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Sedert 1892 
hebben wij reeds 287 
veilingen gehouden! 
De 288e veiling is in 
bewerking. 
De eerste en oudste 
firma, sinds 1886, is een 
garantie voor s olie de 
behandel ing van uw 
postzegels: 

bij A A N K O O P 
en V E R K O O P 

J, L. van Dieten, 
44-45 Delftschevaart, 
Telefoon No. 55259 
ROTTERDAM-C. 

ONZE KERSTVEILING 
IS EEN GROOT SUCCES GEWORDEN. 152 KOOPERS. 
TOTALE BESOMMING ROND ƒ18.000.—. 
Vele schriftelijke biedingen bleken te laag te zijn. Een vol
ledige uitslag met opbrengstprijzen werd den deelnemers 
toegezonden, waarvoor wij vele dankbetuigingen mochten 
ontvangen. 
Deze uitslagen zijn zeer leerzaam. Men kan daaruit zien 
voor welke zegels veel of weinig belangstelling bestaat en 
hoe groot het prijsverschil dikwijls is bij bijzonder fraaie -, 
normale - of minder mooie kwaliteit. 
Wij willen doorgaan met het toezenden van opbrengstprijzen 
binnen enkele dagen na afloop der veiling. Onze geregelde 
veilingkoopers zullen die GRATIS ontvangen. Alle overigen 
TEGEN VOORUITBETALING van ƒ 1.— per veiling of 
ƒ 5.— per jaar (circa 6 veilingen). Wie voor minstens 
ƒ25.— per veiling of ƒ150.— per jaar op onze veilingen 
koopt, krijgt die ƒ 1 . — of ƒ 5.— gerestitueerd. VOOR 
NEDERLANDSCH-INDIE bedragen deze kosten resp. ƒ 2.50 
en ƒ 10.—. Gratis bij aankoop voor resp. ƒ 50.— en ƒ 300 —. 
Toezending van catalogus en daarna van den uitslag PER 
LUCHTPOST. 

Bestelt thans reeds den CATALOGUS MET ORIGINEELE 
FOTOPLATEN ONZER GROOTE FEBRUARI-VEILING, 
waarin o. m. onder den hamer komen: Fraaie af deelingen 
NEDERLAND (WAARBIJ EEN UNIEK BLOK VAN 4 
VAN DE 15 CENT VAN 1867 GEBRUIKT), EUROPA, 
DUITSCHE, ENGELSCHE EN FRANSCHE KOLONIEN, 

HEKKER's POSTZEGELHANDEL N.V. 
Onder Directie van den Philatelistisch Makelaar P. J. Hekker 

Rokin 40, Amstardam-C. Telef. 33324. Giro 21278. 
Inkoop, — Verkoop, — Publieke Veilingen, — Taxatie. 
g ^ " Steeds gaarne bereid ook Uw philatelistische belangen 
naar beste weten te behartigen ! 

N.V. Drukkerij Borghouts, Burg. Hoffmanstraat 23, Rotterdam C. 



"WEDEROM EXTRA AANBIEDING 
NEDERLAND EN KOLONIEN ! 

Frankeer Pw brieven nu alleen met automaatzegels. Extra engros-
aanbieding, ook in paren en blokken, zonder prijsverhoogia^ 

NEDERLAND. — ALLES ONGEBRUIKT. 
1925. Tweezijdige automaattanding zonder watermerk. 

Per 1 10 100 
1 c. ƒ0 .10 0.65 6.— 
2 c. -0.18 1.50 
2% c. -0.06 0.45 4.— 
5 c. -0.12 1.— 
1926. Tweezijdige automaattanc 

Per 1 10 100 
2 c. ƒ0 .04 0.30 2.75 
3 c. -0.12 1.— 8.— 
4 c. -0.08 0.65 6.— 
5 c. -0.08 0.65 6.25 
6 c. -0.10 0.80 7.50 
7% c. -0.12 1.— 9.— 
1928. Vierzijdige roltanding. 

Per 1 10 100 
y, c. ƒ0 .03 0.20 1.75 

1 c. -0.03 0.20 1.75 
1% c. -0.04 0.30 
2 c. -0.12 1.— 
IVi c. -0.06 0.50 
3 c. -0.05 0.45 4.— 
4 c. -0.07 0.60 5.50 

Per 1 
ly^ c. ƒ0 .12 
9 c. -0.13 

\2% c. -0.15 

ing met watermerk. 
Per 1 

10 c. ƒ0 .15 
15 c. - 0.25 
2 2 ^ c. -0.30 
25 c. - 0.60 
30 c. - 0.45 
35 c. - 0.50 

Per 1 
5 c. ƒ 0.08 
6 c. - 0.08 
7y c. viol. -0.12 
9 c. - 0.20 

15 c. blw. -0.20 
12 H c. rd. - 1.50 
U^A c. blw. -0.20 

1930. Tweezijdige hoekversterking. 
Per 1 10 100 

% c. ƒ0 .04 0.25 2.— 
1 c. -0.08 0.70 
Wi c. -0.03 0.25 2.— 
2 c. -0.06 0.55 5.— 
2 ^ c. -0.04 0.35 3.— 
Nederland Luchtvaartfonds. 

Per 1 
3 c. ƒ 0.08 
4 c. - 0.07 
5 c. -0.15 
6 c. -0.12 

6 c. gebr. p . 1: ƒ0 .10 ; p . 10: ƒ0 .90 ; p . 

SURINAME. — "WELDADIGHEIDSSERIES 
Ong. Gebr. 

1927. Gr. Kr. ƒ0 .45 0.75 
1928. Heemstra - 1.25 1.50 
1929. Gr. Kr. -2.50 3.— 
1931. Volkskind -2.75 3.25 
1935. Zending - 1.10 1.10 
Extra aanbieding. 
1928. Heemstra weid. \% en 

10 100 
1.10 
1.20 
1.40 

10 100 
1.25 11.50 
2.— 
2.50 
5.50 

10 100 
0.70 
0.75 
1.— 
1.60 
1.80 

1.50 

10 100 
0.60 
0.60 
1.20 
1.10 

100: ƒ8 .50 

Ong. Gebr 
1936. Volkskind ƒ0 .65 0.75 
1938. Emancip. 
1927. Brandkast 
1938. Reg. jub. 

- 0.50 0 50 
-1.75 2.75 
- 0.45 0.5T 

2 c. ongebruikt, p . paar ƒ 0.40 
p. 10 paar ƒ 3.— (Speciaal-Catalogus p. paar ƒ 1 

1931. Volkskind, \)4, 2 c. ongebr., p. paar ƒ 0 . 6 0 ; 10 
(Speciaal Catalogus p. paar ƒ 1.80). 

NED.-INDIE. — 
Ong. Gebr. 

1930. Jeugdzorg ƒ0 .65 0.80 
1931. Witte Kr. - 1.10 
1932. Leger d. H . - 0.80 
1933. Crisis w. -0.80 0.35 
1935. Mil. Teh. -0.85 0.80 
1936. Leger d. H . -0.85 0.80 

WELDADIGHEID. 

- ) , 
paar ƒ 5.— 

Ong. Gebr 
1937. Asib ƒ0 .65 0.55 
1938. Missie Bur. -
1937. Jamboree 
1938. Reg. Jub. 
1938. Luchtv.f. 

1921. Brandk. cpl. -

0.65 0.55 
0.30 0.25 
0.60 0.35 

-0.60 0.60 
14.— 

Levering uitsluitend na ontvangst van het bedrag op giro 10849. 
Porti steeds extra. Levering zoo lang de voorraad strekt. Uit
sluitend prima exemplaren. 
W^ Zend ons uw mancolijst van Nederland en Koloniën, zoowil 
gebruikt als ongebruikt alles uit voorraad direct leverbaar. 

INTERNATIONALE POSTZEGELGROOTHANDEL 

H. C. CORRELJÉ 
Stationsplein 20 — UTRECHT — Telefoon 12782 

Beëedigd Makelaar. 

STEEDS KOPER 
i onderstaande zegels in grote hoeveelheden, 

bij omgaande betaling. 
Nummers Yvert. Prijzen per 100. 

73: 2.— 
83: 2.— 

119: 0.80 
249: 0.50 
258: 4.— 
293: 0.15 
311: 3.50 
326: 4.— 
Avion 3: 1.75 
Yvert 270: 
288/91: 12.— 
12.—; 312/16 

74: 3.— 
84: 1.— 

120: 0.25 
230: 0.90 
265 0.35 
294: 3.50 
323: 0.50 

; Avion 9: 2. 
2.—; 278/81 

; 295/98: 12.-

75: 
85: 

121: 
251 : 
286: 
309: 
324: 

3.— 
3.— 
0.10 
0.45 
0.90 
0.25 
4.— 

82 
118 
234 
253 
292 
310 
325 

1.— 
0.15 
2.— 
0.5G 
0.25 
0.15 
0.50 

—; losse Kinderzegels tot 
13. - - ; 282/85: 13.—; 

- ; 299/03: 12. 
: 10.—; 318/22: 12 .—. 

—; 304/08: 

Steeds interesse voor engros-partijen 
van alle landen. 

Z U I D E I N D E 3 8 2 
LANDSMEER 

r ^ 
Adresverandering! 

De Amsterdamsche Postzegelhandel 
voorheen St. Luciensteeg 22 
is verhuisd (voorloopig) naar 

RIJNSTRAAT 159 (bovenhuis), Amsterdam-Z. 
Telefoon 9 7 2 5 9 . 

Postadres: Postbus 8 7 9 , Amsterdam. 

Voortaan zullen 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! | 
/ 



A B O N N E M E N T S P R I J S 
(bij vooru i tbe ta l ing) : 

Neder l and en Koloniën, 
per jaar, franco p . post f 5 ,—. 

zonder vereenigingsnieuws f 3 , — 

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

zonder vereenigingsnieuws f 4 , — 

Afzonderlijke nummers f 0,50. 

G R A T I S voo r de leden der 
aangesloten Vereenigingen. 

Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie. 

WAARIN OPGENOMEN „DE PHILATELIST". 
O F F I C I E E L O R G A A N V A N 38 V E R E E N I G I N G E N . 

B E K R O O N D O P 32 T E N T O O N S T E L L I N G E N . 

18e Jaa rgang . 16 J a n u a r i 1940. N r . 1 (217). 

Alle bijdragen van postzegelkundigen, wetenschappelijken en redactioneelen aard, poststuk
ken van Ned. 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 156, Middelburg (nieuwe uitgiften), en dr. L. Frenkel, Eendrachts-

weg 7, Rotterdam (portzegels); buitenlandsche poststukken aan dr. E. A .M. Speijer, 
Pijnboomstraat 98, 's-Gravenhage; afstempelingen aan j . P. Traanberg, Brouwersplein 25r, 
Haarlem; frankeermachines aan A. van der Willigen, Tesselschadestraat 22, Amsterdam-
West; luchtpost aan ir. H. L. S. Adama, Hugo de Grootlaan i, Dordrecht. 

A D V E R T E N T I Ë N 
(bij voo ru i t be t a l i ng ) : 

1/1 pagina f 30,— 1/8 pagina f 6,— 
1/2 . - 17,50 1/9 , - 5,50 
1/3 . - 12,50 1/12 , - 4,50 
1/4 . - 1 0 , - 1/16 . - 4,— 
1/6 . - 7,50 1/18 . - 3,— 

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

Vaste medewerkers: H. J. L. de Bie, dr. G. W. Bölian, W. P. Costerus, M. J. baronesse 
van Heerdt-Kolff, J. A. Kästeln, K. E. König, P. C. Kortewcg, R. E. P. Maler, J. G. Millaard, 
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 vereenigingsberichten 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 Philatelic. 

Deze fusie heeft vooral en bovenal een groote g e e s t e l i j k e 
beteekenis en is — daarnaast — van niet te onderschatten z a k e-
1 ij k belang. 

Ons Volk munt uit in verdeeldheid; dat is een ondeugd, die 
onafscheidelijk schijnt te zijn van den aard van ' t beestje. Ons 
kleine land wemelt van politieke partijen en partijtjes alsmede van 
godsdienstige secten en sectetjes. Wanneer geen politieke of gods
dienstige splijtzwam haar schadelijk werk verrricht, zijn persoon
lijke gevoeligheidjes of belangetjes oorzaak van wrijving en ver
deeldheid. En toch ! — wanneer de nood aan den man komt 
worden die verschillen en geschillen vergeten en scharen diezelfde 
landgenooten, die anders elkaar schuwen en beschimpen, zich als 
Nederlanders nauw aaneen ter behartiging van één zelfde algemeen 
nationaal belang. 

Alhoewel de philatelistische wereld — gelukkig — nog niet 
politiek of godsdienstig verdeeld is, kan men bezwaarlijk zeggen, 
dat alles in dien kring pais en vree was. Waarom zouden we niet 
loyaal erkennen, dat ons Maandblad in „De Philatelist" een con
current vond en daaraan kunnen we — even loyaal — toevoegen, 
dat het Maandblad meermalen „De Philatelist" om degelijke phila
telistische publicaties uit welversneden pen heeft benijd. Dat neemt 
niet weg, dat we — andermaal openhartig — als ons oordeel uit
spreken, dat het aanbod van den eigenaar-uitgever van „De 
Philatelist" niet voortgesproten zal zijn uit louter sympathie 
voor ons Maandblad, omdat hij zoo heel graag zich met ons zou 
willen combineeren. Oorzaak van de fusie zijnerzijds zijn — vanzelf
sprekend — geen ethische, maar commercieele overwegingen 
geweest. „De Philatelist" heeft echter zijn stellingen verlaten met 
slaande t rom en vliegende vaandels. He t Maandblad gunt hem 
die welverdiende krijgsmanseer, waarop hij uit hoofde van een 
jarenlangen, fraaien staat van dienst, recht kan doen gelden, van 
ganscher harte en heeft dit met een daad bewezen, door hem 
niet te „annexeeren", doch zich met hem te „combineeren". Van 
eenige „agressie" der zijde van het Maandblad is geen sprake 
geweest, wel van een aanbod tot „Anschlusz" door „De Phila
telist", maar dan van een werkelijk „vrijwillige", fatsoenlijke An
schlusz, zonder vies luchtje of wrangen bijsmaak. We kunnen hier 
spreken van een soort „p e r s o n e e 1 e u n i e " tusschen Maand
blad en Philatelist, daar de naam van ons orgaan thans luidt: 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie waarin opgenomen „De 
Philatelist". 

Met die fusie is de zoo zeer begeerde „e e n h e i d" in de Neder-
landsche Philatelie ten zeerste gebaat. Maar die fusie brengt ook 
p l i c h t e n mede en één van die plichten î  te zorgen, dat het 
e e n i g e Nederlandsche philatelistische orgaan van de allerbeste 
philatelistische kwaliteit, van degelijk, Nederlandsch fabrikaat is. 
Ons Maandblad is van huis uit een „vereenigingsorgaan". Een 
gevolg daarvan is, dat voor het vereenigingsleven een groote 
plaatsruimte wordt ingeruimd, waardoor het philatelistisch gedeelte 
wel eens in de knel komt (het December-nummer b.v. bevat 
XX bladzijden vereenigingsnieuws en advertenties tegen 16 pagina's 
philatelistisch nieuws en advertenties). Dit is geen gezonde toe
stand voor een „éénig" philatelistisch orgaan in den lande; óf de 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE 
WENSCHEN ALLE LEZERS EN 
ADVERTEERDERS EEN GELUKKIG 
EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR. 

EENDRACHT MAAKT MACHT. 
„ Welkom Vreemdeling". 

C. J. REIJERSE K. A. HEIJMANS Jr. 

Op bladzijde 249 van het December-nummer van ons Maandblad 
heeft onze verdienstelijke hoofdredacteur een beknopt krijgs-
geschiedkundig overzicht gegeven van het ontstaan en de ont
wikkeling van ons orgaan. 

De fusie tusschen ons Maandblad en „De Philatelist" geschiedde 
als gevolg van een aanbieding, welke de eigenaar-uitgever van 
laatstgenoemd blad bij schrijven van 10 Mei 1939 tot den Raad van 
Beheer van eerstgenoemd orgaan richtte. Het dagelijksch bestuur 
van den Raad van Beheer heeft tusschen genoemden datum en 
ultimo Juli deze aanbieding zeer nauwgezet en ampel onderzocht 
en besproken, waarna het zijn bevindingen en raadgevingen heeft 
neergelegd in een schrijven en voorstel aan den Raad dd. 30 Juli 
1939, nr. 84. De Raad heeft in zijn najaarsvergadering van 17 Sep
tember 1939 dit voorstel van het dagelijksch bestuur aangenomen 
en aan de zes eigenaressen tot 1 November gelegenheid gegeven zich 
omtrent contractswijziging te beraden. Nadat allen hierin hadden 
toegestemd, werden de contracten tusschen de zes eigenaressen van 
ons Maandblad eenerzijds en de Rotterdamsche Philatelisten Ver-
eeniging alsmede den eigenaar-uitgever van „De Philatelist" ander
zijds geteekend en geregistreerd, waarna op 20 December 1939 de 
fusie tusschen ons Maandblad en „De Philatelist" een feit was 
geworden. 

m 



2 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

ORATfS GEBEGISTREERD TE UTRECHT 
veertien December ^gocy^^^^EN DtRTiG 

DEELJ/ F O L I O / ^ ' NUMMER //^^ 
"^e^fi^BlAXi "^ ^,£i4s.*^ RENVOOL 

omvang van elk verschijnend nummer moet worden uitgebreid met 
meer pagina's voor het philatelistisch gedeelte, óf de vereenigingen 
moeten hun verslagen inkrimpen ten koste van haar vereenigings

en ten bate van het algemeen philatelistisch belang. De fusie moet 
er in de toekomst voor waken, dat er geen nieuwe kaper van 
onvervalscht philatelistisch allooi op de kust komt ! 

We merkten hierboven reeds op, dat naast de g e e s t e 1 ij k e 
beteekenis der fusie — meerdere eenheid in de philatelistische 
wereld — ook een z a k e 1 ij k belang stond. Dit zakelijk belang 
is o. a. hierin gelegen, dat een concurrent van de markt is ver

dwenen, dat ons Maandblad ruim zeven honderd nieuwe lezers 
rijker is geworden en door publicatie van het vereenigingsnieuws 
der vereeniging „Contact Schept Kracht" een vaste jaarlijksche 
bate geniet. Er bestaat nu slechts één Nederlandsch philatelistisch 
orgaan, waarin belanghebbenden op philatelistisch gebied kunnen 
adverteeren; hierdoor kunnen de prijzen der advertenties met 
reden op billijke wijze worden verhoogd. Doordien de prijs, waar

voor de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging zich als mede

eigenaresse van het Maandblad inkocht, ongeveer aequivalent is 
met dien, waarvoor het Maandblad „De Philatelist" aankocht, zijn 
de lasten van het Maandblad niet verzwaard en bestaat redelijke 
kans op meerdere baten in de naaste toekomst. 

De onderhandelingen met den eigenaaruitgever van „De 
Philatelist" en met de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging 
werden, namens den Raad van Beheer, gevoerd door den admini

strateur, den heer C. J. Reyerse. Wij kennen den heer Reyerse 
als een beproefd, goed organisator en als een ervaren, handig 
zakenman. Deze reputatie heeft hij bij de onderhandelingen 
betreffende de fusie tusschen Maandblad en „Philatelist" op alles

zins loffelijke wijze hoog gehouden. Deswegen komt hem den 
oprechten dank toe, niet alleen van het Maandblad in het algemeen 
en van den Raad van Beheer in het bijzonder, ma'ar tevens van 
de geheele Nederlandsche philatelic, welke hij daardoor blijvend 
en duurzaam aan zich heeft verplicht. 

W. G. d. B. 

VAN DIETEN — POSTZEGELVEILINGEN 

Nieuvi^e 
Uït^ifleïi 

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

AFGHANISTAN. 

;»i»» In u mmmii »■ f ■ >n »n i m | 

; | i r . ^^^x*^l;ï 

IÉÉÉÉM 

Drie luchtpostzegels comple

teeren de nieuwe zegels, die hier 
worden uitgegeven. Zij vertoonen 
een Afghaansch landschap, waar

boven een tweedekker. 
Luchtpostzegels: 

5 afg., oranje. 
10 afg., groenblauw. 
20 afg., geelgroen. 

ALBANIË. 

^ßi^iBemßemm De hoogere waarden der fran

keerzegels beginnen nu ook te 
komen. Zij vertoonen verschil

lende mooie plekjes uit dit land. 
1 fr., groen. 
2 fr., roodbruin. 
3 fr., grijsbruin. 
5 fr., donkerviolet. 
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BOHEMEN EN MORA VIE. 
Aanvullende waarde in de serie frankeerzegels. 

4 k., zwartblauw, hoogovens te Morav. Ostrau. 

In nieuwe teekening verscheen op 1 De
cember een nieuwe serie portzegels. 

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 h. d.rood. 
1, 2, 5, 10, 20 k. donkerultramarijn. 

Op 1 December ver
schenen ten slotte 2 toe
slagzegels voor persoonlijke 
overhandiging van ' t post
stuk aan den geadresseerde 
(z.g. „Eigenhändig"). 

50 h., rood. 
50 h., donkerblauw. 

BOLIVIA. 
Voor de binnenlandsche post moest een extra toeslagzegel van 

5 ets. worden gebruikt, waarvan de opbrengst gebruikt zal worden 
voor den bouw van arbeiderswoningen. Op het zegel zien wij 
dan ook een arbeider met een tandrad (als symbool van den 
arbeid), op den achtergrond arbeiderswoningen. 

5 cts., lichtviolet. 

BRAZILIË. 

mfmmmm Een drietal herinneringszegels werden uit
gegeven in verband met het feit, dat 50 jaar 
geleden, n.l. op 15 November 1889, de repu
bliek werd uitgeroepen. De 400 reis geeft 
een afbeelding van Benjamin Constant, de 
800 reis de proclamatie en de 1200 reis de 
portretten van maarschalk Deodoro de Fon-
seca en president Vargas. 

400 reis, groen (doorstoken). 
800 reis, zwart (getand). 

1200 reis, bruin (doorstoken). 

CUBA. 
wwwww 

COHREOS W^ 

CMJKIOÜABOA 

tnaiii 

De op blz. 252/'39 vermelde herinnerings
zegels zijn verschenen. Het 2 c. zegel ver
toont generaal Garcia, het 5 c. zegel den 
generaal te paard. Beide zegels verschenen 
zoowel getand als ongetand. 

2 cents, rosekarmijn. 
5 cents, blauw. 

DUITSCHE POST IN POLEN. 
De leider der postafdeelmg voor het bezette 

Poolsche gebied maakte bi) verordening van 
15 November j.l. bekend, dat tot aan de uit
gifte van de bijzondere postwaarden van het 
generaal-gouvernement de Duitsche frankeer-
waarden geldig zouden zijn. Waarom waren 
hier dan bijzondere frankeerzegels noodig ? 
Men had de Duitsche zegels toch kunnen 
blijven gebruiken. Hoe dan ook, reeds vrij 
spoedig verschenen de in uitzicht gestelde en 
wel in den vorm van opdrukken op de 

Duitsche Hindenburg-zegels. Bovenaan staat de nieuwe waarde in 
groschen of zloty aangegeven, onderaan „Deutsche Post / Osten". 

40 gr. op 20 pf., lichtblauw. 
50 gr. op 25 pf., ultramarijn. 
60 gr. op 30 pf., olijf. 
80 gr. op 40 pf., roodlila. 

1 zl. op 50 pf., groen en zw. 
2 zl. op 100 pf., geel en zw. 

Opdrukzegels: 
6 gr. op 3 pf., bruin. 
8 gr. op 4 pf., grijsblauw. 

12 gr. op 6 pf., d.groen. 
16 gr. op 8 pf., oranjerood. 
20 gr. op 10 pf., d.bruin. 
24 gr. op 12 pf., karmijn. 
30 gr. op 15 pf., bruinlila. 
FRANSCHE KOLONIEN. 
Twee en vijftig nieuwe zegels, verdeeld over 18 verschillende 

koloniën, werden op 4 December j . l . als volgt uitgegeven: 
FRANSCH-EQUATORIA AL-AFRIKA: 

2 fr. 25, blauw. 
FRANSCH-GUYANA, FRANSCH-GUINEA, GUADE
LOUPE, NIEUW-CALEDONIE, MARTINIQUE, REUNION, 
MAURITANIË, SENEGAL, NIGER, FRANSCH-SOUDAN, 
FRANSCH-SOMALILAND, WALLIS EN FUTUNA, ININI, 
elk: 

90 c , verschillende kleuren. 
1 fr. 25, rood in tinten. 
2 fr. 25, blauw in tinten. 

MADAGASCAR: 
90 c , bruin. 
1 fr. 25, rood. 

ST. PIERRE ET MIQUELON: 
60 c , violet. 

2 fr. 25, blauw. 
3 fr., olijf. 

1 fr. 25, rood. 
2 fr. 25, blauw. 

2 fr. 25, blauw. 

70 c , geeloranje. 
90 c , lichtblauw 

COTE D'IVOIRE: 
90 c , groen. 

DAHOMEY: 
90 c , bruin en rood. 

ITALIË. 

Ter gelegenheid van het eeuwfeest 
der Italiaansche spoorwegen (die dus 
even oud zijn als de onze) verschenen 
een 3-tal frankeerzegels. Zij geven als 
contrast een afbeelding links van de 
oudste locomotief en rechts van een 
electrisch treinstel. 

20 c , rood. 
50 c , violet. 

1 1. 25, blauw. 
JAPAN. 
Drie aanvullende waarden in de plaatjesserie, t. w. 3, 12 en 20 

sen. Op de 3 sen zien wij een modern Japansch electriciteitswerk 
met waterstuwinrichting; de 12 sen vertoont een Japansch ver
keersvliegtuig boven een kaart van de Japansche eilandengroep, 
terwijl op de 20 sen de Japansche heilige berg, de Fushijama is 
afgebeeld met op den voorgrond een bloeiende kersentak. 

3 sen, groen. 
12 sen, donkerblauw. 
20 sen, blauw. 

Op 15 November verschenen de 4 bijzondere frankeerzegels naar 
aanleiding van het 75-jarig bestaan van het Japansche Roode Kruis. 
De 2 en 10 sen vertoonen een aardbol-allegorie met rechts boven 
een rood kruis. Op de 4 en 20 sen zien wij de beeltenis van T. 
Sanos, die zich destijds bij de oprichting van het Japansche Roode 
Kruis verdienstelijk heeft gemaakt, waaronder een rood kruis 

2 sen, bruin. 
4 sen, donkergroen en lichtgroen. 

10 sen, rood. 
20 sen, donkerblauw en lichtblauw. 

JOEGO-SLAVIE. 
Aanvullende waarden in het nieuwe type (zie blz. 251/'39). 

8 din., bruin. 
12 din., paars. 
16 din., roodbruin. 

VAN DIETEN VOOR MANCOLIJSTEN 



NEDERLANDSen MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

LIECHTENSTEIN. 

^i^^nnwi i i i i i i i i i i^ 
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^HTENS"^ 
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Op 18 December verschenen twee 
nieuwe frankeerzegels van 2 en 3 fi. 
m velletjes van 12 stuks. Uitgevoerd 
in handkoperdruk door de staats
drukkerij te Weenen op Japansch 
documentenpapier. De 2 fr. geeft de 
oude wapens van het graafschap 
Vaduz, dat van 3 fr. het ■ tegen
woordige wapen van het vorstendom. 

2 fr., donkergroen op geelachtig 
papier. 

3 fr., donkerblauw op geelachtig 
papier. 

LUXEMBURG. 
Het op blz. 229/'39 gemelde blok is verschenen. Bovenaan in 

het midden het 5 fr. zegel met de beeltenis der groothertogin 
Charlotte. Rechts en links van het zegel de jaartallen 1919 en 
1939. Op de 2e rij links het 3 fr. zegel met de beeltenis van den 
prinsgemaal Felix, rechts het 2 fr. zegel met de beeltenis van 
den troonopvolger prins Jan. 

Blok: 

2 fr., rood. 
3 fr., groen. 
5 fr., blauw. a 

NIEUWZEELAND. 

^ * M 

De beide weldadigheidszegels zijn nu toch 
werkelijk verschenen. Maar niet zooals het 
oorspronkelijk in de bedoeling heeft ge
legen, daar in dien tijd de posttarieven ver
hoogd zijn. Ten gevolge daarvan hebben 
beide zegels een zwarten opdruk gekregen 
van de nieuwe waarde. Zij moeten reeds op 
16 October zijn uitgegeven. 

1 d. op }^ d., groen. 
2 d. op 1 d., rood. 

PARAGUAY. 
Twee bijzondere luchtpostzegels verschenen ter herinnering aan 

den 50en verjaardag van de stichting van de universiteit van 
Ascension. Zij vertoonen afbeeldingen van president Caballero en 
senator Decoud. 

Luchtpostzegels: 
25 p., rose en grijszwart. 
90 p., groen en grijszwart. 

Verder verschenen twee zegels der serie „Chaco"vredes
herinneringszegels. 

Frankeerzegel: 
50 c , ultramarijn. 

Luchtpostzegel: 
3 p., blauw. 

PERAK. 
Aanvullende waarden: 

6 cents, rood. 
25 cents, purper en scharlaken. 

P H I L I P P I N E N . 
Aanvullende mededeelingen op de 

op blz. 251/'39 gemelde series. 
a. Met afbeelding van het paleis. 

2 c , groen, oplage 1.500.000
6 c , oranje, oplage 1.200.000 

12 c , karmijn, oplage 900.000 

b. Triomfboog. 
2 c , groen, oplage 1.500.000. 
6 c , karmijn, opl. 1.200.000. 

12 c , blauw, oplage 900.000. 

RUSLAND. 

» » » ■ » ■ ■ i i m m n i m H 

■ I I •   UhAJfcAAi ■ ■ ■ ■■ 

mmm 
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De op blz. 229/'39 gemelde pro
pagandaserie voor den Kaukasus 
als kuuroord is verschenen. Zie 
voor de beschrijving aldaar. 

5 kop., bruin. 
10 kop., rood. 
15 kop., lichtgroen. 
20 kop., donkergroen. 
30 kop., donkerblauw. ■ 
50 kop., grijs. 
60 kop., violet. 
80 kop., bruinrood. 

De beide op blz. 253/'39 gemelde series 
zijn verschenen. Ook voor deze beschrij
ving moge naar die blz. verwezen worden. 

Frankeerzegels Lermontov: 
15 kop., donkerblauw ea bruin. 
30 kop., donkergroen en zwart. 
45 kop., rood en donkerblauw. 

mmfimr^fm 

MAÉÉiMl 

Frankeerzegels Tschernyschewski: 
15 kop., lichtgroen. 
30 kop., violet. 
60 kop., blauwgroen. 

Evenals de 3 en 5 rub. verscheen het 10 rub. zegel, type Lenin 
(Yvert 1925 bb) op wit papier, zonder watermerk, getand 12;'... 

10 rub., blauwzwart. 

SLOWAKIJE. 
Zeer goed uitgevoerde luchtpostzegels 

zijn te melden en wel 6 stuks in 2 ver
schillende teekeningen. Bij beide zijn de 
motieven ontleend aan de Hohe Tatra 
met op den voorgrond het Csorba meer; 
in de lucht een vliegmachine. Oppassen, 
de zegels worden door benzine aangetast. 

Luchtpostzegels: 
30 h., blauwviolet. 
50 h., donkergroen. 

1 ks., scharlakenrood. 
2 ks., zwartgroen. 
3 ks., donkerbruin. 
4 ks., blauw. 

VAN DIETEN — GRATIS VéDéNIEUWS 



N E D E R L A N D S C H M A A N D B L A D V O O R PHILATELIE. 5 

SPANJE. 
Aanvullende waarden type Franco met wapen: 

5 c , purperbruin. 
10 c , l ichtbruin. 

5 c. 

10 c. 

25 c. 50 c. 

1 p. 

15 c , groen. 
60 c , oranje. 

De vijf in 1938 uitgegeven toe
slagzegels ter eere van Velasquez 
met afbeeldingen van schilderijen 
uit het museum te Madrid wer
den in één blok uitgegeven. In 
het open vak staat, met een ge
styleerde adelaar op den achter 

grond, „12 Octubre 1939", waaronder „äno de la Victoria". De 
toeslag kwam ten bate van de weezen van gewezen P.T.T.
personeel. Er waren 17.000 getande blokken, die tegen den prijs 
van 5 pes. werden verkocht en 3.000 ongetande, die een verkoop
prijs van 20 pes. hadden. 

VEREENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. 

Ter herdenking van het feit, 
dat de staten NoordDakota, 
ZuidDakota, Montana en 
Washington zich 50 jaar gele
den bij de Ver. Staten aansloten 
(resp. op 2 Nov., 2 Nov., 8 
Nov. en 11 Nov. 1889) ver
scheen op 2 November een 
„vier staten" herinneringszegel. 

3 cents, violetpurper. 

ZWEDEN. 

V M W M l 

I É É É M M M É É M 

Op 22 Maart 1939 verscheen het 10 öre 
zegel koning Gustaaf V en profil naar 
rechts. Dit zegel is opnieuw gegraveerd en 
aldus op 11 December j.1. verschenen, zoowel 
2zijdig als 4zijdig getand. 

10 öre, violet. 

ZWITSERLAND. 
Het 10 rappen zegel (slot Chillon) is in nieuwe kleur en ge

drukt van nieuwe platen op 14 December j.1. verschenen. 
10 rp., lilabruin. 

W. G, Z. 

'eVenVaditcn 
IjiieinVc Dit̂ iften 

Pplaa^cj/fcrs,en).j[ 

BELGIË. 
Een ministerieel besluit van 10 Juli 1939 bepaalt: „De reeks 

postzegels van het type Koninklijke beeltenis (in diepdruk) wordt 
aar?evuld met de waarde van 2.50 fr. in sepiakleur, ter ver

vanging van den postzegel van 2.45 fr. 
FIJI. . 
De frankeerzegels van 1}^, 2 en 6 d. zullen in nieuwe teekeningen 

verschijnen. De 5 d. zal van kleur veranderen, n.1. rood en groen. 
Ten slotte zal een 1 sh. 5 d.^egel aan de serie worden toegevoegd. 
Deze wordt in rood en zwart gedrukt en zal een beeltenis van 
koning George VI met het wapen van de kolonie vertoonen. 

Ttvens komt er een nieuwe uitgifte portzegels in de waarden 1, 2, 
3, 4, 5 en 6 d. (deze in groen) en 1 sh. en 1 sh. 6 d. (in rood). 

FR/^NKRIJK. 
Twee speciale zegels met een toeslag ten bate van het Roode 

Kruib zullen worden uitgegeven. 
Het 10 fr. Vincennes zegel (Yvert nr. 393) moet verschenen zijn 

op wit papier, mogelijk uit bezuinigingsoverwegingen. 

JAPAN. 
Op 11 Februari a.s. is het 2600 jaar geleden, dat het Japansche 

ke.zerrijk werd gesticht, hetgeen aanleiding is tot de uitgifte van 
een viertal hennneringszegels. 

JOEGOSLAVIE. 
Volgens ministerieel besluit zal er in 1940, behalve de kinder

zegels, geen andere serie verschijnen. Verder zullen in den vervolge 
alken voor humane doeleinden toeslagzegels worden uitgegeven. 
Gelukkig een stap m de goede richting. 

De „Balkanbond" zegels vertoonen in het midden een brandende 
fakkel, daarboven het Joegoslavische wapen, links en rechts de 
wapens van de andere, bij den Balkanbond aangesloten, landen. 

LETLAND. 
Een weldadigheidszegel van 5 sant. ter bestrijding der t.b.c. 

zal worden uitgegeven. 
LITAUEN. 
De definitieve herdenkingsserie naar aanleiding van het terug

krijgen van Wilna zal bestaan uit een blok van 3 zegels, welke 
mei een toeslag zal worden verkocht. Het blok zal bestaan uit 
een 15 c , gezicht van Wilna; 30 c , gezicht van Trakai; 60 c. 
beeltenis van prins Gediminus. 

NF WFOUNDLAND. 
Lr is sprake van, dat de restanten van het 5 cents zegel, uit

gegeven naar aanleiding van het Koninklijk bezoek, opnieuw zullen 
worden uitgegeven, doch nu voorzien van de nieuwe waarde

op^rukken 2 en 4 cents. 
W. G. Z. 

Nederland 
en 

Overzeesche 
Gewesten 

De kinderzegels. 

?li?M9J^^l^Wi'&Ä/^^ 

12K cent 
En van de spoorwegherdenkingszegels: 

5 cent: 
12K cent: 

Nieuwe offsetplaatnummers. 
IVs cent H : 403, 404, 405. 
3 cent S: 400. 

NEDERLAND. 

In Maasbode en Alg. Handelsblad ver
scheen een interview met den schilder Sierk 
Schröder, den ontwerper van de laatste 
kinderzegels. Voor het kinderfiguurtje, dat 
op de zegels staat afgebeeld, blijken de feêide 
dochtertjes Liesbeth en Rosemarie ate'Jïiödel 
gediend te hebben. Het on twerp '«e i f : » in 
tempera op een paneeltje van 15"cÄ.>''br«d 
geschilderd. 'iio s i s t l 

De oplagen der Willibrord , ^ Siß)?S'|i^Sp

"^^'*" . . ,mi.bi33?raA 
Van de Willibrordzegels 2,ijh,,r!̂ 9ig6jfi ^n 

persbericht van P.T.,T>L<dfi( misPpAe.^^^fi

tallen verkocht: iu.M.J.;i .j\ob qO 
5 cent: na ,1feZM.^lelt zhqsVl 

ov iiUeftjplft muifib 
i .ïi3!g£i?Eq lab i s w 
riab $ ( 0 é 2 f ^ ^ r n nab 

1.254.090. 
J813V (.'fA'I ni J E W 

i nsqoohgÏE jsd nl 

Tweede bijzondere vlucht naar de Unie ifaü'Taté^Miial^'^S'>^ 
Dienstorder H. 695bis van 20 December berichtü i i a b a /i 
1. Door de K.L.M, zal op 15 Januari a.s. de' téeedsetórtniHicht 

naar de Unie van ZuidAfrika worden uitgevoïrdji'jX ;i3M I 
Het vliegtuig voor deze vlucht .zal op ' genoemden ■ daium' uit 

Napels vertrekken en op 19 Janiïiri a.s. te Johannesburg aan
komen, jwijoiri 7i,j(j i ^_ j ,_.\ . ^j laclraajqae 

2. De gelegenheia'"^#öftitJ'Ö{*nges.t'eïd[ Ofti^kl^Nedenkirdare^ost 
bezorgde volledig gefranik^ïéèWgeSvoriêSeai^ngiteekinifeaBPiéven, 
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briefkaarten en andere stukken, bestemd voor de Unie van Zuid-
Afrika, met vorenbedoelde bijzondere vlucht te doen overbrengen. 
Brieven en doosjes met aangegeven waarde en postpakketten zijn 
van dit luchtvervoer uitgesloten. Correspondentie, bestemd voor 
andere landen dan de Unie van Zuid-Afrika, kan met deze bij
zondere vlucht niet worden mede gegeven. De terugvlucht zal 
n i e t voor postvervoer worden gebruikt. 

3. Het luchtrecht voor deze verzending bedraagt ƒ 0.50 per 
5 gram boven de gewone porten en rechten. 

4. Vorenbedoelde verzending zal uitsluitend op risico van de 
afzenders plaats vinden. Ten blijke van het verlangen om corres
pondentie met de onderwerpelijke vlucht te doen vervoeren, be
hoort voor de kwijting van het luchtrecht en de gewone porten 
en rechten ten minste één zegel voor bijzondere vluchten (het z.g. 
kraaizegel i 12K cent) te worden gebruikt. 

5. Door de K.L.M, zullen speciaal voor deze vlucht bestemde 
enveloppen worden uitgegeven, welke op aanvraag gaarne door 
genoemde maatschappij worden toegezonden. 

6. Indien niet van deze enveloppen gebruik wordt gemaakt, 
moeten de stukken worden voorzien van een duidelijk in het oog 
vallende aanduiding „Per tweede bijzondere vlucht naar de Unie 
van Zuid-Afrika". 

7. Personen, die geen relaties hebben in de Unie van Zuid-
Afrika, kunnen hun correspondentie, waarvoor terugzending aan 
de afzenders wordt verlangd, adresseeren aan „Holland-Afrika Lijn, 
Postbus 874" te Johannesburg. 

In een aan vorengenoemd adres gerichte zending behoort een 
omslag met het volledig adres van den afzender te worden gesloten 
benevens één antwoord-coupon, indien de terugzending met de 
gewone middelen van vervoer moet plaats hebben. Verlangt de 
afzender terugzending per Engelschen luchtdienst Zuid-Afrika-
Engeland, dan dienen vijf antwoordcoupons te worden ingesloten. 

8. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de stukken met 
bovengenoemde vlucht verzonden, niet zullen worden voorzien 
van een afdruk van een bijzonderen stempel of van een stempel
afdruk bij aankomst in de Unie. De afstempeling van de op de 
stukken gehechte frankeerzegels behoort met zorg plaats te hebben. 

9. De voor meergenoemde vlucht te verzenden stukken moeten 
uiterlijk op 7 Januari a.s. te Amsterdam C S . worden aangebracht, 
ter opneming in een door dat kantoor te vormen brievenmaal 
voor Johannesburg, welke zending op 8 Januari a.s. via Frankrijk 
naar Napels zal worden verzonden. 

Een persbericht van 2 Januari geeft nog een aanvulling op het 
bovenstaande: 

Door de K.L.M, worden voor hen, die met de nieuwe vlucht 
naar Zuid-Afrika, welke op 15 dezer van Napels uit aanvangt, 
correspondentie wenschen mede te geven, briefomslagen beschik
baar gesteld welke, zooals reeds is medegedeeld, op aanvraag gratis 
worden toegezonden. 

Deze omslagen zijn thans, ten hoogste ten getale van 1 voor de 
heenreis en 1 voor de terugreis per aanvrager, eveneens ver
krijgbaar gesteld aan de loketten in de hoofdpostkantoren te 
Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Urecht, alsmede aan de 
in de wachtkamers van die kantoren aanwezige kiosken voor ver
koop van de kinderpostzegels. 

Op deze K.L.M.-omslagen staat vermeld: Amsterdam 11 Januari, 
Napels 15 Januari, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de 
datum 11 Januari voor Amsterdam betrekking heeft op het ver
trek der passagiers. De post vertrekt, zooals is medegedeeld, op 
den morgen van den achtsten Januari uit Amsterdam. 

Wat in 1939 verschenen is. 

In het afgeloopen jaar verschenen voor Nederland en de Over-
zetsche Gewesten, afgezien van de nieuwe tandingen, 42 nieuwe 
zegels. In 1938 waren het er eveneens 42, in 1937: 24, in 1936: 58. 

N e d e r l a n d . 
Eind Maart: 2234 cent roodoranje. 
1 Mei: Zomerzegels, 5 waarden. 
15 Juni: Willibrorduszegels, 2 waarden. 
1 September: Spoorwegzegels, 2 waarden. 
September (?): 7J4 ONT port, nieuwe tanding. 
November: 7 ONT en 12K c. port, nieuwe tanding. 
1 December: Kinderzegels, 5 waarden. 

N e d. - I n d i ë. 
Januari: 20 cent koerseerende serie met watermerk, oude tanding 

1114 : 12% (de 5 cent is reeds in 1938 verschenen). 
Januari: port 3 % cent en 1 gld. 
Juli-October: koerseerende ierie met watermerk, nieuwe tanding 

ll'A : \1%: 1, 2, 2%, 3, 4, 5, 7'A, 10, 15, 20, 25, 30, 35 cent. 
Se;-,tember: port 1 cent. 
November: koerseerende serie met watermerk (oude tanding 

nVi : 12K): 60, 80 cent, 1 gld. 
1 December: Weldadigheidszegels Sociaal Bureau, 6 waarden. 
C u r a 9 a o. 
Mei: 12)4, 15, 20, 30, 50 cent port, nieuwe tanding. 
October: 40 cent port, nieuwe tand.ng. 
October: 30 cent geel, luchtpost. 
S u r i n a m e . 
Februari: 1 en 2 cent port, nieuwe tanding. 
Mei: 2% en 10 cent port, nieuwe tanding. 
October: 5, 12, IZ'A, 15, 20, 30, 50, 75 cent, 1 gld. port, 

nieuwe tanding. 
Samen behalve de nieuwe tandingen 18 gewone zegels, 1 lucht

postzegel, 4 herdenkingszegels zonder toeslag, 16 weldadighe.ds-
zegels en 3 portzegels. 

Opbrengst-prijzen 97e veiling-Hekker. 
Enkele prijzen van de laatste veiling van de firma Hekker: 
10 cent 1867 type II, postfrisch blok van 10 in tanding 

lOK :10M ƒ380.—. 
20 cent 1867 type II, postfrissche strip van 4 in dezelfde 

tanding ƒ 470.—. 
15 cent 1867 type II, postfrissche strip van 5 in tanding 13)4 

ƒ 1 4 5 . - . 
25 cent 1867 type II, tanding 1 4 : 1 4 kl. g. ƒ270 . - - . 
Serie 1867 postfrisch ongetand (de 50 c. in paar) ƒ86.—. 
Ned.-Indië 2yi cent port 1882, ongetand postfrisch paar met 

typen III en IV ƒ200.—. 
Suriname 10 cent port type II, ongebruikt zonder gom ƒ 340.—. 

SURINAME. 
Weldadigheidszegels 1940. 
Van 8 Januari tot 1 Juli 1940 zullen in Suriname weldadighelds-

zegels worden uitgegeven, welke binnenkort eveneens aan de z.g. 
philatelistenloketten hier te lande verkrijgbaar zullen zijn. 

De zegels, welke voor het gebruik gelijk zijn gesteld met de 
gewone Sürinaamsche frankeerzegels, zullen worden uitgegeven in 
vier waarden: 

Afbeelding Creoolsche, frankeerwaarde 2)4 cent, kleur groen, 
verkoopsprijs 4)4 cent; idem Javaansche, resp. 3 cent, terracotta, 
5 cent; idem Hindostaansche, resp. 5 cent, blauw, 8 cent; idem 
Indiaansche, resp. 7% cent, roodbruin, 12)4 cent. 

De extra-baten dezer zegels komen ten voordeele van het Süri
naamsche volkskind en dit jaar in het bijzonder van de ver-
eeniging tot verpleging van lepra-lijders in Suriname „Bethesda", 
het comité voor de kindervoeding van het Sürinaamsche steun
comité en de vereeniging „Het Groene Kruis" in Suriname. 

De ontwerpen zijn door den grafischen kunstenaar S. Hartz 
vervaardigd aan de hand van uit Paramaribo ontvangen foto
grafische opnamen, terwijl de zegels door de N.V. Joh. Enschedé 
en Zonen te Haarlem in plaatdruk zijn uitgevoerd. Formaat 
22 X 33 mm. 

VOOR 40 JAAR. 
(UIT H E T NEDERLANDSCH TIJDSCHRIFT 

VOOR POSTZEGELKUNDE V A N JANUARI 1900). 
Nederland. 
De Heer M. Z. Bookman, te Amsterdam, bericht mij, onder 

voorlegging van een exemplaar, dat bij de 1 cents-zegels hij een 
exemplaar vond met een punt tusschen de „ 1 " en „CENT", aldus: 
„1 • CENT". Deze eigenaardigheid komt op dezelfde plaats voor 
bij verschillende vellen, zoodat het cliché der plaat op die plaats 
een gebrek bezit, al is 't ook in iets te veel. Als men een vel recht 

VAN DIETEN - NIEUWTJESLEVERING 



NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 7 

voor zich neemt, dus zóó dat men 20 zegels op eene horizontale rij 
heeft, of 200 op tien rijen, dan is het ' t 9e zegel links van op 
één na de onderste rij. 

Koloniën. 
Ten vervolge op hetgeen ik in Dec. neerschreef, kan ik uit 

officieuse bron verzekeren, dat voor onze Koloniën niet a l l e 
waarden werden overdrukt, maar alleen die, welke ter plaatse 
benoodigd zijn, en dat deze opdrukken moeten worden beschouwd 
als van zeer tijdelijken aard, dus slechts als „h u 1 p z e g e 1 s". 
Om reden dat van de oude platen niet meer zal gedrukt worden 
en de nieuwe nog niet gereed zijn, gelastte Z. Exc. de Minister 
van Koloniën de Nederlandsche zegels voorloopig, „voor zoover 
noodig", met opdruk te voorzien, ten gebruike in de respec
tievelijke Koloniën. 

De waarden beneden 10 cent zullen geen overdruk ontvangen; 
deze blijven dus voorloopig in gebruik. Die met den kop des 
Konings worden buiten gebruik gesteld. 

De aan het Rijkspostmuseum te Berlijn verstrekte en van daar
uit in enkelvoudige exemplaren in de hand van begunstigden 
gekomene opdrukken zijn „e s s a i s", d. w. z. „proefafdrukken" 
van de goedgekeurde overstempeling zoodat geen verschil met de 
einde November naar de Koloniën verzonden zegels zal te con-
stateeren zijn, dan w e l l i c h t eenig minder goede of zuivere 
afdruk bij een of ander exemplaar. 

Suriname. 
BESLUIT van 16 December 1899, houdende bepalingen omtrent 

het buiten omloop stellen van eenige soorten frankeerzegels, voor
zien van de beeltenis van Koning Willem III. 

Art. 1. - De frankeerzegels van 1, 2, 2)4, 3, 5, 10 (met uitzon
dering van die, welke door overstempeling eene waarde van 10 cent 
hebben verkregen), 40, 50, 100 en 250 cent, voorzien van de 
beeltenis van Koning Willem III, worden buiten omloop gesteld. 

Art. 2. - Ter vervanging van de frankeerzegels van 50, 100 en 
250 cent worden tijdelijk Nederlandsche frankeerzegels van 50, 
100 en 250 cent met de beeltenis van Koningin Wilhelmina voor
zien van een met zwarten inkt verkregen afdruk van 50, 100 en 
2W cent en het woord „Suriname" voor deze waarden in gebruik 
gesteld en uitgegeven, terwijl frankeerzegels van 40 cent tijdelijk 
niet verkrijgbaar worden gesteld. 

Art. 3. - De reeds uitgegeven frankeerzegels, als in art. 1 
bedoeld, zullen, mits gaaf en ongeschonden, gedurende ééne maand, 
na het in werking treden van dit Besluit op de postkantoren te 
Paramaribo en te Nieuw-Nickerie en op de districtsstations tegen 
gangbare frankeerzegels, zoo mogelijk van dezelfde waarde, kunnen 
worden ingewisseld. 

Art. 4 .- De in art. 1 genoemde frankeerzegels van 40, 50, 
100 en 250 cent worden tijdelijk, te beginnen met den 7en Maart 
1900, zoolang de nog aanwezige voorraad strekt, die van 100 en 
250 cent voorzien van een met zwarten inkt verkregen afdruk 
van „50 cent" voor 50 cent en die van 40 en 50 cent voorz'cn 
van een eveneens met zwarten inkt verkregen afdruk van „25 
cent" voor 25 cent in gebruik gesteld en uitgegeven op de wijze 
als door den Administrateur van Financiën ter kennis van het 
algemeen zal worden gebracht. 

B. 

BUITENLAND. 
BELGIË. 
Sinds September 1939 werden ons geen nieuwe Belgische reclame 

kaarten getoond, sinds Augustas geen nieuwe nummers. Het laatste 
nummer, dat wij vermeldden, was 438. Wij ontvingen nu nrs. 440, 
441, 442, 443, 446 en 447. Al deze nummers zijn donkerbruin, 
publibel en het nummer in dezelfde kleur links onderaan gedrukt. 
Zij vertoonen de volgende reclames: 

440. Exposition internationale Liège 1939, tout est charmant 
au Gay Village Mosan. 

441. rOrfèvrerie de qualité Sivar . . . . 
442. Een 7-regelige reclame voor „Au Tisserand", Liège. 
443. Een reclame voor „Paté de Foie Agniez Frères, Bruxelles". 
446 Een reclame voor badgeysers van de fabrieken Beghin en 

Denies, Brussel. 
447. Senking, cuisinières ä gaz - gasvuren. 
BOHEMEN EN MORA VIE. 
Met het zegeltype van de huidige postzegels — een bloeiende 

kersetak — verscheen een nieuwe serie prentkaarten. De zegel
waarde is 60 heller, de verkoopswaarde vanwege de papiertoesla,; 
70 heller, de kleur is blauwgroen. Tekst Tsjechisch en Duitsch. 
Volgens mededeeling van den heer Beckhaus te Berlijn bestaan er 
9 verschillende afbeeldingen. 

DUITSCHLAND. 
De genummerde series kaarten van 6 pfennig schijnen niet meer 

te verschijnen, want sinds September meldde Berlijn geen nieuwe 
oplagen. 

Een nieuwe kaart ,,Danzig ist deutsch" blijkt een particuliere 
uitgifte te zijn. 

POLEN. 
Naar de heer W. P. Costerus ons mededeelde, zijn in het door 

Duitschland bezette gedeelte briefkaarten van Duitschland met 
denzelfden opdruk verschenen, waarmede ook de postzegels over
drukt zijn, n.l. boven het bedrag in groschen en onderaan Deutsche 
Post Osten (2-regelig). Met de opgave van de verschillende 
waarden wachten wij tot de volledige officieele mededeeling. 

ROEMENIE. 
De bestaande serie kaarten werd uitgebreid met een briefkaart 

met betaald antwoord van 3.50 lei -|- 3.50 lei, zegelbeeld kop van 
den koning, kleur rood op licht getint karton. 

SLOWAKIJE. 
De buitenlandsche geïllustreerde kaart van 1.20 k. bruin is nu 

bekend met de volgende afbeeldingen: Holzkreuz in Detva; Idyll 
in der Tatragegend; Levoka - Rathaus; Piestany - Bad; Slowakisches 
Mädchen; Slowakische Trachten; Burg Smolenice; Strbske Pleso -
Hohe Tatra; Stubnianske Teplice - Bad; Tatr . Lomnica - Hohe 
Tatra; Zilina - Pfarrkirche; Junger Bauer aus Zdiar; Lomnicky 
stit - Seilschwebebahn; Strecno - Ruine. 

Deze serie zal wel geen lang leven beschoren zijn, daar in-
tusschcn reeds een briefkaart voor internationaal verkeer van 
1.50 k. rood verschenen is. Tenzij natuurlijk het 1.20 k. tarief bijv. 
voor Duitschland bestemd is en 1.50 k. voor de andere landen. 
Hiertegen pleit echter, dat de reeds bekend gemaakte kaart voor 
het buitenland van 1.20 k. -f- 1.20 k. bruin n i e t verschenen is, 
maar wel een 1.20 k -|- 1.20 k. in rood. 

Ik ben het n i e t met dr. R., die deze mededeelingen aan de 
Berliner Ganzsachen Sammler Verein deed toekomen, eens, dat 
deze roode 1.20 k. -|- 1.20 k. kaart als een foutdruk te beschouwen 
is en dat wij dus binnenkort nog een definitieve 1.20 k. -|- 1.20 k. 
bruin kunnen verwachten. Want inmiddels verscheen reeds een 
1.50 k. -|- 1.50 k. rood als briefkaart met betaald antwoord voor 
het internationale verkeer. Voorloopig neem ik aan, dat de ge
schiedenis als volgt geloopen is: Het tarief voor het buitenland 
was oorspronkelijk bepaald op 1.20 k. Kaarten in bruine kleur 
met deze waarde werden uitgegeven, de kaarten met betaald ant
woord verschenen, voor zoover bekend, niet. Hierna werd de kleur 
in rood veranderd, antwoord-betaald kaarten kwamen uit, enkel
voudige briefkaarten in b r u i n e kleur waren nog genoeg in 
voorraad. Of er ook enkelvoudige kaarten van 1.20 k. rood zijn 
uitgegeven, is nog niet bekend. Hierna verschenen b e i d e soorten 
kaarten, zoowel de enkelvoudige als de kaarten met betaald ant
woord, in rood, respectievelijk van 1.50 k. en 1.50 k. -|- 1.50 k. 

ZWITSERLAND. 
De mededeeling van den heer W. van der Leeuw in ons October-

nummer 1939 van de poststukken van de tentoonstelling in Zürich 
kan door een opgave uit Berlijn nog aangevuld worden. Volgens 
den heer Beckhaus bestaan van de postbladen 2 Fransche, 2 Ita-
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liaansche en 14 Duitsche. Hij vermeldt er niets bij van een even-
tueele eerste en tweede oplage. 

Wanneer de teksten goed medegedeeld zijn, moeten 15 Duitsche 
postbladen onderscheiden worden, want behalve nr. 2 van de 
eerste serie, die wij op blz. 216 van den vorigen jaargang ver
meldden en die Berlijn ook noemt, zijn alle andere 13 nieuw. 

Van de Italiaansche bladen kennen wij er dan 4, daar de door 
Berlijn genoemde andere zijn dan de door ons opgenomen teksten. 

Tenslotte zijn ons dan 3 Fransche postbladen bekend, daar de 
beide door den heer Beckhaus genoemde niet in de opsomming 
van den heer Van der Leeuw voorkwamen. 

Volledigheidshalve drukken wij hieronder de geheele lijst, die 
Berlijn meldt, af. Wanneer er nu lezers zijn, die nog andere post
bladen in hun bezit hebben, houden wij ons voor aanvulling van 
onze lijst aanbevolen. De letters a en b beteekenen steeds afbeel
ding aan de voorzijde respectievelijk de achterzijde; de letters d, 
f en i duiden Duitsche, Fransche of Italiaansche tekst aan. 

a). Hof in der Abteilung Unser Holz (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Oberengadin, Silsersee. 
a). Pavillon Neuchatelois (f) 
h). Postes Alpestres Suisses, Val d'Herens. 
a). Bergbauernhof (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Am St. Bernhardinpass. 
a). Dorfstrasse mit Gemeindehaus (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Grimsel-Passhöhe. 
a). Grotto Ticine>e (i). 
h). Poste Alpine Svizzere. San Bernardino pizzo Uccello. 
a). Pinze Valaisanne (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Splügen. 
a). Postbureau Dörfli im Gemeindehaus (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Am Ofenpass. 
a). Ausstellungstheater (Freilicht) (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Blatten. 
a). Fischstube (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Partie im oberen Bergeil. 
a). Seeterrasse der Kuechliwirtschaft (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Schneeschleuder am Julierpass. 
a;. Pinse Valaisanne (f). 
b). Postes Alpestres Suisses. Pyramides d'Euseigne. 
a) Crotto Ticinese (i). 
b). Poste Alpine Svizzere. Aquarossa, Lueomagno (Lukmanier). 
a). Grosses Bauernhaus (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Schneeschleuder im Engadin. 
a). Eingang zum Haus der Jugend (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Brig-Blatten. 
a). Landgasthof mit Seeterrasse (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Im Bergell bei Cassaccia. 
a). Bierhaus und Terassen-Restaurant (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Medelsertal. Blick auf Disentis. 
a). Trachtenhof mit Trachtenturm (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Kehre der Malojastrasse. 
a). Ostschweiz. Winzerstube zur Rebe (d). 
b). Schweizerische Alpenposten. Beim Grimselhospiz. 

NEDERLAND. 
De Mededeelingen nr. 48 van 8 November 1939 bevatten o.a . 
Het postagentschap A m s t e r d a m le H e l m e r s s t r a a t 

werd op 28 October jl. opgeheven. Ter vervanging hiervan is op 
dezelfde datum gevestigd het postagentschap A m s t e r d a m 
le C o n s t a n t ij n H u y g e n s s t r a a t . 

Nr. 51 van 29 November 1939: 
Met ingang van 1 December 1939 zal het poststation te M i d-

d e n m e e r worden vervangen door een hulppostkantoor, her-
welk voor den postdienst zal ressorteeren onder het hoofdkantoor 
Schagen. 

^\JK./M 

< A AAST ER DAM,—J. 
r ^ '6 DEC39. ( ^ 

Nr. 52 van 6 December 1939: 
Van 16 t.m. 26 December a.> 

zal in het Stedelijk Museum te 
A m s t e r d a m een postzegelten
toonstelling worden gehouden. De 
correspondentie welke aldaar wordt 
gepost, zal worden voorzien va"! 
den afdruk van een bijzonderen 
stempel. Er zal gelegenheid besta ".n 
tot het verzenden van aangetee-
kende stukken. 

Met ingang van 16 December 
1939 wordt het hulppostkantoor te 
R o t t e v a l l e vervangen door 

een poststation en zullen de hulpkantoren te Akersloot, Castricuin, 
Limmen en Uitgeest, zoomede het poststation te Bakkum voor den 
postdienst onder het postkantoor te B e v e r w i j k ressorteersn. 

Met ingang van 18 December 1939 wordt gevestigd het pos -
agentschap A r n h e m Z u i d (Wijziging Med. 49). 

Met ingang van 1 Januari 1940 worden de hulppostkantoren te 
R i j k e v o o r t en te W e u r t vervangen door een poststation 

Nr. 53 van 13 December 1939: 
Met ingang van 16 December 1939 wordt het hulppostkantoor 

te H o 11 u m vervangen door een poststation. 
In H a a r l e m stond in December j.1. in de stempelmachine 

de omlijste 4-regelige tekst „Koopt thans / Weldadigheids- / pose 
zegels / voor het kind". 

WIlJlHEr ALGEMEEN 
STEUNCOMITÉ 
1939 VRAAGT 

OOK UW 
3 I J 0 R A G E . ^ :$ 1939 (rr-

In de eerste dagen van December jl. stond in één der stempel-
machines te A m s t e r d a m C.S. onder een balk, gedragen do ir 
een man en vrouw en 2 rollen rijksdaalders de 5-regelige tekst: 
H E T / ALGEMEEN / STEUNCOMITÉ / 1939 VRAAGT / 
OOK U W / BIJDRAGE. 

OORLOGSVARIA. 
DUITSCHLAND. 

Kaiserslautern 2. Machinestemj-.;1 met 3-regelige tekst v ó ó ' 
het ijzeren kruis: Jetzt heisst es: / die Pflicht tun / und sonst 
gar nichts. 

Uit het bezette Polen zagen wij de volgende nieuwe stempels: 
Ringstempel, violette inkt: Kattowitz / im befreiten / Ober

schlesien. 
Dubbelringstempel: NEUMARKT (DUNAJEK) a. 
Ringstempel, violette inkt, adelaar met krans en hakenkruis, 

omschrift: Deutsche Post Osten - Neu-Sandez -. 
2-regelige stempel: Deutsche Dienstpost Osten / Abholpostamt 

Opoczno. 
1-regelig stempel: Tschenstochau, waaronder datumstempd 

21. Dez. 1939. 
Ovaal violet stempel: Tshenstochau - Vosswalde (Oberschles.') / 

BAHNPOST / ZUG 3904 . . / . . 19 . . 
2-regelig stempel: Deutsche Dienstpost Osten / Zawiercie, waar

onder datumstempel -8. Dez. 1939. 

IERLAND. 
Censorstempels: Passed by Censor (75) / Ceaduithe aq an Scrudón 

en: Released by / Censor. 

TUNIS. 
Violet 1-regelig stempel: Vu. 

ALGIERS. 
Op een luchtpostbrief, 16 December 1939 uit Alger R. de Stras

bourg naar Amsterdam verzonden, kwam als eenig censuurteek»'-
een violette 5-stralige ster voor. 
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REPUBLIEK LIBANON. 
Op een aangeteekenden brief, 22 December 1939 uit Beyrou'h 

R.P. verzonden naar Amsterdam, kwam op de achterzijde e:n 
omlijnd 3regelig violet stempel voor: Autorisation nr. (1090) / 
Délivrée par l'office des Changes / ä (Beyrouth) Ie (9 Dec.) 19(39). 

ENGELAND. 
Als hoogste nummer op het bekende censoretiket P.C. 66 zagen 

wij tot nu toe 2106 op een brief, 27 December 1939 uit Tedding
ton (Middx.) naar Amsterdam verzonden. 

CANADA. 
Een Kerstkaart uit Toronto was in de eerste plaats voorzien 

van het reeds gemelde witte strookje met ,,Examined by censor 
C. 24", terwijl er door den censor een gestencild papiertje wiï 
bijgesloten, waarop: ,,Postal Censorship. Postage stamps which were 
enclosed in this letter have been removed by the Postal Censo 
as the importat ion and exportation of postage stamps ar ■ 
prohibited at the present time". 

CYPRUS. 
Rood dubbelringstempel, in het midden 7 en omschrift: PASSED 

CENSOR CYPRUS. 
STRAITS SETTLEMENTS. 
Een brief uit de Ned.Indische plaats Dabosingkep, 26 October 

1939 naar Semarang gezonden, was te Singapore voorzien van een 
3regelig omlijnd stempel in violetten inkt: PASSED BY / 
35 / CENSOR. Dergelijke stempels kwamen ook voor op brieven 
uit Kuala Lumpur (Malaya) nr. 25 en uit Manilla nr. 3. 

SUDAN. 
Zwart driehoekig stempel „Passed Sudan Censor 4" en groen 

etiket, donkergroen bedrukt ,,Sudan 4 Censorsh". 
BERMUDA. 
Rond stempel in groenen inkt ,,Passed by Censor 9 Bermuda". 
SPANJE. 
Op een luchtpostbrief met voorschrift „Par avion via Roma" 

uit Bilbao naar Amsterdam verzonden, kwam een zeshoekig 
stempel voor: SERVICIO AEREO 23 DIC 39 9 M CORREO 
CENTRAL, en violet censorstempel: CENSURA MILITÄR / 
URGENCIA / BILBAO. 

ZWITSERLAND. 
Evenals in 19141918 is voor de gemobiliseerde militairen de veld 

post ingericht en heeft ieder onderdeel zijn eigen veldpoststempel, 
zoodat Zwitsersche stempelverzamelaars wederom kunnen trachten 
de honderden stempels bijeen te krijgen. 

Mevrouw S. H . GoossensSteelinck en de beeren D. Bastenhof, 
dr. A. M. Benders, J. G. ten Houten, A. van der Willigen en 
W. G. Zwolle danken wij voor hun medewerking. 

frarheer , 
*■ inacliirê ̂  

NEDERLAND. 
Baarfrankeering. 

Utt echtStation. Hier werd omstreeks 20 December een nieuw 
mjdel stempel in gebruik genomen, overeenkomende met het 
Universalmodel, zooals te Rotterdam in gebruik (vierkant datum
stempel). Tot dusver zagen wij uitsluitend de 13^ et.waarde. 

Francotyp. 
Machine 261 II, 307 III. Stempelen beiden sinds kort zonder 

afdruknummer tusschen de stempels; geen tekst links. 
Machine 476 VI. "Werd in December voorzien, zoowel van een 

nieuw afzenderscliché: afb. fabrieksgebouwen met onderschrift: 
N.V. NEDERLANDSCHE FORD / AUTOMOBIELFABRIEK / 

AMSTERDAM, als van een nieuwe reclametekst links: MER
CURY / Het groole / NIEUWS ! 

Machine 550 IV. Een nieuw cliché links vertoont de afbeelding 
van een opgewekten wandelaar met een radioapparaat en bij
schrift OVERAL / RADIO / ONTVANGST / MET / BRAUN 
KOFFERRADIO. 

Machine 761 V. In deze machine wordt links eveneens hetzelfde 
WJSKUNDEWERKEN cliché gebruikt, zooals dit reeds voor
komt bij machine 291. 

Machine 910. Model C4B, sinds Augustus in gebruik bij de firma 
Van Leeuwen Boomkamp (Rubber Cultuurmaatscnappij „Amster
dam") te Amsterdam. Tusschen de stempels de afbeelding van een 
Amsterdamsch grachtenhuis, waaronder: H E E R E N G R A C H T 364. 

Mdchine 918. Model C4B, sedert Augustus in gebruik bij Willem 
Smit & Co.'s Transformatorenfabriek N.V. te Nijmegen. Afzenders
cliché als in machine 218. 

Machine 941. Model C4B, sedert Augustus in gebruik bij P. de 
Gruvter & Zoon N.V. te 'sHertogenbosch. Cliché als bij 
machine 213. 

Machine 945. Model C4B, sinds Augustus in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels: SCHELTEMA & / HOLKEMA'S / 
BOEKHANDEL (als bij machine 243). 

Machine 961 III. Model C3B, sinds Aug. in gebruik te Amster
dam. Tusschen de stempels: DE VRIES VAN BUUREN & Co. 
N.V. / afb. twee liggende schapen op een soort voetstuk met op
schrift: „DE TWEE ONNOOZELE / SCHAPEN" en hieronder: 
GEVESTIGD / SEDERT / 1830. Als type II wordt op dezelfde 
plaats gestempeld: AMSTERDAMSCHE / CONFECTIE I N D U 
STRIE / „AGLAIA" N.V. / LINGERIE. 

Machine 964. Model C3B, in gebruik sedert Augustus. Tusschen 
de stempels: J. P. JANSSEN / EXPEDITIE & VEEMBEDRIJF / 
VENLO / KALDENKIRCHEN (RHLD) AMSTERDAM. Links. 
100 JAAR / INTERNATIONALE EXPEDITIE / A N N O 1839 / 
(afb. K.L.M.embleem) / AGENTSCHAP K.L.M. 

Machine 965 II. Model C3B, sinds Augustus in gebruik bij de 
ASSO te Arnhem. Tusschen de stempels hetzelfde cliché als in 
machine 354. 

Machine 975. Model. C3B, sinds Augustus in gebruik te 's H T 
togenbosch. Tusschen de stempels een driehoek, waarin de af
beelding van een ijsbeer tegen den achtergrond van een bergland
schap, bijschrift: GRASSO'S / MACHINEFABRIEKEN N.V. 

Machine 976. Model C3B, sinds Augustus in gebruik bij de firma 
J. A. Ligtenberg te Dongen. Tusschen de stempels in ovaal: JAL, 
waaronder: ST. JOSEPHSTRAAT 39. Links: afb. mannekop / 
COWBOY / SCHOENEN. 

Machine 995 III. Model C3B, sedert Augustus in gebruik bij de 
firma Stolp en Co. te Amsterdam. Tusschen de stempels: DAM
RAK / 4748. Bij type II bovendien links: afb. van een gevulde 
zak met opschrift: KROP / van / STOLP, waarboven: KWALI
TEIT ! 

Machine 1029. Model C3B, sinds Augustus in gebruik te Haar
lem. Tusschen de stempels de afbeelding van twee raven op een 
opengeslagen boek, het geheel in cirkel met omschrift: H. COE
BERGH / BOEKEN. 

XiJcMipost 
NEDERLAND. 

De 2e ZuidAfrika vlucht der K.L.M. 
Als dit nummer van ons Maandblad verschijnt, vertrekt uit 

Napels de tweede K.L.M.vogel met bestemming voor ZuidAfrika. 
Ook ditmaal wordt Nederlandsche post medegenomen, voor zoo
ver deze uiterlijk op 7 Januari Arasterdam C S . bereikte en van
daar per trein via Frankrijk naar Napels verzonden werd. Het 
luchtrecht bedroeg voor deze vlucht — boven de gewone porti 
en rechten — ƒ 0.50 per 5 gram. In tegenstelling met die van de 
vorige vlucht kregen de poststukken in Nederland géén bijzonder 
poststempel, terwijl ook in Johannesburg, waar het vliegtuig op 
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19 Januari a.s. hoopt te arriveeren, géén aankomststempel geplaatst 
zal worden. Bij de frankeering moet minstens één zegel voor bij
zondere vluchten (het z.g. kraaizegel van 125^ cent) gebezigd 
worden. 

De K.L.M, gaf bijzondere enveloppen uit met ter linkerzijde stads
beelden van Amsterdam, Napels en Johannesburg, met daarboven 
een vliegtuig, en rechts het gedrukte adres van het agentschap 
in Johannesburg (dat voor terugzending van deze stukken zorg
draagt). Jammer dat dit adres zoodanig veel ruimte inneemt, dat 
de enveloppen onmogelijk eenigszins philatelistisch gefrankeerd 
kunnen worden. Verder worden, naar is gebleken, velen gedupeerd 
doordat deze aardige enveloppen niet verkrijgbaar zijn zonder 
adres, daar deze verzamelaars zelf kennissen in Zuid-Afrika hebben 
en nu van deze speciale enveloppen geen gebruik kunnen maken. 
Wij hopen dat de K.L.M, in den vervolge ruggespraak met ons 
zal willen houden, wat beide partijen ten goede kan komen, en 
zooals dat bij de Dingaansvlucht het geval was. 

Voor deze vlucht is het vliegtuig „Reiger" uitgekozen, dat 
11 Januari uit Nederland zou vertrekken, en na postopname te 
Napels op 19 Januari te Johannesburg hoopt te arriveeren, en 
vervolgens op 3 Februari vandaar weer zal vertrekken om op 7 
Februari weer te Napels terug te keeren. Op de terugvlucht wordt 
géén post medegenomen. 

Het ontbreken van een bijzondere afstempeling en van een Zuid-
Afrikaansch aankomststempel heeft gemaakt, dat veel minder ver
zamelaars met deze vlucht poststukken medezonden. Werden toch 
met de Dingaansvlucht 23 k 24000 stuks medegezonden, met de 
„Reiger" waren het er slechts 10.420 (n.1. 48 kg.). 

WEST-INDIE. 
De heer F. W. van der Wart, te Amsterdam, meldde, dat op 

5 September j.1. de eerste geregelde postvlucht van de K.L.M, 
plaatsvond tusschen Curafao en Paramaribo. Ter gelegenheid hier
van werd te Paramaribo een bijzonder poststempel, zoowel op de 
uitgaande als op de met deze Ie vlucht aangebracht poststukken 
geplaatst. 

Op de uitgaande post staat dit 
violette stempel aan de voorzijde 
naast het gewone dagteeken-
stempel, bij de aangebrachte post 
aan de achterzijde naast een aan
komststempel, dat luidt: „Para
maribo 5-9-39". 

Voorts vond op 15 December 
j.1. een proefvlucht plaats tus
schen Trinidad en Ciudad Bolivar 
(Venezuela), welke luchtlijn men 
op 5 Januari 1940 voor geregelde 
vluchten wil openen. 

BUITENLAND. 
De luchtpost in oorlogstijd. 
De oorlog bracht aanvankelijk een aanzienlijke vertraging in 

het luchtpostvervoer. Vele luchtlijnen werden opgeheven of on
geregeld bevlogen, terwijl de censuur, welke men in verschillende 
landen op de uit- en doorgaande correspondentie instelde, mede 
aansprakelijk was voor vrij aanzienlijke vertragingen. 

In de eerste weken van September werden duizenden en 
duizenden vlugschriftjes door de Engelsche vliegtuigen boven 
Duitschland rondgestrooid. Ook in ons land — vooral in de 
oostelijke grensstreken — zijn er gevonden. Momenteel is het mij 
nog niet mogelijk om data en vindplaatsen te noemen. Er zijn 
twee verschillende biljetjes gevonden, waarvan de tekst resp. met 
„Achtung" en „Warnung" begint. 

Voorts dient gememoreerd te worden, dat het stoomschip 
„Bremen" na lange omzwervingen uit New-York via Moermansk 
in Duitschland terugkeerde. Dit schip is bij de luchtpostverzame
laars welbekend door de katapultpost, die in vele verzamelingen 
een plaatsje kreeg. Door het verzenden van de post met het in 
volle zee per katapult gestarte vliegtuig werd gewoonlijk één ä 
twee dagen bespoediging op het trans-atlantische postvervoer 
bereikt. Bij het s.s. „Bremen" zoowel als bij het s.s. „Columbus" 
werd voorts de post per vliegtuig van Keulen naar Cherbourg 
„nagebracht", waarmede eveneens tijd gewonnen werd, terwijl 

bijzondere poststempels hier nog aan herinneren. De „Columbus" 
werd op 19 December j.1. bij de Amerikaansche kust tot zinken 
gebracht. 

De K.L.M.-luchtlijn naar Ned.-Indië kwam aanvankelijk in 
September j.1. ook in het gedrang, maar nadat men het Euro-
peesche eindpunt van deze lijn te Napels had gevestigd, kon weer 
een vrij normale regelmaat bereikt worden. De post en passagiers 
worden heden nog steeds per trein van Nederland naar Napels v.v. 
gebracht. Een uitvoerige opsomming van de vluchten welke in de 
eerste oorlogsmaanden op deze luchtlijn plaatsvonden en waarmede 
men het contact met Insulinde zoo goed mogelijk gaande hield, 
moet tot later voorbehouden worden. 

Opmerkelijk is voorts de vlucht van het K.L.M.-vlieguig „Edel
valk" naar Lissabon, welke eind December 1939 plaatsvond. Men 
kan hierin n.1. een eerste stap tot een geregelde luchtdienst van 
Nederland naar Portugal en mogelijk naar West-Indië en Zuid-
Afrika zien. Ook wordt in Lissabon aansluiting op de clipperdienst 
naar Noord-Amerika gevonden. Vandaar dat deze vlucht — alhoe
wel er geen post mede vervoerd werd — voor ons toch van 
bijzondere beteekenis is. H. A. 

DE POSTZEGELS VAN LETLAND 
door JAN POULIE. 

III. 
Letland nr. 5 t.m. 13. 
De begin Februari 1919 uitgegeven 3 waarden 

waren voor de bestaande posttarieven niet 
voldoende en men moest spoedig overgaan tot 
de opdracht aan de drukkerij G. D. Meyer te 
Libau om te drukken de waarden 3 (lila), 20 
(oranje), 25 (grijs), 35 (bruin), 50 (violet) en 
75 (groen) kap., en ter aanvulling ook de reeds 
bestaande waarden 5 (rood), 10 (blauw) en 
15 (groen) kap. (afb. 26). 

Het gelinieerde papier was inmiddels op
gebruikt, terwijl het in het buitenland bestelde 
papier met wafel-watermerk nog niet was aan
gekomen. Men moest zich dus voorloopig nog 

met ander papier behelpen. Men koos hiertoe het z.g. „sigaretten
papier". Dit papier was oorspronkelijk bestemd voor het drukken 
der accijnsbanderollen, doch diende bij gebrek aan ander papier 
ook voor de postzegels. 

De zegels, in steendruk uitgevoerd, werden niet gelijktijdig uit
gegeven, doch verschenen tusschen Februari en September 1919. 
Het eerst zijn verschenen de waarden 20, 35 en 50 kap., daarna 
de 5, 10 en 15 kap., toen de 25 kap. en tenslotte de 3 en 75 kap. 

Aangezien wel eens de opmerking is gemaakt, dat het gebruik 
der vele papiersoorten een gevolg was van speculatiezucht der 
post autoriteiten, wil ik hier nog even naar voren brengen, dat 
van speculatiezucht geen sprake was. He t voorkomen van de ver
schillende en feitelijk minder geschikte papiersoorten was een 
bittere noodzaak wegens het ontbreken van ander papier. 

Druk en velindeeling zijn dezelfde als bij Letland nr. 2, 3 en 4. 
De zegels zijn gedrukt op zeer dun papier. Dit dunne papier 
moet worden gesplitst in twee soorten, t. w. al o ' niet poreus. 
Van dit papierverschil is voor het eerst melding gemaakt in den 
catalogus van de tentoonstelling van postzegels der Baltische landen, 
in Februari 1938 te Den Haag georganiseerd door de vereeniging 
„Nederland-Balticum", alwaar een en ander door schrijver dezes 
werd geëxposeerd. 

In poreus sigarettenpapier bestaan de waarden 3, 5, 10, 15, 20, 
25, 35 en 75 kap. 

In niet-poreus sigarettenpapier bestaan de waarden 5, 10, 15, 
20, 35 en 50 kap. 

Het al of niet poreus zijn, zou ik als volgt willen omschrijven: 
poreus: ongelijkmatige grove papiernerf; 
met poreus: gelijkmatige gladde fijne papiernerf. 
Van de 25 kap. bestaan 2 typen. Deze typen komen door elkaar 

in het vel voor. Voor type 1 zie afb. 27, voor type 2 zie afb. 28. 
Uit deze afbeeldingen zal u blijken, dat behalve een klein verschil 
tusschen de vorm van de cijfers 2 en 5 er voorts nog een groot 

Afb. 26. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 
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Afb. 27. Afb. 28. 
verschil tus3>..;n 1" ' ■ typen bestaat. Immers bij type 2 zijn de 
srrrepjes boven de ciji "s 2 en 5 weggevallen. Bij type 1 zijn deze 
streepjes wel aanwezig 

De zegels van bovengenoemde uitgifte zijn officieel slechts on
getand jitgcgeven. Alle waarden, met uitzondering van de 25 kap., 
bestaan echter ook getand 11J^. Deze getande zegels zijn veelal 
af'vomstig van door particulieren nagetande vellen. Er wordt 
teweqrd, dat een deel dezer getande zegels officieel aan de post is 
verkocht. Nauwkeurige gegevens hieromtrent ontbreken. In ver
tand met het feit, dat het niet is vast te stellen of de zegels 
echt getand, dan wel nagetand zijn, moet men aan zegels, welke 
boven, rechts, onder of links ongetand zijn, geen speciale waarde 
toekennen. Ook paren, waarbij de tanding tusschen 2 zegels ont
breekt, hebben van deze uitgifte geen bijzondere waarde. 

Evenals de vorige uitgifte zijn de zegels gedrukt in vellen van 
400 stuks. Deze vellen zijn samengesteld uit 8 vakken van 50 zegels, 
volgens de schets van afb. 19. De vellen werden daarna weer in 
vie en gedeeld. Aan het loket kwamen dus slechts vellen van 
2 \ akken, zie schets afb. 20. De ongetande, de officieel getande, 
resp. de nagetande vellen vertoonen in het midden tusschen de 
5e en 6e rij de perforatie 9% (afb. 21 en 23). 

Gegevens over de grootte der oplage zijn niet officieel bekend. 
Ik vermoed echter, dat de 25 kap. een oplage heeft van minder 
dan 10.000 stuks. De overige waarden 20 a 100.000 stuks. 

De zegels zijn slecht gegomd. De geelachtige gom is ongelijk
matig en streperig. 

Afb. 29. 
Penperforatie (Durchstich) komt bij deze uitgifte niet voor. 

Dubbeldrukken bestaan van de waarden 5, 10 en 50 kap. op niet 
pj.eus sigarettenpapier (afb. 29). 

Van deze uitgifte bestaan vervalschingen. 
Van de waarden 3, 25 en 75 kap. komen de meeste vervalschingen 

voor, waarvan enkele zeer goed zijn geslaagd. Het verdient dus 
aanbeveling deze zegels te laten keuren. 

Van de 25 kap. zag ik een vervalsching in geheele vellen (100 
st iks). Bij vergelijking onder de kwartslamp is het papier der 
eciite zegels blauwachtig en dat van de vervalschingen bruin
achtig. Van dit zeer zeldzame zegel (het echte) zag ik tot heden 
slechts éénmaal een blok van vier. Een veldeel van bijv. 50 stuks 
ec' te zegels is als een kleine rariteit te beschouwen. 

Oe plaatfouten van deze zegeluitgifte zullen tezamen met de 
plaatfcuten van de 2e en 4e uitgifte worden beschrev«n. 

SPORT EN PADVINDERS OP POSTZEGELS 
door M. J. VAN HEERDTKOLFF. 

VI. 

Met een serie van acht waarden herdacht ROEMENIE in 1937 
de 7 .vende jaardag van de troonsbestijging van koning Carol II. 
De voorstellingen op deze zegels hebben meerendeels betrekking 
op d^ sport. De serie bestaat uit de waarden: 25 b. + 25 b. 
(voetballers), 50 b. f 50 b. (zwemster), 1 1. f 50 b. (speerwerper), 
? 1. I 1 1 . (skilooper), 3 1. f 1 1. (de koning als jager), 4 1. f
1 1. irceiers), 6 1. f 2 1. (springruiter), 10 1. + 4 L (stichting 
van »'e U.F.S.R.); watermerk kronen en monogram meervoud, 
tanJing 13;^ . 

Philatelisten, wekt nietleden onder Uw kennissen
verzamelaars op tot aansluiting bij een vereeniging. 

VAN DIETEN  NIEUWTJESLEVERING 
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f BALCANIADA VIIIK 
lATLETISM .>*■ 1 
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BALCAÏilADAVIM 

I M É É M 

r e herdenking van de VIII Spelen 
op den Balkan verscheen er dat zelfde 
jaar nog ten serie van vijf waarden, en 
wel: 1 1. + 1 1. (vertrek voor de loop), 
2 1. + 1 1 (speerwerpen), 4 1. + 1 1 
(hordenren), 6 1. + 1 1. (aankomst van 
de loop), lo 1 + 1 1. (hoogtesprong) 
Watermerk en tanding zijn dezelfde als 
van de eerstgenoemde serie. 

In Apiil 1933 hielden de Spartacisten sportfeesten te Moskou, 
waarvoor door de SOVJET posterijen een serie van niet minder 
dan tien zegels werd uitgegeven. Zooals zoovele andere zegels dei 
Sovjet, behooren ook deze op de „zwarte lijst" geplaatst of in de 
rubr ck „overbodige uitgiften" ondergebracht te worden. 

DL >.ciie L estaat j | u t j ^ ^  ^ ^ r l e p 1 k. (hardloopers aan het doel), 
2 k. ^zwemster bij den sprong), 3 k. (roeiers), 4 k. (voetballers), 
5 k i^skilooper), 10 k. (wielieuners), 15 k,, (tennisspeler), 20 k. 
(schidtscnrijders), 35 k. (veldloop), 40 k. (athleten). Zij werd 
gedr ik t door de Russische Staatsdrukkerij op papier met water
merk meanderlijncn en bloemen en is 14 ^sljlid., ., 

I l l JUEQOS 
DEPOBTIVOS 
C*lllTROAMEHIC*NOS U 

' ' '" TStaM"»*'*

EvLnafs de republiek Columbia, gaf de republiek SALVADOR 
ter ' ilegcnheid van de derde Olympische Spelen voor MiddäJ
en Z lic'Amcnki te B i u a n q u l h welke !ii r cb iu i i i 1935 werde'ri 
g?ht).;den< jn Maart J,935 .een sei ie v^n vijf zegels ^ait irt^jdé 

waarden van 5, 8, 10, 15 en J/ c , voorstellende een discus
werpir ; tevens een serie luchtpostzegels in de waarden van 15, 
25, 30, 55 c. en 1 C , voors'^ellende een hardlooper. De zegels 
werden gedrukt door de Columbian Bank Note Co. en zijn \2'/4 
getand. Zij werden verkocht tot 5 April 1935. 

T3 : E C H 0  S L 0 W A K I J E . „De Tsjechische Sokol is de strijder 
en verdediger van de republiek, zijn politieke en sociale mede
werker en tegelijk een volmaakte democraat", zoo sprak eens 
president Masaryk. De Sokolbeweging, die in 1862 gesticht werd 
door dr. Miroslav Tyrs en waaraan hij het grootste gedeelte van 
zijn even wijdde had en heeft rog ten doel het nationale bewust
zijn van den Tsjech te ontwikk^len en in stand te houden. Sokol 
beteekent „volk" en is het zinnebeeld van moed, vrijheid en 
kracht. Met de oude Tsjechische sagen is de naam Sokol. innig 
verbonden. De Sokols vormen turnorganisaties; de leden van deze 
organisaties moeten Slaven zijn (ook YougoSlavië bezit Sokol
bondcn). Bij uitzondering kunnen buitenlanders lid worden, indien 
zij in den grooten oorlog aan de zijde der Entente hebben 
gevochten. Men kan hier dus uit afleiden, dat de beweging anti
Duitsch is ! De Sokol verplicht zich een goed vaderlander te zijn, 
benevens een democraat, en een getraind lichaam te hebben. Af 
en toe vinden in TsjechoSlowakije Sokoldemonstraties op groote 
schaal plaats, waaraan door honderdduizenden Sokols uit de 
Slavische landen wordt deelgenomen. 

Dezelfde zegels, welke in 1925 overdrukt werden ter gelegen
heid van het Olympisch Congres te Praag, werden op 1 Juli 1926 
nogmaals van een overdruk voorzien ter eere van het Sokol
congrc met toevoeging van de waarde van 300 h. De serie 
besta.tt uit de waarden 50 h., 100 h., 200 h. en 300 h., voorzien 
van een halfcirkelvormigen opdruk VIII Slet Vsesokolsky, waar
onder Praha 1926. De zegels werden verkocht voor het dubbele 
van Je nominale waarde. De opdruk op de twee laagste waarden 
is in blauw, die op de twee hoogste waarden in rood aangebracht 
De ^ oorstelling (portret van Masaryk), druk, tanding en water 
merk zijn dezelfde als van de uitgifte 1923. 

CESKOSlOVf.NSK« 

Tei gelegenheid van den honderdsten jaardag van Miroslaw Tyrs 
gaf TsjechoSlowakije in 1932 een serie van vier zegels uit, be
staande uit de waarden 5o h. 1, 2 en 3 kr., waarop het portret 
van Tyrs is afgebeeld. Op de waarden 50 h. en 1 kr. zien we hem 
in de nationale kleederdracht „de face", op de waarden 2 en 3 kr. 
naar rechts kijkend afgebeeld. In Februari 1933 verscheen een 
aanvullende waarde van 60 h. De zegels werden gedrukt door 
de drukkerij Unie te Praag. Ze zijn 10 getand. 

(Zi voor de YougoSlavische Sokolbeweging onder Yougo
Slavié) 

Tel" gelegenheid van de Winterspelen der Sokols werden in 
1938 twee zegels uitgegeven, resp. ter waarde van 50 h. (arend) 
en 1 K. (als voren), getand 1 2 ^ . 

^ P W * f * » l | i | i H » i l « 

CtSKOSUWKNikO 

V.AKlI«ÏElfl&@ tX^f ÖèflMEGM^VEmfNöEN 
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AANGESLOTEN VEREENIGINGEN. 
Het Nederlandsch Maandblad voor'Philatelie, waarin opgenomen 

De Philatelist,, is het OFFICIEEL ORGAAN van de volgende 
vereenigingen: 
Nederiandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, Amsterdam 
Postzegelvereeniging „Breda", Breda. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Hollandia", Amsterdam. 
Utrechtsche Philatelisten-Vereeniging, Utrecht. 
Haagsche Philatelisen-Vereeniging, 's-Gravenhage. 
Internationale Vereeniging „Philatelica", 's-Gravenhage. 
Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, Rotterdam. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Globe", Arnhem. 
Philatelistenclub „Rotterdam", Rotterdam. 
Nederiandsche Philatelistische Vereeniging „Op Hoop van Zegels" 

Haai lem. 
Philatelisten-Vereeniging „Groningen", Groningen. 
Philatelisten-Vereeniging „Zuid-Limburg", Maastricht. 
Postzegelvereeniging „Helder", Den Helder. 
Postzegelvereeniging „Heerlen", Heerlen. 
Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, Groningen. 
Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen", Terneuzen. 
's-Hertogenbossche Vereeniging van Postzegelverzamelaars, 's-Her-

togenbosch. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „De Philatelist", Geleen (L i. 
Postzegelvereeniging „IJmuiden en Omstreken", Velsen. 
Philatelistenvereenigmg „Gouda", Gouda. 
Nederiandsche Vereeniging van Luchtpostverzamelaars „De Vli"! 

gende Hollander". 
Philatelistenvereeniging „Amersfoort", Amersfoort. 
Postzegelvereeniging „Santpoort", Santpoort. 
Postzegelclub „Wassenaar", Wassenaar. 
Amsterdamsche Vereeniging „De Philatelist", Amsterdam. 
Philatelistenclub „Siantar", Pematang Siantar (S.O.K.). 
Postzegelvereeniging „Semarang"' Semarang (Java). 
Philatelistenclub „Eindhoven", Eindhoven. 
Nederiandsche Philatelistische Vereeniging „De Verzamelaar"', 

Bussum. 
S.H.E.L.L. Philatelisten-Vereeniging, Amsterdam. 
Postzegelvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Cura^aosche Postzegelvereeniging, Curayao 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars Hilversum en Omstreken 

V.P.H.O., Hilversum. 
Postzegelvereeniging „Contact schept Kracht" Amsterdam. 
Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, Enschede. 
Vereeniging van Postzegelverzamelaars „Oostkust van Sumatra", 

Medan. 
Nederiandsche Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Nederiandsche Vereeniging van Postzegelhandelaren. 

RAAD VAN BEHEER. 
Ter kennis van de leden der verschillende vereenigingen wordt 

gebracht, dat de Raad van Beheer van het Nederlandsch Maand 
blad voor Philatelie voor het jaar 1940 is samengesteld uit d ; 
beeren. 
W. G. DE BAS, Utrecht , 
dr. P H. VAN G I T T E R T , Utrecht. 
J. C. CRAMERUS, Breda. 
J. J. DEGGELLER, 's-Gravenhage. 
A. S. D O O R M A N , Voorburg, 
dr. E M. GOMMERS, Ginneken. 
P. S. VAN 'T HAAFF, 's-Gravenhage. 
K. A. HEIJMANS JR., Rotterdam. 
J. A. KASTEIN, Amsterdam. 
J. C. N O R E N B U R G , Rotterdam. 
J. N. H. VAN REST, 's-Gravenhage. 
C. J. REIJERSE, 's-Gravenhage. 
W. G. ZWOLLE, Amsterdam. 
Vacature L. van Essen. 
' Toegevoegd met een adviseerende stem de beeren: 
K. E. KÖNIG, Amsterdam. 
J. P. TRAANBERG, Haarlem, 
dr. H. C. VALKEMA BLOUW, Oosterbeek. 

Voorjaarsvergadering van den Raad van Beheer van het Neder 
landsch Maandblad voor Philatelie op Zondag 18 Februari 1940 
,t6 11 00 uur v.m., in zaal 9 van hotel „Terminus", 's-Gravenhage. 

PHI '^ATELISTEN-LOKETTEN. 
Amersfoort: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Ambterdam: eiken Woensdag 2—5 en Zaterdag 2—4 uur. 
Apeldoorn: 2en Zaterdag der maand 2i4—4 uur. 
Arnhem: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Breda: voorlaaisten Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Delft: 2en Zaterdag der maand 2>2—4 uur. 
Dordrecht: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Eindhoven: len Zaterdag der maand 1—3 uur. 
Enschedé: 2en Zaterdag der maand 4—6 uur. 
Goes: 3en Zaterdag der maand 2i4—4 uur. 
's-Gravenhage: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Groningen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Haarlem: 2en en 4en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Heerlen: 2cn Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Den Helder: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Helmond: 2en Zaterdag der maand 4—5 uur. 
Hengelo (O.): 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
's-Hertogenbosch: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Hilversum: 2en Woensdag der maand 4—5 uur. 
Hoorn: 2en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leeuwarden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Leiden: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Maastricht: len en 3en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Middelburg: 3en Zaterdag der maand 2^4—4 uur. 
Nijmegen: 3en Zaterdag der maand 2—3 uur. 
Rotterdam: eiken Woensdag en Zaterdag 2—4 uur. 
Terneuzen: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Tilburg: len Zaterdag der maand 1—3 uur. ' 
Utrecht: len en 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Venlo: laatsten Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Vlissingen: 3en Zaterdag der maand 2'A—4 uur. 
Winterswijk; 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 
Zaandam: 2en Zaterdag der maand 3—4 uur. 
Zwolle: 3en Zaterdag der maand 2—4 uur. 

Nederiandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. ' 

Bondsinformatiebureau. 
Over onderstaande personen worden op aanvrage inlichtingen 

verstrekt (s.v.p. postzegel voor antwoord insluiten). 
J. Bijlsma, onderwijzer, Dordtschelaan 159a, Rotterdam, 
dr. B. H. van Limburg Brouwer, Rochester (U.S.A.). 
R. Goldberg, Rue de Venise 67, Brussel 
Fa. C. Rootlieb & Co., Fluweelenburgwal 23, Den Haag. 
Aug. van der Velde, vroeger Rustenburgerstraat, Amsterdam; thans 

vertrokken naar Bentheim (Duitschland). 
De beheerder, 

J. A. KASTEIN, 
Koninginneweg 192, Amsterdam Z. 

HERHAALD D R I N G E N D VERZOEK. 

Heeren vereenigings-secretarissen en adverteerders worden 
er nogmaals met nadruk aan herinnerd, de kopij vóór den 
5en der maand aan de administratie toe te zenden en toch 
niet den uitersten termijn van inzending af te wachten. 
Al wat na den 5en ontvangen wordt, zal in den regel tot 
het volgend nummer moeten bewaard blijven. (In bijzondere 
gevallen kan door adverteerders van dezen inzendingstermijn 
worden afgeweken). 

Men gelieve het papier slechts aan één zijde te beschrijven. 
De Administratie, 

Wilhelminapark 128, Breda. 

VAN DIETEN VOOR MANCOLIJSTEN 
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Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Secretaris: C. M. DONCK, Sophialaan 39, Hilversum. 

Nieuwe leden. 
892. A. E. Sitsen, Vredelaan 52, Laren (N.-H.), giro 338525, 

telefoon 3631. Lid „HoUandia". (V. en L.). 
894. W. D. F. Schas, 's-Gravelandscheweg 117, Hilversum. 
895. Ch. van Hecking Colenbrander, leplaan 57, Den Haag, tele-

loon 395627. (V. en L.). 
899. mevr. J. M. E. de Stoppelaar Blijdesteijn-Brand, Graadt van 

Roggenstraat 18, Nijmegen. 
900. P. Piers, Valkenburgerweg l i c , Katwijk aan den Rijn. (V.). 
901. W. de Laat, Vooruitgangstraat 25, Haarlem. (V.). 
903. ir A. A. Boon, Jacob Obrechtstraat 13, Amsterdam, Z., 

telefoon 94648. (V. en L.). 
90. L. de Rooy, Nieuwstraat 34, Boskoop. 

Aanmeldingen. 
W. H . baron van Heerdt, s.f. Sindanglaoet, (Java). 
Pieloor, s.f. Karangsoewoeg, (Java). 
T. K. Hofstede, Belawan Estate, Medan, (S.O.K.). 
F. P. J. Bitter, B.P.M., Pangkalan Brandan, (S.O.K.). z 
J. de Vries, K.P.M., Willemslaan 17, Makassar, (Celebes). 
ir. J. W. Ie Nobel, B.P.M., Pangkalan Brandaii, (S.O.K.). 
L. J. Vervaart, B.P.M., Pangkalan Brandan, (S.O.K.). 
M. N. de Visser, N.K.P.M., Soengei Gerong, (Sumatra). 
H. J. van Daalen, N . K. P .M, Soengei Gerong, (Sumatra). 
J. van der Spek, N.K.P.M., Soengei Gerong, (Sumatra). 
H. W. M. Roolaart, N.K.P.M., Soengei Gerong, (Sumatra). 
J. G. Gouda, N.K.P.M., Soengei Gerong, (Sumatra). 
J. Breg, N.K.P.M., Soengei Gerong, (Sumatra). 
ir. W. James, N.K.P.M., Soengei Gerong, (Sumatra). 
L. J. H. Koek, N.K.P.M., Soengei Gerong, (Sumatra). 
P. van der Plank, inspecteur politie, Pangkalan Brandan, (S.O.K.). 
Khong Seng, wijkmeester der Chineezen, Pangkalan Soesoe, 

(S.O.K.). 
J. H. Goslinga, B.P.M., Rantau, (Sumatra). 
H . J. de Beer, Contr . B.B., Moeara Laboeh, (Sumatra), 
jhr. J. A. Boreel de Mauregenault, Huize Vijverbosch, Harmeien. 

(V. en L.). Lid Rotterdamsche Phil. Ver. 
ir. J. Niermans, N.K.P.M., Soengei Gerong, (Sumatra), 
mej. W. C. J. Sanders, Rijksweg Zuid 1, Eist (Geld.). (V.). 
E. D. J. Bachrach, Bemmelscheweg 12, Eist (Geld.). (V.). 
mr. J. D. van den Berg, Dorpsstraat 26, Eist (Geld.). (V.). 
H. W. de Groot, Stationsstraat 3, Eist (Geld.). (V.). 
D. Herberts, Rijksweg Zuid 12, Eist (Geld.). (V.). 
J. S. van den Hof, Rijksweg Zuid 20, Eist (Geld.). (V.). 
H. Obbes, Beethovenlaan 77, Arnhem. (V.). 
P. Remeke jr., Rijksweg Zuid 82, Eist (Geld.). (V.). 
L. Th. G. A. J. Spierings, Stationsstraat 9, Eist (Geld.). (V.). 
L. de Zeeuw, Maarten Gorisstraat 9, Arnhem. (V.). 
J. Zeijdner, Korte Dorpsstraat 1, Eist (Geld.). (V.). 
Ch. A. Helberg, Teding van Berkhoutlaan 33, Aerdenhout. (V.). 
jhr. mr, F. J. C. M. van Rijckevorsel, Burgemeester Von Bön-

ninghausenlaan 1, Lisse. (V.). Lid van „Breda". 
D. A. M. Textor-Heerma van Voss, Tollenslaan 9, Aerdenhout. (V.l. 

Verbetering. 
823. F G. M. Ceulemans, Wingfoot Estate, p.k. Pangkattan. 

Adreswijzigingen. 
857. A. J. Bakker, Jacobus Bellamylaan 31, Bussum. 
485. J. M. C. Hüll , inspecteur van politie, Sabang, (Sumatra). 
532. H . Agneessens Filz, landrente kantoor, Kendangan, (Borneo). 
425. D. J. Beer, p.a. Escompto, Tegal, (Java). 
434. D. Candel, Samarinda, (Borneo). 
454. G. van Diemen, Sennah Estate, p.k. Negeri lamah, (Sum.). 
377. W. de Geest, p.a. mej. Ebeling, Beelslaan 16, Haarlem. 
630. J. A. Grosse, hotel de Boer, K. 66, Medan, (S.O.K.). 
127. ir. J. D. Neuteboom, landbouwconsulent, Padang, (S.W.K.). 
244. L. G. van der Reijden, Departement van Oorlog. Ve Afd., 

Bandoeng, (Java). 

704. K. N . Korteweg, Laan van Meerdervoort 660, Den Haag, 
telefoon 393745, giro 30869. 

941. dr. W. P. Coolhaas, Lange Voorhout 90, Den Haag, telefoon 
114270, giro 244621. 

258. H. Berends, Juliana van Stolberglaan 19, Den Haag, telefoon 
771370, giro 259105. 

371. J H. Kersten, Prins Hendrikkade 159, Amsterdam, C. 
703. J. H. Frederikse, c o . Baleardjosarie, Malang, (Java). 
297. C. Kat, Zomerlaan 17, Heemstede. 

Bedankt per 31 December 1939. 
846. C. Koolhof. 654. A. F. Neijs. 
268. A. Ros. 246. G. J. Noë. 
466. J. R. Monkhouse. 879. ir. H . E. Lesueur. 

75. J. L. M. van Tekelenburg. 529. K. Boeve. 
220. E. K. H. Janssen van Raay. 15. G. L. K. Thenu. 
602. J. R. Drost. 310. P. J. Togneri. 
177. M. Davidson. 515. N . J. C. Jeekel. 

Overleden. 
120. L. Monnier. 

Mededeelingen van het bestuur. 
Te Soengei-Gerong, bij Palembang, is een afdeeling opgericht 

met aanvankelijk 15 leden. Het afdeelingsbestuur is als volgt 
samengesteld: voorzitter: ir. J. Niermans; secretaris-penningm.: 
J. G. Gouda; commisaris rondzendingen: J. Breg. 

Mededeeling aan de afdeelingsbesturen. 
De afdeelingsbesturen worden herinnerd aan het inzenden van 

het jaarverslag en een afschrift van hun ledenlijst bij den secre
taris der vereeniging vóór 1 Maart a.s. Afdeelingen, welke hare 
verplichtingen in art. 31 laatste alinea van het huishoudelijk re
glement voorgeschreven niet nakomen, verliezen hun recht op 
retributie voor het jaar. 

Bekendmaking. 
De leden worden, overeenkomstig het reglement, beleefd uit-

genoodigd hun contributie 1940 (5,—) vóór 1 Februari a.s. te 
voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over het bedrag be
schikt worden. Den leden in Ned.-Indië wordt beleefd verzocht 
hun contributie te zenden aan onzen vertegenwoordiger, ir. J. P. J. 
van Ewijk, Sirandaweg 14, Semarang, of aan hun respectievelijke 
sectiehoofden. 

Selon les Statuts, les membres sont priés de bien vouloir acquirer 
leur contribution pour 1940 (ƒ 5,—) avant Ie Ier février. Au de la 
de cette date on disposera ä leurs frais. 

Members are kindly reminded, according to the rules, that their 
subscription for 1940 (ƒ5,—) has to be paid before the 1st of 
February. After that date, extra expenses for correspondence are 
for their account. 

Die Mitglieder werden, den Bestimmungen des Reglements ent
sprechend, höflichst ersucht, ihren Jahresbeitrag für 1940 (ƒ5,—) 
vor dem 1. Februar an den Kassenwart zu entrichten. Nach die
sem Datum wird darüber auf ihre Kosten verfügt. 

De penningmeester, 
P. WITTKäMPER Jr., 

Graaf Florislaan 58, Bussum. 
Gironummer 33805. 

Afdeelingsmededeelingen. 
Amsterdam. 

Kort verslag der vergadering van 20 December 1939. 
De heer Keiser opent deze laatste bijeenkomst in 1939 en moet 

tot zijn spijt mededeelen, dat de bestuurstafel niet geheel voltallig 
kan zijn, daar de heer Wittkämper verhinderd is. Een bijzonder 
woord van welkom spreekt de heer Keiser tot mevrouw Bijleveld, 
die nogmaals de moeite heeft genomen haar postzegelvrienden :e 
komen opzoeken en tot den heer Simons. Vervolgens bespreekt de 
voorzitter verschillende uitgiften op postzegelgebied en wekt de 
aanwezigen op naar de postzegeltentoonstelling in het Stedelijk 
Museum te gaan. Tevens brengt de heer Keiser de postzegelbears 
ter sprake en deelt mede, dat op 2e Kerstdag een Nationale Ruil-
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dag in „Krasnapolsky" gehouden zal worden. Na de ingekomen 
stukken behandeld te hebben volgt de bezichtiging van de col
lectie van jhr. Von Schmidt auf Altenstadt, welke vol aandacht 
bekeken wordt. De voorzitter bedankt dezen heer dan ook in 
recht hartelijke bewoordingen voor het genot, dat hij de aan
wezigen verschaft heeft. Na de verloting, waarvoor door d';n 
heer Dekker drie prijzen beschikbaar zijn gesteld, sluit de heer 
Keiser deze vergadering. P. 

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

Verslag der vergadering van 18 December 1939. 

Aanwezig zijn 50 leden. De voorzitter, de heer Cramerus, opent 
de vergadering en heet de aanwezigen, speciaal de heren Van 
Besouw, als introducé, en De Wilde en Terwijn, als candidaat-
leden, welkom. De notulen van de November-vergadering worden 
goedgekeurd en de vier candidaat-leden met algemene stemmen 
als lid aangenomen. De voorzitter wenst de heren De Wilde en 
Terwijn hiermede geluk. Ons lid, de heer De Klerk, voldoet — 
niettegenstaande herhaalde aanmaningen — niet aan zijn ruil-
verplichting ten opzichte van den heer Walravens. Hem is nog 
tot 15 December gelegenheid gegeven zijn fout te herstellen. Waar 
hierop geen enkel antwoord is ingekomen, gaat de vergadering met 
het bestuursvoorstel accoord den heer De Klerk als lid te 
royeeren. In de commissie tot het nazien van de rekening en 
verantwoording van den penningmeester worden benoemd de heren 
Hagedoorn en Leeuwenberg en als plaatsvervangend lid de heer 
Sporenberg. Voor de in Januari aftredende en herkiesbare bestuurs
leden worden de volgende candidaten gesteld: voor voorzitter de 
heren Cramerus en Leeuwenberg; voor hoofd sectie Europa Breda 
de heren ' t Sas en Steinbach; voor hoofd sectie Europa A de 
heren Van Wermeskerken en G. van Oirschot. Als leden voor 
de Raad van Beheer van het Maandblad worden benoemd de 
heren Cramerus en Gommers met als plaatsvervanger de heer 
Wiggers. 

De voorzitter wekt de leden op de Nationale Ruildag te Amster 
dam te bezoeken en beveelt de aanschaffing van het „Postzegel-
boek" van den heer Van Brink aan. Hij wijst er vervolgens op, op 
welk gevaarlijk pad de Nederlands Indische Postadministratie zich 
heeft begeven door het uitgeven van weldadigheidszegels in ver
schillende tekening op één vel. Vervolgens deelt hij mede, dat te 

Ontvangsten. 
1. Contributie (430 — 11 leden) ƒ1676.— 
2. Idem en entree nieuwe leden - 150.— 
3. 10 "/o van het verkochte in de rondzendingen - 900.— 
4. Onvoorzien - 174.— 

Amsterdam van 16 tot 26 December een tentoonstelling zal plaats 
hebben in het Stedelijk Museum en dat de tentoonstelling in 
Londen niet zal doorgaan. 

Ter sprake wordt dan gebracht de fusie van het Maandblad met 
„de Philatelist". Hij herinnert er aan, dat ons kleine blaadje van 
1912 door de stuwende kracht van den heer Smeulders is uitge
groeid tot het enige blad in Nederland en betreurt het, dat de 
heer Smeulders dit niet meer heeft mogen medemaken. Er circule
ren enkele halve Belgische spoorwegzegels van 6 francs, die echter 
kennelijk maakwerk zijn. Na de pauze geeft de heer Rector van 
Besouw zich als lid op. Met algemene stemmen wordt besloten 
Zijn Eerwaarde als lid aan te nemen. Daarna wordt de begroting 
voor 1940 in behandeling genomen. Na enkele toelichtingen wordt 
deze tot een bedrag van ƒ 2900.— aangenomen onder dankzeg
ging aan den penningmeester. Ten slotte wordt medegedeeld, dat 
de volgende (Januari) vergadering zal aanvangen om half acht, 
waarna de verloting plaats heeft, waarvoor de heer Smit een serie 
Washington Jubileum van de Verenigde Staten en de heer Cra
merus een serie weldadigheidszegels van België schonk, waarvoor 
dank ! De vergadering wordt dan door den voorzitter gesloten. 

J. C. G. V. d. B. 
Bekendmakingen. 

Aan degenen, die zich vóór de vergadering van Maandag 29 
Januari a.s. nog als lid aanmelden bij den len secretaris, wordt 
kennis gegeven, dat zij zullen deelnemen aan de grote algemene 
verloting (zonder nieten), waarvoor een bedrag van vijfhonderd 
gulden is uitgetrokken. 

Aan de leden, die zulks nog niet mochten hebben gedaan, wordt 
verzocht hun contributie voor 1940 ä ƒ 4.— aan den penning
meester, den heer J. W. Wiggers, Minister Neiissenstraat 26, te 
Breda, over te maken vóór 1 Februari a.s. door storting of over
schrijving op zijn postrekening 69326. Mocht hieraan niet vol
daan worden, dan zal over de contributie, verhoogd met ƒ 0,25 
incassokosten, per kwitantie worden beschikt. Na ontvangst van 
de contributie zal het bewijs van lidmaatschap, gelijk met het 
zegel uit de verloting, worden toegezonden. 

Nieuwe leden. 
71. (S.E.Z.BE.NK.) J. H . L. van Besouw, Leuvenaarstraat 178, 

Breda, giro 39555. 
331. (S.E.NK.) J. Brouwer, Prins Frederiklaan 3, Ginneken, giro 

357090. 
352. (S.E.Z.BE.NK.) J. Terwijn, Valkenierslaan 203, Ginneken, 

giro 305251. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Uitgaven 
Kosten verenigingsorgaan na aftrek opbrengst abon
nementen en advertentiën 
Lidmaatschap Nederl. Bond van Verenigingen van 
Postzegelverzamelaars (430 X 35 c.) 
Vrijwillige bijdrage aan idem (430 X 5 c.) 
Drukwerken, portefeuilles e. d. 
Portokosten en bureaubehoeften secretaris 
Idem administriteur 
Idem penningmeester 
Idem sectiehoofden 
Zaalhuur 
Jeugdafdeling 
Afgevaardigden Bondsvergadering 
Kosten 11 maandelijkse verlotingen 
Kosten jaarlijkse algemene verloting 
Assurantiepremie 
Bijdrage reservefonds 
Propaganda 
Aanschaffing tentoonstellingsmateriaal 
Fonds viering 50-jarig jubileum 
Postmuseum 
Onvoorzien 

f 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

700.— 

150.50 
21.30 

200.— 
75 — 
50.— 
15.— 

250.— 
35.— 
50.— 
6 0 . -
82.50 

500.— 
20 — 
75.- -
50.— 
50.— 

250.— 
50.— 

215.50 

ƒ 2900.— ƒ 2900.- ƒ 2900.-
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366. (S.E.Z.NK.) G. W. J. van Walraven, Anna Paulownalaan 24, 
Breda, giio 227848. 

380. (S.E.Z.NK.) J. de Wilde, Poststraat 131, Prlncenhage. 
Candidaat-lid. 

F. G. C. Margadant, fabrikant, N.Z. Haven 116, Bergen op Zoom. 
(Eigen aangifte). 

W. H . Eichhorn, Utrechtsestraatweg 13, Heelsum. (Eigen aangifte). 
mr. Jos. van Gastel, notaris. Achterstraat 45, Roosendaal. (Oud-

lid, eigen aangifte). 
mevr. M. Th. van Dooren-Verbunt, St. Josefstraat 105, Tilburg. 

(Voorgedragen door mevr. J. van Dooren-van Spaendonck, Til
burg). 

J. Bakker, Kalkhaven 23, Gorinchem. (Voorgedragen door A. S. D. 
Eskes, Gorinchem). 

E. C. M. Geerartz, kapper, Ginnekenstraat 57, Breda. (Voorgedragen 
door F. t ' Sas, Breda). 

Adreswijzigingen. 
165. F. J. van Boxmeer, thans Heuvel A 191, St. Oedenrode. 
275. J. A. L. Aarts, thans Hoogenham 117 J, Dongen. 
252. F. P. J. van Brussel; thans Heideweg SA, Soest. 

Bedankt als lid. 
233. J. E. Adams, Breda. 
207. R. Kormos, Voorburg. 
126. J. F. J. M. Bloemen, Tilburg. 
404, A. S. van Creveld, Antwerpen. 
334. J. A. Th. Dielis, Eindhoven. 
340. H. J. M. van Mens, Eindhoven. 

Geroyeerd als lid. 
408. B. J. de Klerk, te Breda. 

Vergaderingen. 
Ledenvergadering op Maandag 29 Januari 1940, des avonds 7i4 

uur, in café „Moderne", Breda. 
Bestuursvergadering op Donderdag 25 Januari 1940, des avonds 

8 uur, in café „de Beurs van Mreda", Breda. 
Jaarfeest van de club „Ginniken" op Zaterdag 13 Januari 1940, 

des avonds 6 uur, in hotel „Dennenoord", Ginniken. 
Jeugdbijeenkomst op Zondag 4 Februari 1940, 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 van 19 December 1939. 
Aanwezig 71 leden. Te 8.30 uur opent de voorzitter deze laatste 

vergadering in 1939 en heet de beeren Vorstman en De Jong, resp. 
nieuw lid en candidaat-lid, van harte welkom, evenals den voor
zitter der A.P.S., den heer Poulie. De maand December staat wel 
in het teeken der philatelic. In deze maand wordt de Amster-
damsche Postzegelbeurs gesticht, is er een tentoonstelling in het 
Stedelijk Museum en wordt op 2en Kerstdag de Nationale Ruildag 
gehouden. De voorzitter wekt de leden op, aan al deze gebeurte
nissen hun aandacht en steun te geven. 

De notulen worden goedgekeurd. De drie candidaat-leden worden 
met algemeene stemmen tot lid aangenomen. De heer Carsch stelt 
voor, onze gemobiliseerde leden met het nieuwe jaar extra te 
gedenken. Het bestuur besluit onder luid applaus van de verga
dering hun een nieuwjaarsfelicitatie met philatelistischen inhoud 
te zenden. De heer Beuth wekt de leden op, lid van de Amster-
damsche Postzegelbeurs te worden. De heer Pootjes verzoekt paal 
en perk te willen stellen aan te veel boekjes in de rondzendingen 
van één lid. Het bestuur was daarmede reeds werkzaam en zal 
waakzaam blijven. De veiling omvat 25 kavels. De volgende ver
gadering is bepaald op Zaterdag 27 Januari a.s. Na verloting 
onder de aanwezigen volgt sluiting te 10.15 uur. R. S. 

Aangenomen als lid. 
A. C van Wijlen, Heerengracht 211, Amsterdam C. 
H . G. van der Ben, Laplacestraat 19, Amsterdam O. 
J. J. de Jong, Niersstraat 36 III, Amsterdam Z. 

Bedankt als lid. 
mej. J. C. Frankvoort, Amsterdam. 
G. L. Groot Sparenberg, Arasterdam. (Overleden). 
D. C. L. van Dijk, Amsterdam. 
ir. W. H . J. Hol, Amstelveen. 

Adresveranderingen. 
J. H. E. Palmen, Putstraat 30, Sittard. 
G. J Slootjes, Ceintuurbaan 81 I,Amsterdam Z. 
Max Pool, Shelton Hotel, Lescinston Avenue, New York (U.S.A.). 
J. Jüdell, Nie. Ruyschstraat 12c, Rot terdam. 
L. Koster, Courbetstraat 32 b.c., Amsterdam Z. 

Candidaat-leden. 
L. J. Roodenburg, Keizersgracht 764, Amsterdam. (Voorgesteld 

door B. Hofstede). 
A. D. Aeijelts, Nie. Maesstraat 47 bov., Amsterdam. (Voorgesteld 

door A. van Altena). 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Maandag 22 Januari 1940, des avonds 
8 uur, in café De Boer, Leidscheplein, Amsterdam. 

Ledenvergadering op Zaterdag 27 Januari 1940, des avonds 8 uurj 
in hotel Krasnapolsky, Warmoesstraat, Amsterdam. 

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

plantsoen 1, Maartensdijk (Post Utrecht). 

Verslag der vergadering van 19 December 1939. 
De voorzitter opent deze, met het oog op de feestdagen ver

vroegde, vergadering met een gedenkwoord voor wijlen ons lid 
H. F. J. Kaub, eind November overleden. Flij schetste zijn voor de 
U.Ph.V. belangrijke 10-jarige loopbaan als penningmeester. Ook 
na zijn bedanken voor deze functie was de heer Kaub een trouw 
bezoeker onzer vergaderingen. Zijn nagedachtenis werd door de 
aanwezigen eenige oogenblikken staande geëerd. 

De notulen werden goedgekeurd, behoudens enkele wijzigingen, 
de prijzen op de jaarlijksche verloting varieerden n.1. niet van 
ƒ 0.40 tot ƒ 4.— maar tot ƒ 5.—, terwijl uit de notulen zou 
kunnen worden opgemaakt, dat de wisselbeker zou worden af
geschaft. Deze opvatting zou echter voorbarig zijn, daar de leden
vergadering zich over den beker nader zal uitspreken, na advies 
van het bestuur. De levensverzekeringmij. „De Nederlanden van 
1845" heeft voor de leden een aantal insteekboekjes beschikbaar 
gesteld, welke aanwezig waren en zeer in den smaak vielen. Deze 
maatschappij zal voor dit vriendelijk gebaar dank betuigd worden. 
De nieuwe ledenlijsten waren eveneens aanwezig en zijn voor de 
leden beschikbaar. Voor prijzen voor ledenaanbreng over het af-
geloopen jaar komen in aanmerking de beeren F. L. Muller (4), 
L. H . Tholen (2) en J. de Vaal (2). De volgende vergaderingen 
zullen gehouden worden in hotel „Het Kasteel van Antwerpen" 
aan de Oude Gracht bij de Bakkerbrug. 

De voorzitter deelt mede, van een der wijkhoofden de klacht 
te hebben ontvangen, dat iemand, wanneer hij centszegels uit de 
boekjes haalde, deze weer aanvulde met ongebruikte, niet meer 
gangbare postzegels van 1 c , en ver t rouwt dat iets dergelijks in 
de toekomst niet meer zal plaatsvinden. Als afgevaardigden naar 
den Raad van Beheer worden opnieuw benoemd de beeren dr. Van 
Gittert en W. G. de Bas; reserve de heer Evers. Vervolgens brengt 
de penningmeester, de heer Reintjes, zijn verslag uit over den 
financieelen toestand der vereeniging over het afgeloopen jaar en 
de begrooting voor het volgende. Het voordeelig saldo over het 
jaar 1938-1939 blijkt ruim ƒ200.— te bedragen. De begrooting 
sluit met een totaaltelling van ƒ 856.10. De heer Wigman stelt 
voor de reserve voor tentoonstellingen, welke reeds gevormd is, 
in ruimere mate te verhoogen. De vereeniging bestaat in 1941 
35 jaar en zou dan een ruimere reserve goed kunnen gebruiken. 
De voorzitter deelt mede, dat een en ander in het bestuur reeds 
is besproken, maar zou willen adviseeren de reserve nog eenige 
jaren op te voeren totdat bij het 40-jarig bestaan onze vereeniging 
eventueel als gastvrouw zou kunnen optreden bij den Neder-
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landschen Philatelistendag. Het 35-Jarig bestaan zal echter, zoo 
goed de omstandigheden het toelaten, gevierd worden. 

Vervolgens word t de aandacht gevraagd voor de „hersen-
gymnastiek". Een zestal vragen, alle betrekking hebbende op 
Nederlandsche zegels, worden ter beantwoording uitgereikt. Dit
maal mocht nog „gespiekt" worden; volgende keeren niet meer. 
De uitslag wordt op de volgende vergadering bekend gemaakt. 

De veiling en rondvraag brachten niets belangrijks. Na de ge
bruikelijke verloting werd te ruim 10 uur deze door 32 leden 
bezochte vergadering gesloten, terwijl de voorzitter allen plei-
zierige feestdagen en een vroolijk oud-en-nieuw toewenschte. 

v. d. W. 
Vergaderingen. 

Bestuursvergadering op Vrijdag 26 Januari 1940, des avonds 8 uur, 
in Restaurant Cortenbach, Janskerkhof 6, Utrecht. 

Ledenvergadering op Dinsdag 30 Januari 1940, des avonds 8.30 
uur, IN H O T E L „ H E T KASTEEL VAN ANTWERPEN", Oude 
Gracht-Bakkerbrug, Utrecht. Van 7.30 tot 8.30 uur ruilen. 

Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Cau
serie door den heer A. W. J. Stofkoper, adjunct-directeur van het 
hoofd-post- en telegraafkantoor te Utrecht; onderwerp: „Inter
nationale postconferenties en kleine geschenken, die er de vriend
schap onderhouden". 5. Uitslag „hersengymnastiek". 6. Rondvraag. 
7. Veiling. 8. Verloting. 9. Sluiting. 

Bijeenkomsten jeugdclub op Zaterdagen 27 Januari, 10 en 24 
Februari 1940, van 2.15-4 uur, in het gebouw der U.C.J.M.V., 
Domplein 25, Utrecht . 

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

Verslag der vergadering van 21 December 1939. 
Pfze laatste vergadering van het jaar was een ruilavond, en er 

valt niets anders van te zeggen, dan dat het een zeer goed bezochte 
en geanimeerde avond was. 

De verloting en het trachten te innen van de contributies door 
on'^en ijverigen penningmeester waren de eenige huishoudelijke 
be'ii^heden. De eerste slaagde geloof ik beter dan het tweede. A. S. 

Candidaat-lid. 
F i'. Bueno de Mesquita, Avenue Louis Bertrand 90, Brussel. 

Vergadering. 
Vergadering op Donderdag 25 Januari 1940, des avonds 8K uur, 

in café „Boschlust", Bezuidenhout, Den Haag. 
Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Mededeelingen. Even 

tue' Ie veiling. Rondvraag. Verloting. Sluiting. 

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

Verslag der vergadering van 27 December 1939. 

Aanwezig 126 leden. Voorzitter de heer C. J. Reyerse. Geschon
ken door de beeren Lotichius en Dolleman vele interessante falsifi 
caten; zegels voor de verloting door de beeren Van den Houvcn, 
Maussen, Verhoef f, Melsert en Boel; een catalogus Zwitserland en 
Liechtenstein voor de bibliotheek door den heer Rorije. De he°r 
Maussen krijgt van den voorzitter een apart bedankje voor ziji 
voortdurende belangstelling en gaven. De voorzitter deelt in ver
band met een recent geval mede, dat vooraanstaanden in de phila
telic en den handel besloten hebben, tegen verkoop van valsche 
zegels met kracht te gaan optreden. Hij deelt verder mede, dat de 
ruildag in Amsterdam wel geslaagd mag genoemd worden en dat 
het plan bestaat over eenigen tijd ook een nationalen ruildag n 
Den Haag te houden. 

Ter bezichtiging gaan rond: Het Postzegelboek van J. D. van 
Brink; souvenir congres Buenos-Aires; 4 dienstzegels met perforavie 
van Engeland; een brief met vliegpost uit Iran; de tandingmeter 
van den Bond; de prijslijst van Mebus. 

De notulen der vorige vergadering worden gearresteerd. 

De heer Lenze heeft een gespecialiseerde collectie van de z.g. 
oorlogszegels van Spanje (Franco) uitgestald en geeft eenige toe
lichting bij deze zeldzame tentoonstelling. De Verzekering-Mij. 
„De Nederlanden van 1845" heeft voor alle aanwezigen een keurig 
insteekboekje beschikbaar gesteld. 

Bij de ledenverkiezing worden met het oog op den datum van 
1 Januari 1940 nog een aantal nieuwe candidaten voorgesteld aan de 
vergadering. Zoodoende worden 59 nieuwe leden bijgeteld. De voor
zitter brengt namens allen dank aan den heer Lenze. 

Bij de verloting krijgt de heer T. Veerman den len prijs. Na de 
veiling houdt de heer "Wemmers nogmaals de vergadering ge
spannen bezig met zijn z.g. philatelistisch naamraadspel en oos;j; 
wederom veel waardeering. Bij de rondvraag brengt de heer Bakker 
het gesprek op het verdwijnen van zegels van philatelistisch ge
frankeerde brieven (zelfs aangeteekende) naar het buitenland. Eer. 
voudig frankeeren schijnt momenteel de aangewezen weg. De voo"" 
zitter sluit daarop de vergadering met het wenschen van een goiïd 
uiteinde, een gelukkig nieuwjaar voor allen en de vereeniging en 
een vredesjaar 1940. J. N . H . v. R 

Verbetering. 
Bedankt: 1287. A. van der Plaats, Roosendaal; niet 55. 
Adresverandering: 1238. W. J. Mannier; niet 1358. 
1244. Ant. Deckers, Swalmerstraat 65a, Roermond, blijft lid. 

Dringend verzoek. 
Heeren secretarissen der afdeelingen worden dringend verzocht 

hun eventueele vergaderingsverslagen, bestemd voor het Maand 
blad, zoo veel mogelijk te bekorten; zoo mogelijk alles, wat niet 
van philatelistisch of organisatorisch belang is voor het geheele 
land, weg te laten. Als wij moeten schrappen, geeft dit vaak een 
rammelend geheel en ons ondankbaar overtollig werk. 

Denk ook s.v.p. aan ledenlijst en jaarverslag. 
1940. 

Onder dankzegging voor beste wenschen voor 1940, wenschen 
wij wederkeerig aan allen, zoowel afdeelingsbesturen als verspreide 
leden, een gelukkig nieuwjaar, mede voor hun persoonlijke 
belangen. 

Nieuwe leden. 
244. mej. Nel M. van Splunder, Grachtweg 508c, Zierikzee. 
280. D. van Eek, Johan de Wittstraat 5, Leiden, 
401. A. Tulner, Bosboomstraat 26, Huizum bij Leeuwarden. 
615. A. Ch. P. Hommerich, Molenaarstraat 31, Den Haag. 
628 H. W. Wijnen, Diezerstraat 74a, Zwolle. (Afd. Zwolle). 
866. M. Mesritz, Gevers Deynootweg 70, Scheveningen. 
475. Th. E. Slot, Beetslaan 14, Rijswijk (Z.-H.). 
703. mevr. E. J. H. Oosterwijk-Deinum, „Villa Meta", Hat tem. 

1005. dr. C. L. A. Grove, R. K. Ziekenhuis, Lage Nieuwstraat 
Den Haag. 

1007. dr. A. van Zanten, Wilh. straat 44. Emmen. 
1070. N . S. Zondervan, Van 't Hoffstraat 28a, Leiden. 
1149. A. B. Samuels-de Wilde, Staf 4 G. B. Peeldivisie. 
832. J. van 't Laar, Assenstraat 45, Deventer. 
681. L. J. Groenendaal, Wouwermanstraat 70, Den Haag. 

1160. C. Knijf, Jansoniusstraat 59, Den Haag. 
185. E. Heusinkveld, Rusthoflaan 9, De Lier. 

1204. E. J. Blankenburg, Van Kinsbergenstraat 32, Den Haag. 
1132. mej. M. H. Pieters, Pieter Bothstraat 38, Den Haag. 
1178. H . A. van Son, Buys Ballotstraat 7, Den Haag. 
1054. mej. C. J. G. Jacobs, Enkstraat 33, Zwolle. (Afd. Zwolle^ 

139. G. H . F. Meijer, Veenweg 87, Deventer. (Afd. Deventer). 
274. F. H. Ruyven, Menstraat 6, Deventer (Afd. Deventer). 
147. mr. J. van Gelein Vitringa, Montfoortlaan 66, Den Haag. 
203. J. L. Scheerens, Vreeswijkstraat 333, Den Haag. 

1293. A. Teilers, Akeleistraat 95, Den Haag. 
1103. Eug. Krieger, Steenweg 6a, Roermond. 
607. P. Zimmerman, Molenweg 10, Roermond. 
444. D. Walop, De Savornin Lohmanlaan 104b, Rotterdam. 
835. dr. E. ]. A. H . Verzijl, Breedestraat 1, Maastricht. 
275. P. J. C. de Waardt, Heysterbachstraat 8, Dordrecht. (Afd. 

Dordrecht). 
j.1. 5 j . de Korte, Voorstraat, Dordrecht. (Afd. Dordrecht). 

792. J. L. Fijn van Draat, Laan van Leeuwenstein 26, Voorburg. 
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759. A. J. Pijl, Hanenburglaan 37, Den Haag. 
385. J. C. Tap, Hertogplein 5, Nijmegen. (Afd. Nijmegen). 
231. M. C. F. de Bont, Daguerrestraat 56, Den Haag. 

Nieuwe leden (onder voorbehoud van reclame). 
140. J. F. Hartman, Boompjeswal 21, Zutphen. 
218. W. K. Dorsman, Zutphenschestraat 69, Scheveningen. 
247. C. W. Baans, Regentesselaan 27, Den Haag. 
328. J. Boersma, Anton de Haenstraat 29, Den Haag. 
348. T. Morgenstern, Batjanstraat 14, Den Haag. 
417, S. Boot, Koningin Wilhelminalaan 91, Voorburg (Z.H.). 
420. H. Heyenbroek, Kettingweg, Baarn. 
570. A. Theune, Breeweg D 230, ' t Zand, gem. Koudekerkc 

(Post Middelburg). 
j.1. 6. K. J. Blok van Laer, I. da Costastraat 21, Bussum. 
j.1. 8. C. J. Huijbregts, Naarderstraat 49, Den Haag. 

481. A. P. Sonneveld, Van Duvenvoordelaan 117, Voorburg. 
516. N. Groot, Dorpstraat, NoordScharwoude. 
521. mr. E. Schotman, Engelschestraat 25, Leeuwarden. 
562. W. N. J. van Doornik, Okeghemstraat 21, Amsterdam Z 
590. A. K. B. J. Fortman, Lobelialaan 15, Den Haag. 
649. D. Knip, Tegelscheweg 42, Venlo. (Afd. Venlo). 
712. Theo Rijpkema, Excelsiorstraat 3, Blerick. (Afd. Venlo). 
717. J. van der Starre, J. v. d. Heydestraat 85, Den Haag. 
722. mr. A. F. M. Pronk, Weissenbruchstraat 368, Den Haag. 
733. G. Verbeek, Van Horvettestraat 35, Voorburg. 
750. E. Verveer, Leeuwardenschestraat 24, Scheveningen. 
804. G. Philippi, Bilderstraat 61, Den Haag. 
855. M. Meyers, Anna van Buerenstraat 9, Den Haag. 
214. mej. J. van der Goes, Mr. Franckenstraat 21, Nijmegen. 

(Afd. Nijmegen). 
Afvoeren. 

Van de ledenlijst moeten nog afgevoerd worden wegens ver
traagde doorzending van bedankjes, mobilisatie, financieele 
redenen, of zoo: 

328. J. W. Polman, Den Haag. 
961. P. Moen, Den Haag. 
733. L. de Munnik, Zwolle. 
420. H. Wind, Zwolle. 

1203. K. G. Venema, Zwolle. 
877. A. Kooien, Leiden. 
649. F. C. de Vos, Voorburg. 
214. Th. B. M. Engelkamp, Haarlem. 
975. C. E. Ligtvoet, Eindhoven. 
516. C. Kars, Den Haag. 
722. G. W. van Veen, Bonn a. Rhein. 
521. W. Fonteyn, Eindhoven. 
874. J. Janssen, Belfeld. 

1323. M. Trouw, Reeuwijk. 
1241. W. Rijvers, Maasniel. 

Overleden. 
570. H. E. van der Heide, Heemstede. 
123. ir. G. E. Gravenhorst, Nijmegen. 

Candidaatleden. 
J. C. van Doorn, Hoornburglaan 72, Rijswijk (Z.H.). 
C. Schipper, rijwielhandel, Hem. (Voorgesteld door R. J. Deken). 
Jos. Benders, Thorbeckestraat 28, Roermond. (Voorgesteld door 

H. Rücker en J. Langenhoff). 
A. W. H. Hovens, Hamstraat 11, Roermond. (Voorgesteld doo" 

H. Rücker en J. Langenhoff). 
J. Koning, Hoogstraat 55, Weesp. (Eigen aangifte). 
C. G. Th. Kroemer, Hanenburglaan 98, Den Haag. (Voorgesteld 

door dr. P. Donker), 
mej. W. A. Varossieau, Mauritsstraat 44, Zwolle. (Afd. Zwolle 
G. H. Helliesen, Ligusterstraat 49, Den Haag. (Voorgesteld door 

C. J. Reyerse). 
M. de Bloeme, Wildhoeflaan 43, Den Haag. (Voorgesteld daor 

D. O. Kirchner). 
J. B. Lammers, Twelloscheweg, Terwolde (Gld.). (Afd. Deventer). 
C. H. M. van Beek, fourier 1II43, 43 R.I., Veldpost. 
H. Zuring, Kloetingscheweg 5, Goes. (Voorgesteld door G. Duin

dam). 

Adresveranderingen. 
1257. H. L. Stoffels, Verdistraat 22, Den Haag. 
1049. J. J. Robijn, tijdelijk Laakkade 80, Den Haag. 
924. mr. P. J. van der Mark, Julianalaan 4b, Oegstgeest. 
376. K. N. Korteweg, Laan van Meerdervoort 660, Den Haag. 

1308. D. J. Nagel, Platanenlaan 7, Rhenen. 
1002. S. H. Kets de Vries, 15e Depot Bat., RegistratieBureau, 

Chassékazerne, Breda. 
925. G. Joha, tijdelijk Zuiderparklaan 247, Den Haag. 
700. J. Verhoef, Jan van Nassaustraat 105, Den Haag. 
379, "W. van Zweden, Utenbroekestraat 11, Den Haag. 
322. R. Miedema, mil. verpleger. Stads en Acad. Ziekenhuis 

Catharijnensingel 109, Utrecht. 
862 W. van Smalen, Rotterdam ? ? ? 

1083. R. H. Samson, Den Haag ? ? ? 
1085. J. F. Deibert, Amsterdam ? ? ? 

106. M. D. Ramondt, Middelburgschestraat 52, Goes. 
110. A. Dunnebier, dpi. 1II32 R.I., Veldpost 6. 

2. J. J. W. Janssen, tijd. adres Klein Coolstraat 20a, Rotterdam. 

Afdeeling Deventer. 
Verslag der vergadering van 29 December 1939. De voorzitter 

opent om plm. 8.15 uur de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom. De kascommissie brengt bij monde van den heer Felëus 
verslag uit en deelt mede, dat de boeken in orde bevonden zijn. 
Hierna leest de secretaris het jaarverslag voor, hetwelk met een 
kleine wijziging wordt goedgekeurd. Vervolgens houdt de heer 
Meijer een causerie over bijzondere postvluchten aan de hand van 
zijn met veel zorg samengestelde verzameling, welke met veel in 
teresse wordt gevolgd. Wegens tijdgebrek moet deze cause'ie 
worden afgebroken, doch zal een andere maal worden vervolgd. 
Vervolgens heeft de verloting zonder nieten plaats en deelt de 
secretaris de als punt op de agenda voorkomende surprise uit 
namens de directie van de Verzekeringsmij. „De Nederlanden van 
1845", waarvoor de vergadering verzoekt haar dank aan de 
directie te willen overbrengen. Tenslotte volgt de uitdeeling d^r 
nieuwtjes, waarmede weder vele leden verblijd en een gat in h u i 
Portemonnaie wordt bezorgd. De beide introducé's geven zich 
als lid op. Hierna wordt de vergadering gesloten. 

Afdeeling Dordrecht. 
Vergadering op Donderdag 28 December 1939. Aanwezig 35 

leden. De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. De heer ir. 
C. G. van Buuren houdt een causerie over , ,Abarten" bij de lucht ■ 
postzegels. Aan de hand van zijn uitgebreide verzameling van zulk 
soort zegels toont spreker op duidelijke wijze aan, hoe deze zegels 
zijn ontstaan. Hij behandelt achtereenvolgens: 1. drukprocédéj, 
waarbij hij vertelt over hoog, diep, vlak en reliëfdruk; 2. water
merken, die hij verdeelt in echte en onechte; 3. perforatie met 
lijn en kamtanding en doorsteek; 4. het verschil tusschen fout
drukken en drukfouten; drukfouten (waaronder verstaan worden 
cliché en zetfouten) zijn n.1. begaan vóór het drukken, terw'' . 
foutdrukken (druk op de gomzijde, kopstaande druk, spiegeldruk; 
dubbeldruk, déplacé, kleurfouten en vergeten te inkten) begaan 
zijn tijdens deze handeling; 5. andere fouten, zooals krimppapier, 
gomriffeling en randfouten. Van een en ander heeft spr. een gro ■■ 
dige studie gemaakt. Hij heeft zelfs een drukkerij bezocht om d: 
verschillende drukprocédés te volgen en daarvan verscheidene 
voorbeelden ter verduidelijking van zijn rede tentoongesteld. Na 
afloop wordt hem door den voorzitter hartelijk dank gebrach, 
voor zijn belangwekkende lezing, waarbij hij er den nadruk op 
legt, dat hoewel de heer Van Buuren slechts zeer korten tijd de 
wegen der philatelic bewandelt, hij erin geslaagd is de vergaderirg 
mede door zijn eenvoudige verteltrant, een leerzamen avond te 
bieden. Nu volgt de veiling van 55 kavels, evenals de gebruikelijke 
verloting. 

Afdeeling Nijmegen. 
Vergadering van 28 November 1939 in hotel „De Bonte Os". 

De voorzitter, de heer De Waal, opent deze vergadering en heet 
de aanwezige leden hartelijk welkom. De heer Van der Sloo.. doet, 
als plaatsvervangend leider van den nieuwtjesdienst, medcdce'ing 
van diverse aanbiedingen en het a.s. verschijnen van nieuwe cr.niss es. 
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De secretaris leest vervolgens de voor de leden van belang zijnde 
gedeelten voor van zijn laatste correspondentie met ons eerelid, 
den heer Veen. Mede naar aanleiding hiervan biedt de heer Peeters 
aan te zorgen voor levering van elk kwantum der op 1 December 
verschijnende kinderzegels, in gebruikte series tegen billijken prijs. 
Na de pauze wordt besloten de volgende vergadering te houden 
op 19 December. Eén der leden heeft dezen avond voor het eerst 
geconstateerd, dat de afdeeling een keurige ledenlijst rijk is, doch 
tevens bemerkt, dat deze niet wat men noemt „bij" is. De heer 
De Bekker verklaart zich, na ampele bespreking, bereid de lijst 
zoo spoedig mogelijk in overeenstemming met de werkelijkheid 
te wijzigen; de secretaris zal hiertoe de benoodigde gegevens ver
schaffen. De maandelijksche prijs, alsmede een door den heer Zerner 
geschonken extra-prijs, worden verloot. Volgt nog een kleine 
veiling, waarvoor eenige animo bestond. Sluiting der vergadering, 
die in totaal door 19 leden werd bezocht, te ruim 10.30 uur. 

Afdeeling Utrecht. 
Vergadering op Donderdag 21 December 1939. Aanwezig zijn 

18 leden. De notulen worden gelezen en goedgekeurd, waarna de 
ingekomen stukken behandeld worden. De voorzitter deelt mede. 
dat candidaatstelling voor de bestuursfuncties nog mogelijk is tot 
1 Januari 1940. In verband met het huren der zaal, wordt door de 
vergadering besloten den ruilavond in den vervolge te houden op 
eiken len Donderdag der maand. De voorzitter verzoekt ver
volgens aan de leden hun contributie voor 1940 spoedig te voldoen. 
„De Nederlanden van 1845" heeft voor elk lid een practisch 
insteekboekje beschikbaar gesteld, hetgeen door de leden ten zeerste 
wordt geapprecieerd. Van de rondvraag wordt door den heer 
Oesterman gebruik gemaakt en zijn voorstel betreffende de ver
loting van zegels vindt algemeene instemming. Daarna heeft de 
verloting plaats. De voorzitter sluit met een kort woord en 
memoreert dat het eerste vereenigingsjaar, alhoewel onder zwar? 
tijden, een goed jaar is geweest. Het verheugt den voorzitter, dat 
de afdeeling reeds zooveel leden telt, doch het belangrijkste voor 
de vereeniging is, dat de vergaderingen zich telkens kenmerkten 
door een prettigen geest van samenzijn. 

Afdeeling Venlo. 
Bij afwezigheid van den heer Van der Valk opent de heer 

Groeneboer om half negen de vergadering van 19 December. Aan
wezig zijn 15 leden. Na afhandeling der ingekomen stukken houdt 
de weleerw. pater Boots een derde lezing over de zegels van 
Cachemir en Jammu. Henf valt een schitterend applaus ten deel 
en de voorzitter dankt hem namens de vergadering voor zijn leer
zame rede. De secretaris deelt vervolgens aan de leden uit een 
postzegelboekje, als reclame welwillend door de Verzekeringsmij. 
„De Nederlanden van 1845" geschonken. Hierna wordt de ver
loting en veiling gehouden, waarna bespreking der komende jaar
vergadering. E. H. 

Vergaderingen. 
Bestuursvergadering te ZK uur, ledenvergadering te 8 uur, op 

Woensdag 24 Januari 1940, Nieuwstraat 28, Den Haag. 
1. Opening. 2. Mededeelingen. 3. Notulen. 4. Ledenverkiezing. 

5. Tentoonstelling van Nieuw-Guinea en Papoea door den heer 
J. Dingemanse. 6. Verloting. 7. Veiling. 8. Rondvraag en sluiting. 

Vergaderin'g afdeeling Dordrecht (Ie secretaris: J. Huisman, 
Mathijs Balenstraat 17, Dordrecht), den laatsten Woensdag der 
maand, 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% uur n.m., in het gebouw der U.C.J.M.V., Domplein 25, 
Utrecht (van 8-834 uur ruilen). Ruilavond eiken len Donderdag 
der maand. 

Vergadering afdeeling Venlo (secretaris: E. Heijting, Herunger-
weg 9, Venlo), eiken 2en Dinsdag der maand: 7^4 uur bestuurs
vergadering, 8 uur ledenvergadering, in de zaai 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. 

Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging, te Rotterdam. 
Secr.: V. H. W. BORSTLAP, Heemraadssingel 26a, Rotterdam C. 

Nieuw officieel orgaan. 
Onder referte aan de buitengewone algemeene ledenvergadering, 

gehouden op Maandag 12 Juni 1939, waarbij het bestuur gemach
tigd werd om, indien „De Philatelist" zou ophouden te bestaan, 
het ,,Maandblad" als officieel orgaan aan te nemen, mits de v :r-
eeniging, tevens eigenares zou worden, deelt het bestuur mede dat. 

1. zooals in het December-nummer van „De Philatelist" is be
kend gemaakt, dit tijdschrift heeft opgehouden te bestaan als af
zonderlijke uitgave en vanaf Januari 1940 is opgenomen in het 
„Nederlandsch Maandblad voor Philatelie", dat voortaan ver
schijnen zal onder den titel „Nederlandsch Maandblad voor Phila
telie, waarin opgenomen De Philatelist"; 

2. het bestuur van voornoemde machtiging heeft gebruik ge
maakt en aan de eigenaressen van het „Nederlandsch Maandb' jc 
voor Philatelie" een inkoopsom heeft betaald van ƒ 1200.—, waar
bij volgens een door de Nederlandsche Vereeniging van Postzeg 'i-
verzamelaars, de Postzegelvereeniging „Breda", de Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars „Hollandia", de Utrechtsche Phila
telisten-Vereeniging, de Haagsche Philatelisten-Vereeniging, de 
Internationale Vereeniging „Philatelica" én de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging geteekend contract dato 30 November 
1939 is overeengekomen, dat genoemde vereenigingen voor geza
menlijke rekening zullen uitgeven het „Nederlandsch Maandb'ad 
voor Philatelic, waarin opgenomen De Philatelist"; 

3. het „Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, waarin op
genomen De Philatelist", bij verkorting te noemen het „Maand
blad", voortaan het officieel orgaan van onze vereeniging zal z;jn 
en de leden der R.P.V. dit orgaan elke maand gratis zullen 
ontvangen. 

Vertegenwoordigers Raad van Beheer. 
Het „Maandblad" wordt bestuurd door een Raad van Beheer, 

bestaande uit 2 leden van elke vereeniging-eigenares (en 3 advi-
seerende leden te benoemen door alle overige vereenigingf^n 
gezamenlijk). 

Als leden van de Rotterdamsche Philatelisten-Vereeniging in den 
Raad van Beheer zijn door het bestuur — in de bestuursvergadering 
van Vrijdag 22 December 1939 — voor 1940 benoemd de beeren 
J. C. Norenburg en K. A. Heijmans Jr. 

Data vergaderingen. 
Tot dusver was het gewoonte om onze ledenvergaderingen te 

houden op den len Maandag van de maand. Aangezien het „Maand
blad" den 16en der maand verschijnt en het daardoor onmogelijk 
is de verslagen en mededeelingen tijdig in het bezit van de admi 
nistratie te doen zijn, heeft het bestuur besloten de ledenvergade
ringen voortaan te houden op den eersten Maandag, die na den 
20en der maand valt. 

Afdeeling rondzendingen. 
Het adres van den heer W. van Ameijde, administrateur van de 

afdeeling rondzendingen, is \anaf 1 Februari a.s.: Stadhouders 
weg 136c, Rotterdam C. 

Zaterdagmiddag-clubbijeenkomsten. 
Elk;n Zaterdagmiddag van 2.30 tot 5.30 uur is er gelegenhi'd 

voor onze leden om elkaar te ontmoeten voor ruil, inkoop, ver-
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koop, enz. in de zaal van de „Wintergarden", Keerweerlam, 
Rotterdam. 

In deze zaal bevindt zich ook de bibliotheek en kunnen boekon 
bij den directeur der afdeeling bibliotheek den heer C. van der 
Lecq, in ontvangst worden genomen en worden terugbezorgd. 

Contributiebetaling 1940. 
De penningmeester, de heer Joh. F. Wolvers, noodigt de ledtn 

uit h j n contributie voor 1940, zijnde ƒ 4 . — (voor junior-leden 
ƒ 3.—) zoo ipoedig mogelijk te voldoen, waartoe gelegenheid 
bestaat op de a.s. vergadering, op de Zaterdagmiddagbijeenkomsten 
of op postrekening 101335 ten name van Joh. F. Wolvers, Schie
dam. Verzoeke geen betalingen aan huis. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering, zijnde de JAARVERGADERIN*^, 

zal worden gehouden — in afwijking met het vorenstaande — op 
MAANDAG 19 FEBRUARI 1940, des avonds 8 uur, in de 
„Wintergarden", Keerweerlaan, Rotterdam. 

In het Februari-nummer van het „Maandblad" zal de volledige 
agenda worden afgedrukt. 

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

Verslag der vergadering van 27 December 1939. 
De voorzitter heet de 31 aanwezigen hartelijk welkom, in het 

bijzonder het candidaat-lid, den heer Geel, en het nieuwe lid, den 
heer De Mink; laatstgenoemde doet zijn eerste bezoek aan een 
vergadering van „De Globe" vergezeld gaan van een schenking 
zegels ten behoeve van de verloting, voor welk gebaar de voor
zitter zijn waardeering uitspreekt. Van den heer Raadsveld s 
bericht van verhindering ontvangen. 

Na voorlezing der notulen, die ongewijzigd worden goedgekeurd, 
wcrdt overgegaan tot behandeling der ingekomen stukken. Ten 
bewijze, dat hij de vereeniging nog niet vergeten is, heeft dr. Bore' 
een brief met zegels gezonden, die in dank worden aanvaard. De 
voorzitter deelt mede, dat 1 lid heeft bedankt; hiertegenover staat 
echter de aanmelding van 3 nieuwe leden. De Nederlandsche Bond 
hee't ter kennismaking een nieuwen tandingraeter gezonden, die 
aan hooge eischen voldoet. De Assurantie-Mij. „De Nederlanden" 
vaa 1845 heeft postzegelverzamelend Nederland verrast met de 
uitq;ifte van een reclame-insteekboekje, waarvan de ter vergadering 
aanwezige leden een exemplaar ontvangen; de leden zijn „De 
Nederlanden" zeer erkentelijk voor dit geschenk. Voorts zijn in-
gel-omen een circulaire van de K.L.M, inzake een nieuwe bij
zondere vlucht en, last but not least, de bekende catalogus van 
de firma Mebus. 

N i d a t hij een vraag van den heer Te Winkel heeft beantwoord, 
sluit de voorzitter het officieele gedeelte der vergadering. De aan
wezigen blijven dan nog geruimen tijd bijeen tot het houden van 
een veiling en een verloting. B. H. B. 

Bedankt. 
18. mevr. C. de Bruijn-Vrins. 

Adreswijziging. 
15 ir. C. W. van Santen, thans Pontanuslaan 13, Arnhem. 

Candidaat-leden. 
jhr. S. O. de Casembroot, Röellstraat 7, Arnhem. (Voorgesteld 

door A. Bonsema). 
G. W. C. B. Geel, Steijnstraat 31, Arnhem. (Voorgesteld door 

/L. Bonsema). 
dr. A. J. M. Janzen, Julianalaan 100, Arnhem. (Voorgesteld door 

A. Katz). 
Rondzendingen. 

Het hoofd der rondzendingen, de heer C. Raadsveld, Velper 
buitensingel 13, Arnhem, verzoekt toezending van boekjes voo-
de rondzendingen. Ditmaal bestaat geen voorkeur voor bepaalde 
landen- zegels van alle landen kunnen worden ingezonden. 

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 31 Januari 1940, des avonds 

8 ".ur, in „National", Arnhem. 

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

Verslag der vergadering van 20 December 1939. 
Gelegenheid tot onderling ruilen van 20 tot 21 uur. De biblio

thecaris presideert. De notulen der vorige vergadering worden 
ongewijzigd vastgesteld. Na bekendmaking van een aantal in
gekomen stukken constateert de secretaris het bezoek aan het 
stationspostgebouw ter bezichtiging der Transorma-sorteermachine 
en maakt er op attent, dat bij hem nog enkele zg. jubileumboeken 
tegen ƒ 1.50 per stuk verkrijgbaar zijn, alsmede enkele jaargsngei 
van het Maandblad bjenevens eenige bondstandenmeters voor 25 c. 
per stuk. 

Alsdan deelt de fungeerend-voorzitter mede, dat de heer J. 
Robbers — die reeds in Maart j.1. de voorzittersfunctie ter 
beschikking wilde stellen ter bezetting door iemand die meer de 
philatelie zou kunnen beoefenen dan hijzelf, doch toen zwichtte 
voor den wensch op zijn besluit terug te komen — thans zijn 
functie definitief ter beschikking stelt, nu hij wegens de mobili
satie ook geen vergaderingen meer zal kunnen bezoeken. De fun-
geerend voorzitter leest het betreffende schrijven voor, spreekt 
— hoewel de heer Robbers niet aanwezig is — zijn erkentelijkheid 
uit namens de vereeniging voor het vele, dat de heer Robber 
voor O. H. V. Z. verrichtte — waarmede de vergadering instemt —, 
gewaagt van de aangename samenwerking tusschen den thans als 
functionaris aftredende en zijn medebestuurderen en stelt de 
bestuursverkiezing (niet aangekondigd in het Maandblad, doch 
per convocatie aan alle leden medegedeeld") aan de orde. Resultaat: 
als voorzitter wordt gekozen de heer C. F. Trupp, die als biblio
thecaris wordt opgevolgd door den heer J. de Graaf. De heer 
J. Robbers, die sedert de oprichting van „Op Hoop van Zegels" 
in Maart 1911 een functie bekleedde, wordt tot eerelid benoemd 
als blijk van waardeering voor de menigvuldige verdiensten. 

Expositie en bezichtiging der voor postzegelshow medegebrachte 
bladen postzegels heeft alsdan plaats, gevolgd door de prijsvraag. 

Na bekendmaking, dat „Het Postzegelboek" door J. D. van 
Brink in de boekerij is opgenomen en na een verloting uitsluitend 
onder de gemobiliseerde leden, wordt deze bijeenkomst om 23.15 
uur met' de in December gebruikelijke wenschen door den voor
zitter gesloten na afloop der verloting onder de aanwezigen. 

Ingeschreven als »lid. 
156. H. J. Dankmeijer, Bloemveldlaan 69, Haarlem. 
191. L. J. J. B. Aarnink, Pepijnstraat 9, Haarlem. (Per 1-3-1940). 

Voorgesteld als lid. 
drs. Alf. de Jongh, Feithlaan 12, Driehuis-Velsen. 
S. Mijzen Jr., Burgemeester Pontstraat 84, HiUegom. (Voorgesteld 

door J. D. van der Schans. 
H. Telkamp, Wecresteijnstraat 112, Hillegom. (Voorgesteld door 
J. D. van der Schans). 

J. Geerling, Oranjeplein 4, Haarlem. (Voorgesteld door H. van 
der Hoeff). 

J. A. Tegelaar, (tijdelijk) Zaanenlaan 50, Haarlem. 
Vergadering, 

Algemeene ledenvergadering op Vrijdag 26 Januari 1940, te 
20 uur, in sociëteit „Vereeniging", Zijlweg 1 bij de Zijlbrug, 
Haarlem. 

Agendapunten o. a.: Gelegenheid to t onderling ruilen (tot 21 
uur); bezichtiging van de collectie Helgoland (origineel en her
drukken) van ir. graaf Bentinck met toelichting); veiling, waar
voor kavels uiterlijk Dinsdag 23 Januari 1940 in het bezit moeten 
zijn van den heer M. Rumpff, Duinoordstraat 13, Haarlem. 
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PhilatelistenVereeniging „Groningen", te Groningen. 
Waarn. secretaris: A. F. J. DE VOS, Floresplein 18, Groningen. 

Verslag der vergadering van 18 December 1939. 
D^ voorzitter, de heer Kielman, opent deze door 29 personen 

bezochte vergadering met een woord van welkom, in het; bijzonder 
toe den heer De Groot, die vanavond voor het eerst als candidaat
lid aanwezig is. De heer dr. Wächters wordt nog van harte geluk
gewen'^t met zijn 50jarig ambtsjubileum en met de onderscheiding, 
die hem verleend werd. Van een der leden wordt vernomen, dat 
de heer Vos ernstig ziek is. De wens wordt uitgesproken, dat 
h;' weer zo spoedig mogelijk hersteld zal zijn. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en onver
anderd vastgesteld. Bij de ingekomen stukken bevinden zich de 
M(bus catalogus 1940, een offerte van De Globe te Zaandam, als
mede een dankbetuiging van den heer Scholtens voor de door de 
ve'eeniging gezonden bloemen bij zijn verloving. 

De candidaatleden, de heren J. F. Cley en D. de Groot, worden 
met algemene stemmen als leden toegelaten en met een toepasse
lijk speechje door den voorzitter geïnstalleerd. Hij hoopt, dat de 
heer Clev de voetsporen zal \olgen van wijlen zijn vader, die een 
ijvrig philatelist was. Het stembureau, gevormd door de heren 
Walles en Taay, word t bedankt voor de genomen moeite. 

Hierna volgt de verloting van enige aardige zegels. 
^ii de rondvraag informeert de heer Fried naar de mogelijk

heid om b.v. eens in de 2 of 3 maanden een ruilavond te beleggen. 
De voorzitter deelt mede, dat dit enige jaren geleden ook al 
geprobeerd is, doch zonder succes; hij juicht het voorstel tot 
ruülne toe, doch dan na afloop der vergadering. De heer Kielman 
memoreert dan dat deze vergadering de laatste van het jaar is 
en hoopt, dat 1940 in de toekomst een beter jaar zal mogen worden 
Hierna volgt sluiting met dank voor de opkomst. 

Nieuwe leden. 
IOC. T F. c ley . Helperbrink Ib, Groningen. 
102. D. de Groot , Ubbo Emmiussingel 79, Groningen. 

Verzoek. 
Teneinde kosten te vermijden verzoekt de penningmeester, de 

heer S. S. Ongering, beleefd de contributie voor 1940 k f 4.—■ 
te w'"en storten of overschrijven op zijn postrekening nr. 128363 
vóif'r 15 Februari 1940. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 22 Januari 1940, des avonds 8.15 uur, 

in caférestaurant „Suisse", Groningen. 

Philatel.Vereeniging „ZuidLimburg", te Maastricht. 
Secretaris: ] . HERMANS, Alex. Battalaan 20, Maastricht. 

Verslag der vergadering van 18 December 1939. 
Aanwezig 29 leden. De voorzitter opent de laatste vergadering 

van 1939 en verwelkomt allen hartelijk. Hierna leest de secretaris 
de notulen van de vorige vergadering voor, welke worden aan
genomen. De voorzit ter herinnert er nog eens aan om jaargangen 
en losse nummers van het Maandblad te willen afstaan aan de 
beeren Otten of Verzijl; deze maandbladen dienen voor het samen
stellen van het falsificatenalbum, waarmede genoemde beeren bezig 
zijn. Oudere jaargangen zijn o. a. zeer welkom. Bij de ingekomen 
stukken — drukwerken — zijn ook een aantal insteekboekjes, 
geschonken door de AssurantieMaatschapi5ij „De Nederlanden" 
van 1845, welke onder de aanwezigen worden uitgedeeld. Genoemde 
maatschappij word t vriendelijk bedankt. 

De voorzitter deelt, verwiizende naar art. 9 van het huishoude
lijk reglement, nog eens mede, dat in de Januarivergadering 1940 
aan de beurt van aftreden zijn de voorzitter en de secretaris en 
alsdan verkiezing zal plaats hebben. Tot groote teleurstelling van 
de heele vergadering, en stellig ook van de overige niet aanwezige 
leden, die dit vernemen, heeft spreker echter het bfsluit genomen 
het bijltje er bij neer te leggen. Hoewel op een bestuursvergadering 
door de overige bestuursleden aangemoedigd te blijven, meende de 
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heer Haenecour, dat voor hem de tijd gekomen is voor een ander 
plaats te maken en hij blijft derhalve bij zijn beslissing. Voor beide 
functies worden candidatenlijsten vóór de jaarvergadering op 
29 Januari 1940 ingewacht bij het bestuur. De kiezing zal door 
stemming plaats vinden. 

Bij de rondvraag, welke nu volgt, neemt niemand het woord, 
zoodat tot de gratisverloting en het gezelschapsspel kan worden 
overgegaan. J. H. 

Bedankt. 
20. dr. Van Krieken, Maastricht. 

Mededeeling. 
Beleefd wordt er aan herinnerd de contributie van 1940 vóór 

de jaarvergadering te voldoen, wil men In aanmerking komen voor 
een prijs. Teneinde onnoodige administratiekosten te vermijden, 
kan men het bedrag storten op de postrekening van de ver
eeniging, nr. 30447. 

Volgende bijeenkomsten. 
Maandag 29 Januari 1940, JAARVERGADERING met ver

loting zonder nieten; 
Maandag 12 Februari 1940, beurs; 
Maandag 26 Febiuari 1940, vergadering; 

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 der vergadering van 19 December 1939. 
De voorzitter opent met een woord van welkom de vergadering. 

T^ec nieuwe leden, de heren J. Molenaar en A. C. van Bremen, 
worden geballoteerd en als lid aangenomen. De voorzitter in
stalleert beide leden met een kort speechje. De notulen worden 
gelezen en goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat wel een 
sprekerslijst Is aangevraagd, maar tot dusver Is er nog geen ont
vangen. Een bedankje Is binnengekomen van den heer IJska. Van 
de MI,. „De Nederlanden van 1845" is een schrijven binnengekomen 
over postzegelboekjes, welke gratis worden verstrekt. Deze boekjes 
WTren reeds door den secretaris aangevraagd en worden nu aan 
de leden uitgereikt. Een en ander wordt ten zeerste op prijs 
gesteld. Een woord van dank aan „De Nederlanden van 1845" voor 
deze keurige en practlsch uitgevoerde attentie. De secretaris heeft 
naar aanleiding van een vraag van den heer London op de vorige 
vergadering, een schrijven gericht tot den commandant der stelling. 
Hlrrop Is een goedgunstig antwoord ontvangen. Tot onze spijt 
Is er echter geen enkele gemobiliseerde philatelist aanwezig. Verder 
Is er nog een schrijven uit Luxemburg voor een uit te geven blok. 
Hiervoor bestaat echter geen belangstelling. Aan de orde Is nog
maals het benoemen van een nieuw sectiehoofd. Het bestuur heeft 
echter een andere oplossing gevonden, door twee secties, die niet 
al te groot zijn, samen te voegen. Zodoende is er dus geen nieuw 
sectiehoofd nodig. De begroting, die elk lid over de pbst 'werd 
toegestuurd, wordt aangenomen. Naar aanleiding van de post 
bibllorheek vraagt de heer Muts, of er ook een lijst is van de 
werken, die er aanwezig zijn. De voorzitter deelt mede. dat deze 
er niet Is. De secretaris zal zich echter met den bibliothecaris 
verstaan en zo'n lijst opstellen. Deze zal dan worden gecyclq
stlleerd en elk lid kan er een ontvangen. Aan de orde is verder 
een kleine reglementswijziging. Art. 5 wordt gewijzigd in die geest, 
dat het bedrag der contributie van 65 cent teruggebracht wordt 
toi 50 cent. Het brengen van de contributie voor de bultenleden 
van / 4.— op ƒ 6 . — vindt vele bezwaren; dit wordt dus voor 
lopig nog uitgesteld. Wel worden voortaan In Nederland geen 
bu'tenleden meer aangenomen. Zij, die buiten Den Helder wonen 
en als b'd onzer vereniging wensen te worden Ingeschreven, kunnen 
dan alleen lid worden tegen een contributie van 50 cent per 
maana; dus gewoon lid. Het overgaan van gewoon lid tot buiten
lid wordt In het vervolg slechts tweemaal per jaar opengesteld, n.1. 
op 1 Januari en 1 Juli. 

Als plaatsvervangend penningmeester wordt met algemene 
stemmen aangesteld de heer Muts. Nu volgt vaststelling der ver-
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gaderingen in 1940. Daar de voorzitter voortaan op Dinsdag bezet 
is. moeten de vergaderingen verzet worden of een nieuwen voor-
zii-ier gekozen worden. We kunnen onzen voorzitter echter nog 
niet missen. Daar de voorzitter belanghebbende is bij de behan
deling van dit punt, neemt de heer Brouwer de leiding hiervan 
over. Na enige discussie wordt dan besloten de vergaderingen 
voortaan elke tweede Woensdag te houden (in Januari wordt dit 
echter de derde Woensdag, daar de zaal op de tweede al bezet is). 

Bij üe rondvraag maakt de heer London de opmerking, dat er 
zo weinig Nederland en Koloniën boekjes zijn. De heer Wolthuis 
deflt mede, dat er in de rondzending van Julianadorp nogal stag
natie is. Na enige discussie wordt besloten deze rondzending met 
der vachtr i jder mede te geven en zal de heer Wolthuis zich 
verder verstaan met het sectiehoofd. Hierna volgt nog een aardige 
vtiling en de gebruikelijke maandverloting. De voorzitter sluit 
darrna de vergadering en wenst alle leden genoegelijke Kerstdagen. 

Het bestuur wenst alle leden een voorspoedig 1940 toe. 
Nieuwe leden per 1 Januari 1940. 

J. Molenaar, Van Galenstraat 6, Den Helder. 
A C. van Bremen, Koningdwarsstraat 43, Den Helder. 
T Schaper, Timorlaan 3, Den Helder. 

Bedankt per 1 Januari 1940. 
D. IJcka, Den Helder. 

Adresverandering. 
B. Tra Kranen, thans Celebesstraat 38, Den Haag. 

Vergadering. 
De volgende vergadering wordt gehouden op Woensdag 17 Ja

nuari 1940, 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 19 December 1939. 
De vice-voorzitter opent de vergadering, waarna de secretaris 

de notulen voorleest, welke ongewijzigd worden goedgekeurd. Bij 
de ingekomen stukken is een programmaboekje van de propaganda-
tentoonstelling te Roermond. De secre:aris geeft een kort verslag. 
Meerdere inzendingen — zij waren allen van leden — getuigden 
dat er ernstige verzamelaars waren. 

Onderstaand candidaat-lid wordt als lid aangenomen en welkom 
geheeten. To t leden van de verlotingscommissie worden aangewezen 
de beeren Veenenboj, Closset en Schoenmakers, bij wie zegels voor 
de verloting kunnen worden ingeleverd. 

Na de rondvraag en maandelijksche verloting sluit de voorzitter 
de vergadering. 

Nieuw lid. 
H. C. Berkhoff, Laanderstraat 15, Heerlen. 

Bedankt. 
E. M. Govaert, Heerlen. 
H. H. Hol Jr., Heerlen. 
H. J. Starmans, Nuth . 

Mededeeling. 
De leden worden beleefd verzocht hun contributie 1940 (ƒ4.—) 

vóór 1 Februari te voldoen. Na dien datum zal op hun kosten over 
het bedrag worden beschikt. 

Het gironummer van den penningmeester, den heer P. Schoen
makers, te Heerlen, is 144344. 

Vergadering. 
Vergadering op Maandag 29 Januari 1940, des avonds 8 uur, 

in Hotel du Nord, Stationstraat, Heerlen. 

^^artßee^ StfüicaeUótJb^h! ! 

Nieuwe Philatelisten-Vereeniging, te Groningen. 
Secretaris: J. H. FRERKS, Kerslaan 10, Hoogezand. 

Verslag der vergadering van 28 December 1939. 

Door afwezigheid van den voorzitter word t de vergadering om 
8.30 uur door den secretaris geopend. Na voorlezing der notulen 
wordt overgegaan tot de jaai verloting, waardoor alle leden een 
mooie prijs krijgen. Door den heer Keijzer wordt wederom een 
deel zijner omvangrijke verzameling ter bezichtiging gesteld, welke 
vrijwel alle zegels bevat van Slowakije, Saargebied en de Baltische 
Staten. De fraaie zegels, zoowel als de wijze van opzetten, ont
lokten algemeene bewondering. Op algemeen verzoek zal de heer 
Keijzer op een der eerstvolgende vergaderingen een ander deel 
zijner collectie laten zien. 

Te ongeveer half elf wordt deze gezellige vergadering gesloten 
J. H. F. 

Nieuw lid. 
G. F. Schut, Sterreboschstraat 8, Groningen. 

Vergadering. 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben op Donderdag 

25 Januari 1940, des avonds 8.30 uur, in café „De Pool", Groote 
Markt, Groningen. 

Postzegelvereeniging „Zeeuwsch-Vlaanderen". 
Secretaris: H. A. LYPPENS, Axelschestraat 21, Terneuzen. 

Verslag der vergadering van 21 December 1939. 
Te 8 uur opent de voorzitter, de heer J. Engelen, de verga

de 'ing en wenscht alle leden welkom. Na het openingswoord 
van" den voorzitter, waarin o. m. de heer L. van Essen, in leven 
bes uurslid van de Nederlandsche Vereeniging, werd herdacht, 
WO-den de notulen der vorige vergadering door den secretaris 
voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. 

Daarna houdt de voorzitter zijn tweede maandelijksche causerie 
over de philatelic in het eerste stadium, de periode van de schaar, 
de sti'fselpot en het handwerk, de schaar om alles wat philate-
lisr'scli gesproken los en vast was te knippen, de stijfselpot de aan
gewezen kleefstof om de zegels eenmaal en voor altijd op de 
schrijfboeken te plakken en de huishoudelijke handwerken van 
korpmetje en schoteltje tot muurbehang. Spreker stond verder 
sti' bij de verschillende philatelistische verzamelgebieden en 
eindifde met een bespreking der philatelistische benoodigdheden. 

Ineekomen is een circulaire van de Assurantie-Maatschappij „De 
N-derlanden van 1845" te 's-Gravenhage over postzegelboekjes, van 
weite aanbieding een dankbaar gebruik werd gemaakt. Verder 
een Mebus-catalogus 1940. De nieuwe Pro Juventute zegels van 
Zwitserland werden rondgedeeld. Onder de leden circuleerde „Het 
Poaizegelboek" van J. D. van Brink. Onze eere-voorzitter, de heer 
D. E. Wolfert, was zoo vriendelijk de leden te verrassen met een 
dubbele verloting voor alle aanwezigen, waarvoor de voorzitter 
hem namens de vergadering dankte. 

Na de rondvraag sluit de voorzitter te ongeveer 10.30 uur de 
verg-dering. H. A. L. 

Nieuw lid. 
P. P. van Fraayenhoven, Wilhelminastraat 3, Axel. 

Vergadering. 
De volgende vergadering zal gehouden worden op Donderdag 

18 Januari 1940, des avonds 8 uur, in hotel „De Beurs", Sas 
van Gent. 

's-Hertogenbossche Vereen, van Postzegelverzamelaars. 
Seci : P. M. J. Heeren, Geert van Woustraat 33, 's-Hertogenbosch. 

Verslag der vergadering van 20 December 1939. 
Een zeer groote opkomst in een zeer kleine zaal. De notulen 

worden voorgelezen, de ingekomen stukken voor kennisgeving 

VAN DIETEN — POSTZEGEL VEILINGEN 
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aangenomen. De voorzitter deelt mede, dat de Assurantie-Mij. „De 
Nederlanden van 184'ï" voor de leden een gratis insteekboekje 
voor postzegels beschikbaar heeft gesteld. De heer Rosenbaum 
heefr een heel stel falsificaten veroverd, die hij aan den biblio
thecaris overdraagt. 

Na de gebruikelijke verloting volgt de rondvraag. De heer Van 
Drunen verzoekt, den heer Rademaker te vragen, in het vervolg 
eei Letere zaal ter beschikking te willen stellen. Hiermede zijn 
alle aanwezigen het warm eens. De heer Van Dijk bedankt het 
bestuur, dat het het handboek, waarover hij de vorige keer sprak, 
dadeli'k bestelde. Ook vraagt hij, waarom de heer Duyn uit de 
veieeniging is getreden. De heer Heeren licht deze kwestie uit-
voc'ig toe. Verscheidene leden, die nog het woord hadden gevraagd, 
blijken over hetzelfde onderwerp te hebben willen spreken en 
keuren de houding van den heer Duyn ten sterkste af. Enkelen 
meenen zelfs, dat hij geroyeerd had behooren te worden. Na eenige 
discussie wordt door de vergadering spontaan een motie van 
ver.rouwen in het bestuur gesteld en met algemeene stemmen 
aaafenomen. 

De heer Rosenbauw vraagt, of diegenen, die van plan zijn, naar 
den nationalen ruildag in Amsterdam te gaan, zich bij hem willen 
opgeven, opdat men gezamenlijk kan gaan. Daar er verder niets 
meer aan de orde is, sluit de voorzitter het officieele gedeelte 
der vergadering. J. M. K. 

Bedankt als lid per 31 December 1939. 
A. Klep, Vught. 
C. M. Vesters, Nieuwkuyk. 

Adresverandering. 
P. M J. Heeren, thans Geert van "Woustraat 33, 's-Hertogenbosch. 

Mededeeling. 
Men gelieve er nota van te willen nemen, dat het adres van den 

secretaris vanaf 13 December j.l . is geworden: Geert van Wou-
straat 33, tel. 5585, 's-Hertogenbosch. 

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

Verslag der vergadering van 24 December 1939. 
Deze zeer druk bezochte vergadering werd door den voorzitter, 

die allen welkom heette, geopend. De ingekomen stukken werden 
afgehandeld. De postzegelboekjes, aangeboden door „De Neder
landen van 1845", werden onder de leden verdeeld. Er werd be
sloten „De Nederlanden" per speciale brief hiervoor te bedanken. 

Tijdens de rondvraag bracht een lid het plan naar voren om 
een clubtentoonstelling te organiseeren, waarbij ieder lid 2 a 3 
bladen hiervoor zou willen afstaan. Dit voorstel werd twee dagen 
later op een bestuursvergadering verder uitgewerkt. Ieder lid zal 
verzocht worden om minstens 6 verschillende bladen bij de 
tentoonstellingscommissie te bezorgen. Deze commissie kiest hier
uit de veilen, welke voor tentoonstelling in aanmerking komen. 
Niet alleen vellen met postzegels beplakt, maar ook poststukken, 
speciale afstempelingen, enz., zijn welkom. De leden hebben in-
tusschen een gedrukt stuk ontvangen, waarop staat hoe er moet 
gehandeld worden. 

Een ander lid stelt voor om de data der vergaderingen in het 
plaatselijk blaadje onder de agenda te laten opnemen. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter, na alle leden 
het beste voor het nieuwe jaar te hebben toegewenscht, deze zeer 
geanimeerde vergadering. R. U 

Adresverandering. 
F. van de Vuurst, thans Grefkenstraat 7, Rumpen-Brunssum. 

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

Verslag der vergadering van 18 December 1939. 
Om 8.30 uur opent de tweede voorzitter de vergadering en heet 

alle aanwezigen welkom. Aanstonds wordt overgegaan tot de voor-

VAN DIETEN VOOR 

lezing der notulen, welke worden goedgekeurd. Bij de ingekomen 
stukken bevindt zich o. m. een prachtig uitgevoerd insteek-boekje 
met tandingmeter, dat ons door de Verz. Mij. de Nederlanden van 
1845 gratis wordt aangeboden. De secretaris heeft dit aanbod bij 
voorbaat reeds geaccepteerd, zoodat binnen enkele dagen aan alle 
leden een boekje kan worden uitgereikt. Ook is een fraaie catalogus 
van de firma Mebus ontvangen. Deze catalogus kan door de leden 
via den secretaris worden besteld. Een jaarboekje van de ver-
eeniging „Op Hoop van Zegels" te Haarlem zal in de bibliotheek 
worden opgenomen. Hierna volgt de bespreking over een te be
noemen tentoonstellings- en feestcommissie tot viering van ons 
5-jarig bestaan in 1940. Gezien de geringe opkomst der leden 
hedenavond, wordt besloten dit punt de volgende vergadering te 
behandelen. Eenige voorstellen van de leden in verband met de 
propaganda-tentoonstelling zullen door het bestuur zorgvuldig 
worden overwogen. Hierna sluit de heer Langenberg de verga
dering, na namens het bestuur alle leden een goed einde 1939 en 
een voorspoedig 1940 te hebben toegewenscht. D. P. Jr. 

Nieuw lid. 
H. J. Boer, Koningin "Wilhelminaweg 290, Gouda. 

Vergadering. 
Vergadering 22 Januari 1940, in „Het Schaakbord", Kleiweg, 

Gouda. 
üflT" Het bestuur zal een behoorlijke opkomst der leden zeer 

op prijs stellen. 

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

Vergadering. 
Ledenvergadering op Woensdag 17 Januari 1940, des avonds 

8 i.ur, in hotel „Monopole", Amersfoort. 

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

Jaarverslag. 
Bij dezen heb ik, na een 3-jarig bestaan van de Postzegelvereeni

ging „Santpoort" wederom de eer, U het jaarverslag van onze 
vereeniging aan te bieden. Mocht het, bij het afsluiten van het 
vorige jaar een spannenden tijd zijn, op dit oogenblik, waarop de 
grootste landen in Europa elkander bestrijden, is de toestand wel 
zeer ongunstig te noemen. Echter den goeden raad van overheids
wege het leven zijn gewonen voortgang te laten vinden, heeft ook 
onze vereeniging ter harte genomen. En zoo zien wij, ondanks 
alles, een stijgend ledental. In het afgeloopen jaar bedankten, 
hoofdzakelijk door de mobilisatie, 3 leden en werd 1 lid geroyeerd, 
doch daartegenover traden 8 nieuwe leden toe. Het ledental bedraagt 
thans 28, benevens 1 eerelid, 1 donatrice en 1 donateur. Het rond-
zendverkeer heeft het afgeloopen jaar wel de stoutste verwach
tingen overtroffen. Volgens opgave van den directeur bleek totaal 
ingezonden te zijn voor een bedrag van ƒ964,15, omvattende 19 
rondzf dingen. Uit deze boekjes werd verkocht voor een bedrag 
van / .06.—. Een prachtig resultaat ten opzichte van het vorige 
jaar, etwelk een verkoop van ƒ 135.— aangaf. De heer Schol ver
dient voor zijn waardig beheer zeer zeker een pluimpje. 

Het houden van een tentoonstelling bleef dit jaar, door bijzon
dere omstandigheden, tot de vrome wenschen. In plaats daarvan 
werd op 25 Mei 1939, ter gelegenheid van het 2J4-jarig bestaan, 
een propaganda-feestavond georganiseerd. Deze avond is schitte
rend geslaagd en niet het minst is dit wel te danken aan ons lid 
den heer Pieterse. De vele bloemstukken, die, naast prachtige 
postzegelprijzen, voor het gezelschapsspel waren aangekocht, wer
den door genoemden heer tegen inkoopsprijs aan onze vereeniging 
geleverd. Dit was volgens den heer Pieterse nog niet genoeg; tot 
stijving van de kas had de heer P. een groote bloemenmand voor 
verloting gratis beschikbaar gesteld. Hulde voor zooveel club-
liefde ! Vermeld kan nog worden, dat de firma Cornegge te Sant-
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poort, de uitgeefster van het weekblad „Huis aan Huis", ons club
nieuws om de 14 dagen gratis opneemt. Op 2 December 1938 werd 
de functie van pennningmeester overgenomen door den heer J. 
Snitjer. Tevens werd op dezen datum door ons eerelid, den heer 
Traanberg, een causerie over Nederland gehouden; een waardige 
inzet voor het nieuwe vereenigingsjaar. Op 25 Januari 1939 volgde 
van dezen heer een causerie over de afstempelingen van Curafao 
en Suriname. Wij hebben van deze causeriën veel geleerd en de 
prachtige verzamelingen bewonderd. Voorts ontving onze ver-
eeniging van den heer Traanberg, voor gratis verloting onder de 
leden, vele schenkingen in zegels. De vele voorlichtingen op phi-
latelistisch gebied, die wij van dezen heer op de vergaderingen 
ontvingen, waren voor ons van groote waarde. 

Onze penningmeester, de heer Snitjer, verraste ons in het afge-
loopen jaar op twee origineele prijsvragen en wel op 22 Maart en 
12 September 1939. De heer S. heeft met deze prijsvragen een 
groot succes geboekt; wij zien weer verlangend naar een nieuw 
„gewrocht" van hem uit. Zeker is, dat de heer S. zich in meer 
dan gewonen zin voor onze vereeniging gegeven heeft. Wat de 
attracties betreft, deze ziin zeer talrük geweest; de verslagen in 
het ,,Nederlandsch Maandblad voor Philatelie" getuigen daarvan. 

Voor onze gemobiliseerden is een verlaagde contributie vast
gesteld; bij alle gratis verlotingen „trekken" deze heeren mede. 
Den heeren Overduin en Köhler in dit 'voor hen zoo ongewone 
leven sterkte toegewenscht ! 

Tot slot kan nog medegedeeld worden, dat de gemiddelde op
komst der leden ter vergadering ongeveer 70 procent bedroeg; de 
verhouding van bestuur tot leden liet dit jaar ook niets te wen-
schen over. W. M. 

Nieuw lid. 
W. H. Har tman, Stuyvesantstraat 26, Haarlem (N.). 

Jaarverslag van den penningmeester over het jaar 1938-1939. 
Inkomsten. 
Saldo 2 Dec. 1938 ƒ 13.14 
Vordering dir. rondz. - 5.— 
Contributie - 123.60 
Donatie - 7.50 
10 »/o rondzending - 40.60 
Verkoop ruilboekjes - 10.85 
Stempels - 1.75 
Restitutie Maandblad - 9.39 
Diversen - 15.63 
Opbr. kienen enz. - 76,43 >4 

ƒ 303.893^ 

Zaalhuur 
Maandblad 
Stempels 
Aankoop zegels 
Assurantie 
Drukwerk en porto 
Aankoop bloemen 
Advertenties 
Oninbare posten 
Diversen 
Saldo 

Uitgaven. 
ƒ 26.50 
- 57.80 
- 6.— 
- 95.30>^ 
- 5.— 
- 40.02 
- 12.50 
- 2.— 
- 1.86 
- 15.21 
- 41.70 

ƒ 303.89}^ 

Postzegelclub „Wassenaar", te Wassenaar. 
Secretaris: K. W. BOOGAARD, Zijllaan 23, Wassenaar. 

Verslag der vergadering van 13 December 1939. 

Als de voorzitter om ongeveer half negen de vergadering met 
een welkomstwoord opent, zijn er 8 leden aanwezig. Later op den 
avond verschijnen nog 2 leden. De notulen worden goedgekeurd 
en daarna heeft de afrekening plaats. 

De secretaris leest vervolgens de binnengekomen en de ver
zonden brieven voor. Hij deelt mede, dat de penningmeester op 
een aan een der leden gezonden brief heeft gemeend critiek te 
moeten uitoefenen, welke door overlegging van bewijsmateriaal 
door den secretaris te niet wordt gedaan. De vergadering, door 
den secretaris voor de keuze gelaten den penningmeester dan wel 
hem te desavoueeren, onthoudt zich van een uitspraak, hetgeen 
tot gevolg heeft, dat de secretaris verklaart met ingang van de 
volgende vergadering af te treden. 

Na nog eenigen postzegelhandel wordt om plm. 10.30 uur de 
vergadering door den voorzitter gesloten. K. W. B. 

Bedankt. 
P. H. Pruyt, Paramaribostraat 6, Den Haag. 

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

Gezellige avond 20 December 1939. 

Deze avond is bijzonder goed geslaagd. Circa 80 leden hebben 
zich bezig gehouden met bridgen, pandoeren, klaverjassen, scha
ken, dammen en domineeren, waarvoor door het bestuur diverse 
fraaie prijzen beschikbaar waren gesteld. Door den voorzitter is 
aan de heeren C. Latdorp, P. Kenter, J. Lub sr., J. W. Nieuwen-
huys, W. A. Smitz, J. Vleugel en J. de Vries een herinnerings
plaquette uitgereikt als belooning voor hun 123^-jarige trouw aan 
de Vereeniging. Genoemde heeren zijn namelijk allen leden-oprich-
ters (de heer C. Latdorp heeft gedurende al dien tijd de functie 
van penningmeester vervuld). Een gezellige stemming heerschte op 
deze intieme avond, welke telkenmale werd verhoogd door diverse 
kleine attracties. 

Vergadering 2 Januari 1940. 
Aanwezig waren 60 leden. Nadat de voorzitter alle aanwezigen 

een gelukkig 1940 heeft toegewenscht vindt eerst een kleine hul
diging plaats. De heer M. van Driel, commissaris van het rond-
zendingsverkeer, herdenkt namelijk het feit, dat hij 10 jaar zijn 
functie vervult. Met eenige gevoelvolle woorden wordt de heer 
Van Driel door den voorzitter toegesproken en hem namens de 
Vereeniging het Postzegelboek van den heer Van Brink, als
mede een kistje sigaren aangeboden. Hierna wordt overgegaan tot 
het aannemen van nieuwe leden. De zes candidaat-leden worden 
allen als lid aangenomen, waarna mededeeling volgt van de aan
melding van 3 nieuwe candidaat-leden. Na behandeling van de 
ingekomen stukken wordt medegedeeld, dat in een gehouden be
stuursvergadering is besproken de kwestie van kostenvergoeding 
voor in de veiling opgehouden kavels. Aan de vergadering wordt 
kennis gegeven van de volgende veiling-bepaling: „Inzendingen 
voor de veilingen kunnen door inzenders worden gelimiteerd. 
Wordt echter door den inzender boven de door hem gestelde 
limiet medegeboden en de kavel aan hem toegewezen, zijn door 
inzender kosten verschuldigd". 

Hierna komt in behandeling een voorstel van den heer N. A. 
Zilver, houdende het aanleggen van een zoogenaamde „vereeni-
gings-verzameling". Het voorstel wordt met algemeene stemmen 
aarlgenomen en wordt den heer Zilver verzocht het beheer te 
willen voeren, hetwelk deze aanneemt. De vergadering wordt nog 
medegedeeld, dat de heer Zilver in de vergadering van 5 Maart 
1940 weder een kleine tentoonstelling zal houden. 

Aan de orde komt dan de kwestie al dan niet toetreding tot de 
stichting „de Postzegelbeurs". Na een uiteenzetting van den voor
zitter volgt een zeer uitvoerig debat, waarvan het resultaat is, dat 
in stemming -komt een voorstel om de beslissing aan het bestuar 
over te laten. Dit voorstel wordt verworpen met 26 stemmen 
voor, 27 tegen en 7 blanco. Hierna stemt de vergadering over 
het voorstel „toetreding tot de stichting Postzegelbeurs". De 
uitslag hiervan is: voor 17, tegen 31 en blanco 12 stemmen, zoodat 
dit voorstel eveneens is verworpen. Na de rondvraag, verloting en 
veiling wordt de vergadering gesloten. 

Nieuwe leden. 
153. Joh. Driessen, Stadionweg 1891, Amsterdam, Z. 
289. B C. de Wolf, Edisonstraat 43, Amersfoort. 
157. B. van Mechelen jr.. Kijkduinstraat 82 hs., Amsterdam, W. 
165. H, J. G. van Oijen, Argonautenstraat 42 III, Amsterdam, Z. 
172. mej. A. M. Gockel, Ie Const. Huygensstraat 111, Amster

dam, W. 
173. A. van der Nat, Hartenstraat 191, Amsterdam, C. 

Candidaat-leden. 
mej. J. F. Jensen, huishoudster, Sarphatistraat 106, Amsterdam, C. 

(Voorgesteld door J. W. F. Jensen). 
J. M. Karsen, kapper, Valeriusstraat 260 hs, Amsterdam, Z. (Voor

gesteld door J. S. Snijder). 
E. Schnauffer, (adspirant-lid), Minervalaan 26, Amsterdam,Z. 

(Voorgesteld door K. E. König). 

VAN DIETEN — GRATIS VéDé-NIEUWS 
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Bedanken ingetrokken. 
79. J. C. Bijl. 

. W. F. Woutman. 

Bedankt per 31 December 1939. 
154. J. Dekker. 
49. E. Weissenborn. 

Adresveranderingen. 
63. H. L. J. Kessen, thans Oranjeweg 92, Kortenhoef. 

159. E. J. Schutte, thans p.a. Belasting-accountantskantoor, Pon-
tianak (W.-Borneo, N.O.I.). 

Bestuursverkiezing. 
Deze vindt plaats in de vergadering van 6 Februari a.s. Regle

mentair treden af de beeren C. Latdorp (penningmeester), M. van 
Driel (commissaris van het rondzendingsverkeer) en G. Mik (Ie 
secretaris), die zich allen herkiesbaar stellen. Verzocht wordt Je 
eventueele candidaten omgaand aan den secretaris op te willen 
geven. 

Jaarvergadering. 
Dinsdag 6 Februari 1940 in „de Roede Leeuw", Damrak, te 

Amsterdam. 

Ruilavonden. 
Woensdag 17 Januari en Woensdag 21 Februari 1940 eveneens 

in „de Roode Leeuw". 

Contributie 1940. 
Beleefd wordt verzocht de contributie voor het jaar 1940, zijnde 

ƒ 3,50 te willen overmaken op gemeente-girorekening der Ver-
eeniging P. 3017 (penningmeester de heer C. Latdorp, Fahrenheit-
singel 32, Amsterdam, O.). Na 15 Februari 1940 zal anders over 
genoemd bedrag moeten worden gedisponeerd, verhoogd met 
15 et. incassokosten. 

Phil.-Club „Siantar", te Pematang Siantar (Sum. O. K.). 
Secretaris: W. J. HOFSTé, Ond. Pagar Djawa, Pematang Siantar. 

Verslag der vergadering van 14 December 1939. 
Aanwezig 19 leden. De voorzitter opent de vergadering en heet 

allen welkom. Na afhandeling van de notulen worden eenige in
gekomen stukken besproken. De heer Ebbink vertelt, dat wij 
moeite hebben gedaan goedkoope Indische weldadigheidszegels ex 
frankeering bij abonnement te krijgen, doch dit is hier, in tegen
stelling met in Nederland, niet mogelijk, waar deze zegels niet 
worden teruggegeven, doch bestemd zijn voor de P.T.T.-veilingen. 
De voorzitter is van oordeel, dat deze wijze van handelen juridisch 
aanvechtbaar is. 

De verlotingen en philatelistische prijsvragen hebben ook thans 
een geanimeerd verloop. Ons lid, de heer Rademaker, thans met 
Europeesch verlof zijnde, gaf acte de presence door toezending van 
twee couverts voor de gratis verloting, hetgeen door de aanwezigen 
zeer werd gewaardeerd. 

Bij de rondvraag verzoekt de heer Van Dam de ruilboekjes van 
leden bij die van handelaren te laten voorgaan bij de circulatie 
en tevens de zegels voor de verlotingen ook in de eerste plaats 
te nemen uit de boekjes van de leden. Het bestuur merkt op, dat 
het aantal door leden ingezonden boekjes gering is, vooral die van 
zegels van Nederland en Koloniën, en de leden hun betere dou
bletten ook op de vergaderingen in veiling kunnen geven. Na 
eenig debat wordt besloten aan het verzoek te voldoen. 

Om kwart voor 11 uur sluit de voorzitter onder dankzegging 
voor de opkomst de bijeenkomst. 

Bedankt. 
C. van Bellen, Dolok Ilir, Serbalawan (S.O.K.). 
mevr. C. M. van Es, Bah Bajoe, Siantar (S.O.K.). 
W. Oltmans, Maetsuyckerstraat 4a, Medan. 

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

Verslag der vergadering van 18 December 1939 
in hotel-pension „Wilhelmina". 

De voorzitter opent om 10.15 uur de vergadering. Aanwezig 
zijji 12 leden benevens een oud-lid, dat zich staande de veran
dering weder als lid aanmeldt. De notulen der vorige vergadering 
worden goedgekeurd. Voor de gebruikelijke verloting waren dit
maal eenige zeer goede stukken beschikbaar. Hoewel voor den ver
koop fraaie waardevolle oude zegels waren ingezonden, die tegen 
zeer schappelijke prijzen werden aangeboden, was de belangstelling 
slechts zeer matig, zoodat niet meer dan de helft der aangeboden 
stukken van eigenaar wisselden. 

ingekomen is een offerte uit Nederland voor het zegel Curasao 
1901-02 (cat. nr. 28), waarvoor bij de aanwezigen groote belang-
steHinf, bestaat, weshalve besloten wordt hiervan 2 gebruikte en 
12 ongebruikte exemplaren te bestellen. 

Door vertrek van de plaats zien eenige leden zich genoodzaakt 
als lid te bedanken; hiertegenover staat, dat weder enkele nieuwe 
leden zich hebben aangemeld. 

Nadat de eerstvolgende vergadering, waarbij de groote verloting 
van jaarprijzen zal plaats hebben, is vastgesteld op Woensdag 17 
Januari a.s., sluit de voorzitter om 12.15 uur de vergadering. 

Nieuwe leden per 1 Januari 1940. 
me; B. F. M. Meihuyzen, Bodjong 167, Semarang. . 
J. Jelkman, Sirandawèg 10, Semarang. 
R. Breijer, Mlaten Tjangwie 64, Semarang. 
P. A Louwerens, Lampersari 18, Semarang. 
J. L Deumens, Tanah Poetih 14, Semarang. 

H van Leeuwen. 
L M. J. Ie Fraiture. 
A. J. Makkink. 

Bedankt. 

Adreswijziging. 
E. J. F. Linssen, thans Pieter Sythofflaan 28, Semarang . 

Philatelistenclub „Eindhoven", te Eindhoven. 
Secretaris: J. T H . M. SMELT, Primulastraat 25, Eindhoven. 

Verslag der vergadering van 6 December 1939. 

Om 8.30 uur opende de voorzitter de vergadering, bestaande uit 
5 bestuursleden, 28 gewone leden, 2 candidaat-leden en 2 belang
stellenden. De notulen der vorige vergadering werden voorgelezen 
en goedgekeurd. Bericht van verhindering door verscheidene leden 
werd medegedeeld. 

Als ingekomen stukken werden door den secretaris voorgelezen: 
a. een schrijven van de firma Mebus te Amsterdam over een 

pas uitgekomen goedkoope catalogus van Nederland en Koloniën; 
b. twee brieven van de postzegelvereeniging Roermond over 

een te houden tentoonstelling op 16-18 December 1939 aldaar en 
een te houden loterij; 

c. een brief van een tuberculoselijder uit een sanatorium met 
verz'oek om toezending van postzegels ter vervroolijking van zijn 
laatste levensdagen. 

Na verschillende beraadslagingen en stemmingen werd het 
volgende vastgesteld: 

1. Leden in militairen dienst beneden den rang van onder
officier betalen vanaf 1 Januari de halve contributie. 

2. De jeugdclub wordt opgeheven, nieuwe jeugdige leden van 
18-21 jaar betalen halve contributie en hebben alle rechten der 
overige leden behalve stemrecht. 

3. Besloten wordt een proef te nemen met een specialen ruil-
avond op Woensdag 18 December 1939, des namiddags 8 uur, in 
het gewone lokaal. 

4. In de Januari-vergadering zal een veiling gehouden worden; 
de onkosten, door den verkooper te betalen, worden vastgesteld 
op 5 "/o van de opbrengst. 

VAN DIETEN — HOLLAND'S EERSTE FIRMA 



16 JANUARI 1940. NEDERLANDSCH MAANDBL AD VOOR PHILATELIE. XIV 

In de pauze nam de secretaris van vele leden postzegels in ont
vangst voor den tuberculoselijder, verkocht 103 loten voor de 
Roermondsche loterij en nam bestellingen op voor den Mebus-
catalogus. In de pauze werd veel geruild en bezichtigd, o. a. de 
nieuwe Indische weldadigheidszegels, oorlogsbrieven met censuur-
stempels en -strookjes, den nieuwen handelaarscatalogus, enz. 

Bij de rondvraag deelde de secretaris mede, dat hij op 31 De
cember a.s. aftreedt als bestuurslid. De heer O. Thaels geeft kennis, 
dat hij in de Maart-vergadering een causerie zal houden over de 
Belgische postzegels uitgave 1915. De voormalige leiders der jeugd
club werden bedankt voor hun ijver en medewerking. Ten slotte 
werd de gewone loterij gehouden, waarvoor 2 prijzen gratis en 
6 prijzen ter waarde van ƒ 5.— werden beschikbaar gesteld. Om 
ruim 11 uur werd de vergadering gesloten. J. Th. M. S. 

Nieuwe leden. 
A. C. Hurkmans, Elisabethlaan 23, Eindhoven. 
J. Mellema, Willemstraat 30, Eindhoven. 
E. D. Brinckman, Hendrik de Keyserplein 50, Eindhoven. 
H . J. M. van Mens, Dommelstraat 21, Eindhoven. 
J. A. Th. Dielis, St. Rochusstraat 4, Eindhoven. 

Bedankt als lid. 
dr. J. W. Smits, Hoogstraat 163, Eindhoven. 

Candidaat-leden. 
H. Bosch, Prins Hendrikstraat 53, Eindhoven. (Voorgedragen door 

mevr. Custers-Kooken en J. Th. M. Smelt). 
A. Braaf, Hendrik de Keyserplein 24, Eindhoven. (Voorgedragen 

door E. D. Brinckman en J. Th. M. Smelt). 

Nederl. Philat. Vereen. „De Verzamelaar", te Bussum. 
Secretaris: P. F. VAN DOORN, Fahrenheitstraat 20, Amersfoort. 

Verslag der vergadering van 7 December 1939. 
Aanwezig 52 leden en verscheidene belangstellenden. Om kwart 

over acht opent de voorzitter de vergadering en heet de dames en 
heeren hartelijk welkom. Verder gaande spreekt hij zijn voldoening 
uit, dat de vergaderingen zoo goed bezocht worden. Na eenige 
punten van huishoudelijken aard besproken te hebben wordt over
gegaan tot het lezen der notulen van de vorige vergadering, welke 
onveranderd worden goedgekeurd. 

Bij de ingekomen stukken is een schrijven van „De Nederlanden 
van 1845", waarbij deze maatschappij een aantal postzegelboekjes 
beschikbaar stelt voor de vereeniging, welke zeer in den smaak 
zullen vallen. Daarna volgt de maandelijksche verloting; wederom 
vallen mooie prijzen de gelukkigen ten deel. De veiling, welke 
vanavond weer groot is, wordt vlot afgewerkt; er zijn zeer mooie 
kavels bij. De voorzitter sluit daarop de vergadering en dankt de 
aanwezigen, waardoor het officieele gedeelte is afgeloopen. 

De penningmeester en de commissaris der rondzending hebben 
het zeer druk, daar iedereen van zijn financiëele besognes af wil 
zijn voor den aanvang van het nieuwe jaar. Geruimen tijd daarna 
blijven de leden nog bijeen voor onderlingen ruil en koop van 
postzegels. P. F. v. D. 

Nieuwe leden. 
88. mevr. Boonen, Kerkstraat 32, Bussum. 
89. M. Lammens, Kerkstraat 32, Bussum. ' 
90. J. Hendriks, Naarderstraat 58, Huizen. 
91. B. A. Vos, Kruislaan 30, Bussum. 
94. H. S. Brand, Meulenwiekenlaan 7, Bussum. 
95. M. Lubsen, Flevolaan 10, Naarden. 

Candidaat-leden. 
P. J. de Klerk, Verlaat 16, Nijkerk. (Voorgesteld door P. F. van 

Doorn). 
J. J. A. Bulier, Koninginnelaan 23, Voorburg. (Voorgesteld door 

H . W. Kohl). 
H . de Ruig, Leusderweg 166, Amersfoort. (Voorgesteld door P. F. 

van Doorn), 
mej. R. Metz, Koeldijklaan 20, Bussum. (Voorgesteld door P. 

Derksen). 

P. H. Bakker, Gijsbr. van Amstelstraat 328, Hilversum. (Voor
gesteld door A. Klarenbeek). 

H . K. Berghuis, Primulastraat 30, Hilversum. (Voorgesteld door 
A. Klarenbeek). 

C. Breen, Lothariuslaan 51b, Bussum. (Voorgesteld door Berry 
Brunt). 

F. Breijer, K. P. C. de Bazelstraat 5, Bussum. (Voorgesteld door 
J. de Ruyter). 

B. Wiersma, Leeuwenstraat 4, Hilversum. (Voorgesteld door J. 
de Ruyter). 

Bedankt. 
G. J. C. Aveling. 
J. G. Klerk. 
A. J. Ultee. 

Mededeeling. 
Donderdag 1 Februari a.s., "des avonds 8 uur, houden wij ons 

jaarfeest in de groote zaal van gebouw „De Harmonie". 
Komt allen met uw resp. echtgenooten, vrienden en kennissen 

en zorgt vooral tijdig aanwezig te zijn. 

S.H.E.L.L. Philatelisten Vereeniging, te Amsterdam. 
Secretariaat: Badhuisweg 3, Amsterdam N. 

Nieuw lid. 
A. C. M. Zuiver, Merelstraat 16, Amsterdam N . 
H. Voorn, Hendr. Jacobzstraat 30 III, Amsterdam. 

Adreswijziging. . 
dr. ir. J. van den Berge, thans Spoorzichtlaan 1, Heernstede 

(Z mdvoortschelaan). 
Bedankt. 

E. H . J. Leurink, Nassaulaan B 33, Bussum. 
Vergadering. 

D.. eerstvolgende vergadering zal gehouden worden op Vrijdag 
26 Januari 1940, des avonds 8 uur, in de Lunchroom der B.P.M., 
Amsterdam. 

Postzegelvereeniging „Brunssum-Hoensbroek". 
Secretaris: P. VAN DER SCHEER, Hommerterweg 33, 

Amstenrade (Post Treebeek). 

Verslag der vergadering van 16 December 1939. 
Te 8 uur opent de voorzitter de vergadering. Hoewel er kaarten 

verzonden zijn, blijkt de opkomst lang niet zoo groot te zijn als 
wenschelijk was. Eenige ingekomen stukken worden behandeld. 
Vervolgens stelt de voorzitter voor, de leden, die in militairen 
dienst zijn, vrij te stellen van contributie en hen alleen het Maand
blad te laten betalen. Met algemeene stemmen wordt dit goed
gevonden. Enkele leden komen met klachten over rondzendingen. 
Niets meer te behandelen zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Nieuw lid. 
G. van der Linden, A-B-C-straat 27, Treebeek. 

Mededeeling. 
Op de eerstvolgende vergadering (20 Januari 1940) wordt de 

jaarlijksche „groote verloting" gehouden. Laat ieder lid deze ver
gadering nu eens bijwonen; de opkomst laat vaak veel te 
wenschen over. 

Vergadering. 
Vergadering op Zaterdag 20 Januari 1940, des avonds 8 uur, in 

hotel „Claessen", Brunssum. 

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

Verslag der vergadering van 21 December 1939. 
Ongeveer 8.30 uur opende de voorzitter deze goed bezochte 

vergadering en deelde daarna mede waarom de leden alsnog een 
convocatie voor deze vergadering ontvingen — een bestuurs-
verkiezing, welke moest plaatsvinden in verband met het bedanken 
van eenige bestuursleden, welk punt niet meer in de agenda van 
het Maandblad kon worden vermeld. Spreker betreurde het, dat 
deze bestuursleden meenden hun functie te moeten neerleggen, 
waar daarvoor naar zijn meening toch niet zulke ernstige redenen 
aanwezig waren. Hij gaf gaarne bij het desbetreffende punt van de 
agenda gelegenheid hierover van gedachten te wisselen. 

Bij de ingekomen stukken was een present-exemplaar van den 
Mebus-catalogus, die tegen sterk gereduceerden prijs door den uit
gever beschikbaar gesteld werd, mits bij afname van minstens 
10 stuks. De secretaris nam reeds vele bestellingen in ontvangst. 
Dan was er een insteekboekje voor de leden beschikbaar gesteld 
door „De Nederlanden van 1845". Dit aardige boekje, werkelijk 
bijzonder practisch gemaakt, werd dankbaar door de leden aan
vaard en aan het bestuur werd opgedragen, de geefster dank te 
betuigen voor de aardige attentie. Vervolgens een schrijven van 
het lid den heer Meyer, die bezwaren had tegen de financieele 
regeling van de rondzendingen: 15 cent voor ledige boekjes en 
5 % van de verkochte zegels. Besloten werd, dit schrijven aan de 
rondzendingscommissie ter hand te stellen en om advies te ver
zoeken. Ten slotte een schrijven van de bestuursleden, die voor 
hun functie bedankten. 

Daar er geen notulen van de vorige vergadering waren wegens 
de bijzonder korte duur dier vergadering, werd besloten thans 
het punt der agenda „bestuursverkiezing" te behandelen. De voor
zitter sprak nogmaals zijn teleurstelling uit en verwonderde zich 
over den gang van zaken, daar er nooit eenig ernstig verschil van 
meening in het bestuur geweest was en de samenwerking steeds 
hoogst vriendschappelijk en op hoog peil was. De heer H . Bakker 
motiveerde zijn bedanken. Na eenige discussie deed de heer Van 
Aggelle een voorstel van orde om alsnog de aftredende bestuurs
leden in overweging te geven hun standpunt te herzien. Mevrouw 
Dörmitzer sloot zich hierbij aan, er den nadruk OD leggende, dat 
het bestuur zoo prachtig samengesteld was en dat het werkelijk 
een nadeel voor de vereeniging was als de beeren bij hun besluit 
bleven. Spreekster deed een hartelijk beroep op de goedwillend
heid van allen om onze mooie vereeniging op werkelijk schitterende 
wijze van dienst te zijn. Uit het applaus der aanwezigen maakte 
de voorzitter op, dat de geheele vergadering met het voorstel van 
orde accoord ging en vroeg hij de meening der betrokken bestuurs
leden. De heer Bakker kon zich er mede vereenigen, mits de heer 
J. M. H. ten Kate, die hier niet aanwezig was, persoonlijk werd 
uitgenoodigd die bestuursvergadering bij te wonen. De voorzitter 
zegde zulks van harte gaarne toe. (Bedoeld werd hier de eerst
volgende bestuursvergadering, waarin de betrokken bestuursleden 
een definitief besluit zullen nemen). Hiermede werd het punt 
bestuursverkiezing van de agenda afgevoerd. 

In verband met de toezegging van den voorzitter, dat de leden 
nu spoedig een gedrukt reglement zou worden uitgereikt, hetwelk 
gratis door een der bestuursleden beschikbaar gesteld werd, wilde 
hij thans eens spreken over verandering van den naam der ver
eeniging, daar die volgens sommigen te lang en minder geschikt 
werd geacht. De heer Klarenbeek vond het beter, dat zulks op de 

agenda vermeld werd en niet alleen in het Maandblad, maar ook 
per convocatie aan de leden bekend gemaakt werd. De voo'-z'tter 
had daartegen geen bezwaar en wat betreft naast het Maandblad 
een convocatie te zenden, zou hij dit in het bestuur bespri.ken. 

Bij de rondvraag verzoekt de secretaris de leden nogmaals meer 
medewerking voor het vlotte en accurate functioneeren der rond-
zending, waarna sluiting van het officieele gedeelte volgde Een 
30-tal kavels werden nog geveild, terwijl van een der bestuurs
leden zijn verzameling Duitschland te bezichtigen was, welke wel 
belangstelling trok. 

Nieuwe leden. 
J. de Ronde, Gijsbrecht van Amstelstraat 326b, Hilversum. 
Th. Eller, Sumatrastraat 111 huis, Amsterdam O. 

Vergadering. 
Jaarvergadering op Donderdag 18 Januari a.s., in de zaal van 

de Openbare Leeszaal, 's-Gravelandscheweg 55, Hilversum. 
Aller opkomst dringend verzocht wegens de belangrijkheid van 

de agenda. 

Postzegelver. „Contact schept Kracht", te Amsterdam 
Secretaris: P. C. KORTE WEG, Bennebroek. 

Jaarvergadering. 
De datum voor de jaarvergadering, volgens besluit der algemeene 

vergadering dit jaar op een Zondag te Utrecht te houden, is nog 
niet bepaald. Den leden zal tijdig jen convocatie worden toe
gezonden. 

Inzendingen. 
Zooals reeds in het vorige vereenigingsbericht aangekondigd, 

wordt thans de inzending in de afdeeling Europa heropend. 
Ten opzichte van deze afdeeling zal thans strenger de hand 

gehouden worden aan de bepaling, dat de directeur van het ruil-
verkeer het recht heeft, onbelangrijke boekjes te weigeren. In
zenders worden verzocht hiermede rekening te willen houden. 

De inzending in elf afdeelingen is dus thans weer toegelaten en 
alleen de afdeelingen Engelsche Koloniën en Buiten Europa blijven 
tot nadere aankondiging gesloten. 

Vraag. 
Voor onmiddellijke uitzending gevraagd boekjes van Nederland 

en Koloniën, alsmede afstempelingen (in de 6 eerste onder
af deelingen; zie achterzijde van ieder ruilboekje) en Europa. 

Stand der uitzendingen. 
Hieronder volgt de toegezegde opgave van nummers van nog 

niet uitgezonden boekjes in de voornaamste afdeelingen: 
7085 en hooger: afdeeling Nederland en Koloniën; 
6995 en hooger: afdeeling Europa; 
7022 en hooger: afdeeling Fransche Koloniën; 
6471 en hooger: afdeeling Engelsche Koloniën; 
6291 en hooger: afdeeling Buiten Europa; 
7031 en hooger: afdeeling U.S.A.; 
7012 en hooger: afdeeling Afstempelingen Nederland. 

Adreswijzigingen, 
mej. C. A. M. van Dongen, thans Vondelstraat 197, Den Haag. 
mr. N. A. de Joncheere, thans Koninginnegracht 3, Den Haag. 
K. N. Korteweg, thans Laan van Meerdervoort 660, Den Haag. 
dr. S. J. van Wijhe, thans Capendu par Carcastonne (Ande). 

Het Jubileumboek 
„PostzegelkundeenPostwezen 

Verkrijgbaar bij 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. 
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Nieuwe leden. 
W. H. Auping, „De Wever", Otterlo (Gld.). 
mevr. Jansen-Perwitz, Prins Hendrikplein 3 Apeldoorn. 
O. J. Quéré, Zweerslaan 8, Bilthoven. (Oud-lid). 
H. Ch. J. Roelofsz, 'Willem de Zwijgerlaan 7, Voorschoten. 
P. J. A. Zimmermann, Molenweg 10a, Roermond. 

Enschedesche Philatelisten-Vereeniging, te Enschede. 
Secretaris: H. HARDICK, Oostveenweg 30, Enschede. 

Vergadering van 22 December 1939. 
Na opening wordt met algemeene stemmen den heer Wissink 

als lid onzer vereeniging aangenomen. 
De ingekomen stukken worden doorgenomen. Van „de Phila

telist" kwam het definitieve bericht, dat dit tijdschrift per -31 
December 1939 zal ophouden te bestaan als afzonderlijk tijdschrift. 
Vanaf 15 Januari a.s. zal verschijnen het „Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, waarin opgenomen De Philatelist", welk tijd
schrift als officieel orgaan wordt aangenomen. Dit blad, waarvan 
de jaarlijksche bijdrage niet meer dan ƒ 1,50 per lid en per jaar 
zal bedragen, verschijnt prompt steeds de 16e der maand en zi l 
zonder twijfel, evenals „De Philatelist" een leerzame en wetens
waardige lectuur bevatten. Het voorstel, het verschil in de kos
ten der bijdrage van het tijdschrift door contributieverlaging f n 
bate der leden te laten komen, wordt verworpen. Besloten wordt, 
daar de bijdrage voor ons nieuwe orgaan wordt berekend naar Je 
drukkosten per maand per lid, het verloop over het jaar 1940 af 

te wachten en eventueele voordeden ten bate der jaarlijksche ver
loting te laten komen. 

Na de maandelijksche verloting, welke weer met een extra prijs 
was aangevuld, wordt overgegaan to t de rondvraag. De heer 
Mooyweer stelt de vraag, of het te goed bij het spaarfonds ma^ 
worden besteed voor aanvulling van de jaarlijksche prijs. Hier t je 
wordt besloten, zoodat het artikel van het spaarfonds in dl^r 
voege wordt gewijzigd. De heer Kaptein zal op de volgende vei'-
gadering een blad met zegels van het 25-jarig bestaan van het Pana
makanaal toonen. Door den heer Arke wordt voorgesteld de ge
mobiliseerde leden vrijstelling van contributiebetaling te ver
kenen voor den duur van de mobilisatie. Dit voorstel wordt met 
algemeene stemmen aangenomen. 

Nieuw lid. 
G. H. Wissink, Tubantiastraat 23, Enschede. 

Wederom aangemeld als lid. 
(wegens terugkeer uit het buitenland). 

J. Hi.deman, Lasondersingel 138, Enschede. 

Contributie 1940 ad ƒ3,50. 
Verzoeke storting op giro 86410 ten name van den heer Heger

horst, Enschede. 
Vergadering. 

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op Maandag, 
22 Jdbuari ly40 m de zaal van hotel „Avion", Deurningerstraat 
Enscntde. 

— 1 ^ Bijzondere aanbieding Nederland engros voor ruil, wederverkoop of belegging, ^ a i 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 
Yv. 

Y 

nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 
nr. 

7 
13 
15 
21 
22 
23 
24 
32 
34 

34a 
37 

37a 
38 
49 
55 
61 
72 
73 
77 
80 
81 

81a 
82 
83 

5 
Vz 
1 

10 
n'Ä 
15 
20 

2 
3 
3 

10 
10 
12K 
3 

15 
1 
3 
5 

1 7 ^ 
40 
50 
60 

lY, 
3 

V. nr. 84 5 

c. 1867 
c. 1869 
c. 1869 

c. 1872 
c. 1872 
c. 1872 
c. 1872 
c. 1876 
c. 1891 
c. 1891 geel 
c. 1891 
c. donker 
c. grijs 
c. oranje 
c. bruin 
gld. groen 
c. tbc. 
c. tbc. 
c. 2 kl. 
c. 2 kl. 
c. 2 kl. 
c. 2 kl. 
c. 1913 
c. 1913 

c. 1913 

p . lO 

0,30 
0,30 
0.25 
0,08 
0,35 
0,30 
0,32 
0,10 
0,10 
0.15 
0.10 
0.15 
0.30 
0.20 
0.35 
0.10 
0.15 
0.15 
0.20 
0.15 
0.12 
0.15 
0.30 
0.40 
0.30 

p . IOC 

2,50 
2,75 
2.— 
0,60 
2,75 
2,50 
2,75 
0,90 
0,70 
1.25 
0.80 
1.25 

1.50 
2.75 
0.70 
1.25 
1.25 
1.65 
1.25 
1.— 
1.25 
2.50 
3.50 
2.50 

p . 10 p . lOO 

Yv. nr. 85 10 c. 1913 
Yv. nr. 104 MVi c. 1921 
Yv. nr. 114 10 op 5 c. 
Yv. nr. 115 10 op 12M c. 
Yv. nr. 122 20 c. Jub. '23 
Yv. nr. 123 25 c. Jub. '23 
Yv. nr. 124 35 c. Jub. '23 
Yv. nr. 125 50 c. Jub. '23 
Yv. nr. 129 10 c. Dienstopd. 0.45 
Yv. nr. 143 MY^ c. z.w. 
Yv. nr. 151 60 c. violet 
Yv. nr. 152 1 gld. blauw 
Yv. nr. 153 5 gld. grijs 
Yv. nr. 157/58 2 en 10 c. 
Yv. nr. 177 1 2 ^ c. rood 
Yv. nr. 180 22)4 c. 
Yv. nr. 212a 21 c. 
Yv. nr. 213 2 7 ^ c. 
Yv. nr. 222 21 c. opdruk 
Yv. nr. 234 70 c. 
Yv. nr. 250 5 c. W. d. Zw. 
Yv. nr. 258 80 c. 
Yv. nr. 277 6 c. Luchtv.fds. 
Yv. /ir. 284 6 c. Zomer '36 

0.65 
0.50 
0.15 
0.20 
0.20 
0.20 
0.50 
0.30 
0.45 
0.20 
0.20 
0.10 
0.80 
1.— 
0.25 
0.55 
0.22 
0.45 
0.40 
0.50 

5.50 1 
4.— 
1.25 
1.75 
1.75 
1.75 
4.50 
2.50 

1.50 
1.50 
0.75 
7.— 
9.— 
2.— 

1.75 
3.50 
3.25 
4.— 

0.20 1.50 
0.95 8.— 
1.10 9.— 
0.25 2.25 

Yv. nr. 287 123^ c. drieh. 
Yv. nr. 297 6 c. Vondel 
Yv. nr. 302 
Yv. nr. 305 
Yv. nr. 307 
Yv. nr. 313 
Yv. nr. 314 
Yv. nr. 315 
Yv. nr. 320 

c. Fr. Hals 
c. Zomer '38 
c. Zomer '38 
c. Kind '38 
c. Kind '38 
c. Kind '38 
c. Zomer '39 

Yv. nr. A3 60 c. luchtpost 
Yv. nr. A9 36 c. luchtpost 
Yv. Porto 28 1 c. Ruyter 
Yv. Porto 48 3 c. 
Yv. Porto 54 7% c. 
Yv. Porto 59 25 c. 
Yv. Porto 60 50 c. 
Yv. Porto 63 7 c. dik 
Yv. Porto 64a 9 c. 
Yv. Porto 68 1 gld. rood 
Yv. Porto 74 5 op 1 c. 
Yv. Porto 75 10 op 1 c. 
Yv. Porto 76 1234 op 5 c. 
Yv. A 4/5 40, 75 c. luchtp. 
Nieuwste Kind, 1 Dec. 1939 

p . lO 

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 
0.70 
0.10 
0.40 
0.25 
0.25 
0.45 
0.20 
0.20 
0.45 
3.20 
1.65 

p . lOO 

14.50 
1.75 
1.75 
1.75 
2.25 
1.75 
2.75 
1.75 
1.75 
2.75 
4.50 
3.50 

0.60 
3.— 
2.— 
2.— 
3.75 
1.50 
1.50 
3.50 

29.— 
15.— 

Uitsluitend prima kwaliteit. Porto steeds extra. Alles gebruikt, uitgezonderd nr. 287. welke ongebr. geleverd wordt. 
Te koop g e v r a a g d : Spoor- en Willibrordzegels. Ik betaal voor de 5 ets f 0,40 per 100 
en voor de XlYi ets Willibrord f 0,05 per stuk, voor de 12^^ ets Spoor f 0,06 per stuk. 
Tevens belangrijke partijen engros onverschillig welk land, ik heb geen inkooplijsten. 

A. J. de Wit, Koninginneweg 175, Amsterdam-Z. - Tel. 93489 - Giro 224553. 
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In hetzelfde jaar verschenen drie waarden ter gelegenheid van 
het tiende Sokolcongres met de beeltenis van J. Fügner, een van 
de voormannen van deze beweging. De waarden zijn: 50 h., 
1 k. en 2 k.; getand 12>^. 

De Internationale Roeikampioenschappen werden in September 
1932 te Belgrado gehouden. Ter herinnering aan deze gebeurtenis 
gavin de posterijen van YOUGOSLAVIE een serie van zes zegels 
uit, welke met een toeslag ten bate van een liefdadig doel ver
koche werden. De serie bestaat uit de waarden: 75 p. + 50 p. 
(skif op den Donau, op den achtergrond de stad Smederevo), 
1 d. + J4 d. (de vier op het meer van Veldes), I K d. + >< d. 
(de acht op deu Donau bij Belgrado), 3 d. f 1 d. (de tv ee 
in de haven van Spalato), 4 d. + 1 d. (de twee op de Dolac bij 
Zagreb), 5 d. + 1 d. (portret van kroonprins Peter). De steen
druk der zegels is afkomstig uit de Staatsdrukkerij te Belgrado. 
De eerste vier waarden zijn getand U K : 12; de 4 d. f 1 d. en 
5 d t 1 d. zijn 12 : I I K geimd. 

1 ^ ^ i H M a 

m uSsIr .̂tBraiinb^jit 
B I!M»HSIU!UIHIIÉ 

ij^m 
i^i^^^^^^^i 
i^HHI 
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^ ^ Ö ^ ' " " ^ 

^^^^^^^^Ku'ïn 
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3 

1 
m 
^ 9 

1 
<l 
m 

ÉJ 
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UAafli«*M l « É « » 

Te Ljubljana (Laibach) werden in Juni 1933 Sokolspelen ge
houden, waarvoor twee weldadigheidszegels met het portret van 
kroonprins Peter in Sokoldracht werden uitgegeven in de waarden 
van 75 p. | 25 p. en 1K d + % d. De zegels zijn in boekdruk 
uitgevoerd en afkomstig uit de Staatsdrukkerij te Belgrado. De 
tandipg is 12K. 

Ter herinnering aan het twintigjarig bestaan van de Sokols te 
Serajevo gaven de YougoSlavische posterijen op 1 Juni 1934 een 
serie van drie zegels uit, in de waarden: 75 p. f 25 p., \% d. {
y, d. en 1% d. \ Vi d., voorstellende het embleem der Sokols, 
n.1. de arend, vliegend boven een landschap bij Serajevo. Druk 
en hei komst zijn dezelfde als van de vorige uitgifte. De tanding 
is \2'A : MYi. De serie had frankeerwaarde gedurende vier 
maanaen. 

■ • • • • « • • ■ • ■ • i i i i 

0.250J. 
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U i A * A * * A A A * « a i « . U 

pVfVVIVPPffWfV«« 

/POMEN VITE/KOM KH»UU 
«UK/ANDIIU I.UJEOINITEUU 
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Op denzelfden datum vierde Zagreb 
het zestigjarig bestaan van haar Sokols, 
waarvoor eveneens een serie van 3 zegels 
werd uitgegeven in de waarden 75 p. )
25 p., \% d. \ % d. en 1% d. + % d., 
voorstellende een athleet staande tegen 
een arend met uitgespreide vleugels. Druk 
en tanding zijn dezelfde als van de serie 
van Serajevo. De zegels hadden frankeer
waarde gedurende drie maanden. 

Bij de in Augustus 1938 uitgegeven 
weldjdigheidszegels, waarvan de toeslag 
ten goede kwam aan het spoorweg
personeel, vertoont de waarde van 
2 f 2 d. het overbrengen van een 
brandende fakkel. 

wmm9mwm9mmmmmmn9m 

jyrOCMBHJA JUGOSLAVIJA 
iMMtfMAflMMÉÉéMÉMitÉMiM 

Vier waarden werden in October 1938 in YougoSlavië uit
gegeven ter gelegenheid van de IX Balkan Olympiade, die te 
Belgrudo plaats vond, n.1. 50 p. + 50 p. (hardlooper), 1 d. | 1 d. 
(hordenloop), 1.50 d. f 1.50 d. (gewichtheffen), 2 d. f 2 d. (pols
stokspiingen). Papier zonder watermerk, tanding U K . 

Ol) de in ZWITSERLAND ieder jaar in December weder
keerende uitgifte van zegels ten bate van „Pro Juventute", werden 
in 1932 op de waarden 5 ( + 5) c , 10 (j 5) c , 20 (f 5) c. 
respectievelijk een vendelzwaaier, een steenwerper en worstelaars 
afgebeeld. 

PMWVVWIWV^ 

20̂  
H.B.WiELANO U./^ATIeH ^ 

Over het ontstaan van het vendelzwaaien laat ik hier een 
kleine uitwijding volgen. Men heeft dit gezocht bij het leger, 
omdaf b.v. in Brabant (Nederlandsch) en in het Walenland 
(België) de vendelzwaaier wel „Alferi" of „Alfere" (van Alferez) 
genoemd wordt, hetgeen het Spaansche woord voor vaandrig is. 
Het gebruik van dit woord sramt uit den tijd der Spaansche 
overheersching. De vaandrig reed met het vaandel gewoonlijk 
te paard. Alferez nu moet afgeleid zijn van het Arabische 
woord Alferic. Alferic beteekent ruiter, van „faras", het Arabische 
woord voor paard. Doch het staat wel vast dat onder de mili
tairen het gebruik van het vendelzwaaien verspreid moet zijn 
door de landelijke bevolking, onder wie dit gebruik al sinds on
geve ..• de 16e eeuw in zwang was bij volksspelen enz. Ook de 
gilden bezaten hun vendelzwaaiers. Deze verplaatsten zich thans 
niet meer te paard, doch te voet. 

Niet alleen in onze provinciën Gelderland, Brabant en Limburg, 
doch ook in België, Duitschland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Yougo
Slavië, Zwitserland en in Engeland (nog in één enkel dorp) wordt 
sinds onheugelijke tijden, tot op heden, het vendelzwaaien bij 
folkloristische feesten, kermissen en op processiedagen beoefend. 
D. J. van der Ven, de bekende folklorist, schrijft o. m. naar aan
leiding van den oorsprong van het vendelzwaaien op bl. 30 van 
zijn brochure „Het vendelzwaaien herleeft": „Zoo hangt on
getwijfeld ook het vaandelspel samen met oeroude vóórChristelijke 
handelingen, die in hun oorsprong een magiereligieus karakter 
hadden en werden uitgevoerd met de kennelijke bedoeling booze 
invloeden te weren, waardoor zij indirect zegen x n voorspoed, 
konden bevorderen." sjtigj'u 3VT>'9 r ni I 

ijl£';m3^'W«'dtiinaryid|d^l 
..taagn'' '■jjob ,i3rqr,q biriogag qO 
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DE PORTRETZEGELS VAN FINLAND 
door J. WEMMERS. 
ELIAS L ö N N R O T . 

-1931 I T 
h^aiAAAAA« 

Elias Lönnrot (Sammatti Nyland), 
Finsch schrijver, werd 9 April 1802 ge
boren. Hij werd in 1833 districtsarts te 
Kajaani en in 1853 in plaats van Castren 
benoemd tot hoogleeraar in de Einsehe 
taal en letterkunde aan de universiteit 
te Helsingfors. Zijn voornaamste ver
dienste is het verzamelen van oude 
volksliederen waarvoor hij als jonge 
man reeds herhaaldelijk voetreizen had 
gedaan. Zijn verzameling oude en 
nieuwe volksliederen (Kantele, 4 dln., 
1829-1831) was de vrucht hiervan. 
Hierop volgde Kalevala in 1835, het 

volksepos der Finnen. Daarop verscheen in 1842 een verzameling 
Finsche spreekwoorden. In 1861 een verzameling Einsehe raadsels 
en In 1880 zijn „Loitsurunoja" of tooverspreuken. Hij overleed 
19 Maart 1884. 

Zijn beeltenis komt voor op Finland 1931, verschenen ter gele
genheid van het honderdjarig bestaan der Finsche Letterkundige 
Vereeniging: de 1 mark, sepia. 

SVINHUFVUD. 
Pehr Evind Svinhufvud, Finsch poli

ticus, werd 15 December 1861 te G. Sääk-
smäki geboren. Hij ging eerst in de rech
telijke loopbaan, werd in 1906 afgevaar
digde naar den Landdag en sloot zich 
bij de partij der Jong-Finnen aan. Als 
verdediger van het Finsche recht werd 
hij in 1914 naar Siberië verbannen, waar 
hij tot 1917 verbleef. In dat jaar terug
gekeerd, werd hij voorzitter van de 
Finsche regeering, moest echter reeds het 
volgend jaar voor de bolsjewieken naar 
Berlijn vluchten, waar hij Duitschland's 

hulp wist te verwerven. Na de onderdrukking van de roode revo
lutie in Mei 1918 werd hij Finsch rijksbestuurder, was van 1919 
lid van hpc staatsgerechtshof, werd in 1930 minister-president en 
in 1931 president der republiek Finland. 

Zijn beeltenis komt voor op Finland 1931, uitgegeven ter gelegen
heid van zijn 70en verjaardag: 2 mark, blauw en zwart. 

DE POSTZEGELS VAN PALESTINA 
door EDUARD POOL. 

Op 10 Februari 1918 werd aan de burgerlijke bevolking van 
Palestina de gelegenheid gegeven om haar correspondentie door 
middel van den legerpostdienst te doen verzenden. De postzegels, 
die hiervoor gebruikt werden, waren van 1 piaster, in vellen van 
120 stuks, gedrukt op Engelsch postzegelpapier, langwerpig van 
formaat. In het midden stonden de woorden „Postage Paid", in 
witte banden boven en beneden en daartusschen in het Arabisch 
een opschrift van dezelfde beteekenis. Boven aan den zegel stond: 
E.E.F. (Egyptian Expeditionary Force), evenals onderaan. De waarde 
In het Engelsch en het Arabisch stond links en rechts van den 
zegel uitgedrukt. 

Het aantal uitgegeven zegels bedroeg 21.000. Daar geen tanding-
machine aanwezig was, werden de zegels gesneden. Ze waren on-
gegomd en werden door de postautorlteiten van het leger op de 
correspondentie geplakt. 

Een nieuwe uitgifte van 6.000 stuks In cobaltblauw werd op 
16 Februari 1918 gemaakt 

Op gegomd papier, doch ongetand, In ultramarijn verscheen 
daarop 5 Maart 1918 een zegel met opdruk 5 milliemes In zwart. 

Al deze uitgiften waren gedrukt in Cairo door het „Typo
graphical Department of Survey of Egypt". 

1 Op 10 Juli 1918 verschijnt de eerste uit
gifte van getande zegels, gedrukt door 
Harrison and Sons Ltd., Engeland, in vellen 
van 240 stuks, tanding 15 : 14. Het zijn 
1 mill. In sepiabruin, 2 m. groen, 3 m. g-^el-
bruin, 4 m. rood, 5 m. oranjegeel, 1 piaster 
indigoblauw, 2 p. olijf, 5 p. lllabruin, 9 p. 
lichtbruin (zandkleurig), 10 p. ultramarijn 
en 20 p. grijs. 

Op 1 September 1920 werd deze uitgifte 
van de E.E.F.-postzegels voorzien van den 
opdruk „Palestine" in het Arabisch, En
gelsch en Hebreeuwsch. De opdruk werd 
aangebracht door de drukkerij van het 
Orthodoxe Patriarchaat In Jeruzalem. De 
Arabische opdruk was 8 mm. De tanding 
15 : 14. Er waren vele foutdrukken; de 
meest bekende is de kopstaande opdruk 
op de 3 m. 

In December 1930 werd een nieuwe op
druk vervaardigd. De Arabische tekst was 
nu 10 mm. in plaats van 8, terwijl de 
Engelsche en Arabische letters duidelijker 
gedrukt werden. 

Op 22 September 1921 verscheen een nieuwe, door de firma 
Harrison and Sons te Londen aangebrachte, opdruk, de Engelsche 
tekst in „sans serif" (schreeflooze, groteske, antieke) letter, de 
Arabische lang 8 mm. De kleur van de 1 piaster zegel werd 
veranderd van diep indigoblauw in licht blauwgrijs. De tanding 
bleef ongewijzigd. 

In de latere uitgifte van 1922 was het oorspronkelijke zegel op
nieuw gegraveerd; de nieuwe opdruk werd vervaardigd door de 
firma Waterlow and Sons Ltd. te Londen. Het watermerk was 
een kroon met de letters C A . De waarden waren: 1 mill, sepia, 
2 m. geel, 3 m. blauwgroen, 4 m. rose, 5 m. oranje, 6 m. groen, 
7 m. geelbruin, 8 m. rood, 13 m. ultramarijn, 1 piaster grijs, 2 p. 
olijf, 5 p. lila, 9 p . zandkleur, 10 p. lichtblauw, 20 p. paars. 
De tanding is 14; de 5 piaster evenals de 9, 10 en 20 p. in 
tanding 15 : 14. 

Deze uitgifte heeft verschillende ernstige fouten, o. a. 1 mill, 
opdruk kopstaand en dubbele opdruk; 2 piaster kopstaand; 10 p. 
E.F.F. In plaats van E.E.F, onderaan. 

Op 1 Januari 1927 kwamen de eerste waarden van de tegen
woordige uitgifte met afbeeldingen, en wel de 3 mill, en 13 mill. 
De andere waarden werden 1 Augustus uitgegeven. De pLaten 
werden gemaakt naar teekeningen van J. Benor Kalter te Jeru
zalem, de postzegels werden gedrukt door de firma Harrison 
and Sons te Londen. 

«1 

De zegels dragen de volgende voorstellingen: Rachel's graf
tombe, de Rots met de Moskee, de Citadel van Jeruzalem, terwijl 
de 4 hoogste waarden het meer van TIberia vertoonen. De origl-
neele kleuren waren: 2 mill, blauwgroen, 3 m. geelgroen, 4 m. 
rose, 5 m. oranje, 6 m. groen, 7 m. rood, 8 m. bruin, 10 m. grijs, 
13 m. ultramarijn, 20 m. olijfgrljs, 50 m. lila, 90 m. olijfbruin, 
100 m. lichtblauw, 200 m. paars. De 4 hoogste waarden zijn 
getand 14 : 14, de andere alle 13)4 : 14)^. 

Op 17 Januari 1932 werd de 90 mill, uit den verkoop terug
genomen, terwijl een nieuw 7 mill, zegel in mauve kleur (donker 
paars) en 8 mill, in rood werden uitgegeven. Op 1 Augustus 1932 
werd de kleur der 13 mill, zegels veranderd in bruin en die 
van de 15 mill, in blauw. 1 November d. a. v. werd de 4 mill. 
in paars veranderd. -'St^ ïA^''J^' 

De portzegels werden in 1923 te Jeruzalem gedrukt in de 

VAN DIETEN — GRATIS VéDé-NIEUWS 
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tanding 11, en wel de 1 mill, in bruin, 2 m. groen, 4 m. rood, 
8 m. mauve (donker violet), 13 m. blauw. 

In 1924 verscheen een nieuwe uitgifte, gedrukt door Waterlow, 
watermerk meervoudig C A . en getand 14, in de navolgende 
waarden: 1 mill, bruin, 2 m. geel, 4 m. groen, 8 m. rood, 13 m. 
ultramarijn en 5 piaster paars. 

In 1928 bleek een nieuwe uitgifte noodig te zijn, waaraan 
werden toegevoegd twee nieuwe waarden, n.1. 10 mill, grijs en 
20 mill, olijf. De 5 piaster waarde werd veranderd in 50 mill. Een 
6 mill, oranjebruin werd hieraan 1 October 1933 nog toej'tvoegd. 

In mijn bezit is nog een curiositeit van 
Palestina, n.1. een zegel van de Landbouw
kolonie Petach Tikwak bij Jaffa. Deze 
kolonie had, in de tijden vóór 1914, een 
eigen postkantoor opgericht. Bij verzending 
van brieven uit deze kolonie, die dan via 
Jaffa verzonden werden naar het buiten
land, werd deze zegel opgeplakt. 

Reeds na eenige dagen verbood de 
Turksche overheid dit en werd het kantoor 
gesloten. Er kunnen dus slechts zeer weinig 
gebruikte exemplaren hiervan in omloop 
zijn. 

Zooals bekend is, had in dien tijd bijna ieder land zijn eigen 
postkantoor in Palestina: Russische, Fransche, Duitsche en Oosten
rijksche fungeerden er naast de Turksche, elk met eigen zegels, 
en m. i. is daarom deze koloniezegel daarmede te vergelijken. 
Het is een zeer mooi uitgevoerd zegel, waarde 14; in Hebreeuwsche 
letters staat er op „Petach Tikwak". Hoofdmotief is een sinaas
appilboom met vruchten eraan, omgeven door golvende akkers 
en etn landbouwploeg van Oostersch type. 

IETS OVER DE DRIEZIJDIG GETANDE ZEGELS 
VAN ZWEDEN. 

Zooals algemeen bekend verondersteld mag worden, geeft 
Zweden sinds de uitgifte 1920 in rollen gedrukt, de drie laagste 
■waarden ook uit in boekjes inhoudende 20 zegels getand L 10. 

In 1938 is echter een nieuwe machine in gebruik gesteld. De 
zegels, getand K 12K, worden nu gedrukt in vellen van 10 X 10 
De bijzonderheid van deze vellen is echter, dat zij, evenals de 
zegels van de Vereenigde Staten, links en rechts vlak langs het 
zegelbeeld zijn afgesneden, terwijl er boven en onder een rand 
overblijft ter aanhechting in de boekjes. De drukvellen zijn boven
dien verdeeld in twee blokken van 5 X 10 zegels die têtebêche 
staan. Dit kan echter nooit in de boekjes voorkomen, daar ze 
middendoor gescheurd worden. In de boekjes vindt men dan 
twee blokken van 5 horizontale paren. Gemiddeld vindt men dus 
ook op de 5 boekjes 2 blokken links en 2 blokken rechts on
getand. Dit komt voor bij alle zegels van 5, 10 en 15 öre sinds 
de uitgifte Swedenborg, Yvert 247a, Michel 243B. 

J. DEKKER. 

fe:^^ TentoofistelIin^eTi 

DE 3e TENTOONSTELLING, GEORGANISEERD DOOR DE 
„AMSTERDAMSCHE POSTZEGEL SOCIËTEIT". 

Zaterdagmiddag 16 December j.1. h?d de opening plaats van 
bovengenoemde tentoonstelling. De heer Poulie, na het vertrek 
van dr. Wijnhausen tot voorzitter benoemd, hield bij deze gelegen
heid als het ware zijn „maidenspeech". 

Allereerst bracht hij zijn dank uit aan jhr. Roëll, directeur van 
het Stedelijk Museum, den heer Den Tex, voorzitter van het 
Amsterdamsche Comité voor de Weldadigheidszegels, den heer 
Van der Meer, adjunctdirecteur van het hoofdpostkantoor te 
Amsterdam, dr. Valkema Blouw, voorzitter van den Neder
landschen Bond van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars, en 

den heer P. Vredenduin, eerevoorzitter van de vereeniging „Hol
landia", voor hun aanwezigheid. Daarna besprak hij achtereen
volgens 1. de onrustige toestand in Europa in verband met onze 
liefhebberij; 2. de voordeelen voor het kind bij het verzamelen, 
vooral wat betreft geschiedenis en aardrijkskunde; 3. het getuigen 
van regeeringsmoeilijkheden, o. a. Letland; 4. het postzegelen als 
een rustige concentratie gevende liefhebberij in dezen woeligen 
tijd; 5. het tweeërlei doel dezer tentoonstelling, n.1. propaganda 
voor de philatelie en steun aan het Amsterdamsche Comité voor 
de Weldadigheidszegels. Vervolgens bedankte de voorzitter het 
Staatsbedrijf der P.T.T. voor het afzonderlijke postkantoor en de 
speciale afstempeling, de beeren Van Veen en Van der Meer, 
respectievelijk directeur en adjunctdirecteur van het hoofdpost
kantoor te Amsterdam, jhr. Roëll, directeur van het Stedelijk 
Museum, den heer Hendriks en mejuffrouw Mohr, secretaresse 
van het Amsterdamsche Comité, voor hun welwillende mede
werking. Na gewezen te hebben op de financieele steun der Post
zegelvereeniging „HoUandia", betuigde hij verder zijn bijzonderen 
dank aan de beeren Wittkämper en Zwolle voor hun zoo buiten
gewoon te waardeeren hulp bij de organisatie van deze tentoon
stelling; voorts aan alle inzenders leden der A.P.S. voor de bereid
willigheid hun schatten te toonen, en aan den heer Fderzeel, die 
opnieuw een groot aantal zegels beschikbaar gesteld had voor de 
jeugdige bezoekers. Ten slotte dankte hij de pers, waarna de voor
zitter de tentoonstelling voor geopend verklaarde. 

Hierna volgden eenige hartelijke woorden van dr. Valkema 
Blouw en den heer Den Tex, waarna werd overgegaan tot het 
bezichtigen der tentoonstelling. 

Zonder in details te treden, zullen we eenige algemeene in
drukken vermelden, naast enkele opmerkingen waartoe sommige 
inzendingen aanleiding gaven. Over het algemeen gaf deze ten
toonstelling blijk van vaak zeer nauwgezet bijeenbrengen van 
zegels, getuigende van een bijzondere zorg en groote toewijding. 
In dit opzicht muntten vooral uit de beeren Amons, Boeg, 
Van der Hurk, Pootjes, Poulie en Wittkämper. 

Gaan we nu over tot het beschouwen der verschillende in
zendingen volgens den catalogus. 

Kr. 1. "W. Amons, Zaandam. — Een algemeene collectie van 
No )rwegen. Buitengewoon mooi. Bijzondere albumbladen met 
fraai bedrukte Noorsche landschappen. 

Nr. 2. Idem. — Fen gedeelte van een gespecialiseerde collectie 
Noorwegen. Prachtig opgezet, zeer overzichtelijk, mooie zeldzame 
zegels. Verschillende standen van den „posthoorn", zeer moeilijk 
te verkrijgen. , 

Nr. 3. A. Bernhard, Amsterdam. — Een mooie algemeene verza
meling van Albanië, op voordrukalbumbladen, soms minder mooi 
opgezet. 

Nr. 4. M. Carsch, Amsterdam. — Een algemeene verzameling 
van Duitschland vanaf de proclamatie van het Duitsche keizerrijk 
tot aan de constitueerende vergadering der republiek te Weimar. 
Jammer, dat hierbij geen korte beschrijving was en meermalen te 
veel zegels op één blad. Overigens een zeer mooie collectie. 

Nr. 5. Th. van der Hurk, Amsterdam. — Speciaalverzameling 
van de republiek Polen 18601939. Een schitterende collectie, uit
muntend door een zeer ver doorgevoerde specialisatie, getuigend 
van een diepgaande studie dezer zegels en blijk gevend van een 
groot volhardingsvermogen om een zoodanige verzameling bijeen 
te brengen. 

Nr. 6. M. J. Keiser, Amsteidam. — Een algemeene verzameling 
van België. Goed verzorgd; mooi opgezet. 

Nr. 7. G. H. van der Mey, Amsterdam. — Verzameling van den 
Spa^nschen burgeroorlog, zoowel van het witte als van het roode 
Spanje. Mooi opgezet, zeer interessant, voorzien van een duide
lijke toelichting op voordrukalbum. Keurig verzorgd. 

Nr 8. J. Poa!' Amsterdam. — Een complete algemeene ver
zameling van Nccrland. Len zeer mooi overzicht van onze 
zegels. Zeer goed opg<"zet; een enkel exemplaar vraagt om ver
beteriiig. Een dergelijk collectie eischt narut.ilijk blanco bladen. 

Nr. 9. Idem. — Een bijna complete reconstructie van de 6 ver
schillende platen Nederland nr. 1. Hoeveel moeite aan een der
gelijk bijeenbrengen, en dan nog wel zoo bijzorider gespecialiseerd, 
verbonden is, kan alleen eep philatelist, die ook sterk specialiseert, 
bij ueiiad.ring begn'uen. Nauwgezetheid, volharding, ijverig zoeken 
en speutCii, dit ir de eerste plaats is hiervoor zeer zeker noodig. 

tr 
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Nr. 10. Jhr. J. M. von Schmidt auf Altenstadt, Amsterdam. — 
Een gedeelte eener gespecialiseerde verzameling van Rusland. Mooi 
materiaal, uitstekend opgezet, maar jammer dat geen enkele be
schrijving bijgevoegd is, zoodat daardoor voor velen de waarde 
dezer verzameling niet tot zijn recht komt. 

Nr. 11. P. Wittkämper Jr., Bussum. — Een verzameling Liechten
stein. Een zeer mooi geheel met tal van foutdrukken, proefdrukken 
en kleurverschillen, prachtig overzichtelijk opgezet, bijzonder 
verzorgd, zooals we dit steeds van den heer Wittkämper gewend 
zijn. 

Nr. 12. Idem. — Een gespecialiseerde verzameling van Finland. 
Prachtig materiaal, o a. bbjkende uit het groote aantal zegels van 
1860 met zoo gave tandingen. Inderdaad een keurverzameling, die 
evenwel, voor een zuiver gespecialiseerde collectie, hier en daar 
nog eenige aanvulling kan verdragen. 

Nr. 13. W. G. Zwolle, Amsterdam. — Officiëele geïllustreerde 
briefkaarten van Nederland. Fen duidelijk beeld gevend van de 
verfraaiing in uitvoering dezer kaarten; een enorm verschil 
tusschen de eerste en de laatste uitgifte. Van een vroegere reeks 
waren ook eenige proefdrukken aanwezig, die zeker menigeen 
totaal onbekend waren. Alles uitstekend verzorgd. 

Nr. 14. K. H. Boeg, Amsterdam. — Algemeene uitgifte der 
Fransche koloniën. Deze verzameling, keurig opgezet, munt uit 
door uitgezocht materiaal: elk zegel is met zorg gekozen, hoe 
moeilijk dit gebied ook is. Ook de zeldzame collectie Bordeaux 
ontbreekt evenmin. Het geheel is een voorbeeld van hetgeen be
reikt kan worden als geduld, volharding, speurzin en nauwgezet
heid de drijfveren zijn, die iemand leiden. 

Nr. 15. P. J. Glerum, Amsterdam. — Algemeene verzamelingen 
van Argentinië, Brazilië en Chili. Dit zijn eenige landen welke 
men. volledig bijeengebracht, betrekkelijk weinig te zien krijgt 
en als zoodanig trekt deze collectie zeer zeker de aandacht. Erg 
jammer echter, dat deze voordrukalbumbladen te veel zegels 
bevatten, zoodat daardoor de opzet schade lijdt. 

Nr. 16. S. van Kooten, Amsterdam. —Een algemeene verzameling 
van Gambia, Zuid Afrika en ZuidWestAfrika. Zeer zeker een 
mooie verzameling, keurig opgezet, maar de tweeërlei gebruikte 
bladen en her ontbreken van eenige korte beschrijving zijn bij deze 
collectie nadeelige tactoren. 

Nr. 17. H. van der Moer, Amsterdam. — De kroningszegels on
gebruikt, alsmede op ,,first day covers" der Engelsche koloniën en 
de frankeerzegels der Fransche koloniën ter gelegenheid van de 
wereldtentoonstelling in 1937 te Parijs. In zijn geheel geeft deze 
collectie een mooi beeld van kaarten, kronings en tentoonstel
lingszegels, toont de bijzondere liefhebberij in dit opzicht, maar 
zou in waarde heel wat meer beteekenen als de kaarten door eigen 
correspondentie uit de verschillende landen verkregen waren. 

Nr. 18. J. Reedeker, Amsterdam. — Ongebruikte luchtpost
zegels. Inderdaad een zeer fraaie verzameling, smaakvol opgezet 
op voordruk albumbladen. Juist bij deze collectie kan raeit* zien," 
hoe dergelijke albumbladen met de meeste zorg ontworpen kunheti 
worden. Een bijzondere aandacht verdiende o. a. hetflSeïkë^^liêl' 
zegel van Columbia met 5regeligen opdruk. 'ir^ i>T .? iVI 

Nr. 19. Ir. J. L. Inckel, Amsterdam. — Zegels irtet kinderkopjes/ 
Postzegels op zwarte bladen geven een eenigszins sombere aatiMik'.i 
Overigens is het een heel aardige verzameling, mooi opgezet.'Töicïh 
zou het wenschelijk zijn de gebruikte exemplaren door ongebruikt* 
te vervangen. luanai^ -i, 

Nr. 20. H. J. F. Pootjes, Amsterdam.' «'"Hiel is!wèer!'he^bê'i<Hjs 
geleverd, hoe nauwgezet rnen 's werelds postzegelgebeureit 'Inoet 
nagaan, om een dergelijke verzameling bijeen te brengen. Het iséen 
gedachte die toevalligerwijze soms opwelt, en dan vol moed ^atv 
het speuren om geheel zelfstandig een dergelijk totaal machtig 'V^ 
worden. Korte, duidelijke mededeelingen. Werkelijk een zecr^'mooi 
geheel, dat alleen soms ontsierd werd door tuss'eheipgevoegde 
enveloppen. . i w u . ... ,, . ' . . '.r ., > . ■:: as, i ^nilomsK 

Nr. 21. Mr. W. "S. '^'ölff'>déjBeer,Amsterdam. fc»a(%)eïift&naégsi» 
en roode afstempelingen op zegels van Nederland en T koloniäfld 
Feitelijk onnoodig te zeggen, dat deze collectie zeer itttWesS'ant'.'ls: 
elk rechtgeaard verzamelaar is hiervan reeds bij ..voorbastefoWfe« 
tuigd. Toch moet evenwel de opmerking geplaatst xironieh, ((ifecä 
op sommige bladen de opzet wat onregelmatig wakï ,i! i ■jh.'^'rlio/ 

Nr. 22. W. G. Zwoüe, Amsterdam^ '^ Een greeptld ïoajn Wlei t i e l 
ongebfuïfete r'oode kruis zegelsi Dezéfiverzamellngj iiéer .uitusspig) 

beschreven, getuigt van een bijzondere studie om alle mogelijke 
bijzonderheden der zegels bijeen te brengen. Evenwel is een zoo
danige beschrijving voor een tentoonstelling beslist te uitvoerig, 
hoe verdienstelijk dit napluizen op zichzelf ook moge zijn. 

Tot slot nog het volgende. 
Deze 3e tentoonstelling van de nog zoo jonge A P.S. getuigt van 

een zekere durf, gezien vooral ook de sombere tijdsomstandigheden. 
Gelukkig heeft het vrij drukke bezoek getoond, dat deze vereeni
ging succes heeft met haar jaarlijksche tentoonstellingen. Wel was 
de beschikbare ruimte aanmerkelijk kleiner dan het vorige jaar en 
dus de expositie in gelijke mate; het bezoek is evenwel nagenoeg 
gelijk gebleven, al scheen het aanvankelijk minder te zullen zijn; 
de laatste 3 dagen: 2426 December, leverden telkens plm. 275 
belangstellenden, zoodat het totale aantal bezoekers de 1500 over
schreden heeft, waardoor natuurlijk de verkoop van de postzegels 
en de prentkaarten „Voor het Kind" zeer gunstig beïnvloed werd. 

De A.P.S. kan in elk opzicht tevreden zijn. We roepen haar 
van harte toe in 1940 opnieuw voor het voetlicht te treden; 
misschien is het dan gewenscht nog wat meer reclame in de pers 
te maken en een latere datum voor opening en sluiting te nemen, 
daar ze nu juist gesloten werd toen de vacantie begonnen was, 
waarom het aantal jeugdige bezoekers betrekkelijk beperkt bleef. 

B. l̂?E.c>:JR. 
io'nnr>i"t?(in 

BETREFT DE ^ ^ ^ f f f ^ f ^ ^  ^ j v o 2 T 3 I 
Enkele inzenders vermeld^jak^Mgckj^maarop het woord ,.Am

sterdam" voorkomt, de tulÄreulesexegels van 1906. Op deze zegels 
Slaat echter niet „Ajj<s^54to"i3vmiftn)^ds ail'eniijng ,,Amst€r
damsche". Dit is nie^l ,^ i^Ä$>flwig.0©^ia4gi!'(»^arf;o^'»EeHci*Bè! 
het woord „Am%ti§§4anBÊ; SfefifkfföJtei zi'iAood nr io 'oo . ' . ' c  ' 

uidag ni snirfoem Tmtiwm Arti Rä&dSvän 'fielie^f, 
.V n^lbv ni M , s un r j ^ ^ o ^ ^ ^ ^ y d ^ i a j^ .^g£^^ 

jnfii i t l v a]rl33T n3 zjnil ,ni}E38 
-T 

' Y 

Catalojjeng.j 
no ?.3rio3i nsiiloid £ na iAnil na.blold S tH''" 'd Z >,j ĉ  A , • 
. 'bPRlJSt l^TnNft t #t lOTIDfeBSA^iJD ' ÖN"'ROE(?NiE1^7 l^^ö."' 

UITGAVE P ê ^ Z f e é é t ó i A ' N Ö E L ü. REISER '&■ ZOON, ' 
H:MiIda \ PASSAGE 2527, D E N HAAG. 

■jJdrTrtemircEdiTie^ran^'de jaarlffkSCh'êf.pfij^Kjst van 
l i s l a a f ^'ft0*^''i' 'ä ak vorige jaren, praótisch en 

over Bet algenicen zonder in tandingen af te dalen, 
melding makend van typcnverschiUen. Verzamelaars 

'oer//^ic^, een exemplaar, aan te schaffen. 

ZUMSTEIN CATALOGUS 1940. 

behjor i ook die van de Tot d e  i j f | 9 ^ j ) ,  

firma Zumstem te Bern. De 23e uitgave van haar Europacatalogus 
zier eriiiWlepr?.'g(OTiiiiaici!enbJs,ind ibijnai'700''l)lzJ'dik,' r^irt»^O'iïièer 
dkn.Vwletkii ijaariiiÖtófe •worüerilvoo« ïhe't.'grootste deel irt4seskg' 
g«noiiiai} aiobri!debiii(ril93i8H*93Sj uitgekomen n euwtjes. Dit is frei 
vrij veel, zoodat er ook meeiräetas7«iiefaiaten zijn opgegaan' oi4t dien' 
tii)ieTloedJ3tia;fcbeJi6t)lftn,Trftna*e B«ji/dek rgndenén ■ kant moêtiAen 
tödi iBoegerKBïH'̂ ida^'dezeTgrasiofindeolS frraki uwgevde'rde zegels efen 
gwsdt nafcntitla^aiehwés'laabbaAgeïfe woor 'de ' phiktelie hebben 
g8wanö*n£>Ii'ioqbïooil J'il IIEV nuaijiibjjniJtfar. ,iooj/ ist) nt,^ 

i^ViAszèsi Eajtifopi»£6caJi©gBs katiASn. wiJ3iü.''Sflle"tipzi£4flfe#>.a«ft^
bt!VefettJsl3rnE\Tjvbg3SJ2o'T riKv rrjj:n ^insaaV nev bnoS nsrlazbn^i 

hl-mtm METENcMNIEUWHrjESIiEyEHïNlGAV 
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VRAAG: Hierbij wil ik u vragen wat de beste manier is om 
Ned.-Indische zegels van enveloppen te verwijderen zonder de zegels 
te beschadigen ? Ik heb al geprobeerd ze van het papier af te 
„stoomen" en ook ze in water af te weeken, maar bij beide 
manieren verkleurden de zegels en ging het beeld er af. 

A N T W O O R D : De op geprepareerd papier gedrukte Ned.-
Indische zegels mag men nooit stoomen ot geheel in water dom
pelen, aangezien de verf bij deze behandeling loslaat. De beste 
manier om deze zegels van het papier te verwijderen, is m. i. als 
volgt. Men trachte het papier zooveel mogelijk langs mechanischen 
weg te verwijderen door het met een mes dun te schaven of indien 
het tamelijk los zit, eraf te trekken, waarbij men steeds het papier 
van het zegel maar nooit het zegel van het papier mag treKKen. 
Dan legge men het zegel met het beeld naar boven op een nat
gemaakte drievoudige laag wit vloeipapier, waarbij men zorg
vuldig ervoor moet waken dat het zegelDeeld niet nat wordt. iNa 
eenigen tijd laat het papier zich gemakkelijk verwijderen. Men 
legt het zegel hiervoor met het beeld naar beneden op een stuk 
schoon droog wit vloeipapier en verwijdere papierresten en gom 
door middel van een bot mesje. 

DR. G. W. W. BöLIAN. 

LEZINGEN OVER PHILATELISTISCHE ONDERWERPEN. 

De navolgende personen hebben zich tot nu toe bereid ver
klaard een lezing ot causerie te willen houden: 

Lod. S. Beuth, Corn, van der Lindenstraat 22 bov., Amster
dam Z., over: „Vereenigde St-aten van Noord-Amcrika". Ver
goeding van redelijke onkosten. 

J. boesman, Groot Hertoginnelaan 5, 's-Gravenhage, over: 
1. „Achter de schermen der aerophilatelie"; 2. „De cnarm van 
het verzamelen van poststukken verzonden per ballon of lucht-
schip". Vergoeding voor reis- en verblijfkosten van ƒ 10.—. 

J. W. van Santé, Stationsstraat 28, Zaandam, over: „Frankeer
machinestempels". Vergoeding normale reis- en verblijfkosten. 

Dr. E. A. M. Speyer, PijnDoomstraat 98, 's-Gravenhage, over: 
„Een overzicht van den wereldoorlog 1914-1918 aan de hand 
van frankeerzegels en poststukken". Vergoeding van normale reis
en verblijfkosten. 

De hoofdredacteur houdt zich voor aanvulling van deze lijst 
aanbevolen. 

Ter beschermiïi^ 
Var Verzamelaars 

en Handelaren , 
In het vorige nummer van het Maandblad werd in deze rubriek 

geschreven over de vertrouwenskwestie en werd aangeraden alleen 
zegels te koopen van of te ruilen met degene, die uw vertrouwen 
waardig is. 

Elke bona-fide verzamelaar is dat vanzelf sprekend. Wat zoudt 
gij niet willen doen om goed te maken als op een door u geruild-
of verkocht zegel aanmerking wordt gemaakt ? Gij voelt u dan 
beschaamd, zeer terecht, en dat pleit voor u. Natuurlijk maakt gij 
de ruil of koop ongedaan en remplaceert het beste exemplaar dal 
gij vinden kunt, al moet gij er veel geld voor betalen. 

De rondzendingen der vereenigingen staan en vallen met de 
vertrouwenskwestie. Daarom is het ook zeer juist gezien, djit deel
nemers, die niet voor de volle 100 "/o te vertrouwen zijn, van He 
rondzendingen worden uitgesloten. Voor hen, die opzettelijk 
valsche, gerepareerde of beschadigde zegels inzenden in de hoop, 
dat de ongelukkige kooper het niet of pas veel later zal ontdekken, 
is maar één naam: die van oplichters. Zij dienen met die dieven. 

die zegels in de boekjes verwisselen, sans pardon, uit de phila-
telistische gemeenschap gestootcn te worden, 

Hoe wake men nu, dat alleen goede zegels — dat zijn zegels, die 
niét valsch, gerepareerd of beschadigd zijn — in de albums komen 
en blijven of in omloop gebracht worden ? 

Legge men denzelfden maatstaf aan als met geld. Valsch geld 
wordt aan de circulatie onttrokken; dus valsche postzegels ook. 
Valsche zegels deponeere men in een falsificaten-verzameling of, 
vernietige ze. Alleen ter leering, voor studie- en onderzoekings-
doeleinden heeft zulk een album waarde. 

Gerepareerde 'zegels hebben niet de minste waarde. Het is phila-
telistisch gesproken waanzin, daarvoor zelfs een noteering op te 
nemen. Hoogstens (moet men er iets ten voordeele van zeggen) 
zou een uiterst zeldzaam zegel in gerepareerden staat als een 
specimen kunnen dienen, als museumstuk b.v. Alle andere gerepa
reerde zegels onverwijld verbranden. 

Beschadigde zegels kunnen hoogstens gebruikt worden om in 
een kleurenkaart te dienen. Overigens vernietigen. 

Men zal ons toegeven, dat het bovenstaande duidelijk aantoont, 
dat het van het allergrootste belang is dus te weten van wie men 
zijn zegels heeft. Er zijn serieuze verzamelaars, die alle door hun 
handen gaande zegels van een klein herkenningsteeken voorzien. 
Niemand zal daartegen eenig bezwaar kunnen maken en het be
weren, dat b.v. een postfrisch zegel in waarde daalt als het aan 
de achterzijde van een klein stempelteeken is voorzien, komt waar
schijnlijk voort uit de angst, niet meer zoo vrij in zijn manipulaties 
te zijn, als dit systeem meer en meer ingang vindt. Trouwens ge
keurde zegels zijn toch ook van een merkteeken voorzien, dat ze 
juist daarom in prijs doet stijgen. 

Om nu het onttrekken uit de circulatie aan te moedigen, zou 
het aanbeveling verdienen, dat er een instantie kome (en deze 
dient vanzelf sprekend in den boezem der vereeniging te ontstaan), 
waarbij elk lid zijn valsche, gerepareerde of beschadigde exem
plaren deponeert en een gaaf zegel terug ontvangt. Een postzegel
fonds is met een beetje goeden wil gauw genoeg gevormd en een 
gedetailleerd schema van werkwijze daarvoor ook. Het zal in 
hoofdzaak toch moeten werken voor jeugdige, financieel zwakkere 
of beginnende leden. Het idee zij ter rustige overdenking minzaam 
aanbevolen. 

De volgende keer hopen wij op de vertrouwenskwestie in ver
band met de handelaren eens nader in te gaan. 

T O M LUND. 
PHILAPUR. 

Door de Handelsonderneming „Verapur" te Amsterdam wordt 
onder den naam „Philapur" een zeepproduct voor het reinigen 
van postzegels in den handel gebracht en wel in tubes van 50 cent. 
Op ons verzoek heeft de heer dr. Bölian deze zeep geprobeerd, 
waarover hij o. a. het volgende meldt: 

De stof is een witte zalfachtige zelfstandigheid en is in water 
oplosbaar. De gebruiksaanwijzing geeft niet aan hoeveel water 
men voor het verdunnen gebruiken moet (alleen zeer opper
vlakkig: 3 tot 4 cm. Philapur in een klein bakje), dus heb ik het 
met ongeveer 10 deelen water op 1 deel zeep geprobeerd. Het 
resultaat was vrij goed, maar van sommige zegels werd het zegel
beeld iets aangetast en ook de kleuren leden eenigszins (dit dus 
in afwijking met hetgeen op de gebruiksaanwijzing staat, n.1. :„tast 
de zegels niet aan"). Ook lijkt mij de voorgeschreven temperatuur 
van 75° C. voor postzegels vrij hoog, sommige papiersoorten 
zouden hierdoor alleen al geducht kunnen lijden. En gaat men 
per abuis een paar graden te hoog, dan zal een papierpap het 
ongewenschte resultaat zijn. Ik acht het geen product om zoo 
maar klakkeloos een leek in handen te geven, aangezien m. i. bij 
minder oordeelkundig gebruik gemakkelijk schade aan de post
zegels toegebracht zou kunnen worden. Indien men bijv. met het 
uitwasschen niet voldoende voorzichtig is, kunnen de in het papier 
overblijvende chemicaliën na verloop van tijd het papier zeer 
ongunstig beïnvloeden. Dure zegels zou ik er niet aan willen wagen 
In de hand van een deskundige kan dit middel misschien wel van 
tenig nut zijn, maar een deskundige weet van zelf wel welke 
middelen voor een bepaald geval van verontreiniging toegepast 
moet worden. 

Uit nader ingekomen mededeeling der Handelsonderneming 
„Verapur" blijkt, dat dr. Bölian de oplossing iets te sterk heeft 
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genonien. De firma schrijft nu voor hoogstens 1 op 25. Toch 
blijven wij er bij, dat in de eerste plaats 75° C. voor postzegels 
veel te hoog is en dat dit preparaat in de handen van een leek 
niet p^eheel en al van gevaar ontbloot is. Een ieder, die dit pre-
paiaat gaat gebruiken, moet dit met de grootste voorzichtigheid 
en geheel op eigen verantwoordelijkheid doen. Vooruit proeven 
nemen met totaal beschadigde dus waardelooze, exemplaren van 
hei zelfde soort verdient zeer zeker aanbeveling. 

W. G. 2 . 

EEN VERVALSCHING DIE ZEER VEEL SLACHTOFFERS 
MAAKT. 

Deze vervalschingen, n.1. van België Yvert 126-131, zijn toch 
zeer gemakkelijk te herkennen zonder de origineele zegels er naast. 
Ze komen daarenboven meestal gebruikt voor en zijn dan aan het 
stempel: ANTWERPEN / 9-10 / 7 / X / 1914, dat midden over 
de zegels is aangebracht, kenbaar. Aan het zegelbeeld, dat veel 
fletser van kleur is, valt ook het een en ander op te merken. 
Het kenmerk is de Q van BELGIQUE. Bij de echte is het dwars-
streepje, waar het door het wit loopt, begrensd door een zeer dun 
lijntje. Dit is echter niet het geval bij de falsificaten, zoodat er 
BELGIOUE schijnt te staan. Later heeft men ook getracht dit 
weg te werken, maar dit komt zelden voor. J. D. 

Il hA mk 
97e VEILING 18-21 DECEMBER 1939 VAN 

HEKKER'S POSTZEGELHANDEL N.V. TE AMSTERDAM. 

Wij vonden deze veiling belangrijk genoeg om die bij te wonen 
en daarvan verslag uit te brengen. De belangstelling was groot. Vele 
bekende verzamelaars en handelaren waren aanwezig. Er werd 
dikwijls geanimeerd geboden, waardoor over het algemeen zeer 
goede prijzen werden besteed. Naar de veilingdirectie ons mede
deelde, zijn er 152 koopers geweest, terwijl de totale besomming 
17.900 gulden bedroeg ! 

Hier volgen eenige der voornaamste resultaten: 
Proeven van Nederland (nrs. volgens „Het Proevenboek"). 

Kavelnr. Korte omschrijving. Prijzen excl. onk ;scen. 
8. 1857, paar 10 cent steenrood 

23. 1867, 6 kleurproeven 5 cent type II in paren 
24. 1869, zwarte proef van Berger Levrault nr. 34a 
25. Idem in blauw, nr. 34d 
28. 1871, groote koningskop, nr. 57g 
32. 1907, De Ruyter ^ cent blauw, paar 
47. Ned.-Indië 1913, K t.m. 7% cent, nrs. 52-59 
48. Ned.-Indië 1913, 50 c , 1 en 2% gld., nrs. 67-69 

Postzegels van Nederland. 
135. 1852, 10 cent, blok van vier 

Idem, strook van vier van plaat VII 
1852, 15 cent, ongebruikt paar met velrand 
1852, 15 cent, ongebruikt blok van zes 
1864, 5 cent, postfrisch blok van 10 

210. 1864, 10 cent, postfrisch blok van 9 
211. 1864, 10 cent, gebruikt blok van 4 

1864, 15 cent, postfrisch paar 
1864, 15 cent, postfrisch blok van 4 

15 cent, postfrisch blok van 6 
15 cent, gebruikt blok van 4 
10 cent, postfrisch blok van 4 
10 cent, II, grof getand, ong. blok van 10 

1867, 20 cent, II, grof getand, ong. strook van 4 
1867, 10 cent, tanding 13K, ong. blok van 6 

cent, tanding 13 J4, ong. strook van 5 
1867, 25 cent, tanding 14 
1872, 5, 10, 15, 20, 25 en 50 cent, in ongetande 

paren, postfrisch 

ƒ 

139. 
170. 
171. 
197. 

216 
217. 
218. 1864, 
222. 1864, 

1867, 
1867, 

231. 
257. 
259. 
264. 
266. 1867, 15 
282. 
389. 

68.— 
80.— 

- 41.— 
- 38.— 
• 28.— 
- 100.— 
- 170.— 
-110.— 

- 98.— 
- 31.— 
- 88.— 
-2 0.— 
- 195.— 
-235.— 
- 94.— 
- 42.— 
- 145.— 
- 195.— 
- 150.— 
- 39.— 
- 380.— 
- 470.— 
- 50.-
- 145.— 
- 270.— 

- 175.— 

394. 1876,- K, 1, 2 en 2j4 cent, ongetand 
408. 1901, 3 cent groen, boven ongetand 
423. Port 1870, 10 cent, blok van 25 
449. Ned.-Indië, landmailport op brief 
454. Ned.-Indië, port 1882, 2% cent, ongetand paar 
483. Suriname 1892, 214 op 50 cent, opdruk dubbel 

getand I I K : 12 
496. Suriname, port 1886, 10 oent type II 

Nummers Yvert & Tellier. 
815. Brunswijk nr. 1 
901. Kiautschou nr. 23, ongebruikt 
907. Marshall, Jaluit, 3 pf. 
934. Br.-Levant, Beyrouth, paar op brief 
947. Canada | 5, nr. 53, ongebruikt 
976. Malta 10 shg., nr. 53 

1026. Zululand £ 5, postfrisch 
1085. Hannover 3 pf., nr. 15 
1152. Memel, nrs. 181-184 
1153. Memel, nrs. 185-208 
1303. U.S.A. 5 cents, nr. 6, extra breed 
1304. Als voren, normaal prachtexemplaar 
1322. I 5.— Columbus,ongebruikt zonder gom 
1325. •$ 2.— Omaha 
1349. Zweden 55 en 80 öre 
1354. Zwitserland, Neuchatel 
1357. Zwitserland, Bazeler Duif 
1359. Zwitserland, Zurich 6 Rappen 

paar 
ubbel 

- 4 5 . -
- 3 6 — 
- 78.— 
- 105.— 
- 200.— 

- 46.— 
- 340.— 

Francs. Opbrengst. 
1500.— 
4500.— 

5000.— 
850.— 

5500.— 
6000.— 
1750.— 
1450.— 
1120.— 
1250.— 
1250.— 
2500.— 
1350.— 
3000.— 
4500.— 

12500.— 
1750.— 

- 32.— 
- 76.— 
- 92.— 
-115.— 
- 28.— 
-115.— 
-125.— 
- 43.— 
- 41 .— 
- 24.— 
- 53.— 
- 25.— 
- 47.— 
- 34.— 
- 9 2 . -
-110.— 
- 240.— 
- 5 1 . -

Alle prijzen exclusief veilingkosten. W. G. Z. 

( 

Allerlei phi la te^ 

Ie NATIONALE POSTZEGEL RUILDAG. 
De „Nationale Postzegelruildag" te Amsterdam op 2en Kerstdag 

in .Kras" is een groot succes geworden. Ruim 400 bezoekers 
vulden de beide beschikbare zalen. Om 2 uur vond de officieele 
opening plaats door den voorzitter van het organiseerend comitf, 
den heer Lod. S. Beuth, die met een kort woord de aanwezigen 
hartelijk welkom heette en in het bijzonder zich richtte tot den 
heer C. J. Reyerse, voorzitter van „Philatelica". Prijzen werden 
uitgeloofd voor landgenooten, die den grootsten afstand hadden 
afgelegd. Deze prijzen werden toegekend aan 5 beeren, n.1. 3 uit 
Groningen, 1 uit Susteren en 1 uit Hellevoetsluis; 2 beeren uu 
Essen en 1 uit Antwerpen ontvingen troostprijzen. 

J-immer was dat ingevolge bepalingen van de Drank wet verkoop 
do ir handelaren in de zaal niet was toegestaan, zoodat ook het 
toagezegde philatelistenloket van het hoofdbestuur der P.T.T. 
moest vervallen. De animo was er echter niet minder om. t l k c 
50e bezoeker ontving een door de Assurantie-Maatschappij „De 
N^.^erlanden van 1845" ter beschikking gestelde philatelistischj 
verrassing en de standhouders mochten zich allen in drukke 
belangstelling verheugen. 

fn den loop der middag mfrkten wij vele bekende gezichtin op. 
Daar waren de beeren dr. A. van der Laan, directeur van het 
Gemeentelijke Marktwezen, mr. W. S. Wolff de Beer, W. G. Zwolle, 
besruurderen en leden van velschillende verzamelaarsvereenigingjn 
uit Den Haag, de Zaanstreek, Breda, 's-Hertogenbosch, Apeldoorn, 
en?. De belangstelling en de drukte waren zóó groot, dat de 
„hoeken", die door borden duidelijk waren aangegeven, hun wer
king misten. "Wellicht speelde ook de „nieuwigheid" een rol. Op 
de Amsterdamsche Postzegelbeurs in „De Brakke Grond" zal de 
levïnsvatbaarheid van het „hoeken"-systeem nader blijken. Ook 
maakte men druk gebruik van de inlichtingenstand van de Post-
zeeelbeurs en talrijke aanwezigen meldden zich daar als toekomstig 
beursbezoeker aan. 

flet was voor de philatelie en in het bijzonder voor de talrijke 
bezoekers weer eens een goede dag. En tevens de geboorte eener 
nieuwe traditie: 2e Kerstdag in Amsterdam: Nationale Ruildag ! 

VAN DIETEN VOOR MANCOLIJSTEN 
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DE AMSTERDAMSCHE POSTZEGELBEURS. 

Op den 22en Deci.mber j.I. is ten overstaan van notaris Adolph 
Roos te Amsterdam verleden de acte van oprichting der Stichting 
„Amsterdamsche Postzegelbeurs". Het doel der stichting is, om 
ter bevordering der philatelie, in een behoorlijke gelegenheid het 
koc.pen, verkoopen en ruilen van postzegels in gemeenschappelijk 
overleg te bevorderen. 

Stichters zijn de beeren mr. W. S. Wolff de Beer en J. A. 
Kästeln, handelende namens „Hollandia", voorts de beeren Lod. S. 
Beuth, D; Ederzeel, W. W. Helmholt, J. Houtman, F. van Leer, 
R. Siegmund, F. L. Stegenga en W. G. Zwolle. Bestuurders zijn de 
beeren Lod. S. Beuth, voorzitter, W. W. Helmholt, secretaris 
(Dintelstraat 106 II), F. van Leer, penningmeester, D. Ederzeel en 
R. Siegmund. De bestuurders verrichten hun functies belangeloos 
en worden bijgestaan door een beurscommissie, waarvan de heer 
W. G. Zwolle zich bereid verklaard heeft het voorzitterschap op 
zich te nemen. 

^r bestaat in Amsterdam, gelijk op den Nationalen Ruildag 
duidelijk is gebleken, groote behoefte aan ruil-contact tusschen de 
talrijke verzamelaars. De bekende postzegelmarkt op de N.Z. Voor-
bu'gwal mist voor verreweg de meeste serieuze verzamelaars aan-
tre'ikelijkheid: het zéér gemengde publiek, het weinige aanbod en 
de Vaak ongunstige weersomstandigheden houden velen van ge
regeld bezoek af. Daarin zal de nieuwe beurs, die eiken Woensdig 
en Zaterdagmiddag in „De Brakke Grond" in de Nes wordt 
gehouden, een groote verbetering brengen. Voor hen, die zich als 
be'.oel er te voren laten inschrijven, bedraagt het entree ƒ0.25 
per keer (persoonlijke knipkaarten voor 10 bezoeken in één jaar 
ƒ 1 50). Zij, die de beurs geregeld wenschen te bezoeken, kunnen 
een persoonlijke beurskaart krijgen ad ƒ 5.— per jaar (ƒ 3.50 voor 
leden van met de stichting samenwerkende vereenigingen) of ƒ 3.— 
voor hen, die buiten Amsterdam en grensgemeenten woonachtig 
zijn. Handelaren ƒ 1 0 . — per jaar. Jongelui van 12-18 jaar ƒ 1 . — 
per jaar. Er is ballotage, doch leden van bij den Nederlandschen 
Bo-.d aangesloten of Koninklijk goedgekeurde vereenigingen zijn 
hie'van vrijgesteld. 

Op 3 Januari heeft de beurs haar poorten geopend. Onder de 
aanwezigen merkten we op mr. Greup, secretaris van de Kamer 
van Koophandel, den heer Van Veen, directeur van het hoofdpost-
kanioor, dr. A. van der Laan, directeur van het Marktwezen, ter-
w i ' talrijke bekende Philatelisten van hun belangstelling blijk 
kwamen geven. In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitter. 

(Welwillend^ter beschikking gestald door de N.V. Arbeiderspers). 

de heer Lod. S. Beuth, in het bijzonder den vertegenwoordiger 
var; het gemeentebestuur, mr. Wijksenaar, de vertegenwoordiger 
van den Nederlandschen Bond, W. G. de Bas, mr. Wolff de Beer 
als vertegenwoordiger van „Hollandia" en den heer Hekker als 
voorzitter van de Bond van Handelaren, In zijn inleiding wees 
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de voorzitter op de behoefte aan een goed-georganiseerde beurs, 
daar z. i. de straacbeurs slechts in zeer beperkte mate en in 
beperkten kring waardeering verdient en geniet. Hij noemde het 
con'^act van verzamelaar tot verzamelaar, van mensch tot mensch, 
een der schoonste zijden der philatelie en hoopte dat de beurs in 
ruime mate gelegenheid zou bieden tot ontwikkeling van dit 
contact. 

Majoor b. d. W. G. de Bas sprak vervolgens een bijzonder 
geestige improvisatie uit, welke een krachtig applaus der verga
dering oogstte. Hij roemde het initiatief en riep de beurs als 
eerste officieele postzegelbeurs in ons land namens den Bond een 
hartelijk welkom toe. 

Mr. W. S. Wolff de Beer schetste vervolgens in korte trekken 
de ontwikkeling van postzegel tot philatelie sinds 1840 en uitte 
zijn Lewondering voor de doortastendheid en energie waarop bin
nen den tijd van twee maanden een goede gedachte in daad werd 
omgezet. Hij bood mevrouw Beuth-Van Wickevoort Crommelin 
een luiker seringen aan voor al hetgeen zij achter de schermen 
als hulp van haar echtgenoot had gepresteerd. 

Vervolgens verklaarde mr P. J. Mijksenaar namens het 
gemeentebestuur de beurs voor geopend en sprak de beste 
wenschen voor haar bloei uit. 

D.e heer Beuth dankte in zijn antwoord de sprekers en bracht 
in het bijzonder dank aan de beeren Zwolle, die door militaire 
plichten verhinderd was, Wolff de Beer, Wallien en F. van Leer, 
welke laatste de mede-auctor intellectualis is van het plan. 

Vervolgens nam de beurs een aanvang. Velen gaven zich op als 
bezoeker, zoodat het bestuur tevreden kon zijn over de eerste 
resultaten. De K.R.O- was in de zaal aanwezig en Zaterdag 
6 Januari zal zij een radio-reportage van de opening uitzenden. 

In één woord: een geslaagde middag — en naar wij hopen later 
te kunnen getuigen: een levenskrachtige verrijking in ons phila-
telistisch Nederland. 

PHILATELISTISCHE BIJEENKOMSTEN EN 
TENTOONSTELLINGEN. 

BELGIË. 
De Belgische Bond heeft zijn jaarvergadering gehouden op 17 

December j.1. te Brussel. De medaille voor verdienste werd toe
gekend aan de beeren L. Zurstrassen en R. Delapierre voor het 
hoog houden der Belgische philatelie in verband met hun schit
terende collectie der beide epauletten, welke zij op de groote 
tentoonstellingen der laatste jaren hebben getoond. 

Naar aanleiding van het eeuwfeest van de uitgifte van het 
eerste postzegel en tevens om het 15-jarig bestaan van haar op
richting te herdenken, houdt de vereeniging „Matador" een 
belangrijke postzegeltentoonstelling op 11, 12 en 13 Mei 1940 
te Antwerpen. 

DUITSCHLAND. 
In geheel Duitschland werd op 7 Januari voor de 5e maal de 

dag van den postzegel gevierd. Behalve officieele bijzondere brief
kaarten hadden meerdere steden een speciale afstempeling. 

Van 28-31 Maart 1940 zal te Berlijn een nationale postzegel
tentoonstelling worden gehouden onder den naam „Deutsche 
Marken, Deutsche Stempel". 

Tevens zal op 30 en 31 Maart te Berlijn gehouden worden de 
46e Duitsche Philatelistendag en 5e Rijksbondsdag. 

Schaubek-Album 1939. 
Vraagt toezending van den nieuwen catalogus 1939, 

waarin groote verrassingen en interessante nieuwtjes. 
SCHAUBEK-ALBUM modern en goedltoop. 

VéDé-NIEUWS 
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NIEUWTJES ! 
DUITSCHLAND, Duitsche post „Osten", 13 waarden, fr. 23.— 
Idem, têtebêche, 3, 12, 5, 6 pf., de serie fr. 5.50 
DANZIG, 14 waarden opdruk D.R., 2e uitgifte fr. 45.— 
FRANKRIJK, 70 en 90 ctm., Lyon en Languedoc fr. 1.60 
BOHEMENMORAVIE, 2 waarden driehoeken fr. 1 
ITALIË, spoorweg, 3 waarden fr. 3.5ó 
ZWITSERLAND, zegels voor het leger, correspondentie der sOi

daten, prijs op aanvraag, met têtebêche, bloes, vliegzegels, enz 
IJSLAND, 10, 25, 45 aurar, nieuw fr. 5.— 
BELGIË, Beffrois fr. 22.—; Rubens fr. 25.— ; Roode Kruis fr. 24.— 
LIECHTENSTEIN, fr. 2.— en fr. 3.—, nieuw fr. 39.— 
MONACO, Roode Kruis, 15 waarden fr. 65.— 
Prijzen in Belgische francs. — Porto extra. — Geld bij besteiliag. 

Zichtzendingen op aanvrage. — Postrekening 329172 Brussel. 
I ^ O U I S I ^ E C O i U T E , 

BD. DE LAVELEYE 100, LUIK (BELGIË). 

De 

1lf4l® 
is v e r s c h e n e n . 

Franco per post 

Voor de Handel en Vereenigingen 

IF M ® IPil^ P©IflM IFÎ ÄDiflC©. 

« a 
,,Amsterdamsche Postzegel beurs'' 

Woensdag en Zaterdagmiddag 
van 12.30 — 17 uur 

in „De Brakke Grond", Nes. 
Inschrijving als bezoeker opengesteld ook tijdens 

d e b eursuren. 
Introductie van personen buiten Amsterdam 

woonachtig is mogelijk. 

11 

Groot Britannië. 
I. R. OFFICIAL 

190102, 10 sh., Y. & T. nr. 22 

Ik heb een pracht postfrisch exemplaar van dit 
zeldzame zegel, voorzien van het certificaat van de 
Royal Philatelie Society, en ik kan het aanbieden 
tegen een spotprijs, ten gevolge van een voordeelige 
koop. 

MIJN SPECIALITEIT: 
Zeldzame Britsche Koloniale zegels 

van alle uitgiften. 

Mancolijsten zullen mijn bijzondere persoonlijke 
aandacht hebben. 

ZICHTZENDINGEN 
worden op aanvraag naar alle deelen van de wereld 

gezonden. 

X . ALICEN, 
Frinton on Sea, Essex (Engeland). 

^m mw 
^ ^ ^ 1 d h 

DE BONDSTREETPOSTZEGELVEILINGEN. 
Meer dan 3000 ijverige verzamelaars uit alle deelen der 
wereld zijn regelmatige koopers op Harmer's Bondstreet
veilingen. 
Zij hebben ondervonden dat Harmer uit Bondstreet handelt 
in de mooiste zegels der wereld; dat de beschrijvip~?n in 
de catalogi een volmaakt beeld geven van elke kavel; dat 
bieding per post weinig bezwaar met zich medebrengt voor 
hen, die niet in persoon de veilingen kunnen bijwonen; dat 
Harmer's service zoowel aan verkoopers als aan koopers 
algeheele voldoening verzekert. 
Harmer's Bondstreetpostzegelveilingen worden gehouden 
elke week van September tot Juli en bij elke veiling wordt 
voor een minimum waarde van £ 2500 aan zegels aangeboden 
welke in kavels ingedeeld zijn om alle klassen van ver
zamelaars te kunnen voldoen. 
Indien U interesse hebt voor het koopen van mooie zegels en 
nog nooit postzegels op een veiling hebt gekocht of nog niet 
op onze adressenlijst voorkomt, schrijf dan ora de gratis 
verkrijgbare geïllustreerde catalogus var^ de eerstkomende 
veilingen. 
INDIEN U WENSCHT TE VERKOOPEN, vraag dan om 
ons blaadje „Selling Stamps by Auct ion" en ons „Annual 
Resume". Beide zijn gratis verkrijgbaar. 
U kunt verzekerd zijn van goede prijzen als U verkoopt door 
bemiddeling van Harmer van Bondstreet. 

H . R . HARiVLEÏR, 
De voornaamste veilinghouder ter wereld, 

meer dan 50 jaar gevestigd. 
Telegramadres; Phistamsel Wesdo, London. 

131137 New Bond Street — London W.l. England. 
Telefoon: May f air 0218 (3 lijnen). ■ 

^''^^'^^ß'^t^^'^m ^ ^ ^ > ^ ^ ^ 
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'rumi BLANCO ALBUMS B i a Z O X D B R E ; A A I V B i e D I I V G ! ! ! 
a B H B B L N E D E R L A N D S C H F A B R I K A A T . 
Zelfs engros nooit voor zulk 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 uitvoering, 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 c m , 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. 

HILVERSUM, Postbus 1, Giro 1700, Tel. 4323 
AMSTERDAM, Gravenstr. 17, a/d N . Kerk. 

Telef. 47103. 
ÄÜF DER BEIDrS POSTZEGELHANDEL 

P r ü s dezer adver ten t ies : 
ƒ 0,75 bij vooruitbetaling. 
Postzegels worden niet in 

betal ing genomen. 

ZICHT ZEN DIJ»iGET>i 
aan verzamelaars en vereenigingen. 

speciaal 
België 

Frankrijk 
Liechtenstein 

Luxemburg 
(̂ ■5) Zwitser land 
Verzoeke opgave welke landen gewenscht. 

a e A I V VRIcIDAI^ 
E S I V B U X ( B E L G I Ë ) 
looo verschillende postzegels (wereld) f 1,15 
dito (Europa) f 1,35, uit mijn doubletten. 
Franco Nederland, Ned.Indië f 0,25 extra. 

D. van Ommen, Populierenlaon, 
Epe. (Giro 132330). (243) 

Te koop gevraagd oude boeken op elk 
gebied en in elke hoeveelheid: atlassen, bijbels, 
encyclopaedieën, plaatsbeschrijvingen, plaat
werken, gravures, opticaplaten, landkaarten. 

A. van Straten, magnetiseur. 
Laan van Eik en Duinen 237, Den Haag. 

Giro 13560. Tel. 330617. (235) 

uitgiften worden het vlugst en het 
goedkoopst geleverd door den 

GULDENSDIENST 
Lidmoatschap f 0,25 per jaar. 

Yrr;agt gratis toezending Januarinummer 
met opruimingslijst aan : 

Rennie Haagsma, 
Pres. Steynplantsoen 3, AmsterdamOost. 
W^ P o s t g i P O 3 3 6 5 5 9 | H 

Te koop gevraagd: 
a. collectie JoegoSlavië, gespecialiseerd 
b. collectie precancels U.S.A. en Canada 

J. S. G. Loncke, (236) 
Van Merlenstraat 89, Den Haag. 

P O S X Z E G E L B E U R S 
van „Philatelica" lederen Woensdagavond 

van half 8 tot 11 uur, 
behalve de 4e Woensdagavond der maand, 

in „Arena", Nieuwstraat 28, Den Haag. 
Entree 10 cent. (8) 

Pakketmakers. Gemengd buitenl. 
Kilowaar ki 1,75 plus porto, (goede 
sorteering) wederom leverbaar. 
K l e i n e P o s t z e t f e l b e u r s , 

Zwaanshals 337a, Rotterdam. (4) 

Wie zend mij postzegels 
onverschillig welke 

voor de T. B. C. bestrijding ? 
Mevr. PezijOlthuls, 

Maardijk 102, Almelo. 

Duitschland. 
Partijdag per stuk f 0,11 per 5 series f o,jo 
Kameradschaft serie f 0,85 j „ f 3.85 
Krantenzegels , f 0,08 10 „ f 0,5 j 
Deutsche p. Polen , f i , i j 5 . f 525 
Bulgarije Expresse „ f 0,65 5 „ f 2,90 
Hoogwater „ f 0,6$ 5 „ f 2,90 

Porto extra. 
Levering na ontvangst postwissel of 

girostorting. (11) 
J. SOPAR, Bestevaerstraat 190. 

Gem, giro S 6818. AmsterdamW. 
Uit mijn verzameling te koop: Yv. nos. 
Frankrijk i. 2a, 5, 6,15, 32, 38, 51, j6, 95 enz. 
Duitschland 25. Beieren porto 8. Württemberg 
2, 3, 6, 27, 49 Thurn en Taxis i , 4, 6, 33, 52. 
Nrd. Duitsche Post 8,11, 12,14, 16,17, 20, 21. 
Baden 3, 4, 7. 18' Pruissen 9, 10, 11, 12, 24. 
Saksen 3, 7, 8, 10. Hongarije 4, 5, 6,7a, 11. 
Oldenburg 2, 17. Lübeck 10, 11, 13 alle on
gebr. zonder gom. Kreta 31, 32 ongebruikt. 
Kreta 27, 28, 47. 48, 56, 57. Tevens nog enkele 
stellen van 100 versch. puntstcmpels alle op 
ï ent. 1872 Nederl. te koop a f 1,10 franco. 
Corresp., event, ruil tegen ongebr. paartjes 
roltandingen Nedeil . P J. MOLL, juliana
laan 61, Zeist. Postrekening 20J210. 

G e v r a a g d : Nederland nrs. 16 gebruikt 
en ongebruikt. Vereen. Staten alle bijzondere 
uitg. to t 1925 in blokken van 4. De nrs. i 
van Luxemburg, Noorwegen en Engeland 
gebruikt. 

M. D. POSTMÄ, 
Spoorstraat 130, Leeuwarden. (2) 

N E D E R L A N D . Zeer goedkoope aanb. 
Jub. 1923 Nos. 125, 126 en 128 Speciaal 
Catal 20 ct., 2j et. en 50 et. p. 100 stel f 4,25, 
idem per 200 stel f 8,25 ; afzonderlijk j o et. 
per 300 exempl. f 5,25. Zendingen franco. 
Papiervrije gave ex. Prachtig ruilmateriaal. 
Brieven onder no. 12 adm. van dit blad. 

GEVRAAGD: U.S.A. eerste uitgiften gebruikt 
op brief. Oostenrijk tot 1900. Nederland de 
twee 10 gids. in postfrissche prachtexempla
ren. Tevens gevraagd de nrs. i t /m 12 van 
Phillips Airmail magazine. 

M. D. POSTMA, 
Spoorstraat 130. Leeuwarden. (2) 

Postzegels uitsluitend Curasao, 
Suriname, Indië, Holland. 
150 verschillende f 1,15 
250 „ f 3,15 
500 „ f 15,25 

Franco aangeteekend. 
Levering na ontvangst van postw. 

of storting op giro 133631. 
The Dutch Stamp Trade, 

Postbus 293, Den Haag. (1) 
Zend Uw mancolijst voor Duitschl., Luxemb., 
Oosteur., Frankr., Noorw., Zweden en Ned. en 
Kol. aan W. PIETERS, Amstel 6% Amsterdam. 
Vele gebruikte nieuwigheden. Betaal voor 
Willibrordzegels 5 et. per % f 0,45. 12V2 et
per stuk j et. Spoorweg 12I/2 et, p. st. 6 et. 
Ook ruil. Alleen schriftelijk, (j) 

GRIJPT HEM, de laatste gelegenheid Wij kun
nen nog circa 10 maal afgeven, Nederland 25 
verschillende plaatfouten driehoek 6 et. met 
complete beschnjving van 4^ plaatfouten van 
dit zegel, prijs f 3 , — . Hiernaook voor f 10,— 
nooit meer te koop. Wij zijn de eenigsten 
die dit geleverd hebben. Alleen de complete 
beschrijving, franco na ontvangst van 25 et 
in postzegels of giro. — Kent U o m e 
blanco albums? Mooie sterke band, prima 
papier, 75 bladen met 2jo losse gegomde lan
dennamen, prijs f 3 , — . formaac 28V2 X ib
idem met opschrift Nederl. en Kolon, f 3,— 
Groote insteekboeken 28^/2 X 3^ niet 15 
bladen, l o j manillastrookeM, prima linnen ver
sterking, ook bijzonder geschikt voor brieven
verzameling f 4,50. Porto extra. Giro 118330 

„ X H E U L O B E " Z A A N D A M 
Wederverkoopers, vraagt onze laatste engros
aanbieding. Wij koopen of nemen in betaling, 
ook tegen albums en insteekboeken, massa
waar groote partijen Nederland en Ned.Indië. 

NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELBEURS 

T e l e f o o n 1 1 7 . 1 3 3 , 
f». O . B O X 111, D E N H A A G . 

P o s t g i r o 1 2 0 5 4 3 . 
België 
Boudew. 9 w. f I,— 
Astrid m.k. f o,6j 
Astrid Rouw f 0,70 
Charlotte f 0,70 
Luxemburg bloc f 0,95, enz., enz. 

Alles compleet en postfrisch. 

Car. 249/2 5 3 f 0,60 
Zichten J93/8 f 2,25 
Mereier f 30,— 
Orval II f 23.— 

(7) 

Aangeboden: Curafao, Suriname en Duitsch

land in ruil tegen: Danzig, Oostenrijk en 
Duitsche Koloniën. 

W. H E R R M A N N , Groningen. 

O.Z. Winschoterdiep 140. (16) 

België EeuwfeestxegeU 1935. Complete serie 
f 4,— (4 gulden), iste keus. Ook afzonder
lijke waarden of kleine series. Vooruitbeta
ling op giro 401745 Brussel of tegen terug
betaling. — Porto voor aanteekenen extra. 
Philatelistische frankeering.  R. VERELST, 
2 Heirmanstraat, Deurne (Antwerpen). (15) 

K i l o w a a r van I e r l a n d , vele waarden en 
herinneringszegels 1929—1939, i kilo f 2,75, 
2 kilo's f 5,— franco. Van Groot Brittannië 
f 2,2 j en f 4,—. — E. C. E H R M A N N , 
Cambridgestreet 29, London S.W. i . 

(Giro 'sGravenhage 323166). (13) 

HewFoundland Aanb. postfr. schaarsche zeg. 
Yv. nr. 72—82 fr. 1484,— f 22,50 
Yv. nr. 89—94) 9sa—99, fr. 1854.— f 27,50 
Yv. nr. 131—145, fr. 490,— f 9,— 
Vliegpost nr. 2 f 9,75 nr. 6—8 f 7,50 

Ir, A. G. Ferf, Prinses Mariestraat 7b, 
Den Haag. Giro 127J39. (14) 

VRAAG EN AANBOD. 
Te koop of in ruil gevraagd oude brieven, 
oude briefkaarten, enveloppen gefrankeerd 
met postzegels tot en met emissie 1891. 
Aangeboden Duitsche afstempelingen op env. 
emissie 1889—1900. 

A. van Straten, Mauritsstraat 9, Utrecht. (9) 

^ Teksten van deze advertenties in te zenden vóór den 5en van de maand. <^ 
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Alle verzamelaars wensch ik W. JVl. P . S U X H G R I ^ A N D , ZICHTZENDINGEN 
, .. j 1- 10-IA POSTZEGELHANDEL, NederL en KoL, Europa, Eng. en Duitsche KoL 
bij d e z e e e n v o o r s p o e d i g 1 9 4 0 . ^ Ib r . Thaerlaan 49 - U T R E C H T . Laagste prijzen. Prima kwaliteit. 

Bestelt nog heden: „Het Postzegelboek", een standaardwerk, f 2,25, gebonden f 2,90. Postrekening 179934. 

Voordeelige aanbieding. 
Prima kwaliteit. 
NEDERLAND. 

1852. 5 c. blauw ƒ 1.50 
10 c. rood -0.90 
15 c. oranje - 6.50 

1864. 5 c. blauw -0.40 
10 c. rood -0.25 
15 c. oranje - 5.-

1867. 5 c. bruin -1.50 
20 c. groen -0.95 

1896. 50 c. groen en bruin -0.40 
zwaar gest. 

1899. 3 c. oranje 
1906. 1, 3 en 5 c. 

gld. ƒ3 .50 
-6.50 

of 
-7.50 

0.25 
-0,08 
-0.65 
-2.25 
-1.90 

-15 .— 
- 5 . -
- 6 . — 
-0.90 
-0.30 
-0.35 

1913. 2% 
5 gld. 
10 gld. * 

1923. 214 gld. 
5 gld. * 

1927. Roode Kruis 
1928. compleet 
1930. Rembrandt * -0.50 -
1928. Vierzijdige roltanding 

%, 1, \%, 2, 2%, 3, 4, 5. 
6, 7K violet en 7% rood, 
9, 10 en 12K c. blauw, 
14 stuks gelegenheid 

1921. Luchtpost 3 st. 
1929. 1% gld. 

4J^ gld. 
7 ^ gld. 

1894/1910 Portzegels 6J4 c. 
20 c. 

1906. Portzegels 3 c. op 1 
gld. * of ° - 1.40 

-0.85 
-0.28 
-0.30 
-1.75 
-0.35 
-1.10 
-0.35 

1 1907. De Ruyter Portz. 
3^—25 c. 11 St. * of ° -2.20 

1912 Portz. 4K , 5^ en 7 c. 
3 stuks -0.30 
Intel neering gr. op brief -4.50 
Verrekenz. U op 22>^ -0.35 
idem 15 op UV, c. -1.60 

NEDERL. INDIE. 

1923. Jub. 5, 12y2, 20 en 
50 c. * - 1.05 
1 gld. * - 1.15 
2K gld. * -3.50 
5 gld. * - 7 . -

1934. 1 tot 30 c. met beide 
10 c , 14 stuks -0.20 
2 op 10, 2 op 20, 2 op 
30 c , 3 stuks * -0.24 
Koningin Emma 12}^ op 
2% * -0.20 

1928. Ie Luchtp. 5 st. cp.* -3.40 
1931. id. 4K en 7y, gld. -2.25 
1932. 50 c. op ly, gld. * -0.65 

idem ° -0.15 
1874. Portzegels 10 c. -12.50 

idem 15 c. -3.25 
idem, 20 c. - 1.40 

1882. Idem 10 c. * -0.50 ° -0 .60 
idem 15 c. » - 0.75 ° - 0.90 
idem 30 c. * - 0.50 ° - 0 75 
idem 50 c. * -0.12 
idem 75 c. * -0.07 

CURACAO. 

1 1889/91 1—5 c. 5 st. * -0.65 

25 op 30 c. »-0.60 ° -0 .85 
1895. 2y2 op' 10 c.' * of ° -0.35 

2% op 30 c. ° -0.35 
1901/02. 25 op 25 c. * -0.05 
1903. 7K c. *-2.20 °-0.75 
1903. 15 c. ongest. zeldz. -0.65 
1915. 50 c. -0.15 

ly, gld. -0.95 
1918. Noodh. 1 c. »-0.70 °-0.55 
1923. Jub. 5, 7<4 en 10 c * -0.45 
1928. 6 c. * - 0 . 1 5 ° -0 .05 

7 ^ c. *-0 .12 ° -0 .12 
10 c. *-0 .18 ° -0 .10 
15 c. * - 0.28 ° - 0.20 
20 c. * - 0.40 ° - 0.24 
25 c. *-0 .50 ° -0 .35 
27y2 c. * -0 .70 
30 c. * - 0.55 ° - 0.30 
35 c. *-0 .75 ° -0 .95 
6 op 7J^ c. *-0 .10 ° -0.10 

1934. 1°, 1%, 2, 2K,5, 6 * - 0 . 7 0 
10 c. » -0.45 
12}^ c. * -0.60 
15 c. "■ 0.65 
20 c. *  1.— °  1.30 
21 c. * 2.20 
25 c. *  1.20 
30 c. * of °  1.15 
50 c. * of °  1.45 
1% gld.  8 . 

2y, gld.  8 . 
Speciaal goedkoope aanbieding. 
Kon. m. sluier (worden ingetr.). 
1936. 10 c. ° 0.08 

1 2 ^ c. ° 0.12 
15 c. ° 0.10 
20 c. ° 0.15 

25 c. ° 0.18 
30 c. ° 0.18 
50 c. ° 0.25 
ly, gld. ° 1.25 
2K gld. ° 1.60 

1889. Portz. 12% c. * of °  25.— 
15 c. 3.50 
25 c. 20.— 
50 c.  5.— 

SURINAME. 

1890. 1 c. *0 .08 ° 0 .07 
2 c. *  0.06 °  0.06 
2% c. *  2 0 °0.15 

1892. 2% c. t. I *0 .05 ° 0 .05 
type I en II, p. *  0.75 

1900. 2K op 2K gld. » of ° 
 2 . — 

1907. 2y2 gld. *  7 . — °  7 . — 
1909. 5 c. doorst. » of ° 0.25 

5 c. getand *  0.30 
têtebêche, getand *  1.50 

1912. Nood y^ c. lichtlila *  0.06 
2M c. groen * 0.04 
5 c. bruin * 0.15 
ny^ c. blauw * 0.70 
% c. donkerlila » 0.08 

1923. Jubilee 5, 10, 20 c. *0 .65 
1926. Nood 1 2 ^ op 22% *2.~ 

12% op 40 lila *  2 . — 
12>^ op 40 lila en zw. »  0.30 

1927/30. 21 c. * 0.65 
2234 c. * 0.80 

1886. Portzegels 10 c. ° 9.50 
20 c. °  3 . — 
25 c. ° 3.50 

Orders boven ƒ 10.— franco aangeteekend. De Speciaal-Catalogus van Nederland en Koloniën, officieele uitgave der Nederl. 
Vereeniging van Postzegelhandelaren is verschenen. Stort 50 ets. op onze postrekening 24392 en wij zenden U gaarne franco 
een exemplaar. Door groote drukte zal de veiling in Januari plaats hebben. 

IHIIEÎ PÎ DBC ¥ Ä I ^ P i ^ IL©®'S P©SïïliGIEILIKIAIi^PilL li^.¥. 
( B B R S T E : B N O U D S T B P O S T Z E G B I V M A C A Z U I V V A N R O T T B R D A i H ) . 

N I B U W S T R A A T 2 8 CINGANG P O R T I E K ) , R O X T B R D A i H . T E L E F O O N S 4 S 4 0 . O P G E R I C H T 1 S 9 S . 
FIL,IAAL,: N O O R D B C A A K 9 3 , TEI^EF-OON 144S4 . 

P o s t ^ l r o 2 4 3 9 2 . B a n k r e K e n i n ^ R. JVIees & Z o o n e n , R o t t e r d a m . 

Te koop 
aangeboden: 

COMPLETE JAARGANGEN VAN HET „PHILATELISTISCH MAANDBLAD" 1912—1921 
en het „NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE" 1922—1939. 
Verkrijgbaar bij de administratie van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, tegen den prijs 
van f 1,— + f 0,25 frankeerkosten per jaargang. LOSSE NUMMERS f 0,15 inclusief porto. 
Men bestelle bij voorkeur door storting op postrekening 344900 ten name van het Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, "Wilhelminapark 128, Breda. 
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^ rik 
C H E R C H E ECHANGE ! 

DONNE ITALIË, ST. MARINE, 
Y A T I C A N O , COLONIES. 
JERRAIOLI, RAFFAELE 

Via D . Chiesa N . 2 
A N C O N A 

(Italia) 
(18) 

mm 
SPECIALE FILCO-AANBIEDING VAN 

LANDEN-SAMENSTELLINGEN. 
ƒ 100 versch. ALBANIË 

500 versch. BELGIË 
600 versch. BELGIË 
300 versch. BULGARIJE 
250 versch. D A N Z I G 
150 versch. F I N L A N D 
400 versch. ITALIË 
150 versch. ITALIË (Gedenkzegels) 
150 versch. L I T A U E N 
100 versch. MEMEL 
100 versch. M O N A C O 
300 versch. N E D E R L A N D (z. roltnd.) 
600 versch. N E D E R L A N D & KOL. 
200 versch. NED.- INDIE 
500 versch. P O R T U G A L 
100 versch. SAARGEBIED 
150 versch. WURTEMBERG 
100 versch. IJSLAND 
10.000 versch. G E H . WERELD 
NED. L U C H T V . FONDS zegels, p. 10 

p. 100 
REMBRANDT-SERIES ƒ 0.38, p. 10 
Alles prima kwaliteit. Voordeelige levering van 
Europa-nouveauté's, bijv: Duitsche Post in Po 
len (Osten), cpl. ƒ 1 . 3 5 ; Liechtenstein 2 en 3 
frs., ƒ2 .50; Italië, Spoorw.hrd. cpl. 3 w. ƒ0.20. 
Porto extra, doch phil. frankeering. Betalingen 
op giro 298603 of Incasso-Bank N.V., Haarlem 

POSTZEGELHANDEL „FILCO" 
Damstraat 4 r., HAARLEM, telefoon 17909 

Voor aankoopen te ontbieden 
door het geheele land. (3) 

7.50 
7.25 

-12.— 
- 7.50 
- 5.25 
- 4.— 
- 8.50 
- 4.-
- 5 . -
- 6.— 
- 4.50 
- 8.50 
- 19.50 
- 5.75 
- 16.50 
- 4.50 
- 4.75 
- 4.75 
- 8 5 -
- 0.90 
- 8 75 
- 3.60 

BOD GEVRAAGD OP POSTZ. 
LAATSTE UIVERVLUCHT. 

Uitsluitend schriftelijk. 
LELY, 

Keizersgracht 557 
AMSTERDAM. 

(17) 

NEDERLAND EN KOLONIEN 
Prijien TOT 60 en meer procent beneden Speciaal-Catalogus 

ZWITSERLAND 
Prijzen 1 — 3 cents per Franc Yvert. 
DUITSCHE KOLONIËN 

billijkste prijzen in gelijke verhouding. 
Steeds de mooiste en billijkste zichtzendingen ter be

schikking. Ook naar Overzee. 
M « n c o l i | 8 t o n worden rerzocht — Referentien 

W. WINDRATH, Lugano (Zwitserland). 
Gevestigd In 1890. 

GELEGENHEIDSAANBIEDING. 

serie 
serie 
serie 
serie 
serie 
serie 
serie 

Rolt. Weldadigheid 1926, 
Rolt. Weldadigheid 1927, 
Rolt. Weldadigheid 1929, 
Rolt. Weldadigheid 1930, 
Rolt. Weldadigheid 1931, 
Rolt. Weldadigheid 1932, 
Rolt. Weldadigheid 1933, 
Alle kindirzegels in roltanding, 

8 series, 31 waarden 
Alle kinderzegels 1923/1939, 

17 series, 67 waarden 
Rolt. zonder waterm., geh. cpl., 18 w. 
Rolt. 2-zijdig, 2—40 c , cpl., 13 w. 
Rolt. 4-2ijdig, 3^—60 c , 24 w. 
Rolt. hoekversterking %—50 c , 14 w. 
Zeelieden-serie 
A.N.V.V. 
Rembrandt 
Olympiade 
Goudsche Glazen 
Zomersenes 1935/1939, 5 series 
Weldadigheid 1927/1928/1929 
50 versch. Fransche Kol., p . 10 pakketten 

Porto extra. - Giro 40215. 
a O H N G O B D B . 

Brederodestr. 46, Amsterdam, W. Tel 85496. 

ƒ 1.10 
-0.4C 
-0.30 
-0.40 
-0.85 
-0.60 
-0.50 

-6.75 

- 6./5 
■11. 
2.25 
4.50 
1.25 
0.45 
0.80 
0.35 
1.35 
0.65 
1.25 
0.75 
1.25 

BelgiS, Duitschland, Bulgarije, Rusland 
en andere Europazegels. Zichtzendingen 
aan verzamelaars, vereenigingen en 
handelaren. Opgaven van prima licht 
controleerbare philatelistische ref erentiën. 

A. BISKE, 
P O S T B U S 2 8 9 , B R U S S E L . 

(Lid I.P.H.V. Brussel). 

A L L E S P R I A I A G E B R U I K T ! 
Alle Kiaderzegels 1923/1938: i6 series, 6i waarden f 6,8o 
Kind 1939 i sene i8 cent lo series f 17S 
Alle Kinderzegels in roltanding; 8 series. 31 waarden f 7,80 
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, A m s t e r d a m , C. 

GRATIS 
ontvangt U onze maandelijksche 
speciale aanbiedingen, wanneer U 
ons even een kaartje stuurt met 

UW adres. 
Nederland en Koloniën, Europa

zegels, Nieuwtjes, enz. 

X. D A U D T , Postzegelhandel, 
Gauda, Zeugestraat 6 2 . 

i ^ < P f P ^ ^ i p ^ P ^ ^ ^ ^ 

Tli.B.M.EN6ELKAHP 
Î  A N C B P O T E N IVr T 
DBN HAAO 
V E I L I N G E N , A A N K O O P B N 
V B R K O O P V A N P O S T Z E G E L S 

Wenscht U, Uwe verzameling te 
l iquideeren, wendt U dan tot ons. 
Voor biimenkort te h o u d e n VEILING 
kunnen wij tot e ind Januari materiaal 
accep tee ren . 
Wij zijn ook KOOPERS van elk object. 
Vlugge contante afwikkeling verzekerd . 
Voor veil inginzendingen wordt indien 
vereischt voorschotten ver leend . 
Gaarne b e r e i d U zonde r verplichting 
te bezoeken . 

Uw bezit wordt door 
ons vakkundig behandeld. 
Telefoon 113853 — Den Haag. 
Postrek. 216240 — Den Haag. 

UITKNgpPEN 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) 



24 NEDERLANDSCH MAANDBLAD VOOR PHILATELIE. 

Het 
Internationaal Rliilatelistiseh Bureau 
Vl^este W a g e n s t r a a t 4 9 ROTTEÏRDAiVlC T e l e f o o n 13676 

z a l v o o r v e l e l e z e r s v a n f ie t „JViaandblad" notf o n b e k e n d z i jn . 
Laten wij ons aan U voorstellen: Het I.P.B. werd reeds 
opgericht in 1920 en handelde toen uitsluitend in phiU

telistische literatuur, catalogi, alba, benoodigdheden en 
abonnementen. Sedert 1938 is ook de postzegelhandel ter 
hand genomen en naar mate deze zich heeft uitgebreid, 
is de literatuur op den achtergrond geraakt. 
Door den eigenaar van het I.P.B., den heer K. A. 
Heijmans Jr., werd in 1925 opgericht het tijdschrift „De 
Philatelist", waarin tot heden alle aanbiedingen van het 
I.P.B. werden gedaan. Daar „De Philatelist" thans in het 
„Maandblad" is opgenomen, zullen deze aanbiedingen voort

aan in het „Maandblad" verschijnen. 
Dat het ook Uw belang zal zijn, onze advertentiepagma 
geregeld te bestudeeren, moge blijken uit de volgende 
„algemeene beschouwingen": 

ONZE VOORRAAD POSTZEGELS IS ZEER GROOT, 
waarbij wij bijzonder goed gesorteerd zijn in de nieuwere uit 
giften van de landen van EUROPA, verschenen vanaf om

streeks 1924.'Ook leveren wij steeds DE NIEUWSTE UIT

GIFTEN. Onze specialiteit is SPANJE, frankeerwaarden 
uitgegeven gedurende den burgeroorlog; hiervan hebben wij 
DE GROOTSTE VOORRAAD IN NEDERLAND. 
Onze voorraad is systematisch ingedeeld in series: momen

teel bezitten wij CIRCA 6000 VERSCHILLENDE SERIES. 
Overigens kunnen wij uit onzen voorraad van CIRCA 
25000 VERSCHILLENDE LOSSE ZEGELS, alle opgeplakt 
in boeken en genummeid volgens den Yvertcatalogus, vole 
manco's verschaffen. 

ONZE PRIJZEN ZIJN STERK CONCURREEREND ! ! ! 
Vele series en losse zegels zijn bij ons goedkooper dan waar 
ook ! En wat meer zegt: WIJ LEVEREN UITSLUITEND 
PRIMA KWALITEIT ! 

Onze zegels zijn te bekomen: 
a) I N ONZE RUIME WINKEL, Westewagenstraat 49, 

1 minuut vanaf het Hoofdpostkantoor en de Nieuwe 
Beurs te Rotterdam. Onze voorraad is dermate georga.ii

seerd, dat wij U in enkele seconden kunnen zeggen, of wij 
de gewenschte zegels of series voorradig hebben. 
Gedurende de maand Januari kan men profitetren van 
onze ETALAGERECLAME met EXTRAKORTINGEN 
van 5 tot 20 Vo. Te Rotterdam wonende verzamelaars 
en degenen, die Rotterdam bezoeken, worden aangeraden 

hiervan gebruik te maken. Deze unieke gelegenheid om 
TEGEN ONGEKEND LAGE PRIJZEN Uw verzameling 
te vergrooten, komt wellicht nimmer meer ! 

b) PER CORRESPONDENTIE. Wij hebben echter tot 
dusver géén gereed liggende zichtzendingen. Aldus ver

zenden wij uitsluitend na ontvangst van Uw bestelling 
óf van U,w mancolijst. In beide gevallen beschouwen «vij 
de zegels op zicht te hebben gezonden en eerst, nadat U 
de kwaliteit en prijs hebt kunnen beoordeelen, hebt U 
gekocht. 

WIJ VERKOOPEN A A N VERZAMELAARS 
voor hun verzameling en zijn géén engroshandelaren. Aan 
één besteller zullen wij nimmer onzen geheelen voorraid 
van een bepaalde serie of zegels afgeven, integendeel: over 
het algemeen slechts 1 exemplaar van elke soort aan eiken 
besteller. Hierbij is het de bedoeling, dat zooveel mogelijk 
verzamelaars van onze goedkoope prijzen kunnen profiteeren. 

ZENDT ONS EENS U W MANCOLIJST 
en, tenzij U alleen de lastige nummers opgeeft, zult U zien, 
dat wij H E T GROOTSTE GEDEELTE kunnen leveren. 

Voorts zijn bij ons verkrijgbaar: 
PAKKETTEN: 

met 1000, 2000, 3000, 5000 en 10000 verschillende, diverse 
landenpakketten, w. o Nederland en Koloniën. 

BENOODIGDHEDEN : 
Albumbanden, Albumbladen, Albumteksten, Bevochtigers, 
Cellophaan enveloppen. Doorzichtige enveloppen. Gom 
strookjes, Insteekboeken, Insteekbladen, Insteekkaarten, 
Opplakboeken, Opplakbladen, Pincetten, Pincetfoudralen, 
Schutbladen, Seriestrooken, Sorteerschalen, Tandingmeters, 
Transparanthoeken, Vergrootglazen, Vloeipapier, Water 
merkzoekers, Zwart papier; diverse dezer artikelen IN VELE 
SOORTEN. 

ALBUMS: 
Steeds voorradig de courante soorten KABE en SCHAUBEK 
albums, alsmede de supplementen. Schwaneberger, Borek 
en Yvert albums op bestelling leverbaar. PROSPECTI gratis 
op aanvraag. 

In het volgend nummer van het „Maandblad" zal onze 
eerste aanbieding verschijnen; intusschen zien wij gaarne 
Uw aanvrage tegemoe:. 

Internationaal Rhilatelistiseli Bureau 
K. A. HeiaiViAI^S a r . 

W e s t e W^agenstr. 4 9 ROTXGRDAiVtC. P o s t r e k e n i n g 2 7 8 1 5 2 
L>id JVed. V e r . v a n P o s t z e ^ e l h a n d e l a r e n . 
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postzegelhandel p . HoOBerdJik, 
MOLENSTRAAT 22, DEN HAA6. 

TELEFOON 112874. POSTREKENING 92993. 
N E D E R L A N D . Aantal Prijs 

1872. KONING, 7J^ et 1 ƒ0.30 
1872. KONING, 2 K gld 1 -5 .— 
1891/97. KONINGIN (hangend haar), 22K " . . . 1 -0.40 
1899. 2K gld 1 -0.12 
1913. JUBILEUM, 234 et. t.m. 25 et 7 -0.80 
1919. 40 OP 30 en 60 ÓP 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. 

dill l l l l l l l milllllllllllll iiiMiilllllllllllli iiiillllllllllllliiiiMiiiiiilllillllllIliiiiiiiiiiiilllllllllllliimiiiiiilllllllllliiL 

Froede Catalogi 1940 

Te koop gevraagd | 
OOSTENRIJK f 
Jubileum 1910, Rotary, | 
F.I.S. I. Wipa-zegels. f 
Wipa-blok. | 
Katholiekendag. f 

10 Sch. Dolfuss, Veldpost 1918 en andere | 
goede series. Postfrisch. 1 

Aanbiedingen met uitersten prijs aan: | 

Bastiaanse en Boekema's | 
POSTZEGELHANDEL N.V. | 

Weste Wagenstraat 34 - Telef. 55344 | 
ROTTERDAM-C. l 

Wereld . . 
Europa . . 
Luchtpost 
Duitschland . 

-r« 1 •• 1 

. 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 verkrijf.baar, anders 
bij den vertegenwoordiger: 

Ä. J. ßE WDÏÏ, 
Koninginneweg 175, Amsterdam-Zuid 
Giro 224553. Telefoon 93489. 

ABONNEERT U OP 

„La Bevüe Hiilatélitiüe lelpe" 
MAANDBLAD 

VAN DE 

Firma VtN eOBEEK 
24 Rue du Midi, 
Brussel - België. 

LOSSE NUMMERS FRS. 2 , _ 
JAARABONNEMENT FRS. 10,— 

Proefnummer wordt op aanvraag gratis toegezonden. 



FIRMA TEN KATE & BORCHERS 
Gasthuismolensteeg 13, Amsterdam-C. 

Postrekening 245932 Telefoon 32521 

34e Postzegelveilïng. 
Deze veiling wordt gehouden op 

24, 25, 26 en 27 Januari 
in Hotel „Polen", Rokin, Amsterdam-C. 

en bevat o.a. 

Zeer belangrijk 
Nederland en Koloniën, 

Belangrijk 
Duitsche en Engelsche Koloniën, 

Europa en Overzee, 
Albums, Restanten, enz. 

BiF* Voor onze volgende veilingen kan steeds 
goed materiaal worden ingezonden. 

De geïllustreerde catalogus wordt op aanvraag 
gratis toegezonden. 

Aanbieding België. 
1 FE.ANC, HELM, nr. 175, 
5 FRANC, VIOLET, nr. 217, 
5 FRANC, C H A U D R O N , nr. 218, 
WELDADIGHEIDSERIE, nr. 293—298, 
B.LT SERIE, nr. 305—307, 
WELDADIGHEIDSERIE, nr. 308—314, 
WELDADIGHEIDSERIE, nr. 356—362, 
ASTRID MET KIND, nr. 447—454, 
ROODE-KRUISSERIE, nr. 496-503, 

WfF" Levering franco na storting op 

ongebruikt ƒ 2 40 
ongebruikt ƒ 0.55 
ongebruikt ƒ 0.85 
ongebruikt ƒ 2.50 
ongebruikt ƒ1 .10 
ongebruikt ƒ2 .25 
ongebruikt ƒ 7.— 
ongebruikt ƒ 0.55 
ongebruikt ƒ 1.45 

postrekening 288605. 

HAGA & HARPENAU, 
Geleenstraat 44, Telefoon 91182, Amsterdam-Z. 

Postzegeihandel H. S. POLAK 
Kare! dti Jardinstraat 12 - Telef. 21336 

Amsterdam 
No. 98 32̂ /2 et. gebruikt f 1,50 
Serie 1936 Weid. „ f 1,— 
Port No. 29 „ f 1,25 

De nummers zijn volgens Handelaren Catalogus 
1940. Wij kunnen alle Surinaamsche zegels leveren. 

/De in onze diverse advertenties aangeboden zegels 
zijn zeer schaars. Koopt ze dus nu. 

Gevraagd: 
Te koop gevraagd Verzamelingen van 
elke grootte, zoomede partijen stock-
boeken enz. — Vraagt vrijblijvend 
taxatie. — Bezoek door geheel Neder
land. — Aangezien wij ons speciaal 
toeleggen op het koopen en verkoopen 
van verzamelingen, zijn wij in staat 
de hoogste prijzen te bieden. Betaling 

steeds contant. 
< 

Philatelie Moderne, 
Zwolschestraat 435 - Scheveningen. 
Tel. 550201 - Dir. Mr. Kasse Zegel. 

^ M M h ^ h * * * * * * * M M k^MAAMlAAAAMM^MM 

Bijzondere aanbieding Eng. Koloniën. 
K O N I N G GEORGE V ZEGELS. 

(Allen ongebruikt). 
ANTIGUA . £ 1 (nr. 55) ƒ10.50 
BERMUDA 5/- (nr. 50) - 2.50 
BRITSCH-HONDURAS $ 2 (nr. 81) - 9.50 
CAYMAN-EILANDEN 10/- (nr. 48) - 9.50 
CEYLON 5 r. (nr. 231) - 4.90 
CEYLON 10 r. (nr. 232) - 7.H7 
CYPRUS £ 1 (nr. 105) - 10.50 
CYPRUS ^ 5 (nr. 104) -60 .— 
FALKLAND 5/- (nr. 34) - 2.75 
GRENADA 5/- (nr. 77) - 3.10 
GRENADA 10/- (nr. 78a) - 9.50 
GOUDKUST 5/- (nr. 77) - 4.25 
GOUDKÓST 10/- (nr. 78) - 6.50 
H O N G K O N G $ 5 (nr. 113) - 8.75 
H O N G K O N G $ 10 (nr. 114) - 7.50 
MONTSERRAT 2/- nr. 69) - 1.10 
MONTSERRAT 3/- (nr. 71) - 1.73 
MONTSERRAT 4/- (nr. 72) - 2.50 
SEYCHELLES 1 r. 50 (nr. 72) - 1.50 
SEYCHELLES 1 r. (nr. 86) - 1.60 
SEYCHELLES 1 r. 50 (or. 87) . - 1.60 
VIRGIN-EILANDEN 5/- (nr. 66) - 8.50 

Postzegeihandel G. KEISER & ZOON 
Passage 25 -27 , Den Haag 
Giro 4 2 6 2 Telefoon 112438 
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