 

I serie Oorlogswinterhulp 
I serie Krantenzcgels ) i , 
I serie Danzig Deutsch ) ^'J^age" 
feestnummer „Het Laatste Nieuws" 

Lidmaatschap Guldensdienst f 0,25 per jaar. 
Steeds de nieuwste uitgiften voorradig tegen 

spotprijzen in de beste kwaliteit. 

Rennie Haagsmo, 
Pres. Steynplantsoftn 3, Amsterdam-Oost. 

Postgira 33655?. 
^ ■ M 1 3 3 8 - 1 9 3 9 ^ ^ ^ 

T e k o o p a a n g e b o d e n : een verzameling 
Ned. baarfrankeering op geheele briefomslagen 
(pi m 650 stuks) De collectie bestaat uitslui
tend uit firmastempels, waaronder zeer zeld
zame Gegadigden gelieven te schrijven aan: 

C. T H MEIJER, 
Betuwestraat 7, Arnhem. (216) 

OOSTENRIJK 
Te koop gevraagd door verzamelaar. 

S p e c  v e r z a t n e l i n é 
O O S X B N R U K 
eventueel ook kleiner object voor 1923, mits 
goed gespecialiseerd in tanding, papiersoort, 
foutdruk, type, enz — Brieven met aan

bieding en omschrijving onder no 20J aan 
de admmistratie van dit blad 

Te koop gevraagd: 
meerdere exemplaren van Noordduitschen 
Bond nr. 15, Pruisen nr 17 en Saksen nr i j , 
gebruikt, liefst in paren of op briefstuk 
Nrs volgens Yvert. — A E SITSEN, 

Vredelaan ;2 , Laren (N H ). (211) 

Voor deze kleine annonces 
wordt voor meerdere 

plaa t s ingen géén ex t r a 
Icorting verleend. 

D A N Z I G - M E M E L 
de betere series en poststukken te 
koop gevraagd.  PRÉGARDIEN, 
Ruwiellaan 4, Amstelveen, Tel. 2918 

Heden verschenen 
S p e c i a a l C a t a l o g u s v a n 
N e d e p i a n d e n K o l o n i e n . 
Stort f 0,48 op postrek 120543 ten name van 
Nederlandsche Postzegelbeurs, — Den Haag. 
Franco toezending per omgaande. (218) 

Bijzondere aanb ied ing Duitschland. Profi

teer van dit spotkoopje 100 stuks Yv, Nr. 
497a, 498 en Vliegpost s6, Fr 1625,daarbij: 
10 X nrs. 509, j i o , s ï i . 5^2, J22, 523, 545, 
S46. 557. 558, 562, 563, 564, S73'76, J77> 
S78, 580 en 581. Pnjs f 5,75. 
W I J leveren nog zoolang voorradig. SPANJE 
10 versch Gen. Franco Mi Mk. 60 — f 2,— 
Roode Reg, VINEBRE 8 st compl f o,jo 
Idem m TêteBêche paren f i , jo 
Dezelfde serie foutdruk 8 st. f 0,75 
Nederland driehoek 6 e t , 25 versch. plaat

fouten met beschrijving, slechts f 3,— 
Ned.lndie. Jubil. 1923 alle afwijkende tan

dingen, behalve 5 et. 111/2 . 11, 8 stuks in 
prima exx. slechts f i,— 
ledere kooper een mooi speciaal couvert 

Jubileum 1938 (Houtrust) cadeau 
»The Globe«, Zaandam. Giro 118330. 

1000 verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f i , 3 j , uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.Indie f o,2j extra 

D. van Ommen, Populierenfaan, 
Epe. (Giro 132330). (220) 

H H . Handelaren' Uwe aandacht wordt ge
vestigd op een tijdelijke aanbieding, dit ter 
kennismaking met mijn fabricaat Ik lever U 
franco huis: 27 stockboeken plus i blanco
album, 100 bladen, formaat 31 x 27I/2 c m , 
alles goed en degelijk handwerk, voor den 
prijs van slechts f 18,—. 
U kunt dan uit deze samenstelling bij na
bestelling, die boeken kiezen, welke voor U 
het meest doelmatig blijken te zijn 

Zendt postwissel aan 
Stockboekenfabriek„Die Haghe" 
Cromvlietplein 38, - Den Haag 
en toezending volgt onmiddellijk (214) 

The International Collecters' Club 
Secr.: Kerstant v. d. Bergelaan 35, 

HiUegersberg. 
Leden' in ca. 100 versch landen. Unieke 
ruilgelegenheid. Vraagt gratis prospectus. (19) 

H . H . P O S T Z E G E L V E R Z A M E L O A R S 
Gep. heer met prima ref nauwkeurig phila
telist, biedt zich aan voor het bijhouden van 
collecties, het zoo voordeelig mogelijk inkoo
pen van zegels, enz — Zeer billijk tarief. 

Telefoon 22154 Amsterdam. 
Brieven onder N o 219 admin van dit blad 

Te koop gevraagd Oostenrijk, ioich. Dolfuss 
F I S nr I, nrs 133, 134, 135, 483, Aero '35 , 
België r. kr. '18, Mercier, Órval 32, nr. 9, 
Helmserie 174, enz. Duitschland Polarfahrt, 
Sudamenkaf., Chicagof, blok i en 2. Frank
rijk 226, aero nr 14, postfr idem nrs 3 en 4 
H V. d. Vlist, Apothekersdijk u , Leiden 

ADRESVjERANDERING. 
Het Postzegelhuis L. Houbaer, 
Utrechtschestraat 16, Amersfoort, 
is verhuisd naor Yarkensmarlct 1, 

(hoek Utrechtschestraat). 
S p e c i a l e a a n b i e d i n g . 

Nederland N r 3 f 5,— 
Nr. 6 f 4,— N r 25 f 1,60 
Nr. 27 f 0.14 N r 79 f 0,18 
Armenwet . f 5,50 
Ruyter Posten f 7,50 
Interneeringsblok f 12,— 
Indie, luchtpost 4V2—7'/'» f 1.65 
België, s Fr nr 37 postfr. f 3 8 , ^ 

Infanterie . f 7,50 
Duitschland, Pohlarfahrt f 39,— 

Dantzig opdrukken f 4,30 
Nieuwe Winterhilfe , f 0,77 

Groote partij restanten Europa tegen f c,02 
per franc. — Toezending na ontvangst van 
het verschuldigd bedrag — Porto extra 

Te koop gevraagd: 
Nederland 6 c roltandmg, zonder watermerk, 
Brandkast, Armenwet 1V2 c rood opdruk, 
Ruyter port f i,— op V2 c Indie nr 2. 
JaarbeursBandoeng port nr i . Herdenking 
Curafao 1934''' Do X serie* lojange 
Nothilfe blok Antoniusserie Portugal (223) 

B E T A A L (direct na ontvangst) voor* 
WiUibrordus 121/2 c 5 c , Spoor 12V2 c éVsc
Spoor 5 c 4j c 0/0. Zomer '39 5 c. 22'/2 c 

Vraagt inkooplijst Nederbnd en Indie 
Europanieuws engros en endetail billiik 
L. J . A . L u d e k e r , V a n O s t a d e s t r 2 0 9 . 
P o s t g i r o 3 5 3 3 2 2 — A ' d a m  2 . (207) 

Z I C H T Z E I V D I N O E N 
aan verzamelaars en vereenigingen. 

speciaal 
België 

Frankrijk 
Liechtenstein 

Luxemburg 
(215) Zwitserland 
Verzoeke opgave welke landen gewenscht 

•lEAlV VRIJDAI^ 
E S I V E U X C B E L , G I Ë > 
Partij Indisclie en Hollandsche 
postzegels te koop aangeboden, 

voor 1/3 cataloguswaarde. 
Adres: 2e Anthonie Heinsiusstr. 61 

'sGravenhage. (217) 

Veer verzamelaars van Puntstempels; 
100 verschillende puntstempels, alle op j ent 
1872, franco per post voor slechts f i , i o 
P. J. MOLL, JULIANALAAN 6 i , ZEIST 

Giro 205210 (227) 

U I T S L U I T E N D voor en 
ten behoeve van leden der 
aanges lo ten vereenigingen. 

PRECANCELS U.S.A. 
te koop gevraagd.  Zichtzendingen a a n : 

HANS POLAK, (2,2) 
4 Jan Luykenstraat,  A'damZ. 

Rondzendverkeer , ,Cr is is" 
Sluit U aan als kosteloos deelnemer onder 
franco toezending Europa 2 et Overzee 
i ' /s et N K Vi cat Beginverzamelaars spe
ciale condities 
A GOUDSWAARD, Delfgaauwstraat é2b, 

RotterdamN. Giro N o 152718 (209) 

Aangeboden: fraaie verzameling 
frankeermachine stempels 
Nederland en Ned.-Indië 

Br. onder nr. 228 adm. van dit blad. 

(Iditevteefcd&CA !! 

VRAAG EN AANBOD. 
Te koop gevraagd afstempelmgen op nrs. i , 
2, 3 Nederland en op briefkaart no. i idem 
W. Mooij, St. Annastraat 357, Nijmegen. 

Te koop: Schaubek 1939 Europa, 4 deelen, 
waarin aanwezig voor ruim 6000 fr. aan zegels 

Uiterste pnjs f 8 j , — 
Brieven letter P adm van dit blad (208) 

Te koop gevraagd. 
NICARAGUA losse nummers (ooktelegraaf

zegels) en/of speciale collectie Zichtzendingen 
met pnisopgave aan; 

P. J. GLERUM, 
Euterpestraat 74, AmsterdamZ. 

Lid nr. S3 N V P V. 

Teks t van deze annonces 
vóór den 5en in te zenden 

aan de adminis t ra t ie . 

Het Jubileumboek 
„Postzegelkunde en Postwezen'' 

Verkrijgbaar bii de administratie van het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", 
te Breda, door overschrijving van ƒ 1,50 plus 
ƒ 0,30 frankeerkosten (buitenland ƒ 0,75) op 
postrekening 344900 ten name van het Ned. 
Maandblad voor Philatelie, Wilhelminapark 128, 
Breda. 



Koopers zoowel ais Verkoopers te bevredigen 
Na afloop van een veiling schreef men ons o.a. 

r̂  •< f̂l 
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E R I S V E E L V R A A G naar goed materiaal. Profiteert daarvan! 
Wij koopen Uw verzameling gaarne aan. Of laat U deze verkoopen in veiling! 
Maar natuurlijk bij DE O U D S T E V E I L I N G H O U D E R van Holland: 

J. L VAN DIETEN 
4445 Ddftschevaart  ROTTERDAM  Telefoon No. 55259. 
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Rrijslijsit der ,,Ka-Be 
JEUGD- EN REFORM UITGAVEN. 
No. 2A, 3A, 4, 7, 8 (Nieuwtjes-bladen) 
No. 5, 6 (Nieuwtjes-bladen) . 
No. 18. Europa 
No. 19. Buiten Europa 
No. 38/28. Europa 
No. 39/29. Buiten Europa . 
No. 10. (38/28 en 39/29 tesamen) . 

IDEAAL UITGAVEN. 
No. 412/418. (410/415 en 411/416 tez.) 
No. 410/415. Europa 
No. 411/416. Buiten Europa 
No. 214/221. Europa . 
No. 215/222. Buiten Europa 

COMPLETE UITGAVEN. 
No. 1742/2742. Europa z. Duitschland 
No. 1741/2741. Europa compleet 
No. 2841/3841. Afrika 
No. 2841/3841. Amerika 
No. 2841/3841. Azië/Australië 

1 No. 1722/2722. Europa z. Duitschland 
No. 1721/2721. Europa compleet . 
No. 2821/3821. Afrika 
No. 2821/3821. Amerika 
No. 2821/3821. Azië/Australië 
No. 3521/3523. Europa z. Duitschland 

1 No. 4521. Europa compl. (met typen) 

DUITSCHLAND. 
No. 1341 
No. 1321/1323 . . . . 
No. 122. Duitschland vanaf 1933 

1 No. 112. Idem, luxe uitgave 

DUITSCHLAND EN KOLONIEN. 
No. 1441/1443 . . . . 

1 No. 1121, speciaal uitgave met typen 
No. 1122/1123. Speciaal uitgave . 
No. 1521 
No. 74 
No. 72/73 

1 No. 3131. Spe'ciaal uitgave 
1 No. 6111. Idem, luxe uitgave 

LUCHTPOST. 
1 (Nog niet verschenen). 

No. 192/292. Europa 
No. 592/692. Buiten Europa 
No. 392/492. Europa en Buiten Eur. 

1 No. 791. Europa, luxe uitgave 
1 No. 891. Buiten Europa, luxe uitgave 

ƒ 1,10 
- 1,30 
- 2,10 
- 3 , -
- 2,65 
- 3,90 
- 6,55 

- 5,95 
- 2,50 
- 3,45 
- 3,30 
- 4,50 

- 3,75 
- 4,— 
- 2,75 
- 3 , -
- 2,50 
- 4,50 
- 4,85 
- 3,35 
- 3.90 
- 3,15 
- 7,10 
- 8,50 

- 0,26 
- 0,30 
- 1,25 
- 4,50 

- 0,52 
- 2,25 
- 0,75 
- 0,60 
- 0,45 
- 0,52 
- 4,10 
- 6 , -

- 0,95 
- 3,70 
- 4,65 
- 2,70 
- 1 0 , -

" aanvullingen 1Q40 | 
NEDERLAND EN KOLONIEN. 
No. 641H . . . . 
No. 521H, 421H, 621H, 321H 
No. 621HS/421HS/321HS 
No. 311H/211H 
No. 311HS/211HS, 411HS . 

- 0,90 
- 1,20 
- 1,30 
- 3,90 
- 4,40 

BLADEN „NEDERL. KOLONIEN". 
(Nog niet verschenen). 

No. 4441 (uit 411/416) 
No. 8441 (uit 2841/3841) 
No. 2221 (uit 215/222) 
No. 8221 (uit 2821/3821) 

BELGIË EN KOLONIEN. 
(Nog niet verschenen). 

No. 0621 B/0421 B 

- 0,10 
- 0,25 1 
- 0,25 
- 0,35 1 

- 1,20 
No. 0621BL/0421BL (incl. Luxemburg) - 1,35 

LIECHTENSTEIN. 
(Nog niet verschenen). 

No. 521L/321L/421L 
No. 311L/211L 

SCANDINAVIË. 
(Nog niet verschenen). 

No. 421SK/321SK 

DENEMARKEN. 
No. 421DK/321DK 
No. 311DK . . . . 

FINLAND. 

No. 421SP/321SF 
No. 3118F . . . . 
IJSLAND. 
No. 421ID/321ID 
No. 311 ID . . . . 

ZWEDEN. 
No. 4218V/321SV 
No. 311SV . . . . 

ZWITSERLAND. 
(Nog niet verschenen). 

No. 521S/421S/321S 
No. 311S/211S 

- 0,35 
- 0,75 

- 1,20 

- 0,25 
- 0,70 

- 0,15 1 
- 0,35 

- 0,25 
- 0,70 

- 0,15 
- 0,35 

- 0,80 
- 2,25 



postzegelhandei p . HoogerdQk, 
HOLENSTBUT 22, DEH IUA6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
N E D E R L A N D . Aantal Prijs 

1872. KONING, 7}^ et 1 ƒ0.30 
1872. KONING, 2 >i gld 1 -5 .— 
1891/97. KONINGIN (hangend haar), 22Jä ct. . . 1 -0.40 
1899. 2K gld 1 -0.12 
1913. JUBILEUM, 2!4 et. t.m. 25 et 7 - 0.80 
1919. 40 OP 30 en 60 OP 30 2 - 0.12 
1925. 5 GLD. DONKERGRIJS 1 -0.12 
1927. ROODE KRUIS 5 - 0.90 
1930. REMBRANDT 3 -0.45 
1934. CRISIS 2 -0.20 
1934. KONINGIN EMMA 1 -0.05 
1936. ZOMERZEGELS 4 -0.30 
1937. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. ZOMERZEGELS 4 -0.20 
1938. KINDERZEGELS 5 -0.20 
1870. PORTZEGEL, 5 et 1 -0.70 
1870. PORTZEGEL, 10 et 1 -0.40 

NED.-INDIE. 
1915. ROODE KRUIS, ongebruikt 3 ƒ1.20 
1923. JUBILEUM, 5 et. t.m. 1 gld 5 -0.40 
1932. LEGER DES HEILS 4 - 0.70 
1933. CRISISWERK 4 -0.40 
1934. KONINGIN EMMA 1 -0.12 
1936. LEGER DES HEILS 5 - 0.70 
1937. JAMBOREE 2 -0.30 
1937. ASIB 5 -0.60 
1938. CENTR. MISSIE 5 -0.60 

PORTO EXTRA. 

I ) BOND STREET" VEILINGEN 
KOMENDE VEILINGEN. 

De prachtige en wereldberoemde 
van Rusland. Geïllustreerde luxe 

20-21 NOVEMBER: 
Fabergé-verzameling 
catalogus 2/- franco. 

27-28 NOVEMBER: Een mooie algemeene veiling, bevat
tende vele zeldzaamheden. 

4-5 DECEMBER: Een prachtige speciaal-verzameling van 
Kaap de Goede Hoop driehoeken, met talrijke paren en 
blocks en buitengewone zeldzaamheden. 

11-12 EN 18-19 DECEMBER: Een waardevolle afgebroken 
buitenlandsche verzameling, welke vele zeldzaamheden 
bevat. 

15-16 JANUARI: De Fabergé-verzameling van de Russische 
Levant. Geïllustreerde luxe catalogus 2/- franco. 

22-23 en 24 JANUARI: Een buitengewoon mooie engros-
verkoop, welke een pracht gelegenheid biedt aan specia
listen, die naar ongesorteerd materiaal in partijen zoeken. 

Catalogi van alle hierboven genoemde veilingen zijn nu 
al gereed en worden op aanvraag toegezonden. Corres
pondentie in Engelsch, Fransch en Duitsch. 

H. R. HARiUER, 
De voornaamste veilinghouder ter wereld, 

meer dan 50 jaar gevestigd. 
Telegrim-adres: Phistamul, London. 

131-137 New Bond Streel — London W.l. England. 

OP 22 NOV. A.S. VERSCHIJNT DE VIJFDE EDITIE VAN DEN 1 9 4 0 

SPiCIAAH'CAirAILOGUS 
VAN DE POSTZEGELS VAN 

NEDEßlAND EN KOIONIEN 
UITGAVE VAN DE 

NEDERLANDSCHE VEREENIGING VAN POSTZEGELHANDELAREN. 

D e noteeringen zijn geheel herzien 
en in overeenstemming gebracht met 
de h u i d i g e marktwaarde waardoor 

deze nieuwe editie 
ONMISBAAR 

is voor elkeen, die belangstelti"in 
de postzegels van 

NEDERLAND EN KOLONIËN. 

PRIJS 
SLECHTS 

4 0 C E N T S 
FRANCO RER POST 

SO CENTS. 

Deze nieuwe edi t ie is bijgewerkt t o t 
aan m i d d e n S e p t e m b e r 1939 en 
bevat op 2 1 6 P A G I N A ' S , geïUus« 
t reerd met circa 500 cliché s, een 
geheel complete opsomming van de 
frankeer-, luchtpost», port=, dienst» 
en bijzondere zegels van Nederland, 
N e d . J n d i ë , Curasao en Suriname. 

WÊf Deze catalogus is uitsluitend verkrijgbaar bij de LEDEN 
van de Nederiandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. (226) 



FroedeCatalogi 1940 
^ Wereld . 

Europa 
Luchtpost 
Duitschland 

f 2,20 
f 1,40 
f 0,55 
f 0,55 

— Porto altijd extra. — 
De groote nouveauté: 
Het Froede Album met uit
wisselbare bladen en losse 
daarbij behoorende zegelvakjes 
voor alle landen der wereld 
is zoojuist verschenen. 
Prospectus gratis. 
Overal verkrijp.baar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

A. J. e i WIT, 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

Nederland en Koloniën. 
VERSCHENEN: de nieuwe (5e) editie 1940 
van de HANDELAARSCATALOGUS, 216 
pagina's druk, geïllustreerd met ca. 500 cliché's. 

Prijs slechts 40 cent, 
franeo toegezonden in het geheele land 50 c. 

(Voor Indië 60 c.) (Uitsluitend bij vooruitbetaling). 
De meest uitgebreide Catalogus voor het minste geld! 

Onze nieuwe Prijslijst 1940 
(No. 24) is eveneens verschenen, 

en wordt U na ontvangst van 2 0 c e n t in on
gestempelde zegels of op giro 4262, franco toe
zonden. 

Onmisbaar voor iedere verzamelaar 
van Nederland en Koloniën! 

Postzegelhandel G. K[ISEII & ZOON 
Passage 25-27 , D«n Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 
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Losbladig Album ,,België'' 

f Met tmnUóie Si. JVJcoiaaó geó^jfienü! 
Alle zegels met voordruk. — Circa 900 cliché's. — Eile jaar aanvuliingsbladen. 

FRANCO PER POST NA ONTVANGST VAN ff 1^0 
ALLEENVERKOOP VOOR NEDERLAND EN OVERZEE: 

Boekhandel en Drukl(erij J. VAN OIRSCHOT, 

} 
Nieuwe Ginnekenstraat 31, Breda. Giro 2 3 7 7 2 . 
OOK VERKRIJGBAAR BIJ DIVERSE POSTZEGELHANDELAREN (176) 




